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Karė Maskolijos su Japo
nija.

Nuo karės lauko vėl teisin
gų žinių nėra, ateina vis 
prieštaraujančios, iš kokių 
sunku sužinoti tikrą dalykų 
stovį. Teip paprastai būva 
kiekvieną kartą, kada mūšiai 
pasiliauja ir kariaujančios 
pusės rengiasi į naują. Laik 
raščiai tąsyk, neturėdami 
naujų svarbių žinių, o tekių 
skaitytojai reikalauja, pats 
išmislinėja, o tos pasirodo ne
teisingoms.

Mandžurijoj didesnių susi
rėmimų pereitą sanvaitę ne
buvo. Bet kad priešingos 
kariumenės stovi arti viena 
kitos, tai ypač' maskoliai iš 
kanuolių šaudo į japoniečius, 
bet tie lyg čėdyja amuniciją, 
neatsiliepia, jeigu nėra reika
lo. Maskoliai, padrąsinti ti- 
Įėjimo japoniečių kanuolių, 
gal tikėdami, kad jie neturi 
ant svarbesnių pozicijų arti
lerijos, bandė tūlas pozicijas 
veržti, bet prisiartinus jiems 
arčiau, apleidus saugojančius 
nuo šūvių apkasus, japonie- 
čiai leido į darbą savo kanuo- 
les ir maskolių užpuolimus 
numušė su didelėms nuotro- 
toms. Svarbesnių mūšių 
Mugdeno aplinkinėse dar vis 
nebuvo, bet kad japoniečiai 
čėdija amuniciją, tai laikraš
čių korespondentai mena, 
kad jie įieužilgio ant visoe li
nijos pradės žengti pryšakTn; 
turės užgimti dar didesnis 
mušis negu pirmutinis, ka
dangi lygiai maskoliams, 
kaip ir japoniečiams atsiuntė 
daugiau kareivių, todėl lau
kiamam muš y j dalyvaus dar 
daugiau karaujančių negu 
kokiame nors iš iki šiol bu
vusių ir per tai ir žmonių tu
rės pražūti dar daugiau.

Kuropatkin antru sykiu 
pagarsino maskolių nuotro- 
tas paskutiniame mūšyje po 
Mugdenu; dabar jis paduo
da nuotrotas mažesnes negu 
pirma ir tą teisina tuom, buk 
pirmutinėj apskaitoj daug 
kareivių pražuvusių arba pa
šautų du syk tapo į surašą į- 
rašytų. Gal tas būt teisybė, 
o gal būt ir neteisybė, skai
tlius gal būt tyčia sumažintas 
ant nuraminimo Maskolijos 
gyventojų, ypač gi šaukiamų 
po ginklu rezervistų, kurie 
nerodo didelio noro keliaut 
į karę, o kaip kur tiesiog 
priešinasi ir nenori važiuoti 
iš namų. Pagal paskutinį 
Kuropatkino raportą:, per 9 
dienas besitraukusiame mū
šyje aplinkinėse Mugdeno 
maskoliai nužudė 900 oficie- 
rų ir 33000 kareivių užmuštų, 
pašautų, arba paimtų į nelai
svę. Pridėjus sergančius ir 
pasimirusius nuo visokių li
gų, nuo pradžios karės gali
ma maskolių nuotrotas skai
tyti ant daugiau negu 150000 
žmonių, taigi kad iki šiol ma
skolių kariumenė pasimažino 
mažiausiai ant tokio kareivių 
skaitliaus, arba ant daugiau 
negu ketvirtos dalies. Ne 
svetimi laikraščiai, bet net 
maskoliški, aprašo vargus, al
kį ir šaltį, kokį kenčia masko
liški kareiviai Mandžurijoj. 
Valgio produktus ant vietos 
jau suvalgė, Chinų randas 
uždraudė gabenti į Mandžu- 
riją valgio produktus iš Chi
nų, kadangi tas yra sulaužy
mu neutrališkumo. Masko
liams ant vietos gauti ką 
nors iš valgio produktų arba 
pašaro arkliams labai sunku, 
beveik negalima. Veržia jie 
paskutinį kąsnį nuo vietinių 
gyventojų, stumia juos į ba
dą. Daugumas gyventojų,

nuo amžių gyvenusių Man
džurijoj, besigelbėdami nuo 
bado, turėjo išsinešdinti į 
Čhinus. Jeigu karė užsi
trauks per ilgesnį laiką, tai 
Mandžurijoj liks tik maskoli- 

Įški ir japoniški kareiviai, 
žmonių neliks. Dėl karės 
negalima bus laukų a[»dirbti, 
ne bus ką rinkti. Mažiausią 

i kareiviams reikalingą daigtą 
reiks gabenti iš Maskolijos 
arba Japonijos. Jau dabar 
maskoliškas randas neįsten
gia vienšėniu vienaitiniu ge
ležinkeliu privežti viską, ko 
kariaujanti kariumenė gili 

! reikalauti.
Teisybę sako laikraščiai, 

kad dabartinėj karėj Masko
lijoj svarbiausia užduotis gu
li ne ant pečių karės arba 
laivynės ministerijų, bet ant 

į kelių ministerio. Dabarti- 
niu vienšėniu geležinkeliu 
Maskolija negali nė tiek kar
eivių privežti, kiek reikia ant 
pergalėjimo Japonijos, 
nė tiek maisto, kiek 
reikia pergabentiems karei
viams.

Kelių ministeris važinėja 
po Siberiją. Dabar inžinie
riai ir tūkstančiai darbinin
kų darbuojasi ant išplatini
mo didžiojo Siberijos geležin
kelio, kad galima būt nu
tiesti antrą šėnių eilę. Jeigu 
ministeris greitai to padaryti 
neįstengs, negalės Maskolija 
pergalėti Japonijos. Teisin
gai todėl laikraščiai sako, 
kad karę dabar veda su Japo
nija ne kares ministerija, ne 
Kuropatkin, bet maskoliškas 
kelių ministeris Chilkov. 
Kad tik jam nepritruktų pi
nigų, kadangi jų nemažai su
ėda ir pati karė ir viskas, kas 
su ja rišasi, gabenimas karei
vių ir visko jiems reikalingo. 
Paskolą gauti užrubežiuose 
Maskolijai juo toliau, juo 
sunkiau. .

Japonijai daug lengviau 
ant karės lauko privežti vi
ską, ko kariumenė gali rei
kalauti, kadangi ji . vis 
valdo ant jūrių, gabenimo 
laivais visko karėj reikalingo 
maskoliai negali stabdyti, 
jų kariški laivai, teip sakant, 
užkimšti Port Arthuro ir 
Vladivostoko portuose. Da
bar japoniečiai padirbo jau 
geležinkelį nuo Chemulpo į 
Korėjos sostapilį, o nuo čia į 
New Chwangą ir Liaojangą. 
Ant pervežimo ko nors iš Ja
ponijos į Liaojangą užtenka 
trijų dienų, o ant pergabeni
mo iš Maskolijos į Charbiną 
arba Vladivostoką dabar, ka
da trukiai stengiasi pervežti 
kuo daugiausiai kareivių, ir 
mėnesio neužtenka.

Laikraščiai praneša, jog 
maskoliškas kariškas kreise
ris „Gromoboi”, geriausias 
Vladivostoko laivynės laivas, 
prie banda vonių po paskuti
nių taisymų, užbėgo ant uo
lų ir teip drūčiai likosi paga- 
dytas, kad be mažo nepasken- 
do, mažesni laivai nuvilko jį 
į dokus, kur vėl porą mėnesių 
turės išbūti, kol jo nepatai
sys. Todėl dabar Vladivo
stoko laivynė negali pasiro
dyti ant jūrių, laivų tinkan
čių ilgesnei kelionei čia be
veik nėra, todėl nėra su kuom 
išplaukti.

Teip bus ant jūrių tol, kol 
neatplauks į Aziją garsi Bal- 
tiko laivynė, Jeigu ji at
plauks kada nors. Rods ji 
plaukia, tik nežinia, ar at
plauks. Jeigu Port Arthur 
patektų japoniečiams ir jei
gu tame porte stovinti laivai 
butų išnaikinti,ir Baltike lai
vyne neturėtų ko plaukti į 
Aziją, kadangi ji butų silp-

nesnė už japonišką, plauktų 
į Aziją ant pražūties.

Kaip stovi dalykai po Port 
Arthuru, apie tai teiposgi 
tikrų žinių nėra. Pabaigoj 
pereitos sauvaitės laikraščiai 
pagarsino, jog Port Arthur 
negali ilgiau laikytiesi ir to
dėl buk caras daleido Stoes- 
sėliui atiduoti tvirtyiię japo
niečiams. Kad galima būt 
liuosai apkalbėti išlygas pasi
davimo, Stoessel prašė ja
poniško vadovo ant tūlo lai
ko apstabdyti mušius. Pa
skui tūli laikraščiai leido net 
[makalus, buk japoniečiai 
paėmė Port Arthurą. Pasi
rodė vienog kad tai ne teisy
bė. Maskoliai vis dar laiko
si tvirtynėj ir kaip sako, net 
kelis japoniečių užpuolimus 
numušė. Dabar vėl trūksta 
žinių iš Port Arthuro, net at
kakę į Chifu pabėgę chinie- 
čiai nė jokių naujų žinių ne 
atgabeno, o chiniečiai, kaip 
pasirodė, jeigu tikrų ži
nių neturi, tai visgi šį tą iš- 
mislija; dabar vienog nė iš- 
mislytų žinių neatgabeno.

Pereitą sanvaitę laikraščiai 
garsino, buk Japonija kreipė
si prie Maskolijos, užmanyda
ma užbaigti karę. Japonija 
reikalavo vien, kad Maskoli- 
ja, teip kaip visam svietui 
buvo pasižadėjusi, išsinešdin
tų iš Mandžurijos, kuri bus 
sugrąžintą Chinams. Masko
liai vienog užmanymą atmetė.

Dabar karių priešai kalbi
na Amerikos prezidentą Roo 
seveltą. kari jis abiem ka- 
riaujančiom pusėm pasiūlytų 
tarpininkystę ir besipešan
čius sutaikytų. Maskoliškas 
vienog pasiuntinys Wa*hing 
tone laikraščių reporteriams 
apreiškė, jog Maskolija ne
priims pašalinės tarpininky- 
stės. Kas nori susitaikyti, 
gali juk tą ir be tarpininkų 
padaryti. Dabar Maskolija 
bent žino jau japoniečių rei
kalavimus, o tie reikalavimai 
ištikro nedideli ir nesunkus. 
Dabar laikraščiai toliau rašo, 
buk ant padarymo galo da
bartinei karei karštai darbuo
jasi esanti Danijoj caro moti
na ir jos sesuo, Anglijos ka
ralienė. Kiek vienog teisy
bės yra tuose paskaluoee, sun
ku pasakyti. Jeigu Masko
lija geidžia užbaigti karę, 
tai galės tą padaryti; sunke
nybės nieks nedarys, kadan
gi visi geidžia pasibaigimo 
karės, visi bijo, kad Maskoli
ja, myniodama terptautiškas 
tiesas, į karę neįtrauktų dau
giau viešpatysčių, ir kad ka
rės gaisras neapimtų viso ci
vilizuoto svieto.

Maskoliškas konsuline Bre- 
moj siūlo gerą užmokesnį vi
siems liudininkams, kurie 
padėtų maskoliams išsiteisin
ti už užpuolimą ant angliškų 
žvejų. Taigi mat caro re
prezentantas stengiasi pirkti 
už pinigus liudininkus. Ka
dangi liudininkai nereikalau
ja bijotiesi bausmių už krei
vą prisiegą, tai nėra abejonės, 
kad Vokietijoj atsiras teip 
liudijančių, kaip maskoliai 
panorės.

Amerika.
Pasibaigė rinkimai, prezi

dentas Roosevelt gavo net ne
toli 2 milijonu balsų viršaus, 
negu reikėjo. Taigi reiktų 
manyti, kad Amerikos tauta 
pritaria republikonams. Iš 
tikro vięgog ne teip yra. Ko
kiu budu republikonai laimė
jo, garsina tūli laikraščiai; 
iš tų žinių galima manyti, 
kad daugybė balsų nerodo 
dar tautos pritarimo, bet vien 
parodo, kad Amerikoj už pi
nigus žmonės net savo persi
tikrinimus parduoda. Prohi-

bicijonistų laikraščiai .viešai moterų, giedotų maži vaikai, 
pagarsino, jog antai Marilan-į Tokiu budu moterys negalės 
de už Įtaisą mokėjo net po *40 1 Dievo duotais įtaisais garbin- 
dol.; ir iš kitų štetų rašo a-į U bažnyčiose savo Sutverto- 
pie panašius atsitikimus, ją; katalikiškų bažnyčių ebo- 
Tokiose sa n lygose balsų skai- ra i pavirs į tokius, koki yra 
tlius ne gal būt miera prita- cerkvėse ir žydi} sinagogose, 
rimo ar nepritarimo tautos Administracija perkeisto į 
tai ar kitai partijai, bet pa- miestą buvusio kunigaikščio 
rodo vieną: kad rinkimai A- Wltgensteino dvaro Verkų 
merikoj yra svarbiausiu įna- nuo pavasario pradės dirb- 
giu demoralizavimo žmonių, dinti geležinkelį į Vilnių.

Paskutiniai rinkimai vie- j Dabar gi dirba į Verkus nuo 
nog parodė, kad ir Amerikoj { Vilniaus plianto alkūnę, 
nuo pirma buvusių rinkimų I Dabartinė administracija, ma- 
supratimas terp darbininkų tyt, geriau rūpinasi apie pa 
pasikėlė labiau, negu galima lengvinimą susinešimų, negu 
buvo tikėti. Per šiųmetinius | kunigaikščiai Witgenstein ir 
rinkimus už socialistų kandi- Hohenlohe, kuriems pirma 
datus paduoda 600000 balsų, dvaras Verkai prigulėjo, 
taigi beveik keturis syk dau- Vilniaus žydiškoj pigioj 
giau negu laike pirma buvu- valginyčioj vakarais pradėjo 
šių rinkimų. Jeigu teip eis skaityti [minokinaučias lėkei- 
toliau, tai į 12 metų darbi* jas mažai apšviestiems. Dr. 
įlinkai už prezidentą gali iš- Kohn pradėjo skaityti „Apie 
rinkti savo kandidatą. Bal- kovą žmogaus su gamta. Dr. 
sai už socialistų kandidatus Majewski, arbatnamyj ant 
yra susipratusių darbininkų, Šnipiškių skaito lekcijas apie 
nepirkti, kadangi socialistai (anatomiją ir fiziologiją žmo- 
ne[>erka balsų, ant to ir pini- gaus.
gų jie neturi. Vietoj išskirto už vidaus

Per šiųmetinius rinkimus ministerį buvusio Vilniaus 
darbininkų galybė pasirodė jeneral-gubernatorius Sviato- 
ir štėte Colorado. Ne|misaut polk Mirskio, už Lietuvos 
ant neniekinimo nė jokio gin- satrapą (valdoną) caras at- 
klo, garsus kapitalistų įnagis, siuntė jeuerolą Freeee. ši- 
šteto gubernatorius republi- tas jau [mžįstamas Vilniaus 
koiias Peabody, garsus dar-1gubernijos gyventojams, ka- 
bininkų priešas, šįmet nepe 
rėjo. Ant paniekinimo jis 
savo darbais ištikro uisi[mi
nė, jis [tasėjo tikrą anarchiją 
štete Colorado, kur su darbi
ninkais elgėsi biauriau negu 
Maskolijoj.

Netikėtų mirčių per tą lai
ką buvo 4, žmogžudystės 8, 
vaikžudystės 4, staigų mirčių 
4, patsžudysčių 1, prigėrė 3, 
negyvėlių rado 1.

Vagystų papildyta 14, pa
vogė daiktų už 2140 rubl., 
gatavų pinigų 708 rubl. Ar
klių pavogė: Trakų pav. 14, 
Lydos 5, Ašmėnų 6, Šventė- 
nų 5, Vileikos 8 ir Dienos 8; 
išviso 46 arklius. Iš pavogtų 
arklių: 6 pavogtus Trakų pa
viete ir vieną Lydos pav. jų 
savininkai surado.
Netoli Kučkuriškių,Mickūnų 

valščiuje, irado grabėj parvir
tus} vežimą, o po vežimu ne
gyvą žmogų, 
negyvėlis yra 
mo Litvinų, 
M. Noreika, 
kė, Jog 
degtinės.

Netoli 
[įbėgusį 
Pigų. 1 
dabar nepriguli prie kokių 
žingeidžių atsitikimų, jų da
bar [>abėga daug. Šitas vie
nog, pabėgdamas, ątavogė ir 
kokį ten 'stebuklingą abroz- 
dą, savastį tos rotos, kurioje 
jis tarnavo. Argi Pigus ti
kėjo, kad tasai abrozdas ap
saugos jį nuo caro tarnų? Ne 
apsaugojo jo vienog nuo suė
mimo.

Italija.
Pasibaigė rinkimai Italijoj. 

Čia išrinko daugumą rando 
šalininkų. Socialistams ne 
įiasisekė: jie ne tik nieko ne
laimėjo, bet nužudė net 20 
vietų parlamente. ' Nebuvo 
mat terp jų gero susipratimo, 
o priešai pastatė visas savo 
[mjiegas prieš socialistus. 
Nors klierikalai oficiališkai ir 
nedalyvavo rinkimuose, bet 
ne oficiališkai bažnyčia rengė 
ginklą prieš socialistus, tar
navo randui.

Vokietija.
Savo laike laikraščiai pa

garsino, buk dar šįmet, ar 
gal pradžioj ateinančių metų, 
Skernewicuose. Lenkijoj, su
si važiuos caras ir Vokietijos 
ciecorius ant apkalbėjimo vi
sokių svarbesnių politikos 
reikalų. Iš syk Vokietijos 
rando laikraščiai tą paskalą 
pagarsino už netesingą, bet 
Londono laikraščiai nesiduo
da pertikrinti, užtikrina, 
jog susivažiavimas tikrai atsi
bus.

Kadangi iš ryšio su Vokie
tija stengiasi pasilinosuoti 
Italija, o prietikiai terp Pran
cūzijos ir Maskolijos teiposgi 
eina niekyn, tai Vokietija 
stengiasi Maskoli ją prie savęs 
pritraukti. Bet tąsyk, prieš 
susirišusias galingiausias Eu
ropos kietžemio viešpatystes 
turėtų susitverti kitas ryšis 
iš Prancūzijos, Anglijos, A- 
menkos, Italijos, o gal ir Ja
ponijos. Prietikiai teip su
sideda, kad tas iš tikro turės 
atsitikti.

Iš Vilniaus.
Vilniaus pačtas pagarsino, 

jog ir iš Maskolijos galima 
siųsti esantiems Japonijoj 
nelaisviams be užmokesnio 
visokius siuntinius iki 5 ky- 
liogramų svarumo.

Vilniaus vyskupas Roop iš
davė padavadijimą, kad baž
nytiniuose choruose, vietoj

daugi 1895 m. jis buvo Vil
niaus gubernatorių, o 1896 
m. caro likosi [taskirtas ui 
pagelbininką vyriausio žan
darų viršininko. Caras mat 
mėgsta Į Vilnių siuntinėti 
speciališkni žandarų užveiz 
doj išsilavinusius šnipus. 
SviatoĮMdk Min»ky buvo pir
ma perdėtiniu žandarų, o da
bartinis caro jeneral-guber- 
natoriu išskirtas buvo |»a 
gelbininku tokio viršininko. 
Paskutiniuose laikuose Free- 
se buvo pagelbininku 
Kaukazo jenera)-gubernato
riaus. Mat ir ten. dabojimui 
gruzinų ir armėnų, reikėjo 
šnipų.

Vilniaus žuvininkystės 
draugystė, ant savo susirinki
mo nutarė išskirti 1000 rub. 
ant sušelpimo našlių, pasili
kusių po užmuštų Mandžuri- 
joj kareivių paeinančių iš 
Vilniaus gubernijos. Šelpti 
tokias našles tai pareiga car- 
palaikio, kadangi kareiviai 
pražudė savo gyvastį tik už 
kvailus car|>alaikio užsima
nymus. Pareiga žuvininky
stės draugystės rupintiesi a- 
pie priveisimą žuvių ir pakė
limą jų auginimo Lietuvoj, 
tuom tarpu ji savo tikras par
eigas užmiršta, o už tai sten
giasi paliuosuoti carpalaikį 
nuo pildymo jo pareigų, dalį 
tų pareigų stengiasi sukrauti 
ant sprando sąnarių draugy
stės.

' Vilniaus amatininkai suor
ganizavo savo locną orche
strą, kuri davinėja jau 
koncertus miesto salėj.

Ant sudrutinimo japonie- 
čių apsilpnytos maskoliškos 
kariškos lai vynes vėl nuo 
caro skriaudžiamų Lietuvos 
žmonių įplaukė pinigų: į 
Šventėnų paviečio kasą 15 r. 
92 kap., į Ašmenų 177 rbl. 81 
kap.; į Trakų 41 rubl. 99 k. 
Mat Lietuvos žmonės ištikro 
nežino ką daro, jie šelpia ir 
užvaduoja biauriausią Lietu
vos budelį.

Nykimas žuvių Lietuvos 
vandenyse.

Šįmet speciališka komisija 
tiri nėjo Lietuvos vandenis ir 
susekė labai negeistiną apsi
reiškimą, nors ištyrė tik ma
žą dalį V ii niaus gubernijos 
vandenų. Ežeruose garsios 
selavoa, viena iš brangiausių 
Lietuvos žuvių, išsiveisė, dide
lės išnyko ir auga tik mažos 
žuvytės. Didelės lydekos 
Madelio ežere suvisu išnyko, 
šamai šįmet aptraukti kaipi 
Įielėtūais, todėl žvejai visai jų 
ne gaudo. Upėj Uijoj suvi- 
su išnyko tik joje buvusi žu
vių atmaina, vadinamų kiau
laitėms, atmaina karosų, tik 
su smulkesniais žvynais. 
LaišvaraLišnyko upėse Udri- 
nėlėj, ‘ Guikoj ir Viažnikoj. 
Nyksta jr tai jmsibaisėtinai 
greitai ir vėžiai. Vilniaus ir 
Minsko perkupčiai už kapą 
vėžių .mųka po 40 kap., bet 
negali jų gauti. Jeigu nieks 
nepasiruįųs apie sulaikymą 
uykinjo geresnių veislių žu
vių, jos suvisu išnyks Lietu
vos vandenyse, t

Iš Lietuviško Minsko.
Mieste terp vaikų smarkiai 

pradėjo siausti tymai, bet a- 
pie apstabdymą ligos, nors 
daug valkų ji į kapus nuvaro 
valdžios nesirūpina, daktarai 
gydo tik apsirgusius ir žino
ma, eina vien ten, kur juos 
šaukia ir kur tikisi užmoke
snio už savo darbą.

Neseniai čia parengė pa
mestų viikų namus, bet da
bar pasirodo, kad nėra pini
gų ant ■ jų užlaikymo. Kur 
dėti vaikus, nieks nežino, jų 
negalima juk atiduoti kiau
lėms, ant suėdimo!

B Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėj spalių mėne

sio Vilniaus gubernijoj buvo 
išviso 45 gaisrai, kurie užgi
mė: nuo neatsargumo 2, nuo 
negerai įtaisytų ir nevalytų 
dūmtraukių 1, nuo padegimo 
6 ir nuo nežinomų priežasčių 
36. Visuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 
257787 rubl.

Iš Lietuvos.
Pagaliaus, 15 spalių tapo 

leistas pirmutinis Maskolijos 
viešpatystėje lietuviškas laik
raštis, teip ir pavadintas: 
„Letuviškas Laikraš
tis.” Tai bus sąvaitinis, i- 
liustruotas (su paveikslais) 
laikraštis, pašvęstas politikai, 
visuomenei ir literatūrai; ga
lės pradėti eiti Peterburge 
nuo 14(1) gruodžio šių metų. 
Leistojų jo yra Smilga, o at
sakomuoju redaktorium, ži
nomas Jriblijografas (knygų 
rinkėjas — jis išleido surašą 
knygų svetimose kalbose apie

Lietuvą ir surašė pagal me
tus lietuviškas knygas. Tas 
jo rinkinys dabar antrą kar
tą išėjo; lietuviškų knygų 
surašąs paduotas iki 1903 m., 
seniau buvo tiktai iki 1891 
m.), Baltromaitis.

Kokia bus šito laikraščio 
pakrai|>a, sunku tikrai iš 
kalno pasakyti, bet galima 
spėti, kad nekokia, caro val
džiai prielanki. Teip galima 
spėti iš to, kad ir Smilga ir 
Baltromaitis toli stovėjo nuo 
priešingojo valdžiai lietuvių 
judėjimo; antra, caro valdžia 
žino, kam leidžia, ir jei juo- 
dviem pirmutiniem leido, tai, 
matyt, ir buvo už ką.

Neužilgio veikiausia teip- 
pat bus leistas ir Vilniuje in
žinieriui Petrui Vileišiui kas
dieninis laikraštis „Vilniaus 
Žinios”; už leidimą jam stoja 
dabarnykštis vidaus dalykų 
ministeris Sviatopolk-Mirsky. 
,,Vilniaus Žinių” turinys, 
kiek galima dabar spėti, ži
nant dalykų stovį, bus labai 
margas: čia bus ir visai geri 
dalykėliai, ir teip nė šio, nė 
to, ir niekam netikę, caro 
valdžios ir kunigų dvasioje; 
pirmutinę vietą veikiausia 
užims ūkininkų ir smulkiųjų 
pramonininkų reikalai; dar
bininkai rasi kartas nuo kar
to ir pakeikiami kiek bus. 
Ypatingai tokia" d vašia žibės 
paties pono P. Vileišio raštai, 
o jis labai mėgsta rašyt. 
Pats, parinktas jo, vardas: 
,,Vilniaus Žinios” teip ir dvo
kia tuo, perpus, valdžios lei
džiamu ,,Vilensky Viestnik”.

Jau dabar yra pasirodę pas 
mus keletas lietuviškų spauz- 
dinių. Pirmiausia pasirodė 
bene kunigo Pranaičio atsi
šaukimas iš Sibiro, kuriame 
jis prašo lietuvių dėti aukas 
statomai jo bažnyčiai. Pa
skui [msirodė Telšių vartoto
jų draugystės įstatymai, Kau
no ūkininkų bendrovės pre- 
kyraštis ir tt

Kas seniau teip persekioja
ma. baudžiama buvo, dabar 
jau gali 'drąsiai pasirodyti. 
Žinoma, anaiptol ne apie vis
ką persekiojamą teip galima 
pasakyt, o tiktai apie kokius 
mažmožius: bet ir už tuos 
mažmožius seniau žmonės ra
mumo neturėdavo. Gal da 
atsimena skaitytojai, kaip 
buvo tąsomas Senapilės sau- 
krovininkas Akelis ir Pilvi
škių lietuviai-sankrovininkai 
už tai, kad buvo pridėję ant 
savo iškaišų ir lietuviškus pa
rašus lotyniškomis raidėmis: 
dabar tokios iškaišos su lie
tuviškais parašais galima pa
matyti jau ne tik Suvalkų, 
bet ir Kauno gubernijoj.

Tai vis sunkios, atkaklios 
musų kovos-vaisiai. Ir no
rint šitie vaisiai da yra labai 
maži, vos nevos matomi, no
rint da daug, daug kas rei
kia mums pasiekti, bet ir tai 
jau priduoda spėkos toliau 
kovoti, nenuleisti rankų. 
Daugybė žmonių žuvo beko
vodama, daugybė — sukišta 
į kalėjimus, ištremta į toli
mus Maskolijos užkampius, 
kiti dargi į patį Sibirą, bet 
jų kančios neliko be vaisių. 
Ir dabar ta kova, tas judėji
mas jau teip plačiai yra už
liejęs Lietuvą, kad gana drą
siai galima žiūrėti į ateitį.

V. Kapsukas.

kas Urboną.... surinko terp 
žmonių netoli pusantro šim
to jmrašų ir.... nusiuntė 
„augščiausiamjam padėka- 
vojimą už suteiktą „myliotą” 
(t. y. už spaudos leidimą).”

Kaipo tyrinėjęs tą. iš tikro 
žemą iš atžvilgio į musų ko
vos etiką, tam tikrą Vilniaus 
lietuvių pasielgimą ant vie
tos, skaitau už reikalingą pa
taisyti V. Kapsuko padarytą 
klaidą, kur jis sako apie Pe
trą Vileišį. Kiek galėjau iš 
artimiausių šaltinių sužinoti, 
P. Vii. prie minėto V. Kap
suko straipsnyj adreso visai 
neprisidėjo, — tuo laiku jo 
nė Vilniuje nebuvę, todėl ir 
kitų „pryšakyje” tame atsiti
kime nė bute negalėjo būti..

Kad butų kas daugiau dar' 
iš Vilniaus lietuvių inteligen
tų prisidėjęs prie minėto ad
reso, kaip V-po N7 š. m. pa
minėta ta|>o. negalėjau besu- 
sekti.

Pagaliau, Vilniuj yra Ur
bonas (ne Urbonai), bet ne 
sodininkas (nors sodą ir turi 
nusirrfbjęs), o tik vienas iš 
Pagirinio geležinkelio tarnų.

Gal teiksies Tamsta tuos 
kelis žodžius klaidai pataisy
ti priimti ir patalpinti arti
miausiame „Lietuvos” nume- 
ryj-

- Su pagarba, F. Vrp.

B Prūsų Lietuvos.
Tilžėj pradėjo išeidinėti 

naujas lietuviškas laikraštis 
vokiškoms literoms po vardu 
„Pagalba.” Lc. ami išėjo“ 
jau du numeriai to naujo 
laikraščio.

Karaliaučiuje, pagalbinin
kas geležinkelio kasos tarno, 
koksai Kavralik, pašlavė iš 
kasos 42000 markių ir išdū
mė nežinia kur. Už jo su
gavimą geležinkelio užveizda 
siūlo 300 Mark.

Ties Vištyčiu į Prusus per
bėgo su ginklais maskoliškas 
rubežiaus sargas. Suėmė 
vienog jį Prūsų žandarai ir 
atvarė i Stalupienus. Neži
nia. ar išduos jį maskoliams. 
Pagal tiesas, jo negalėtų iš- . 
duoti, bet Prūsų valdžios, 
tarnaudamos maskoliškoms, 
ant tiesų nepaiso.

Gabenimas žąsų iš Maskoli- 
jos į Prusus sumažėjo; užtai 
iš Prūsų į Maskoliją gabena 
daug ypač geresnių veislių 
sodų vaisių, kokių Maskolijoj 
trūksta.

Per Eitkūnus vėl pervažia
vo į Prusus 117 išvyti} iš Ma
skolijos japoniečių. Jie ke
liauja į Bremą, o iš ten gar
laiviais į Japoniją.

25 d. spalių Lietuviškoji 
Literatiškoji Draugystė Til
žėj apvaikščiojo savo 25meti- 
nes sukaktuves nuo užsidėji- 
mo. Minėta draugystė užsi
ima vien tirinėjimu senovės 
lietuviškų liekanų; sąnarių 
jos daugumas yra vokiečiai.

Pataisymas.
„Lietuvos” N31, V Kapsu

ko straipsny j: „Laiškas iš 
Lietuvos”, radau terp kito ko 
pasakyta:

„Štai kai kurie Vilniaus 
„patriotai”, o jų pryšakyje 
inžinierius-fabrikantas Petras 
Vileišis, buvęsis kankinys 
Landsbergas.... ir sodinin-

1 La Salle, III. Organizacija 
ČianykšČių anglių kastynių darbi
ninkų „HaistingEnginceršUnion” 
su visu iširo ir Štraikai mašinistų, 
dėl kurių buvo pasiliovę darbai 
kastynėse, pasibaigė; Štraikavę 
mašinistai pristojo prie „Miners 
Union” ir sugrįžo prie darbo ir 
visose kastynėse IIlinojuj prasidė
jo darbai.

I Fall River, Mass. Savinin
kai ČianykšČių medvilnės verpiny- 
čių, kurios liepos mėnesyj likosi 
uždarytos todėl, kad darbininkai 
ne sutiko dirbti už mažesnes ant 
12% algas, dabar nutarė pradėti 
darbą ir priimti prie darbo tokius 
darbininkus, kurie sutiks dirbt už 
ma&snes algas.

1 New York. Suštraikavo 150 
merginų rando dirbtuvėse karei-_ 
viškų apautuvų, kadangi mat joms 
numažino algas.

1 Carnžgie, Pa- Dir.b;u'’^ 
Carnegie Tube Co. pasamdė Bag 
& Co. neužilg’O jose prasidės da 
bai.



Isz Amerikos.
Orlaiviu lenktynių ne buvo.
St. Louis, Mo.. Ant visosvieti- 

nės parodo* 7 d. lapkričio turėjo 
atsibūti terptautiškos orlaivių 
lenktynės, bet pasirodė, kad vie
natinio svetimo orlaivio, padirbto 
prancūzo Hipolyto FranSois ba
lionas turi mažą • skylutę. Fran- 
$ois vienog žadėjo savo orlaivį 
greitai pataisyti ir dalyvauti lenk
tynėse. Amerikoniški orlaivių iš
radėjai, Bembow ir Baldwin, dėl 
per smarkaus vėjo, kurio nesitikė
jo pergalėti, teiposgi atsisakė lėk
ti.į I. « •'

Sniego darganos.
Omaha, Nf.br. 10 d. lapkričio 

šitose aplinkinėse siautė baisi snie- 
I go dargana. Šiluma visur suma

žėjo, termometras veik visur rodė 
temperaturąžemiau užšalimo punk
to.

Pasekme pabarimo.
Now York. Gyvenantis Brook- 

lyne Greeir pabarė savo pačią už 
tai, kad ji išėjo pasivaikščioti su 
kitu .vyru. Pabarta moteris nieko 
ne atsakė, tik paėmė revolverį ir 
paleido šūvį sau į širdį. Pamatęs 
tą vyras, su tuom pačiu revolve
riu pats persišovė.

Nauji aukso laukai.
Praneša iš Alaskos, buk Tana- 

na distnkte užtiko naujus aukso 
laukus, kurie daugiau išduoda 
aukso negu laukai Klondikcj ir 
Nome. Kad tik tuose išgyrimuose 
butų daugiau teisybės negu išgy
rimuose Klondikos ir Nome, kur 
jštikro nėra nė dešimtos dalies tiek 
aukso, kiek žadėjo pirmutiniai jų 
garbintojai.

Narsi moterį!*.
St. Paul, Min. Geležinkelio 

klerkas Landrum, kad jo pati ne
galėtų vaikščioti į teatrą, sudegino 
jos drabužius. Tas teip moterį 
supykino, kad ji butų savo vyrą 
užmušusi, jeigu ne butų pabėgęs. 
Paskui liepė ji savo vyrą suareš
tuoti už sugadinimą-jos daigtų.

Paskendo laivaa.
Nkw York. Netoli Barnegat, 

provrjantinis Amerikos kariškos 
laivynės laivas „Calgan” užbėgo 
ant prekėjų laivo „\Vilson” ir pa
skutinį paskandino. Prie to pas
kutinio laivo kapitonas, jo moteris 
ir du jurininkai prigėrė.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Xh>cinxati, Oh. Ant ulyČinių 

geležinkelių čia susimušė du pilni 
žmonių karai. Prie to viena y pa
tą likosi ant vietos užmušta, o dvi 
mirtinai sužeistos.

Kansas City, Mo. Netoli sta
cijos Joplin susimušė pasažierinis 
trukus su darbininkiško trūkio lo
komotyvą. Prie to viena ypata 
likosi užmušta, o trįs sunkiai su
žeistos.

i ErpliozljoM.
Leavxnworth, Kans. Kempo 

mehelių dirbtuvėse expliodavo ga
rinis katilas. Expliozijos dirbtu
vės likosi išgriautos; blėdį jos pa
darytą skaito ant 120000 dol. Prie 
to viena ypata likosi ant vietos už
mušta, viena mirtinai apkulta, o 
keturios apkultos nors sunkiai bet 
ne mirtinai.

Gaisrai.
Houston, Tex. South Lake 

kerosino laukuose sudegė Silver 
Queen kotelis. Prie to sudegė ke
turios ypatos, dvi apdegė mirti
nai.

ISZ
Lietuviszkū dirvų, i

Iš Lawrence, Mas.
Apie gyvenimą ir darbus musų 

miesto lietuvių mažai gero galima 
pranešti. Sumanesniejie supranta 
blogus darbus savo brolių, bet jų 
ant gero kelio patraukti ne įsten
gia, kadangi jie prikalbinėjimų 
prie gero nuo svietiškųjų ne klau
so. Bet ir visi pradeda suprasti, 
kad pas mus ne viskas yra teip, 
kaip reikia. Tūli sakė, kad ne ge
rai eina pas mus todėl, kad trūksta 
gerų dvasiškų vadovų [nė geriau
si dvasiški ir svietiški vadovai nie
ko gero nenuveiks, jeigu žmonės 
jų mokinimų ir nurodymų ne pil- 
dįs. |uk ne tiek vadovams kiek 
žmonėms, apt jų pačių naudos, 
reikalingi darbai. Rd.]. Dabar 
vienog turime dvasišką vadovą, 
bet gero visgi pas mus nėra; ga
lima sakyti, kad nuo pribuvimo 
kunigo Šeštoko pas mus dar la
biau prasiplatino nesutikimai ir 
vaidai, o argi daug galima nuveik
ti ten, kur nėra vienybės, kur vie
ni grižuja tą, ką kiti stengiasi nu
veikti? Atkakęs pas mus kun. 
Šeštokas savo pamokinimais nesu
tikimus padidino,siundydamas vie
nas ant kitų. Argi ištikro musų 
kunigai kitokios užduotės neturi, 
kaip vien sėti nesutikimus ir pju
dyti brolius su broliais? Ne koks 
tai butų pašaukimas, jeigu tuom 
apsirubežiuotų musų dvasiškų va
dovų pareigos!

Musų kunigėlis per pamokslą

išniekino tautišką Lietuvos Sūnų 
Dr-tę, liepė lietuviams prie jos 
nesirašyti, bet rašytiesi prie šv. 
Laurino Dr-tės [klausymas prigu
lėjimo prie draugysčių ne po ku
nigų priežiūra, tai asabiškas žmo
nių reikalas. Daleidžiant kuni
gams kištiesi ne į jų reikalus, jie 
gali nužengti teip toli, kad varys 
vaikinus vesti vien kunigų gaspa- 
dines, o vedimą kitokių apšauks 
už bedievystę. Rd.]. Argi įsta
bu, jeigu toki pamokslai neišduo
da gerų vaisių, o geresnių pamok
slų, matyt, musų kunigai pasakyti 
ne moka: prie geresnių mat reikia 
prisirengti,šiek tiek laiko pašvęsti, 
o to kunigėliai ne mėgsta, todėl ir 
pliauškia bažnyčiose, ką seilė į 
nasrus atgabena, kad tik formą iš
pildyti,visai nesirūpindami ar iš to 
bus nauda, ar ne nauda; ne nauda 
juk ne kunigams bus, tik žmo
nėms I

Atsiranda Čia vis daugiau lietu
viškų vertelgų: vienas dirba deš
ras, vienas pieną, o 3 anglis va
itoja, bet mūsiškiai velija pirkti 
pas svetimtaučius, sako, buk sve
timtaučiai teisingesni, duoda ge
resnę mierą, arba geresnį tavorą. 
Mat žmonelės ae supranta, tai 
jjieŠko vien priekabių. Per tai 
svetimtaučiai nuo lietuvių lobį sau 
kraują, o mes vis vargstame. Argi 
ne laikas mums susiprasti, argi ne 
laikas suprasti mums musų parei
gas kaipo lietuvių, kaipo «brolių, 
vaikų vienos motinos Lietuvos?

Armonas.

Iš East St. Louis, 111.
' Ant nupirkimo knygų esantiems 
nelaisvėj Japonijoj lietuviams ka
reiviams Čianykščiai lietuviai: 
Prancičkus Pauliokonis, Petronė
lė Milvidienė, Katarina Sakalienė 
ir Mikolas Rosimas sudėjo po 25c. 
taigi iš viso 1 dol. Pinigus siun
čiame į ,,Lietuvos” redakciją. 
Atsirado vienog priešingų aukavi- 
mui, kurie keikė, kaip mokėjo, 
užmanytojus. Tie mat nežino, 
kad esanti Japonijoj musų bro
liai ne iš savo noro pateko į nelai
svę; gelbėti gi tokius liepia ir tikė
jimo mokslas.

Fr. Pauliukonis.

Iš Edgenioiit, III.
8 d. lapkričio rado ant vėžių 

elektriško geležinkelio East St. 
Louis Suburbau Railroad kūną 
jauno vaikino; vardas jo Jonas 
Gedvilas,23 metų, paėjo iš Eržvil
ko parap., Raseinių pav., Kauno 
gub., turi daug pažįstamų E. St. 
Louise ir Chicago. Velionis buvo 
dar nevedęs, dirbo anglių kastynė- 
se Edgemonte, nes ir ten gyvena 
keli lietuviai. Palaidotas ant ka
talikiškų kapinių.

Laumės Vaikas.

Šeštasis visų kraštų soči* 
jalistų kongresas.

i.
Tai jau ir pralėkė tas visų kraš

tų socijalistų kongresas Amsterda
me. Amerikos lietuviai darbinin
kai per porą metų rūpinosi nusių
sti į tą kongresą savo atstovą, bet 
nepavyko jiems; Lietuvių Socijal- 
demokratų Partija, veikianti Di
džiojoj Lietuvoj, teip-pat kalbėjo 
apie tai, bet ir nieko nįstengė 
padaryt. Tuo tarpu, kaip dabar 
pasirodė, tame kongrese puikiau
siai galėjo dalyvauti ir lietuvių 
darbininkų atstovai.

Prieš patį kongresą 13 rugpiu- 
čio buvo Iternacijonališkojo Soci
jalistų Biuro susirinkimas,kuriame 
tarp kito ko buvo apsvarstinėja- 
ma, kas gali dalyvauti kongrese, 
ir perkratyta, kas į jį atvyko. Biu
re nutarė, kad kongrese gali turėti 
balsą visų tebesančių kurių-ne-ku- 
rių buvusių viešpatysčių atstovai; 
teipat gali turėti balsą ir kurių-ne- 
kurių istoriškų sryčių atstovai, 
kaip antai: Lenkijos, Bohemijos 
[Čekų]; gali turėti savo atstovus 
ir toki kraštai, į kurius galima žiū
rėti kaipo į atskiras viešpatystes, 
kaip antai: Finai, Australija. Kiek
vienas toksai pripažintasis kraštas 
turi po du balsu, kuriuodu pri
klauso stipriausioms to krašto par
tijoms; teip pat po du žmogų įei
na į Internacijonališkajį Socijalistų 
Biurą.

Dabar Maskalijos viešpatystėj 
yra pripažintu du balsu lenkams: 
Lenkų Socialistų Partijai [P. P. 
S.] ir teip vadinamai Lenkijos ir 
Lietuvos Socialdemokratų Parti
jai; teip pat pripažinta du bal
su finams ir, žinoma, maskoliams; 
pas maskolius vieną balsą turi 
teip vadinama Maskolijos viešpa
tystės Darbininkų Socijaldemo-' 
kratų Partija, o antrą balsą dabar 
gavo Maskolių Socijalistų Revo- 
liucijonierių Partija. Kitų vei
kiančių Maskolijos viešpatystėj 
part’jų atstovai teip-pat gali daly
vauti kongrese, tik jie turi prisidė
ti prie vienos išsiimtųjų į Soci
jalistų Billzo partijos: teip ir pa
darė atvykusiejie ant šito kongreso 
latvių ir ukrajinų atstovai: latvių 
atstovas prisidėjo prie Maskolių 
Socialistų Revoliucijonierių, o uk
rajinų — prie maskolių socijalde
mokratų.

Išviso iš Maskolijos viešpaty
stės šitame kongrese dalyvavo: 12 
Maskolių Socijalistų Revoliucijo

nierių Partijos atstovų, 7 teip va
dinamos Maskolijos viešpatystės 
Darbininkų Socijaldemokratų Par
tijos atstovai, 8 žydų darbininkų 
partijos [Bundo], 1 — Latvių So
cijaldemokratų Partijos, 1 — Re- 
voliucijinės Ukrajinų Partijos; be 
to, kaip augščiau buvo sakyta, da 
buvo po kelis įvairių lenkų socija
listų partijų atstovus, buvo irtinų 
darbininkų atstovai, šitų atsto
vų eilėse butų galėjęs vietą sau 
rasti ir Lietuvių Socijaldemokratų 
Partijos atstovas, tik ji neturėjo 
ko ten nusiųsti, o su daktaru Šliu
pu visiškai nebandė susiprasti. 
Pagaliaus, pagal biuro nutarimą, 
Lietuva, kaipo buvusi viešpatystė, 
arba kaipo istoriška srytis, gali 
įgyti tiesą turėti ten ir visiškai at
skirus savo atstovus; tik kad 
mums butų pripažinta Šita tiesa, 
reikia kad ištikrujų išbujotų pas 
mus darbininkų judėjimas, o tuo 
tarpu dabar jis teslenka pirmyn 
žeivės žingsniu.

11.
Dabar da pridursiu porą žodžių 

apie patį kongresą. Tai buvo 
šeštas visų kraštų socijalistų kon
gresas. Jame pirmą kartą buvo 
susirinkę iš visų penkių pasaulės 
kraštų socijalistų atstovai: dau
giausiai buvo iŠ Europos, bet bu
vo ir iš Amerikos, Afrikos, Azijos 
ir Australijos. Maskolijos su Ja
ponija karė negalėjo suardyti šitos 
iškilmingos susipratusių visų kraš
tų darbininkų brolystės, ir kongre
se dalyvavo kaip Maskolijos vieš
patystės socijalistų atstovai, teip 
ir Japonijos. Per pirmąjį kongre
so susirinkimą tam tyčia į pirmsė- 
džio j»agelbininkus tapo išrinktas 
maskolių socijaldemokratų atsto
vas — Plechanov ir japonų — Ka- 
tajama; ir juodu viešai pasakė, kad 
kaip Maskolijos, teip ir Japonijos 
proletarijatui yra visai nereikalin
ga ta karė, kad jos užsimanė vie
nos Ir antros pusės ponai-piniguo- 
čiai.

Visų kraštų piniguočiai tik ty
koja, kaip sau kokį riebesnį kąsnį 
nuo kito ištraukti, kaip pasinaudot 
kito silpnumu; vieni už kitų l>ėga 
visos pasaulės piniguočiai, jieško- 
dami sau da didesnių turtų, naujų 
savo tavorams rinkų ir pigesnių 
darbininkų rankų. Tik kovoje su 
susipratusiais darbininkais jie visi 
susijungia, paduoda sau ranką 
kaip Maskolijos, teip ir Vokieti
jos, Prancūzijos ir Amerikos pini
guočiai. Teippat paduoda vieni 
antriems savo pūslėtą ranką ir su
sipratę darbininkai kovai su savo 
didžiausiais priešininkais — pini
guočiais, kurie visur yra vienodi. 
Ir šitas kongresas da iškilmingiau 
apreiškė tą darbininkų brolystę, 
da balsiau sušuko: „Visų kraštų 
darbininkai, eikite išvien!” Aiš
kiausiai tai pasirodė nutarime apie 
pirmosios gegužės šventimą.

Pirmoji gegužės švęsti jau buvo 
nutarta Paryžiuje 1889 metų kon
grese; tas nutarimas paskui buvo 
patvirtintas 1891 metuose Bruxe- 
lej [Belgijoj], l*93m. — Zuriche 
[Šveicarijoj] ir 1900 — vėl Pary
žiuj. Dabar pirmoji gegužės jau 
yra švenčiama susipratusių darbi
nu visoj pasaulėj, tik kai-kur ji 
apvaikštinėjama ne 1-ają gegužės, 
o pirmutinį gegužės mėnesio at 
teip kokį šventadienį. Amsterda
mo kongresas nutarė, kad būtinai 
butų visur švenčiama viena diena 
— pirmąją gegužės. Geriausia ap- 
vaikštinėt šventė, tai atsisakius tą 
dieną nuo darbo. Tą dieną visos 
pasaulės darbininkai turi visiems 
parodyti, kad jų judėjimas ir rei
kalavimai yra visur vienodi, turi 
reikalauti aštuonių darbo adynų, 
jų senatvės ir darbo apsergėjimo, 
karių išnaikinimo ir kitų savo klia- 
sos reikalavimų.

Visai atskirą nutarimą pašventė 
kongresas darbininkų apsergėji
mui.' Jie dirba dieną ir naktį, lie
ja kruviną prakaitą ir vos pusba
džiai tegali išmisti. Jų darbo vai
siai plaukia į bedugnius ponų-pi- 
niguočių kiŠenius. Nevienas iš 
jų, susilaukęs senatvės arba ko
kios nelaimės ar nesveikatos ištik? 
tas, turi badu dvėsti; pabrikantas, 
pas kurį jis savo sveikatą yra pa
lydėjęs, visiškai nesirūpina jo liki
mu; išČiulbųs iš jo paskutinius sy
vus* kapitalistas numeta jį į patvo
rį šunims ėsti, kaipo jam neberei
kalingą daigtą. Užtai kongresas 
nutarė, kad darbininkų partijos vi
sur turi rupinties, kad geriau butų 
apžiūrėtos darbo sąlygos ir kad vi
si darbininkai butų apsergėti nuo 
įvairių nelaimingų atsitikimų, li
gos, senatvės ir bedarbės, tai yra, 
kad atsitikus, jie patįs arba .jų 
Šeimynos gautų pašalpą; ir ta pa
šalpa turi būti ne iš darbininkų al
gų ištraukiama, o daroma viešpa
tystės pinigais; be to šitas darbi
ninkų apsergėjimas turi būti pačių 
darbininkų rankose, ir turi būti 
lygiai ąpsergiami kaip vietiniai dar
bininkai, teip ir ateiviai.

Iš tų kongreso nutarimų, kurie 
gali labiaus interesuoti .^Lietuvos” 
skaitytojus, da tokius paminėsiu: 
kongresas priešinasi kokiems už
griebimams ir išnaudojimams sve
timų kraštų, protestuoja prieš 
maskolių su japonais karę, prieš 
anglų jungą Indijose [Azijoj], 
prieš tokį biaurų valdžios ir ponų- 
piniguočių pasielgimą su straikuo- 

jančiais darbininkais Koloradoj 
[Amerikoj]; jis patvirtino, kad 
reikia kovot už lygias su vyrais 
moterims tiesas per rinkimus, ir, 
pagaliau*, karštai pasveikino visų 
Maskolijos viešpatystės tautų pro- 
letarijatą, teip sunkiai kovojantį 
su caro ir ponų-piniguočių jungu.

V. Kapsukas.

Visosvletinė paroda St. 
Loahte.

iv.
Amerikoniškame parodos sky

riuje yra keletas svarbių išradimų, 
nors jie ne amerikonų išrasti. Prie 
svarbiausių reikia priskaityti įtai
symą bevielinio telegrafo. Nuo 
parodos pliaciaus siuntinėja tele- 
gramus, bet jie neina nė iki Chica- 
gos: nuo St. Louis vos galima 
juos persiųsti iki Springiieldui.

Ant parodos turėjo atsibūti ir 
galinčių lėkti prieš vėją orlaivių 
lenktynės, bet iš lenktynių niekas 
neišėjo, svetimų konkurentų ne 
buvo, kadangi atsiųstą iš Pary
žiaus orlaivį Santos Dumanto ne
žinia kas supjaustė teip, kad jį rei
kėjo siųsti ant pataisymo atgal į 
Paryžių. Vietiniai gi išradėjai ant 
parodos ne atgabeno nieko tokio, 
su kuom galima būt stoti į lenkty
nes. Rods laikraščiai kėlė į pa
danges du amerikonišku išradėju 
orlaivių, garsino, buk jie galutinai 
išrišo orlaivystės klausymą, o vie
ną išradėją buk net japoniečiai pa
kvietė padėti sumušti maskolius. 
Iš tikro vienog tie išradimai pa
sirodė menkes vertės. Ant ban- 
davonių vieno orlaivio, išrasto ko
kio ten Bembovo susirinko apie 
tūkstantis žmonių, kurie už pama
tymą bandavonių gana brangiai 
turėjo užmokėti. Orlaivy* vienog 
pasikėlė vos ant 20 pėdų ir nupuo
lė; lėkti visai ne norėjo.

Verta pamatymo yra Filipinų 
dalis. Čia yra parodaFilipinų mo
kyklų, visokį čiabuvių padirbti 
daigtai, daug cigarų. Žingeidžiau- 
sia gi dalis yra ginninkystės: čia 
yra dideli stalai iš vienos lentos 
padirbti, yra lentos turinčios dvie
jų žmonių augščio plotį. Už at
skirą užmokesnį galima pamatyti 
tūlas nuožmias žili pinų salų tautas, 
kuriaš vienog visokiais kvailais 
klausymais lankytojai demorali
zuoja. Yra ten dar be šaukštų 
valganti igorotii, nuogi, apsiei
nanti be drabužių,yra ir jau truputį 
augščiau stovinti negritai, liet ant 
tiek jau susiamenkamzavę, kad 
moka angliškai nuo lankytojų pra
šyti nikelį arba cigarą, už mažmo
žius, kitur gaunamus už kvorterį, 
užsiprašo doliarį. Filipiniškoj da- 
lyj yra liliputai 'mažyčiai} brolis 
ir sesuo. Neseniai ,.Saulė”, ne
žinia iš kur pasėmusi, jiagarsino 
juos už reprezentantus liliputų, 
nykštukų tautos. Tuom tarpu jie 
paeina iš vienos šeimynos ir joje 
kiti yra normališko didumo. Apie 
tai ant parodos juk aiškina.

Vertos pamatymo, turinčios at
skirą triobą ir indijonų mokyklos.

Galvijų dalis ant parodos gana 
didelė, tik galvijus tankiai maino. 
Paukščių dalis užima ne didelį 
plotą, Europoj net ant vietinių 
parodų galima matyt daugiau 
paukščių.

Ant parodos yra visokių pasi
linksminimų, bet už įėjimą reikia 
skyrium mokėti; be užmokesnio 
galima matyt įtaisas gelbėjimo 
skęstančių. Tas vertas pamaty
mo.

Už atskirą užmokesnį galima 
matyti perstatymą paskutinių mū
šių būrų su anglijonais. Tas vie
nog liūdną daro įspūdį. Tautų 
nelaimės, nužudymas laisvės ne 
tinka perstatymui už pinigus, o to 
garsus būrų vadovai Cronje ir Vii- 
joen ne norėjo suprasti.

Už pinigus galima atlankyti Je- 
rozolimą, matyti jo ulyčias, kopi
ją bažnyčios Christaus grabo.

Iš geresnių tokių įtaisų už atski
rą mokestį reikia paminėti: sutvė
rimą pasaulės, užliejimą Galvesto- 
no ir laukinių žvėrių auginyčios 
Hagenbecko iš Hamburgo cirką.

Kiti dalykai jau mažesnės ver
tes.

Drąsa.
Parašė Heintze To w ate.
Šiltas, kvepiantis liepos vaka

ras. Ant mėlyno dangaus kur ne 
kur balti plunksniniai debesys su 
mėlsvais kraštais; vakaruose dan
gus žiba visoms parvoms Laumės 
juostos, o rytuose jį dengia reta 
migla.

Sode palengva eina dvi žmogy- 
sti teip arti viena kitos, jog kartais 
rodosi,.lyg kad susidurtų alkū
nėms.

Jis augalotas ir plačių pečių, ji 
— laiba, siaurų pečių, tamsiai gel
tonų plaukų, kurie rodosi auksi
niais prie tamsių jos drabužių.

Rankose laiko ji kelis kvepian
čius rožių žiedus, kuriuos jis jai 
nuskynė darže; ji tankiai pakelia 
tą kvietkų pundelį prie veido, 
uosto kvepiančius žiedus, bailiai 
žiūrėdama į savo sandraugą.

Jiedu eina tylėdamu. Jiedu ne 
turi ką viens kitam sakyti žodžiais.

Siauras upelis vingiuojasi darže 
visokiais vingiais; vanduo tykiai

plekšnoja į krantą ties a u gitai iŠ- pražus ir tavo man prilankumas, j Anglijoj po 40000 kas metą, Skan* 
kilusioms lendrėms. Per upelį aš nežinau ir ne noriu apie tai Ii- dinavijoj 10000, taigi daugiau negu
eina siauras tiltukas. Ji lengvai 
pasirėmė ant jo silpnų rėmų ir 
žiuri į vandenį, kuris ratai* bėga 
tolyn; ji metą vieną rožę į vande
nį ir žiuri, kaip jis ją neša vi* to
lyn ir tolyn, kol suvisu ne pra
puola. Bet jos misly* yra toli nuo 
vandens tekėjimo ir nuo skęstan
čios rožės.

— Ona — kalba jis tykiai ir pa
silenkia prie jos, — Ona, jus sap
nuojate?

Ji palengva nusijuokia ir greitai, 
pakelja galvą, lyg norėdama nuo 
jos ką ten nupurtyti.

— Ar negalite man pasakyti — 
kalba ji* toliau — apie ką jus mis- 
lijote, ar apie laimę?

Ir linguoja galvą.
— Ne apie laimę, mano drauge. 

Bet jūsų tiesa: apie laimę galima 
tik sapnuoti. Mes niekada, nega
lime ją rasti, ji — sapnas, kuris 
nyksta prieš veidą gyvenimo.

— Bet, Ona, kaip jus galite teip 
kalbėti. Argi jus ne laimės vai
kas?

Ji žiuri į jį ir šypsosi.
— lums teip rodosi?
— Teip, Ona, ir aš tai žinau. 

Argi jus ne turite visko, ko tik 
žmogus gali reikalauti ir geisti, 
visko, kas gali duoti užganėdini- 
mą ir yra laimės pamatu? Tas, 
ką jus kalbate, vieni sapnai, kurie 
negali įlysti į jūsų išmintingą gal
vą, mislys, kurios teip be ženklo 
išnyks, kaip debesų š*Jėlis bėgan
tis per dirvas.
■ — Kaip išmintingai jus kalba
te ... |

— Aš meldžiu jus, Ona, be juo
ko, ypač dal>ar.‘ Argi jus ne myli 
visi?

— Jus giriate manę mano mie
las.

— O, ne! Man nėra reikalo 
daugiau apie tai kalbėti. Argi jus 
nežinote, argi jus niekada ne jau
tėte, kad aš jums atsidavęs su dva
sia ir kunu, kad a£ jus myliu vi
soms mano mislims?

Ji* nutilo ir paėmė ją už rankos.
|i ne krutėjo, davė jam paimti 

ranką, bet pirštai gulėjo šalti jo 
karštoj rankoj.

Ji žiurėjo į tekantį vandenį ir 
rodėsi nieko ne girdėjo iš to visko, 
ką kalbėjo jai tasai vyriškis dre
bančiu balsu.

Tik vieną kartą* pirštai jos su
dirbėjo jo rankoj. Tąsyk jis pa
silenkė prie jos, kaipi norėdams 
prikibti lupoms prie jos veido, ir 
paklausė:

— Ona, argi jus to nežinote?
Ji truputį pakėlė galvą ir vos 

matomas nusišypsojimas perbėgo 
per veidą kaipi juoką* iŠ jos pa
čio*. Ji davėsi jam prisitraukti 
prie savęs, bučiuoti užmerktas 
akis ir pusiau atidarytas lupas, 
kurios vienog buvo teip Šaltos, 
bet nesigynė nuo bučiavimų.

Jis nuvedė ją, nužudžusią savo 
norus prie suolelio stovinčio pas
upelį po plačiai išsikerejusiu ar- 
žuolu. Netrukdomas jos, jis kai
pi melsdamas, pradėjo kalbėti apie 
savo meilę tai karštai, tai minkš
tai, šypsodamasi kalbėjo, kaip iš 
palrngvc apėmė jį pageidimas, kol 
ne apvaldė visos dvasios. Jis ant 
galo nutilo ir tik tąsyk buvo girdėt, 
kaip ji sunkiai ir greitai kvėpavo 
ir kaip jos gulinti ant kelių pirš
tai, drebėdami, skabė rožės lape
lius, nepaisydami ant akstinų jdu- 
rimų.

Miegantis paukštis sukrutėjo 
krūmuose, vanduo upelyj pleškeno 
į krantą, naktis su tykumą ir vie
nodumu apėmė visą sodą.

— Ona, ar ne gali man nieko 
pasakyti?

Ji palengva su ranka pabraukė 
per plaukus, patrynė akis; paskui 
urnai išsitiesė, kaipi greitai ką ten 
nusprendusi. Kada gi ji prakal
bėjo, ant veido pasirodė rūstumas, 
balsas skambėjo aštriau negu pa
prastai.

— Tau rodosi, kad aš laimės 
vaikas, o nežinai, kad aš laimę ant 
visados nužudžiau. Tu kalbi, jog 
manę myli. Ar reikia man duoti 
atsakymą ant tavo klausymų, ar 
galiu jį duoti?.... Ne! Bet pir
ma aŠ tau turiu duot kitokį atsa
kymą, tokį, kokio tu ne laukiai. 
Tu myli manę ir be abejonės nori, 
kad aš bučiau tavo moteris. Mie
las drauge, tu prigavai savę teip, 
kaip aš tavę. Ne žiūrėk ant ma
nęs teip, ne sunkyk man teip to, 
ką aš tau turiu pasakyti — aš ne 
galiu būti tavo pati todėl, kad man 
vieną kartą rodėsi, jog myliu, ir 
štai....

— Ona!
Jis atėmė nuo jos savo ranką ir 

žiurėjo teip, kaipi kad ji kalbėtų 
neprotingus žodžius.

— Ne, aš negalėjau tavę apgau
dinėti, aš turėjau tau pasakyti tą, 
ne žiurėkie į manę teip — viskas 
teip, kaip aš tau pasakiau aš nega- 
liubuti tavo pati, klausyk, nieka- 
dosl.... Laimė, kokią tau rodėsi, 
kad aš turiu, aš nužudžiau.... 
Leiskie man eiti.

Jis palengva, sunkiai pakįlo, 
negalėdamas ištarti jiė žodžio, lis 
nežinojo ką jai pasakyti. Ji sto
vėjo priešais jį visa mėnulio ap
šviesta, kurio šviesa ant žemės at
mušė visą jos paveikslą.

— Tu matai, mudu viens kitam 
pražuvę. Ar po tam, ką pasakiau, 

noti. Eeik, eik, ir jeigu kada pa* 
manę ateisi, ateikit draugu. Aš 
su baime laukiau tos valandos jau 
nuo kelių sanvaičių ir žinojau,, kad 
ji ateis, žinojau teipgi, kad tąsyk 
ateis galas mano laimės. Sudiev 
ir atleiskit man, jeigu galit....

— Ona — suvaitojo jis — Ona.
— Mano nelaimingas drauge!....
Ant valandėlės jis prisispaudė 

prie jos, ji stovėjo jcaipi sustingu
si, be krutėjimo; ji> gi palengva, 
kaipi negalėdamas; nieko nusprę
sti, paliko ją ir nuėjo, nuėjo teip, 
kaip ji jo meldė.

Jis ėjo . palengva nakties tyku- 
moj per medinį tiltą,sukaltą iš len
tų ir prapuolė už krūmo.

Ji žiurėjo paskučir žinojo, kad 
tai galas.

Dabar viskas pabaigta, viskas!
Ta laimė nuo jos pabėgo.
Rožės išsprūdo iš rankų ir nu

puolė į vandenį, kurs palengva te
kėjo po jos kojų.

Valandėlę rožės plaukė ant Vil
nių ir prapuolė.

Jis neturėjo drąsos, todėl pasi
traukė be kovos.

Jo meilė buvo per silpna.
Jis nuėjo, bet jeigu ir sugrįžtų, 

viskas jau pabaigta'ant visados.
Ji sėdo ant suolo'ir pradėjo verk

ti, karčiai apgailėdama, kad teip 
kvailai įtikėjo jo meilei.

Jis ne turėjo pakaktinai drąsos! 
=~i— 
Isz visur.

U Londono laikraštis ,, Daily 
Telegraph” pran» ša apie sekantį 
atsitikimą, rodantį menką dorišką 
vertę net augščiaufcių maskoliškų 
urėdninkų. NeseąiaiMaskvos je- 
neral-gubernatoriu4, caro dėdė ku
nigaikštis Sergius sušaukė turtin
gus Maskvos prekijus ir kaltūno 
juos dėti aukas ant karės reikalų. 
Garsus milijonierius Morozov at
sakė, jog privati|ški aukautojai 
reikalauja komitetuos* savo repre
zentantų, kadangi peužsitiki urėd- 
ninkama. Toliau pksakė, jog paau
kavęs Raudonojo .Krvžiaus drau
gystei drabužių užjmilijoną rublių, 
o paskui persitikrinęs, kad daug 
tų drabužių yra pas Maskvos per- 
kupČius jų krokuose. Tokį išsi
tarimą caro dėdė palaikė už įžeidi
mą rando ir prisakė Morozovui iš
sinešdinti tuojau* iš Maskvos. 
Morozov uždarė vijras savo dirbtu
ves ir 65000 darlūninkų atsirado 
be darbo. Tų alkstančių mimų 
pabūgo randas ir kunigaikštis tu
rėjo perprašyti Morozovą.

Speciališkas titinėtojas, išsių
stas ant peržiūrėjimo kariškos lai-, 
vynės krautuvių mieste Kerče, ant 
Juodųjų jūrių, susekė, jog laivy
nės oficierai ir urėdninkai tiesiog 
veda prekvstą laivynės daigtais, 
kaip kromuose pardavinėja žmo
nėms rando anglį* ir pinigus kem
ša į savo kišinių.

|| Kriokavos lenkiškas laikraštis 
„Czas” praneša, buk maskoliški 
fanatikai pradėjo varinėti visokias 
intrigas prieš • niaują Maskolijos 
vidaus ministefį, kunigaikštį 
„Sviatopolk Mirskį. Dėl tų intri
gų buk kunigaikštis bandė atsisa
kyti nuo vietos, bjet caras jo atsi
sakymo ne priėmlė. Čia, turbut, 
ne daug yra teisybės. Laikraštis 
„Czas” išeina, galima sakyti, mas
koliškoj dvasioj; jį iš syk didelis 
džiaugsmas apėmė, kada Sviato
polk Mirsky likosi ministeriu pas
kirtas. Todėl šita „Czaso” palei
sta žinia gali būt tik rekliama 
naujam vidaus ministeriui, kad 
parodyti kaip jo nenori maskoliš
ki fanatikai. IŠ tikro vienog 
Mirskio ir fanatikų mieriai tie pa
tįs, tik jie tikisi juos atsikti ne tais 
pačiais keliais eidami.

■ ■ A - ■

|| D'džiausias nuošimtis mokan
čių rašyti Maskoltjoj yra Peterbur
go gubernijoj nes,55%, o mažiau* 
sias Karšo, nes ti|c 10,8%. Nuo
šimtis mokančių rašyti moterų Pe
terburgo gub. yra 42%, užtai 
Viatkos gub. tik 7,5% moterų mo
ka rašyti, Smolensko 7.1%, Pen- 
zos 6,3%. Pabaigusių augštes- 
nius mokslusPete^burge yra 2,1%, 
Maskvoj 1,3%, Odesoj 0,75. Ap
skritai miestuose 'jie tveria 0,76% 
gyventojų, o kaimuose tik 0,02%.

li Prūsų sūdai >|eda smarkią ko
vą su lenkais pradinių mokyklų 
vaikais: dabar Londono laikraštis 
„Times” praneša, buk mieste^ Li- 
sa, Poznaniaus ptovincijoj, 18 me
tų mokintinis Grzabka likosi ant 
pusės metų kalėjimo nuspręstas, 
kadangi jis, kalbėdamas su kitu 
mokintiniu, išsitarė,jog karėj Mas
kolijos su Japonija Vokietijos ran
das sulaužė neutraliŠkumo parei-
gas. Tą vaiko išsitarimą sūdąs 
palaikė už įžeiditią ciecoriaus.

|| Per visą 19-t| Šimtmetį karėse 
Europos pražuvo 7500000 žmonių, 
užtai nuo svaiginančių gėrymų 
vien: Maskolijoj, Prancūzijoj, An
glijoj, Vokietijoj ir Skandinavijoj 
į 30 metų pražuvo 7500000 žmo
nių gyvasčių. Nuo svaiginančių 
gėrymų kas met^ miršta daugiau
siai žmonių Maskolijoj, nes 100-
000; Praneuzijot, Vokietijoj nr Pa., ant kurio tai susiėjimo abso

karėse nuo Šūvių.

H IŠ pašauktų šįmet į kariumenę 
Belgijoj, kaip paduoda laikraštis 
,,La Belgkjue Militaire”, pusė ne
mokėjo rašyti. Belgijoj yra, ant 
6 milijonų gyventojų, 300 valsčių 
neturinčių mokyklos. Teip mat 
yra vakarinėj Europoj. Neberei- 
kalo valdžia Čia yra klerikalų, tai
gi kunigų draugų rankose.

II Mieste Insbruke, Tiroliuj, tau
tų kova persikėlė jau ir j kariume
nę. Klioštoriaus kazermėse užgi
mė kruvinos muštynės terp. karei
vių italijonų ir vokiečių, kuriose 
daug kareivių likosi sužeistų.

II Kaip dabar pasirodo, laike žy
dų mušimo Gomeiyj policija ėjo iš 
vien su užpuolikais. Žydų » muši
mas daliar buvo ir Vitebske. Už 
daleidimą mušimo gubernatorius 
likosi nuo vietos prašalintas.

II Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Chili, aplinkinėsė Vai paraito siau
tė . žemės drebėjimai. Mieste 
Negreires nuo drebėjimo žemės 
daug namų sugriuvo, o 4 vyriškiai 
likosi užmušti.

liutiškai kunigai nieko negrąžino* 
dagi provos kaštų reikalavo, išme
tinėjo, kad juos S. L. A. bereika- 
lo po sudus tąso. Tada jau kuni
gai rodyjo atsisakyti nuo čarterio 
abiem pusėm, ir jiems palikti visą 
turtą, ant ko p. Paukštys tuo jaus 
pristojo, ir ragino Komisiją tai pa
daryti.

Ant antro susiėjimo, 31 gegužio, 
1904, kunigai to paties reikalavo, 
ir p. Paukštys su didžiausia ener
gija jau graudeno Komisiją atsisa
kyti nuo čarterio, sustabdyti provą 
ir nemėtyt pinigų advokatams, 
kurie teip reikalingi tautiškiem* 
reikalams. Provos Komisija buvo 
nutarusi taikintis atgaunant savo ■*“ 
turtų dalį pagal persiskyrimą są
narių skaitliais. Apie atsisaky
mą nuo čarterio nė iš tolo neprisi
leido, ir p. Paukštį ramino, kad 
nedarytų skerspainių, kas žemina . 
tik jo garbę. Ponas Paseckas, 
ant ypatingo su kunigais jau suta
rimo, nusileido ant S1200, vietoje 
£1677.50, be sutarimo Komisijos. 
Tada kun. Kudirka, jau * pasirem
damas ant p. Pasecko, pasiūlė 
čarterį už £1200. Suprantama, 
kad nuo čarterio atsisakyti negalė
jo būti nė mislies, o neatsisakant, 
neduoda pinigų, ir tokiu būdų tos 
antrosios tarybos nuėjo ant niekų, 
ir ant galo, ant gatvės viešai p. T. 
Paukštys, pirmutinis, apkaltino P. 
Mikolainį už nesusitaikymą. Ant 
tojo pat susiėjimo kun. Matulaitis 
pasakė: „kad vietoje Mikolainio 
butų kitas sąnarys „tautiečių” 
Komisijoj, tai jie susitaikintų labai 
greitai.

J. V. Kudirka,23 num. „Žvaigž
dės”, teipgi kaltina vien Mikolainį 
už nesusitaikymą,visai užtylėdama 
apie pp. Pasecką ir Valentinavičių, 
kaipo ištikimus.

Paseckas ir Valentinavičia tapo 
užprašyti per laišką išaiškinti raš
tu priežastį nusileidimo ant £1200, 
ant ko neatsiliepė iki Šioliai. Su
sitikus ir užklausus, Valentinavi
čia atsakymą paliko Paseckui, o 
Paseckas atsakė, „kad jo nusilei
dimas be vertės, jeigu nerado pri- w 
tarimo.”

Lapkričio 1 dieną p. Valentina
vičia telegraphu užkvietė Mikolai-* 
nį į Scranton'ą. Mikolaidis pri-< 
buvo seredos rytą, 2 lapkričio, ir 
nuo Valentanavičiaus išgirdo, kad 
jau nutarta susitaikyti su kunigais* 
Kunigai duoda £300 (tris šimtus/ 
pinigais, vieną trečdalį knygų, 
mainais ant pusės Gramatikų, ir 
pusę sūdo (ne provos) kaštų. Su
važiavus į Wilkesbarre, Pa., kun. 
Kudirka pasakė, kad duosęs kaip 
sutarta (su T- Paukščiu, Puetftu 
ir Valentinavičių). Mikolainis 
nusileido ant pirmiaus kun. Kudir
kos pažadėtų £1200, vėlavo* (ka
rūnos), p knygos tai mažmožis. 
Kudirka atsakė, kad daugiaus nie
ko neduosęs, nes duodas ir teip 
jau gana dąug, ir kad greičiaus 
advokatams sukiŠ viską, negu dau
giaus ką duotų. Aėlavos teipgi 
neduosęs, nes esanti Šventinta ir 
pastatyta bažnyčioje,iŠ kur negali
ma buk išimti.

Valentinavičia ir Paseckas sten
gėsi pertikrinti Mikolainį, ragino 
sutikti ant jų satarimo, bet Mi- 
kolainiui nepristojant, vėl susiėji
mas baigėsi nieku, kaip štai įeina 
p. T. Paukštys ir sako: „Mikolainį 
išmetu iš Komisijos (lyg Paukštys 
Mikolainį butų išrinkęs), ir viską 
padarysime be jo.” Ir visi: Paukš
tys, Paseckas, Valentinavičia, Ku
dirka ir RadževiČia nuėjo ant pie
tų.

Mikolainis užklausė-Valentinavi- 
Čiaus, po kiek jie už tai nuo kuni
gų gavo? „Po penkis šimtus” —*> 
atsakė:

Paseckas buvo nuėjęs kun. Ku
dirką pakviesti į sūdą, ir besikal
bant j/pie provą, Kudirka jam pa
sakė, jog jų, tai yra S. L. R. K. 
A. advokatas pasakė, kad jie pro
vą praloŠią. Dėlto, girdi, susitai- 
kinkim geruoju. Vietoje S3.958.45 
mes jums duosime £300 [Kiek ju- 
došgrašiu, nepasakė].

Priegtam pp. Paseckas ir Valen
tinavičia susiėjime teip kalbėjo,kas 
tiko tiktai terp savęs, o ne prieš 
prieš n . ą pusę. Terp kitoko, jiedu 
pasigailėjo jau p.Radževičiaus, sa
kydami, „jeigu šerifas parduotų jo 
namus sugrąžinimui S. L. A. tur
to, argi mes ir priimtumėm tokius 
pinigus?” Mikolainis atsakė, „jog 
p. RadževiČia ir dabar dar turi lai
ko nuo to išsigelbėti, sugražinda
mas S. L. A. pripuolančią dalį 
turto, pagal persiskyrimą sąnarių, 
jeigu yra teisingu žmogum.”

Kun. Šedvydis Pittston’e, Pa., 
seniai per pamokslą pasakė, jog 
„tautiečių” Susivienyjimas priguli 
nuo malonės p. Paukščio.

Taigi kunigams turint tokius 
šokikus tarpe S. L. A. viršininkų, 
lengva yra viską tramdyti.

Pp. T. Paukštys ir P. Paseckas 
nuo 31 gegužio jau darbuojasi apie 
„ugadas,” ir savo pų^ėn patraukė 
ir p. Valentinavičią. J te visi trįs 
teisinasi tuomi, jog, nesusitaikant 
dabar, prova gal tęstis kasžin kol, 
ir kad kaštai pasidarysę didesni, 
negu atgaunamas turtas, ir kad 
jiems laikas nedaleidžia toliau* dėl 
provos reikalų žygiuoti. [Dėlto 
jie apsiėmė viską palikti kuni-*’’ 
gams]. Toks tai dabartinis stovis 
Susiv. reikalų ir provos.

P. Mikąlainis.

II Grįžtant angliškiem* karei
viams iš Tibeto, Rombą tarpkal- 
nėj vieną dalį, susidedančią iš 140 
kareivių, užklupo baisi sniego dar
gana. Iš tų kareivių 69 apjako.

II Paryžiuj, Ripolin emalijų 
dirbtuvėse atsitiko eapliozija, nuo 
kurios užgimė gaisras. Prie to 
10 vyrų ir moterų apdegė labai pa
vojingai.

I' Ant Šiaurinių jūrių, laike smar
kios vėtrės paskendo vokiški lai
vai „Thalia” ir „Neptun”. Prie 
to prigėrė 27 ypatos.

Ii Per 35 paskutinius metus «nt 
karių Maskolija išleido 1575000000 
d..žmonių gi karėse nužudė664000.

Praneši man S- L. A. kuo* 
poniN ir Naiiariams apie 
• reikalų stovj ir ką 

daryti?
Pro va S. L. A. su S. L. R. K. 

A. buvo paskirta ant panedėlio, 31 
spalinio, iš eilės trečia. Vienog pa
sitaikius antraijai pro.ai labai il
gai esant, kuri nusitęsė nuo pane
dėlio iki pėtnyčios, S. L. A. pro- 
va tapo nukelta ant ketvergo, 3 
lapkričio, bet besitėsiant tai pro- 
vai ilgiaus, tapo nukelta ant bu
siančios sesijos po naujų metų. Ir 
permačius, kad prova negalės būti 
nė ketverge, visi S. L. A. pakvie
sti liudininkai tapo sulaikyti, kad 
nevažiuotų į Wilkėsbarre, Pa., iŠ 
kurių tik vienas p. Mauras į Pot- 
tsville. Pa., buvo atvažiavęs, nes 
negavo žinios. Vienog Šį kartą 
pati S. L. A. provos Komisija ati
dėjo provą dėl savo suirimo.

Kiekvienas -S. L. A. sąnarys su 
Žingeidumu laukė ir laukia pasek
mingo užbaigimo tos provos, kas 
ir turės nusiduoti trumpoje ateiti* 
je, nes prie to paskubins dabar 
įvvkusiejie nusidavimai, kaip že- 
miaus pamatysime.

S. L. A. iš karto nutarė apieš
koti visą savo turtą nuo kunigų, 
kurie jį pasisavino ir dar tebelai- 
kosi. Ant 16 ir 17 seimų buvo 
pavesta S. L. A. CentraliŠkam 
Komitetui tai apieškoti, bet jis, 
dėl stokos energijos ar laiko, nie
ko nepadarė iki 18 seimo. Ant 18 
seimo Brooklyne, N.Y. vienbalsiai 
tapo nutarta įgyti „Injunction” 
ant S. L. R. K. A., idant apieško
ti visą S. L. A. turtą, ir tapo iš
rinkta tam reikalui provos Komisi
ja, kuri apsiėmė tą reikalą išvesti, 
ji tapo patvirtinta 19 seimo,’ She- 
nandoah, Pa.

Be abejonės S. L. A. turtas bu
tų seniai atjieškotas tapęs, jeigu 
butų buvę išrinkta į S. L. A. Cen- 
traliŠką Komitetą ir provos Komi
siją energiški ir teisingi žmonės. 
S. L. R. K. A. vadovams lengva 
yra viską tramdyti, kad jie turi 
narsius apginėjus reikalų tarpe 
sąnarių S. L. A. Centrališko Ko
miteto ir provos Komisijos, kurie 
apsiėmę dirbti dėl S. L. A. gero
vės, dirbo ant jo nenaudos ir šoka 
pagal kunigų smuiką. Tokiais So
kėjaic yra:

Tarnas Paukštys, S. L. A. kas.
Sanariai provos Komisijas.

Pijus Paseckas, ir
Motiejus Valentinavičius.
Ponas T. Paukštys visai nepri

gulintis prie provos Komisijos, 
stengėsi užimti vyriausią vietą ir 
galiausiai ją užėmė. Pirm pirmo
jo susirinkimo abiejų pusių, per
nai spalių mėnesyje, p. Paukštys
jau kvietė provos Komisiją į Pit- 
tston’ą suvažiuoti, kur jis pakvie- 
sęs ir kunigus, kad susitaikyti. 
Komisija p. Paukščiui atsakė, kad, 
jeigu kunigai nori ir norės taikin
tis, tai jie žino, kur yra Komisija, 
ir ją ras be p. Paukščio tarpinin- 
kystės. Po tokiam atsakymui, į 
antrą dieną, kun. Kudirka užklau
sė per telephoną, kur ir kada butų 
galima suseiti ir pasišnekėti, ir 
nutarta tapo sušeiti Wilkesbarre,
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Paėjimas organiszko svieto.
Pagal Btttneri.

Be abejonės ant saugžemių tuose laikuo
se, teip kaip Ir dabar, viešpatavo jau žin
danti žvėrys; vandenyse gi ponais buvo mil
žiniški krokodiliai, neturinti galingesnių prie- 
šininkų. Žindančių žvėrių jau tąsyk buvo 
diktai giminių ir atmainų, nors ir ne teip 
daug kaip dabar. Krokodiliai tų laikų bu
vo kuo geriausiai prisitaikę prie gyvenimo 
vandenyse — todėl tai jie užsiliko iki šiai 
dienai, neišnyko nuo žemės paviršiaus teip, 
kaip išnyko daugelis kitų milžinų, tvirtų, 
didelių, bet ne gerai pritaikytų prie gyveni
mo sanlygų ir kvailų. Ir tvirčiausias saus- 
žemių sutvėrimas negalėjo pasipriešinti mil
žiniškiems tų laikų krokodiliams. Jie mito 
žuvims, bet neaplenkė ir prisiartinusių prie 
vandens atsigerti žindančių žvėrių; iš kroko- 
dilių antai milžiniškas ranųdiosucb turėjo to
kias dideles pajiegas, kad galėjo lengvai 
į vandenį.įtraukti didžiausius tų laikų saus- 
žėmių žvėris — mastodonthus.

Teip išrodė organiška gyvybe ant temėa 
laikuose trečiaeilinio peri jodo. Žemėe kli
matas tame perijode buvo Šiltesnio negu da
bar ir aplinkybes išsivystymui gyvybes buvo 
kuo atsakančiausios.

Paleotherius.

Žvėrių tuot*e laikuose buvo daug, todėl 
negalima užritinti aprašinėjimu kiekvieno iš 
jų. negalima jau nė vardų vigų sutvėrimų 
paminėti, kadangi jų buvo tūkstančiai. Pa
minėsime vien, kad su mažu išėmimu, gyvū
nai to perijodo jungė savije ypatybes kelių 
visai skirtingų giminių, buvo, teip sakant, 
pereinančioms formoms, iš kokių, laikui bė 
gaut, išsidirbo kelios visai atskiros šiądieni- 
nes giminės. ~ 
buvo pratėviu ši >s dienos tapyrų, gyvenan
čių vidurinėj ir pietinėj Amerikoj, teiposgi 
arklių, rinocerų arba nosaragių, jis užėmė 
vidurį terp šitų žvėrių ir iš jo jie visi išsivy
stė, tik žinoma, darėsi labai palengva, kol 
iš jo aut galo užgimė:! arklys, tapyras ir ri- 
noceras; a naplotherius ir anthrakotheri u js u n-

Teip, paveik b1*b, paleotheriu*

Skeletas Brontypso.

gė Paviję ypatybes hypopotamų arba upiniu 
r arkių. arklių, kiaulių ir» rinocerų arba nosa- 

ragių; amphition buvo pratėviu šunų ir me
škų, iš kurio ir išsidirbo abudu šios dienos 
žvėrys prigulinti jau prie visai skirtingų gi
minių: fenacodas turėjo ypatybes ir nagito- 
čių žvėrių ir beždžionių, iš jų išsidirbo su lai
ku teip vieni, kaip ir kiti šios dienos žvėrys; 
si vatHerius jungė savije ypatybes žirafų ir an
tilopę. bei pats buvo milžiniško didumo; iš 
jo išsidirbo lygiai didelės žirafos, baigian
čios jau nykti ant žemės, kaip ir mažos anti
lopes. nedidesnės už stirnas. *

Iš tų laikų storaodžių sutvėrimu paminė
sime dinotheriuf, galva kurių, su Užriestoms 
iltims ir triuba. turėjo keturias pėdas ilgio ir 
tris pločio; mastodontus panašius į šios dienos 
glonius, bet už juos didesnius, tūlos jų atmai
nos turėjo po dvi pori ilgų ilčių; senasis slo- 
nius (elepkas ffanesa) turėjo galvą bu iltims 
14 pėdų ilgio.

, Reikia dar privesti čia du speciališku 
amerikonišku sutvėrimu: dinocerą ir įtinta* 
t beriją, kurie užėmė tarpą terp naguočių žvė
rių ir slonių, iš kurių išsidirb », matyt, žvėrys 
slonių veislės ir naguočiai. Šiądien Ameri
koj slonių nėra, bet kaip rodo randamos že
mės. siuogsniuose liekanos, seniai jie ir čia 
gyveno, tik paskui išnykol Dinocerai ir 
uintatherijai buvo tokio didumo kaip šios 
dienos ploniai, o iš budo gyvenimo, papročių 
ir menko proto panašus buvo į rinocerus ar
ba nosaragius. Ant viršutinio žando jie tu- 
rėjo po porą drūtų ir didelių ilčių, o ant gal 

ii vos buvo riet šeši ragai, taigi trįs poros.
Triubos jie neturėjo, aut kojų vienog buvo 
penkios kietos ir drūtos nagos.

Trečiaeiliniame j>erijode gyveno jau ant 
, žemės ne tik rankasparnės ir lemurinės, bet 

ir panašios į žmogų beždžionės, panašios į 
gibbonus tai teip praminti driopiterai. 
Antroje pusėj to peri jodo gyveno ant žemės 
brontops rabatus su trumpa triuba ir ilga uo
dega ir viena pora ragų; didumo tas žvėris 

!i buvo tokio kaip ploniai. Daug faktų rodo, 
kad tame laike ant žemės gyveno jau ir žmo
gus, bet jis stovėjo dar ant labai žemo laip
snio savo išsivystyme, neatsižymėjo ir dide
liu protu.

Paukščių tuose laikuose teipgi jau ne
truko, jų buvo nemažai veislių ir atmainų, 
didelių ir mažų. Iš jų paminėsime du yį>ač 
atsižymėjusiu savo didumu, gyvenusiu pieti
nėj Amerikoj, ypač gi Patagonijoj: buvo tai 
brontomis ir phororhacos. Pirmutinis turėjo 
5 pėdas ilgio, o 13| pėdos augščio, o su gal
va ir kaklu daug daugiau. Buvo tai, tur
būt, didžiausias iš kada nors ant žemės gyve
nusių paukščių, neišskiriant ir milžiniško 

i i epiornio, kuris atsirado ant žemės jau ketvir- 
taeiliniame perijode. Didesnių bent už 
brontornį paukščių iki šiol nesurado niekur 
žemės žievės sluogsniuose.

Komiteto reikia. I kitos draugystės seks musų pa- 

Pagal p. Artojo paraginimą, til-
pušį 84 nr.' „Lietuos” ir 35 n. 
„Vienybės,” idant busenčiame 
(1910) žmonių suskaityme lietu-

Prez. P. JakKtys,
Prot. sekr. St. Radavičia. 

šitas straipsnis yra melagingas,
viai butų uiralomi atskirto) rubri- <*'•“ Ap‘- Br- "‘i >M įmo
koj, ir kad apie tai reikia laiku pa- ’’rM "'*•"<>)<>. » ">'k*m ■>•«!•»<>. 
sirupinti, idant rengiant sur.lui k*‘‘l“”*i"«/*>«• 
blankas, jose butų paskirta lietu- S,‘“ d*rb“ b“’° *'‘

ko j, ir kad apie tai reikia laiku pa<

viams vieta, k.m pritardama. I'k'“ •*k*"£i,i: sP*h1 ■»•"«««.
- -• —....................... 1908 m. kada „Auš. Dr-tės” virši-„Lietuviškas Politiškas Kliubas” m* Kaatt ”AUS ur'ies v,r8” 

W.terburv, Coon.. pukyri V. "'"k“ Saukė P" Pnv«ilkUVlW». 
D.ukSį ir P. Mikol.inj apdirbimui k“« *b'ln’ '"•'i >*“"‘k1 
(turbut parupinimui blankose ru
brikos) to reikalo, idant vėl neuž
rašytų lenkais, maskoliais ir vo
kiečiais, kaip praėjusį kartą.

Busentis žmonių surašymas Su
vienytose Valstijose vėl nusiduos 
1910 metuose. Todėl apie tai jau 
dabar rūpintis yra dar per greitai; 
užteks, jeigu 1909 metų pradžioje I 
bus pasidarbuota, ir paskiaus, ka
da bus paskirti urėdninkai parengi
mui surašymo blankų ir kitų įsta
tymų.

Vįenog toks parupinimas 
ros rubrikos surašų blankose pri
guli nuo liętuviškos visuomenės, 
o ne nuo dviejų ypatų, kaip tiki 
Waterbury’o „Lietuv. Politiškas 
Kliubas.’* Tam yra reikalingas 
komitetas, kuris reprezentuotų 
lietuvišką visuomenę dokumcnta- 
liškai per susivienyjimą visų 
kliubų ir draugysčių be skirtumo į 
vieną lietuvišką organizaciją. Toks 
komitetas, turėdamas nuo visų 
kliubų ir draugysčių nutarimus ir 
reikalavimus, teipgi skaitlių sąna
rių, nors 100000, galėtų pareika
lauti įdėjimo rubrikos į blankas 
lietuviams, kaip buvo praėjusį su
rašymą įdėta lenkams, žydams ir 
kitoms tautoms, leigu lietuviš
ka visuomenė panorės iškelti savo 
vardą, susivienys, reikalaus, tai 
nėra abejonės, kad laimės. Pa- 
vienios ypatos, Ve pritarimo ir 
reikalavimo organizacijos, nieko 
neatsieks, nors ir geriausius lak
tus parodys, kaip neatsiekė lietu
viškos redakcijos 1900 metuose,

Bruntornis kovoje su dinosauru Augalai parodyta* phoro- 
-. , rhacoa.

Bet tas laimingas, teip sakant, rojinis 
laiko perijodas traukėsi ne ilgai. Ir pirma 
ne kartą sanlygoa ant žetnča keitėai; Jom bu
vo tai ateakantesnės vystymuisi gyvybės ir 
jose gamta skubinosi tverti naujas formas, 
tai vėl mažiau atsakančios tokiam naujų for
mų besitvėrimui ir jom* viečjiataujant, gam
tos darbas buvo apsistojęs; ne sykį jau ant 
žemės po karučių užstojo baltesnis oras. 
Viešpataujant ant žemės rojinėms sanly- 
gotus laikuose trečiaeilinio perijodo užstojo 
vėl liūdnesni laikai: (langus vėl užsidengė 
tirėtais debesims, kurie uždengė saulę. Už
stojo šalčiai, žiema, kuri traukėsi ne vienus 
metus, bet per ištisus šimtmečius. Užstojo 
šalčiai, kurių ženklus mes, ant išmėtytų ant | išrodydamos lietuvių skirtumą ir
laukų akmenų.galime rasti net musų tėvynėj 
Lietuvoj. Alpų kalnų viršūnes uždengė 
niekada nenutii pstančio sniego eilės, kurios 
nusileido žemyn ir užėmė visas terpkalnes ir 
kalnų slėnis. Šveicarija, Vokietija ir Lie
tuva teip buvo ledo uždengtos, kaip šiądien 
sala Grenlandija; į jūres tekėjo upės ne sky
sto vandens, bet kieto ledo. Teip dabar yra 
šiaurinėj Grenlandijos dalyj.

Palmigoj trečiaeilinio |>erij<xio, užstojus 
šalčiams, vidurinėj Europij išnyksta net to
ki pakenčianti sali į augmenys kaip laurai ir 
mirtos, kurias ir dabar išlaiko žiema-t Angli
joj; iš gyvūnų nematyt Jau dinotherijų. Ri- 
noeeral arba nosaragiai, hypopotamai arba 
Upiniai arkliai ir kiti tų laikų milžinai, ant 
apsisaugojimo nuo šalčio, gauna ilgus plau
kus; šalčiai vis didinasi ir didinasi. Vietoj 
negalinčių pakęsti šalčio žvėrių atsirado ki
ti. Iš draskančių žvėrių tuose šaltuose lai
kuose atsirado baisus mechairoda*, turintis 
išriestus kaip kardas dantis ir dėl to pramin
tas kardinin tigru.

reikalaudaroos atskirios rubrikos. 
Surašymo žmonių viršininkas atsi
šaukė į liet, redakcijas su prašy
mu pranešti lietuvia'ms, idant at
sakytų surašytojams reikalingus at
sakymus. Redakcijos išaiškino lie
tuvių skirtumą viršininkams jie pa
žadėjo atkreipti ant to savo atydą, 
bet kaip nebuvo kam prižiūrėti ir 
paraginti, teip visi lietuviai likosi 
paskaitytais už lenkus, maskolius 
ir vokiečius. Taigi, nenorėdami 
vėl likti padauginimu svetimų 
skaitlių, susiorganizuokime, išrin
kime komitetą ir pareikalaukime 
pripažinimo savo tiesų, o be abė- 
jonės musų reikalavimas taps iš
pildytu.

Apart to, mums yra reikalingas 
visuomeniškas komitetas, kuris da
lu) tų vestų ir darbuotųsi ant tau
tos naudos. Tokius kamitetus tu
ri visos tautos. Toks visuome
niškas komitetas, išrinktas nuo 
susivienyjusių kliubų ir draugys
čių, garsintų svetimtaučių raštuo
se lietuvių darbus ir vargus, teip- 
gi atmuštų visus užpuolimus len
kų, maskolių ir vokiečių, išrodytų 
jų niekdarystes, parodytų svietui 
teisybę, priverstų priešus laikytie- 
si teisybės, kurie turėtų pripažinti 
musų egzistenciją ir tiesas. * Toks 
komitetas butų vadovu viso tau
tiško judėjimo, padalintų darbą, 
kurį susivienyję lengvai nuveiktu- 
mėm.

Kad tokio komiteto ir susivieny- 
mo mums reikia, rodo sekanti lak
tai:

Užmanymas siųsti delegatą į 
terptautišką darbininkų kongresą 
Nyderlanduose, neįvyko todėl, jog 
nebuvo susivienyjimo, nebuvo or
ganizacijos, kuri butų davusi de
legatui paliudyjimą, nors visuome
nė tam trileriui pinigų sudėjo ke
letą Šimtų. SocialistiŠkų kuopų 
yra per mažai, o S. L. A. ir S. L. 
L. nesutiko, ar nesuprato, 
paliudyjimą ir tokiu budu 
darbas likosi be pasekmes.

Paskutiniam laike buvo 
kongresas ant visasvietinės 
dos, St. Louise, kur suvažiavo vi
sokių tautų pasiuntiniai. — Lietu
viai ir šią progą po šonu esaųČią, 
prasnaudė. Nėra organizacijos, 
nėra komiteto, nėr kam apie tai 
rūpintis,ir dėlto tapo praleista daug 
svarbių reikalų.

Taigi, norėdami savo darbus nu
veikti, norėdami svetimtaučių pri
pažinimą įgyti, kas lietuvis, susi
vienykime.

. io. Ledine epoka. Ketvirtaeilinis 
perijodas.

, Vėl užstojo po linksmų šiltų laikų liūd
ni, šalti.-neprilankus tvėrimuisi naujų gyvu 
nu ir augmenų formų. Gamta vienog paren 
gė- viską ant priėmimo užėmusio augščiausią 
terp gyvūnų virbalą — žmogaus, pralenkusio 
kitus savo protu; jo liekanų bent iki šiol 
pirma niekur nejiatiko, taigi reikia manyti, 
kad nors žemės gyvenime |>erėjo gal milijo
nai metų, vieni gyvūnai nyko, jų vietoj atsi
rado kiti, bet protingo Viešpačio dar vis ne
buvo, bet ant jo priėmimo gamta jau parū
pino atsakančias sanlygas. Laukus puošė 
jau puikus kvietkų žiedai, giriose pririšo 
vaisinių medžių ir krūmų.

Taigi priėmimui žmogaus buvo jau vis
kas parengta, bet užstojo vėl liūdni laikai, 
naktis ir šalčiai, dėl kurių žemė užsidengė 
ledo pluta ir tie šalčiai, suprantama, stabdė 
gamtos darbą prie tvėrimo naujų organiškų 
formų.

Rods vakarais kalnų viršūnės raudonuo
ja — bet tas raudonumas yra tik atsimušimu 
užtraukto juodais debesims dangaus, |>er ku
riuos prasimuša paskutiniai spinduliai besi
leidžiančios saulės — atsimušimu ant tolimu 
ledo ir sniego užklotų kalnų ir lankų, ant kuj 
rių ris toliau leidžiasi slenkanti nuo kalnų 
gletčerai arba, geriau sakant, užšalusios upės: 
ant galo nusileidžia ant žalių laukų ir juos 
uždengia kieta iš ledo ir sniego paklode.

i ,' Nuo kalnų vėl slenka debesys ir užden
gia visą žemės išveizdį. Kada iš tų tirštų de
besų aut kalnų viršūnių puola sniegas, apa
čioj puola smarkus lytus, bet nuo kalnų at
eina sniego dargana ir ant galo laukus ir 
slėnis užima šaltis ir tamsa.

Ilga ir šalta naktis ištiesia savo rankas 
ant gražių, pirma žaliavusių, pilnų kvepian
čių žiedų laukų. Užstoja lediniai laikai, be
sitraukę per daugybę šimtmečių. Priežasčių 
tų šalčių iki šiol ne įstengė priderančiai iš
aiškinti šios dienos mokslas.

Nuo ko paeina tie pasididinimai ir pasi- 
mažinimai šilumos, kas teip didelę įtekmę tu
ri ant išsivystymo visokios gyvybės ant žemės 
ir atsakančio Įiersikeitimo formų, išnykimo batoj, 1 d. spalių, 1904 m. 
negalinčių išlaikyti pasimažinusios arba pa
sididinusios šilumos?

Mes gerai žinome priežastis gimdančias „Lietuvos , kuris skamba sekan- 
metų dalis ir persikeitimus oro visose metų 
dalyse, ant ko mes, išlepinti gamtos, sutvėri
mai teip tankiai rugojame.

Čių delegatų susirinkimą, [iš kož- 
nos dr-tės po du] ant subatos va
karo 24-tos spalių, 1908 m., į sale 
L. Ažuko, 8301 Auburn Avė., kas 
buvo apkalbėta kokiu budu leng
viausiai butų galima sušelpti ei
nančią į augštesnį mokslą lietuviš
ką jaunuomenę.

Ant šio mitingo pribuvo po du 
delegatu iŠ kožnos tautiškos dr-tės 
[čia neturiu reikalą minėt vardus 
kitų tautiškų draugysčių], kuriems 
buvo aiškinta „Aušr. Dr-tės” mie- 
riai, ir kaip juos galima butų at
siekti; o toliaus, kas buvo kalbėta 
ir ko reikalavo, delegatai savo 
draugystėms paaiškino.

Ant pirmo „ApŠv. Brolių Dr- 
tės” susirinkimo išdavė raportą 
paaiškindami, kad „AuŠr. Dr-tė” 
prašė pinigiškos paŠelpos; tada 
mes nutarėmė aukauti po 2c. ant 
mėnesio nuo kožno draugo, bet ne 
kitaip, kaip tik tada, jeigu „Aušr. 
Dr-tėp sutiks išduoti mus dr-tei 
vardus tų ypatų, kurioms pašelpa 
ar stipendija yra suteikiama; teip
gi kad butų daleista musų drau
gystės delegatams pribūti ant 
kiekvieno „Aušr. Dr-tės” Čverti- 
nio susirinkimo pamatyti vardus 
ir pravardes stipendijantų ir tokią 
žinę davėme „Aušr. Dr-tei ant raš
to, reikalaudami nuo „Aušros” at
sakymo.

Toliaus gavome žinę, kad sutin
ka inleist musų delegatus ant mi
nėtų mitingų, bet nedavė mums 
žinios, kada tie -^vertiniai susirin
kimai atsibūva, ir tokiu budu mu
sų paskirti centai liko pas mus. 
Gal p. Graičunas „Aušros” prez. 
pasakys, kad „Aušros” susirinki
mai buvo ir yra garsinami „Lie
tuvoje?” Tas teisybė;bet nėra gar- 
syta kurie susirinkimai čvertiniai 
o kurie paprasti. Mes duodami 
savo centus, neprivalome klausinėt 
kada laikote savo čvertmius susi
rinkimus „Aušros” privalumas 
buvo duoti tinę, kada delegatai 
turi pribūti dėl (persitikrinimo tei
sybės. Dr. p. A. L. Gra>čunas 
„Aušros** prez. išlaikęs nuo spalių 
mėnesio praeitų metu iki spalių 

Į mėnesio Šių metų nuo „Ajsšvieti- 
mo Brolių Dr-tės” privatišką laiš
ką, sunaudojo jį į laikraštį be 
Dr-tės ApŠv. Br. žinios, ir dar pa
dėjo parašą prezidento ir sekreto
riau*. Todėl Dr-tė ApŠv. Brolių 
ant laikyto savo pnešmetinio su
sirinkimo nutarėm užprotestuoti 
prieš tokį nedorą p. Graičuno pa
sielgimą ir išreiškiam didele panie
ka, ir po draug atsisakom savo 
centus aukauti ir jirašom. kad dau
ginus ncklapatytumėt su savo ko
respondencijoms ir prašymais pa- 
selpos.

Taigi prieš ką tas ilgas prote
stas? Kame melas?

Dabar gal ,>Aušra” užsimanys 
protestuoti priąi protestą. O ko
kia kam bus niauda ii bergždžių 
protestų, jeigu jais laikraštį pri
kimšti?

Mums rodosi geriausiai, jeigu ne 
nori, ne duoti ir tuom užbaigti vis
ką. Galima buvo tiesiog nuo Dr. 
Graičuno išaikkinimo pareikalauti, 
kur tas j>asiro<|ė reikalingu.

Protestuokime ten kur reikia, 
ginčykimės už vieką naudą, bet 
saugokimės tu ičių protestų ir gin
čų, kadangi tolti niekam naudos ne 
atgabena.

Red.

Skubinkite!
Už dienos ar dviejų visos kifkor- 

tės pabrangs, ! nes jau visos laivų 
kompanijos susitaikė ir dabar kif- 
korčių pre*ke| kels teip augŠtai 
kaip dar niekad nebuvo.

Todėl, kas) reikalaujate kipkor- 
tės, pirkite ją kiądien, nes rytoj 
ar poryt reikės už tą pačią kif- 
kortę mokėti dvigubai, kurią šią
dien dar galite pirkti gana pigiai.
Pasiskubinkite!

A. qLŠEVSKIS,
924 33-rd St., Chicago, III.

Draugyscziū Reikalai i_
Chicago. l»r-ta Haldžiausios Bzirdies 

Jėzaus, turės savo balių nedehoj 20 lap
kriczio 1001 m , Freiheit Turuer salėja, 
3417 Bo. Halsied st. terp 34 ir 35 ui. Pra
sidės 4 30 vai. pietų, luženga vyrui 
su moteris 25c Visus lietuvius Ir lietu
vaites ssirdlngai kvieesia atsilankyti.

(18— XI)I Komitetas.

Didelis DeMziiutmetiuts Baliu*!
Draugyste S|v Jurgio Kareivio, Eliza- 

beth. N. J. parengs dideli balių snt 23 d. 
lėpkriezio (Nok J 1004 m aeredos vakare, 
Grand Army saleje, pa. 124 E. Jeraey 
si ; prasidės 4 y ai. vakare ir trauksią iki 
4 vai. ryto Bus skaniu gėry m u ir val
giu — bulvių įvirtu, nuskustu, viszlos 
keptos ir virbus kiaulienos Muzike 
kuopuikiausia Žais visokius szokius. Ti
ki etas vyrams 25c ; moterims ir mergi- 
aomsdyksi. j

Visus kvieesia kuoskaitlingiausiai su
sirinkti.

Komiui**.
Lietus jszkitM PikuikM.

Chieago. Tįsisybes Mylėtoju Draugy
ste turės savoįpiknika nedalioj 2 d. lie-
pos m Bergmano darže. Riverside, III., 
todėl meldžia y tau kilu draugyacziu toj* 
dienoje nedaryti, pi k nik u ne beitu, idant 
nekenkti vien s kiliem*.

Komitetas.

Dįdelis Balina!
Draugystes Hsv. Andriejaus New Bri

tą i ne. Conn skalbus 24 d lapkriczio 1004 
m Turn svetainėj* ant Arch gatve* pa- 
sHinksminimdi Lietuviu padekavone* 
dienoje: pratikęs 2 vai. po pietų ir trauk
eis iki vėlai nikctiai; puiki muzike žai* 
smagiu* ssokim Tikietai vyrams 25c., 
moterim* ir merginom* dykai.

V»su aplinkinius lietuviu* nuotzirdžiai 
užkvieczi* susirinkti.

Komiui**

duoti

tautų 
paro*

P. Mikolainis.
V. Daukšys.

Iš Chicago, III.
Dr-tė Apšvietimo Brolių, 

savo priešmetinį susirinkimą, su-
laike

P. Jaukštis, 
I. T. Globia.

Kadangi Draugystė reikalauja, 
kad redakcija ne mainytų ir neiš
kreiptų jos rašto, tai talpiname be 
taisymo, teip kaip parašyta.

Čia drauge priduriame, kad pro
teste privestą iŠ „Lietuvos” žinu
tę redakcija patalpino todėl, kad 
joje yra tik tas, kas buvo laiške 
Draugystės rašytame. Laiškas ne 
turėjo pasargos, jog yra privatiŠ- 
ku ir ne turi būt garsinamas. Laiš
kai su viešais reikalais, jeigu netu
ri pasargos,kad ne būt garsinami 
ne gal būt už privatiškus laikyti ir 
tokius gavęs, turi tiesą viešai pa
garsinti, nereikalauja melsti ypa- 
tiško daleidimo. Ne buvp laiške 
nė reikalavimo pravardžių šelpia
mų, laiške buvo tik tai, kas „Lie
tuvoj” paminėta.

Protestą talpiname, nors tikrai 
nėra pamato protestui, lis ke
liems žmonėms užduoda tik bergž
džią darbą, o naudos niekam, 
ypatingai draugystei ne gali atga
benti, o laikraštyj net per daug 
vietos užima.

„Aušros Dr-tės” susirinkimai 
nesidalina ant kvartalinių ir kito
kių, būva tik susirinkimai, ant ku
rių teip pavienios ypatos kaip ir 
draugysčių kontroleriai gali ateiti.

Kad žinioj patilpusioj „Lietu
voj” nėra melo, matyt tą ir iš laiš
ko Dr-tės, rašyto Dr. Graičunui. 
Štai tas laiŠkos:
Draugistie Apšvietimo Brolu.

5 d. sausio 1904 m. 
Korespondencija.

Godotyna Draugystie „Aušros.” 
Dudamie mes Draugistie Apšvie
timo Brolu Tamstomis žinoty jog 

ž n a sTerp Dr-tės reikalų buvo per-! ™ i e s n u t a r i e m ko
skaitytas straipsnis tilpes No. 40sanar's^os D ra u. A.

.PsjiMzksu lietuvaites apei vadini oi; 
tiktai protMtone arba laisvamane tega
li aufaaankti, nes aas pats estu kalvinas- 
Adrasuoti teiksis:

V. T. L. Boz ®, 
Poąuonock, Gonn.

Aukos suNzelpiniui lietuviu belai
sviu Japonijoje. ■

Surinktos 8. Ssurolio ias McKses 
Etocks Ir A Sipavicziaus iss Allegheny'- 
es nuo Mkaneziu ypatų.

K. Juozapaitis................ . ......................23
8. Hstarolis.......... . ..................................... 25
A. Hlpąviosa...............................................25
A. Caiiauckas.................   .25
J. Konarskis................................................25
A. Hsurolis........ .. .................................. 25
V. Katkus...................  15
V. Anskaitis.....................  15
J. bstarolis................... ............................10
P. Kketns .................. ;............................... 10
F. Gedvilą......................  10
F. Kadžius..................................................10
J. Baudargis............................  10
J. Bucinis............ . ..............   10
P. Adotnavicze ...........................................10
A. Uiparas..................................................10
A Vaitiekūnas .......................................... 10
Jos Rupszis............................ '...................10
A. Stulginakas. ...................................... 10
Jos Jasilunas ............................................10
Ig. Kaslauckaa......................  10

Visu labu 23 10
Nuo Baldwinsvillea lietuviu surinktos 

Juozo Slitokio aukos 8 d. lapkriczio sziu 
metu.

Pinigil Pake
iki 500 rubliu, rublis po........... 52ą 
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ,52ąe 
Vlrss 1000 rubliu, rublis p*...............

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paėsto kaeatu

Jsi norite, kad pinigai greitai ir geras 
suvaikszcziotu ir niekur nežūtu, tai sius
kite per ..Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. OlNzevnkl,
tkJŽA 33rd St.. t hlcago, IM

Lletuvt’-zklejie Enropoa 
luikraszczliii.

\ arpas politikos, literatūros ir mokė
to mėnesinis laikraatis. Metu pre- 
ke...............................  $12®

Ūkininkas tautiszkai politiszkaa ne 
nesiuis žmonių laikrasztis. Metu pre- 

..... ........................... . 7ftcentai 
Abu laikraazcziu iszeina Tilžei* įPra- 

su Lietuvoje) kas menuo viena karte.
Kiekvienas lietuvis, noris poiiusakai 

apaiszviesti ir reriaus suprasti Lietuvos 
reikalus ir aavo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumines gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, ež 
geresne savo ateiti, — kiekviena* pami
nėtuose laikraazcziuose atras daug nau
dingu žinių ir pamokinau.

Kaa norėtu paraisiuzdinti viena ar ant
ra lai k rasiu, arba ir abudu kartu, te pa
deda raszydamas ir siuzdama* pinigus 
toki adrese:

M.NauniM Fabrikatr. 27 Tilsit,Ostpr.
Germaay.

Arba ir katra nors isz žemiau pėduotąją
M. J. Damijonaitis 3108 B. Halsted

‘ < Chicago, III
N. GendroUua 116 Bowen Si.

8o Boston, Mase,

K. Sienute................ ............................. 25
A. Grigaiunaa......................................10
Ad Olszevskis............................................10
A Bkindelis.................................... . ....40
M Pecziuli*...............................   10
St. Boris ...........................  50 į
J. Bona....................................................... 20
A. Paskensky..............................................10
J. Paežiui!*..................................... . .. ..25 i
J. SI bei k a................ ....................  20 i
M Irena* ...................   15
J. Blitaki* ...................  25 į

32.35 l

Vl*o labo 88.45 ,

Pigiai ant pardav.mo žinoma visoj į 
apielinkej grocerne ir buezerne,

P. Dombrausko, 
2727 Archer avw Chicago. Czeverykua, i 
drapana* ir Dry Good* parduodame už 
puse prekes.

<18—XI)

Am iszrandavojimo dideli ruimai. At-; 
siszaukite ta ••Lietuvos" redakcija.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszką į “Liesa 

vos" reaakciją. visada paraižyk aa* 
laiszko aavo verda ir adresą

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pau gerai raszyti nemoki, lai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokaneziaaų 
paraszytt.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
Ui neUikykie ji pa save, bet prisiuak 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paežio gaulL Pasilai- 
kik aau tik mažsla balu korcziukia»o 
didesnėje, mėlyna pnsiusk redakcijai. 
“Money Ordbrį " aiuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reiki*

4). Suma* oesiekianezia* vieno dolie- 
no, gali firistusti pacztinemM markemia, 
bet jeigu suma tiekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba ‘Money 
orderi". Btuucziant markes reikia įs
idėti į laiszka Ii uotas, sausas, nesul i pie
ta* ir ne lipinti ant laiscku. Sulipinum 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokio* už pinigu* nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budu j.aieug- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausiu. "Lietuvos” iszleistuve.

“Lietuvo#” Agentai.
NEW YOHK. N. Y.

Jonas Naujokas. 338 Broome ai 
A. Le*aiewaki*. 144 E.Houston Si.

Naujausios Knygos.
85 Karalius Apytaka. Dievas ir Kara

liai. Evaldo pasaka Itzleido L 8. 
D. P. Londone. 1003. puti. 18... 10a

071 Lietuviszkos Pasakot Yvairio*. De-

PahesKkoiimai.
Pajiesskau savo pusseseres Marijonos 

Gedvilikes. (>b vyrui Bssltmirienes, gy
venusio* apie PnubOrga. Kr-ilis jo* Jo
ne* Gedvilą likosi užmušti** Edgmane 
st ryt kario, kam žingeidu dasižinoti tera
sa* adresu: 1

Frank Pakutinski, 
2221 A Mimpun ar., E. St. Ix>u>*, Iii.

Pajieszkau savo szvogerio Stanislovo 
A neikto, Tyįavenu pav. P* pusti ne* so- 
d-•'s, du mere*»iai kaip Isz Lietuvos, kaip 
rodosi turėjo atveži uiti in Chicago. Tu
riu prie jo svarbu reikale. Jis pats ar 
kas kitas teįksis duoti žine anl’adreso:

; J. Jasinskis, 
1075 Blue I|land av , Chicago, UI.

Psjietzkau aavo stvogerio Jurgio Va- 
laucklo, K jau no gub , Raseinių pav., 
Kevu kaimo, pirmiau* gyveno Kenosha, 
Wis. Kaip rodosi ir dsbar jis ten tebe
gyvena. Jis pats ar»ka* kitas.teiksis 
duoti žine km adreso:

Iz dor Mscziulls, 
1154 Oakley avė., Chicago, III.

Pajieszkgu aavo vyro Jono Keruczio, 
14 melu ksip mane paliko Lietuvoje ir 
gyveno Amerikoje: jis yra Senapile* 
pav , Antalnsvo kaimo, *pnd35 metu am- 
žio, vidutinio ūgio, storas, tamsiai gelto
ni plauksi, szneka lenkistkai ir lietu- 
viszk*i; K< melu eigai gyveno Spring 
Valley’je. i Kas man apiejji praneša gaus 
•5 00 dovanu.

intonina Kerutiene, 
520 N Bijrr st.. Kewanee. III.

(28—XI)

Pajleszkau savo draugo Juozo Kalvai- 
c»io. pirmi sus gyveno M >rgenlone o pa* 
kui persilįele in Pittstona, Pa., gyveno 8 
ni ir iszvJžitvo in lnd<an Territory. Jis ; 
pats ar kas kitas teik* * duoti žine aut 
adreso:

So BOSTDN, MAS8. 
N i kod. Gandrelis. 104 Athens Street

NEWARK. N J.
V. Ambrazeviezia. 180 F*.rry «. 
A Stanelia, 281 Morri* Avenue

BROOKLYN. N. Y. . 
Btan. Rinkeviezius. 73 Gread *t. 
Jo*. Matutis, 112 Grand St.,

8HENANDOAH. PA. 
Andrius Maczi*. 133 B. Main st.

WATERRURV, OONN.
Jonas Taraila, 824 Bank su

E.BT. LOUIS, ILL.
J. J. Ražo kas,

NBW BRITAIN, CONN. 
M J Cbeponia, 72 Jubilee St„

BALTI MORE. M D. 
L. Gavite, 3018 N. Wa*hington st

PH1LADELPHIA. PA 
M A. Ignotas. 925 So. 2nd St. 
J Rukevicze 8243 Bslmon Street

SCRKNTON. PA.
Jooeph Petrikis, 1314 Ros* Avė.

M A H ANGY CITY. PA. 
A B. Stumaitis, 138 W. Spruce Street

CLEYELAND. OHIO. 
K Rulkus, 561 Hamiltonai.

PITTSTON. PA.
Jur. Kazakeviczia. 1150 Wyoming avė.

TVRNERS FALL8, MASS.
K. P. Szimkonis,

MOUNT CARMEL, PA. 
Jonas BsdIs, 

8EATTLE, Waan. 
Ant. Bukurskit. 307 Msynsrd avė. 

BCOTLAND.
K Kaimiškas. 24 Pentland Pi. 

BRIDGETON GLASGOIV.

lis III. Surinko D-ras J. Basaoavt- 
czius. Chicago, 111. 1904 m Caus 
telpa 202 labai gražiu ir juokiom 
pasakų. Kas nori gražiu ir juokin
gu paseku, tegul nusiperka viena 
kuria tsz virst paminėtu 3 knyga L 
H ar III dali, o tursa nėr ris* sayą. 
amžių neisaeeme^a
Kožna dalis arba knyga po........81 50
Apdaryta. .................................81.75

X71 Lietuviu aszaro*. tris vaizdeliai iae
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1908, 
pusi 23. Labai graži pasakaite. lOe 
Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til- 

tele 1803. pusi. 47. Graži paaaka.SOe 
Vaidyla, originahszka novele Gra
ži apysaka apie senove* lietuviu*, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus ........................................  >5

Sofoklis Antigona lm gedi j a te 
strui. Tilžėje 1003, pusi, 39 -----  30c
Davatkų Gadzinaos ir azeip links
mos dainos, surengė Liepukss Ant
ra laida. Bitėnai, 1903. pusi. 48. 
Gražio* ir labai juokingos dainos. 15e 
Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczio (Be 
kupasakos). Iszleido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903. pusi. 165 <?zia 
telpa su virst 100 labai graliu dai
nų..................................:................. •‘,°®
Girtuokliu Gadzinko* ir kito* apie 
girtuok'yste dainos Surengė Pa- 
tnazginiėlis Bitėnai 1903. pusi 48. 
Labai juokingos dainos.......... . ..15c
Žemes istorija, iszleisia T. M. D. 
pusi 56. Preke..........................10c
Dvideszimtmetines ..Ausznjs” su 

kak tu ves. Tilžėje 1903. pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
raazczio ..Austres ' iszeidinejusioc 
Prūsuose nuo 1883 m..............r. -40c
Tautistke* atgijimas Lietuviu ir 

kitu jaunu tautu. Atminėti*! 
20 metinm ..Austro*" sukxktuviu, 
Tilžėj. 1903. pusi 40. Istorijai laik- 
raszczio ..Austres”, kilimo ir atgiji- 

Si lėti jos lenku.
ir Makedonie- 

...................... 30c
Paraižė Jonas 

& D. P. Loodo- 
......1Oo

115

178

| 301

360

385

380

1 598

826

| 721

raszczio .. Austres”, 
mo Rusinu. Czeku. 
Bulgaru, Gruzinu 
ežiu ......................
Isz musu praeives 
Gražys. Iszleido L. 
ne 1003. pusi 16.... 
Varžytines, ka jo* duoda kapitalis
tams. darbininkams, ir kaip jas ret- 
kie panaikinti. Iszleido Liet Soc.D. 
Partijos London, 1903. pusi 18...10C 
Valdžios pilvas. Parasze JonasGra- 
<n. Užleido L. S. D. Perti ia Lon
done, 1903. pusi. 16.................. ....|9o
Pa&lepes vilko nasrus rodo lapes no- 
degs. Iszleido L. B. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7............................ ..5c

1080 Tiesos gasnadoriu ir samdininką
Lietuvoje. Dalis I. Tiiieje 1908. 
pusi. 11.......... •*••• ...................... *0*

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903. pusi 33. 10c

1050 Miszku, lauku. s-«du. daržu aibes ir 
bausmes už ja*. Tilžėje 1903, pueL 
Si. Naudinga Knygele ūkinin
kams ...... I®8

1455 Kalbamoksli* lietu Visiko* kalboa 
(l*i yra gramatika). Užleista per 
L. L. Spauda E. Jagomosto. Tilžė
je 1896 pusi 84 ..  506

1515 Naujas pilnas Orakulas arba knyga 
burtu, monu ir visokiu p.slapcsiu 
ir praktika Delnažinyste Ta» 
yra didžiausia ir svarbiausia monu 
knyga Formatas 6x9 coliu*, posl 
412. Preke.....................
Drūtai apdaryta.......... ............

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbiai is*
szsku. *u 74 piesz'neįleis. \ orte J. 
š. Įsileido P. Neria Tilžėje IMflrfi. 
pusi. 48. Naudinga knygele sulto
nams. pamokinami apie iszdirbiroa 
Įvairiausiu mebllu.......... 3ec

1523 Pranaszavimai Michaldo* Karalie
ne* isz Sabbos. isz naujo perveikta 
ir treti karu atspausu.................. 10e

1524 Pragaro gelmes Parasze Sz. TB- 
žeje 1904. pusi »8. Bzi knygele ap- 
raszo kaip vienas žmogus, pasigavę* 
veine privertė ji vesti žmogų in pek
la ir aprodyti jam viską ka* pekloje 
dedssi.-koki ten žmones po smeri pa
kliūva ir kaip iie ten yra 
mi Ka minate* žmogus peklioje 
mate, szioje knygelėje visk*

3ko. Preke knygutes................... '3c
X Sziapus ir anapus grabo. l>*r**“ 
■J Gerutis Chicago. 1903, pusi. 185. 
! Mokilszkai dvasiszki gamtos «yri2^ 

j'm«' ........................................ii‘oo
Apdarjtk......................  J*

“K.,- 
ir iriju dienu resolekciju. (‘n' 

’ u je< išpusi. . .................................

1003

N ilsiuuodij imas grybais.
Kelios ypatos Baltimorėje tiktai 

su didele sunkenybe likosi išgel
bėtos dviejų daktarų nuo miities 
užsinuodijus grybais. Bet ir ne 
nuodingi grybai yra sunkum val- 
viu ir ne kožno viduriai gali juos 
sugromulioti; tankiai įvyksta nu
silpnėjimas, vėmimas ir abelnas 
susinervinimas. Žmogus jų pa
valgęs visuomet jaučia kokį nors 
neramumą, kitaip sakant, nesijau
čia gerai, jeigu viduriai nėra visiš
kai gerais, jaučia apsunkitną, atsi
rūgimą ir skaudėjimą. Trinerio A- 
merikoniškas Elixiras Kaltojo Vy
no, yra vienatiniu vaistu, išgydan
čiu visokius vidurius. Padarytas 
iš gryno skysčiaus vynuogių išsuk
tų iš raudonųjų uogų ir karčiųjų 
žolių ir neturi savyje jokių chemi- 
kalijų arba nuodų. Urnai gydo 
užsidegusias ir skaudamas’ skilvio 
plėves, gelbsti išdavimui tulžinio 
skysčiaus ir sustiprina gromulioji- 
mą. Gerai sugromuliotas maistas 
yra pamatu gryno ir apstaus krau
jo. Jeigu viduriai neveikia atsa
kančiai, tai jie negali athaujinti 

! kraujo; todėl „Valytojai kraujo” 
Steiger. UI. turinti potašą arba gyvsidabrį ne- 

gali išdirbti naujo kraujo, kuris Ali bupv”m«iivaiv o ....
lem: atsissaukti reikia adresu: būtinai yra reikalingas atgaivinimui

A. Žvingilas, 
3431. Boston. Mas*.

Pajieakkau savo drauiru Stonitlovo kia ant vidurių, stiprina ir gelbsti 
Krauczupo ir Benedikto Maszirkuczio. priimti ir gromulioti kožną maistą. 
»bu Kauno gub. Ir pavieto, Seredtiaus Ąnt pardavimo visose aptiekose ir 
parap urn patys ar kas kitas teiksi* pftg pat- fabrikantą, Juozapą Tri- 
duoti žine ant adreso: nerį, 799 So. Ashland av„ Chi-

i Antanas Gotautas, uei|,
Lincoln, N. H: cago, III., Pilsen Station.

977

076

040

į Frank Sider,
1600 Greime »*e . Brooklyn. N. Y.

Pajieszkau savo pusbrolio Juoso Gra- 
sso, pereita meta gyvenusio Chicsgoje. 
turiu prie jo svarbu reikalt. Jis pats sr 
kas kitas'teiksis duoti žine ant adreso:

Ignac Ž vigai lis,
I.atn G re vis, E IVhaleli. Mas*.

Psjieakau Antano Joniko, Suvalkų 
gub. ir Ji rglo Januszacko, Kauno gub. 
Jie ja*tyq ar kas kitas teikais duoti žine 
ant adre|o:

, ' Antanas Kaunas,
Boz 228,,

Pajies^kau zecerio supsantanezio tavo 
darba pehic—----------------------------------

B. 
t ue n 

duotas 
nog tamsiu informacijos tai tie pi
ningai turies būtie apšviersty ant 
pašielpos besimokinančios jaunu- 
menies aukštiesniusie mokslusie. 
Su godonie vysa giera vielijenty 
diel tamstų Draugistie Apšvietimo 
Brolu

Pripažindami šelpimą besi-į pret Pįetras Aukštis,
‘ i už la- protykolavas Siekriet St.Radavičie 

' bai svarbų reikalą, tikimės, kad ir 75. W. 16 St Chicago III.

. „Draugystė Apšvietimo Brolių 
mai teip tankiai rugojame. Bet kokios prie- nutarė, kad kiekvienas jos sąnarys 
žastys galėjo pagimdyti besitraukiančius per aukautų po 2c. ant menesio. Pi- 
ištisus šimtmečius šalčius? Įnigai tie turi būt apversti ant su-

Tuli mokslinčiai bandė tą apsireiškimą klp,mo besimokinančio* augztes- 
aiškinti tuom, jog vidurinė žemės temperatu-, n*'i lietuviškos jaunuome- 
ra nuolatai puola žemyn. Vidurinė žemės nės- p 

mokinančios jaunuomenės 
(Toliaus bus.) bai svarbu reikalą, tikimės

. Pi
nigai tie turi būt apversti ant su-

paukauty po du c 
ant mienesio. Pagal

P. O. Bu

Box 177,

kūno. Trinerio Amerikoniškasis 
'• I Elixiras Kartojo Vyno tiesiog vei- 

..Llveerea* efirsrinS) 1T gelbsti

15!
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Nei $1 Nereikia Mokėti iki Iszgydymui
gROTtiEB^gROTHĘgl

Kodėl turite pirkti isz Lyon Brothers Kataliogo

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

MARIA DOWIATT

Jonas Jonikas

TEMYKITE.

taliogo, ar jus ir toliau pirksite ta
voms paprastu senu budu, kur yra 
tik papratimu, ar atkreipsite atydą 
ant mus perstatyto parankumo ir 
pasinaudosite iš pastebėtinų ver
čių tavotų kokias męs jums pasiū
lome? Ar ir ateitoje jus mokėsite 
dvigubą pelną už perkamus tavo-

Ant 17 Akmena
"•“n^UlIrodelis

tyrimas tūkstančių išmintingiau
sių prekėjų šios šalies, ir turime 
pilną užsitikčjimą kad galėsime 
jums darodyti.

te persitikrinti apie šitą teisybę, 
prašome prisiųsti mums savo ap 
steliavimą. Peržiūrėkite musų ta 
vorus ir persitikrinkite.

Jureto*. auksuota* kryžių* 
* ant nugaros parašas, 
muksuoti lapų kraitai. ran
to*! kampai. Preke. 7Rc

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvo«” redakcija turi savo agentu* 
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimoreje,

Teip aiškiai darodžius paranku 
mą pirkimo iš Lyon Brothers ka

Mo.1901.
JnodL kieti, drūti au

dimo apdarai, išrodo kaip 
•kuriniai. gražus išspausti

Prekes apgarsinimu.
1 coli* druko, ui 1 syki.................... 50e.
Papraati pajienkojinai ar draugva

rnu milingai ar bailu apgarsinimai po 
50c. ui koina syki.

Jeigu.jųs asabiškai galite atsi
lankyti ir peržiūrėti mus tavorus, 
su didžiausiu noru jums viską pa
rodysime ir žinome iš praėjusių 
patyrimų, kad kartą pamatysite 
mus tavorus ir jų prekes, visuo
met pas mus pirksite. Yra tai pa-pelną? Ar jus pasiliksite užsimer

kę ant savo naudos, gal patėmysi- 
te faktą, kad svietas žengia pir
myn, ir kad Lyon Brothers kata- 
liogas yra pastovus užvedimas 
naujos gadynės. Idant galėtumė

perti ura k Tink* ir 
pasiimk tavorus, j 
menduotumei mm 
liu kalt uo> 6-X-'

L. A.. MOLI

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

No.1907.
Balto* oeluMdo* gra

žų* apdarai. išrodo kaip

Me.1904.
Juodo* francuziško* ly

gis* skureiės, minkite! 14- 
Bšasšti apdarai, kampai 14- 
■mrgintl. auksiniai parašai 
aat nugare* ir šono, raodo- 
3*4 begota! auksinti lapų 
Jankiai, ruadiai kampai.

Prekė 61U5

rai katalioge iliustruoti ir aiškiai 
aprašyti, yra beveik vis tas pats, 
kaip ir tavorus akimis matytumė-

*0.1903.
Juodo* trancuzišLo* 

skurete* kieti lygu* apda
rai. auksiniai parašai ant 
tono ir nugares, lapų krai
tei begotai raudonai auk
suoti. raudini kampai.

Prekė $1.00

Turime didele 
Reikalaujam* 
uždarbi. Ad

BREVIORELIS
Kataukiška Maldų Knygele,

Dykai! Dykai!
Gaus kiekviena* Daktarilkų knygutų ap*- 
liga* vyrų, moterų ir valkų ka* prtaluns 
savo adresų aut adreso:

L—VA, P. 0. Bex 266.
MAOISON 6Q. N. Y.

Tetetvaas: Morgą* 1882. 
TnUfoauot galima im ki*kvieno* 

aptiek o*.

Ofleo valanda*: nuo 10 ryto iki 4 pa pietų: nuo 4 iki 7 vakare. Nedėliota* ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

HELENA DOBR031ELSK A.
McKeesport. Pa.

Kep*11** "«e«aHCXMk. Pj*a*»u !«, stons M coša.
Makimeia, gratiauoia ir rmagiousta 

maMažapoš raštu totoydtoa. JfUsos, miš- 
P*rad ir tuplikacijot driejoee talkon: lotp- 
šiitai ir lietmiUak. įtari rioae reikalingae 
maldae ir kalendorių teip taip dideli kny
ga Balta plona gera popiera. Čia pr* Jot

No.1905.
Balto* skarelės kieti 

drūti apdarai, gražų* iš
spausti temargin linai. auk
suoti lapų kraitei.

Prekė SOc

F.PBradchulis
Attoiney and Coonselor at Lai. 
Chamber of Commerce Bldg. Room 709 
S. E. Corner LaSal le A Wa*hington it*. 

CHICAGO, ILL. 
Telepbone M ai n 3643.

Wieninteli» lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą juri*prudenoi|o*cxion Amerikoj 
Weda p resvas kaip eiwili**kaa teip ir 
kriminuliukas visuose suduot*.
Rec.3112 8. Halated arti 81 mos.

Tek Yards 6046

T- ANDRUSZEWICZ S CO.
115 W. Divitioa 8L, Chicago, I1L

723 W. 18th Street.
Nuo 8ton Iki loto* ryto, 
sss T-ta* iki • vai. vakare.

NedaUoma ūktai ano »-*e* iki i*tai ryto-

rus, ar gi užsisteliuosite iš mus ka- 
taliogo, ir tuomi padidinsite savo

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
“T<>g*T*a»c" yra geriausias ir sveikiau
sias ui visus kitus iki šiol buvusius kar
čius ir kitokius vynus. Togo Tome pra- 
šalina visokias ligas, kaip tai: Reutna 
lizmą. neuralgia. skaudėjimą vidurių, 
sunkuma ant krutinę*, taipgi taiso a- 
petitą; žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
savo guodotiniems tautiečiams vely- 
jame dėl persitikrinimo paklausti m- 
vo artimiausio sairunimko apie ta mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prekė už butelį SI.00. ui tusi na >7. M 
Reikale prašom atsišaukti ant adreso:

TOCO WINE CO.
117 Mihsrauka* Ava., CNICA60. ILL

Graborius.
ir Livery Stable-

Laidoja mirusius, parsamdo karietas 
ir bugge* ant pagrabu, kriksstynu, vese- 
liu ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perkraustymu visokiu daigiu iss vietos 
in vieta in dypu* ar i*z d y pu, anglių isx 
važiui m u irti.

Telefoną* 3. We»tvllle, 111.
(14 X—7 I *05)

PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
Advokatas Marylando valstijoje, 

ADOMAS GRBGORIAV1CZIVS 
20 E. Leiington St., BALTIMORE, MD.

Jeigu-kenti kurį išsekančių nesmagumų, tai esi sergančiu ir reikalauji sugiebaus Daktaro 
pageltos kt>l nueisi aršyn: Nervišką ligą; Drebėjimą širdies; Chronišką katarą plaučių; Inkstų ligą; 
Kepenų ligi; Reumatixmą; Skrofulą; Galvoskaudį; Gėlimą strėnų ir pečių; Katarą pilvo; Dyspep- 
siją; Džiovą; Kraujatekius; Gumbo ligas; Baltąsias.

Ir abelnai vyriškas ir moteriškas privatiŠkas slaptas ligas ir teipgi ligas vaikų.
DrasjCollins gydo tik tokias ligas, kurias gali užtikrinti, jog tikrai išgydis.
Arti Ar toli gyvenate, rašykite pas Drą Collinsą, aprašykite savo ligą aiškiai, o apturėsite 

vaistus, kurie jus ištikro išgydis.
Dabar yra laikas, kol žiema su savo šalčiais neatėjus, nusikratyti ant visados nuo savo ligų.

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. Hilsted įlycifa. 

Gyvenimu viriui Aptiekos.

CHICAGO, ILL.

Lyon Brother s yra teisingas 
kataliogas. Parodo praktišką me
todą pirkimui tavorų. Užčėdina 
jums pinigus, - nereikalaujant ap
mokėti keliaujančių pardavėjų, jų 
algas nutraukiant nuo prekių. 
Visada jums yra po ranka ir visa
da galite susirašyti apsteliavimą, 
nereikalaudami sutrukti. Tavo-

tuota* ant 96 metu 
Sxy lallmdaly pasian

su** C. O. D. aat kiakviaoo adfaao, *a p*v*ly> 
ma l***<z*mlDuoti J*i*w bo* tok* kaip rs*zo 
m«, »S»in»okek aspresni SS 7S ir atvežimo 
kurta* Ir pasiimk laikrodėly, jai ne, nemokėk 
ne vieno cento. Atmink, kad ai toki pat laikro
dėly kitnr mokėti 135 00. Prie la.krodeiio d*r 
nndedama 14K auksinta labai *r«ia lenoia<ely 
•a kompasu dykai.

Eicelslor Viteb Co..
900 Central Bank Bldg, Chlcago.

' Iio Kon-sptiddi ibi loji tik 10c.
Qvare*iavo).aa istcydyma.

Daate felimo Ir Skorbato, Papaeaka* negidlt. 
Planke •linkima eniaikite ir *ataaki*e aat pra- 
piikaaioe salve*. Platakaaa* tesaatklaa TMp*i 
tarime vaiste d.1 issaalklaimo plaake. kad 
banda ..reiktu skosl. arba moterį* tari aat 
spcimimo ils«* syvaplMktaa. m*e esam. SPE- 
Cd AUSTAI*.

J. M. B. Cbetn, Co. 
bo»l*0Sta.W. B-klya York

State Medical Dispet-isary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių, 

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
■ >« uiprsUm* visai kenčiančia t nu* *mwn*jutių lląų. nuo kurių napa'*io iiiiųydyti, atsišaukti j musų fydynyčią ir pama

tyti *Mt*ų NAUJA BUDA, kurti yra laikomu *2 MkiaidMąą.

Kad p*rkelemi» musu dirbtuvią In 
Latrrenc*, Mas*, in Boston, M*u. ir už
siimame tuomi paesiu -dirbimu gražiau
siu popierių raszymui gromatu *u viso
kiom pavincsevooem, gražiausiom kvlat 
kom, abroselei* irlka tik ka* nori, už tu
sios 25c., 5 tutinai už SI.00 duodam* 
pulke dovana prie 5 tolinu pirkinio. 
Teippst užlaikome daug skyrių atidaro
mu altorėliu Ir visokiu abronliu, ssilki- 
niu, auksuotu, sidabruotu ir tt. Szkap- 
lieriu ir Rožancsiu. 
krautuve visokiu knygų 
agentu ir duodame dideli 
reeuokite teip.

A. Žviugila, 
P. O. Box 3232,

Kaa prisiua aavo adreea, gaus nauja 
musu katalloga.

Nerviszki Vyrai.
Vyrama re<kaiaujant>.m* pagalbos prt.iun 

kopija gareau* recepto dykai No O O D 
ne apgavmgu* vaistu*, tiktai recep-

toj*, kiekvienas žodis 
venas literom* prtr kokio

Lietawiszkai Rnska Aptieks.
237 Hanover st. 237 

Boston, Mass.
Turime pilnai aptiekoriszku tavom 

kaip krajevu teip ir oirubežiniu. Ap
linkoj e visados randasi daktaras, kurs 
duoda rodą visokiose ligose be jokios 
mokestle*.

Sitai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froome*, 73 Grand st.
Jo*. Ssunskis, 227 Berry *1.

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicse, 3104 Richmond, Si.
Jos. M. Smolenski, 783 So. 2-n d St., 

Baltimore, Md. ■
Wm. J. Morton,

8. E. Cor. Sharp & Camden ai*.
Pa* ssituo* agentus gausite ,,Lietuva” 

už 5c. ka* subata.

Ratilai kur tu 
jT-į begi? Nugi pa* 

Petrą Beleki ne* 
labai ititroazkM. o 
pa* Ji galima atai- 
vedyli, nes jis turi 
puiku ir ssslta ba- 

~ varska alų, gardžia 
rusk a oeziasezena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iazalgerua gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, tai jau 
Iglau su tamisla kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubinti*. Prie to ji* turi 

puikia sale dėl veeellu ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už Uumooziu 
susikalbėti angbsskai. Ateikite pas ma-J 
ne, o ase jum patarnnusiu už dyka viso
kį uoee reikaluoee Ir provoee. Atvažiavę 
les kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
832likti bu rn av., Chicago, Iii.

Tatk- 33-ios ui. ir 33-loPl.) 
Telephonas Yards 6012.

O kaa ošia?
Taigi popiero* r** s y asu i gromatu in 

kraju, naujause iszrastoa, gražiausios 
visoje pasauleje. Kiekvienas kas pri
sius 10c. apmokėjimui paežio* kanto, 
gaus už dyka ant pažiuro* 6 popieras su 
kopertotn. Parduodame 6 tuzinu* už 
•1.00. Reikalaujame agetu visur ir duo
dame gar* uždarbi. Ranydami adre
suokite:

Agent Church goods,
Sta. W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

(18—XI)

BIBLIJA.
Lietu v Ink* biblija vokisskoms litą- 

romą seno ir naujo testamento drūtais 
grąžei* apdarais 1134 puslapiu, su pri- 
siuntimu 63.00 ir teip virokiu knygų pa* 
mane galima gauti. Teip pat turiu dau
gybe Abrozu Philadelpi|os skerdynes 
lietuviszkoje Bažnycsioje su prisiunti- 
mu vienas 30c. 2 už 50c. Perkupcslsm* 
parduodu labai pigiai. Adresuokite:

J. Petrikys, 
1514 Ros* av., Scranton, Pa.

:ž5-xd

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gauni dykai, jei už*ira*sy- 
*i laikraasti „Lietuva” ir užmokėsi 63 00 
už viso meto prenumerata isz virezau*. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
Įsikrauti* visoje Amerikoje. Joja rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiuak 62.00 su savo Binkių adresu 
o gausi „Lietuva” ka* subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
inleiatojo, adresuodama* teip:

A. OL8ZEWSKIS.
924 33rd St. Station 60. Chicago, 11

Ne.1906.
M ’ Balto* ikarelė* mialdk
Sal Ukimžtl apdarai, per a-

LYON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

CHICAGO, ILL.

Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

Prekyste:
auksintų. Grosnatom rašomų ma»m*lių. 
armonikų, aknpkų, klarnetu, koocer-1 
linkų. ir kitokių muzikų ir tavorų

Ar šeri tai»inrf><i laiką rodančio laikro
dėlio? Ar aeriskripkąiirb*armoniką tu
rinčią gerą bala*? Tai pirk nuo 
gausi tavorą pinigų vertą, ir sykį pirkę*, bu»i koalų- 

t menu ant visados.
. Aeiteliaviein tl kilų miestų atlieku greitai, ir Gailin
čiu į visus Amerikos kraštus. Reikalaujant kataitogo 
nuo visok'ų daiktų, reikia prisiųsti ui 6c. markę dėl 
pačU. kaštų. Adresas:

M. J. DAMIJ0NAITI6,
2108 S. Malitad St, CHICAGO, ILL.

FUireu maao pirtiįam ant kalėdą po prat^ oiminį K.ILSKBOBIV ttoten
Uonmų. Todil tvrie pra pereitelį j tit^ rirtf. leitntet paduoti tara adrereų.

Ar yra Lietuvia, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą PrpJesorŪĮ 
Dr^ E. C. COLLINSA. Visi laikraščiai per dešimtį metų yra rašą apie jo nepalyginamą sugie- 
bumą gydyti pijąs, kurio* buvo laikomos už neišgydoma* kitų Daktarų.

Laiškai padėkavonės ateina kasdien nuo ligonių, kurie buvo nasruose myrio, be 
vilties kuomet pasveikti, o kurie dabar vėl yra sveiki visiškai.

Kovojimas tu liga, tuo didžiuoju naikintoju laimės žmogatis ant žemės, buvo jo darbu diena 
ir naktim petj dvidešimt metų. Jis dar vis nepameta Šito gero darbo šiądien. -

Visi sergantiems žmonės sugaišinę laiką ir praleidę pinigus veltai bandydami pa
sveikti, turėtu tuojaus kreiptis prie šito specialisto, kuris yra gydęs tokias pat ligas 
šimtais ir neturi reikalo daryti išmėginimus.

Perskaityk kelis iš sekančių pripažinimų. Tegul pasako kiti, ką Prof. Collins yra 
jiems yiadarJs — P* O*1’ U Patl ir tau.

BBANOVS DAKTABE:—
Sux»u auo *eai»u* vrnerilka ilga, 

kurt kas kart gtUaa leido mano ortnf-
W a*z«aa aavo lakate, teip kad bemaž
g aepeettekjrtaa *a *vteta. ne* Jas *pio

ųY jKm • Ttaa kraujai* ir >uėiaa*l vteižkai b*
y pajiepn*. aežlarlai į tai. kad *>u pa*

visokiu* tpitetelteiu* ir daktaru*. To-
ųkj *ą*"* kiu bedu (nebdaraa*! paskoUno*.

kaipskfataati* britvo* — paraitau pa, 
Tamtetų. ProTesortea. ir Tamteta atai-

- žiūrėdama* aat mano praėymo prteian-
*** B1,n kuriuo* vartodama*

ėą ė*. <g|nM^ aepilnal per tri* *anv*lte* alfa?*"
'piln4 •’T1ka‘f. teip kad apsivedžiau 

ĮĮį%4*jĮv' » irdalereeta teimin<a».
I į \ Todėl priimk Tamut* aoo aaanf*

MttR padėtų, kurių »tenr<iiuo»i pen.irti re
- komendu-alama* Tamtetoa auctrbuniį.

aaniiutekuruf vteiem* mano parį.ta- 
miem* ir melMtama* Dievo, idant Ta- 
m teta užlaikytų aavo globoje ir dėl 
gero žmoni jo*.

WALERYAX OSMdLSKI.
CM Main SL. Patarėm. N. J.

OARBCS l,R<»H><IRIAI’:—
Sirvaii nuo kĮloto. metų uždegimu gumbo, baltom.iom*. nuo ko 

vteKkai *ubl»<ėjLalrnup«ioliaa aat ivvikatoa, per kų tarėjau kreip
ti* prte daugel to gydytojų, bet vietoje gauti pagėrėjlmų. )nuėian»i 
vto bl«<teu ir dafejau Iki tokio talpinio, kad gyreali* mano kabojo 
kaip ant plauko.! 14*kai?in*i apie ganų Pb4. Oollln*’®, norą »u di
deliu nenoru, pakilau pa* j| aprėžydama *avo ligų klausdama nabe. 
Nori nepraitau Įvetetų. vienok ji* juo* prisiuntė. Priėmiau Ir pra 
dėjau vartoti ir laiptu likai meno Sveikata augo ir dalia r jausiuosi 
vteiėkal sveika.! kaip niekad kitadoa. Meldžiu tad pr.imti nuo 
man f* NmtarioM padėkavong.

Idant Dievą* sutelktų Tamtotai koollgiausį gyvenimų, siųsiu 
Jam malda.

SS Oyvaaltno Vaiideltal .u.ulndantl ižaėtaonlo 
gražia paaakaRiu: Atateveikinima*;

— VaartK — K** kalta*; — Gatve* vaikai; ~ 
- Mi4ko»araa*;-Stenėtas;

«o, IU. I90S. peal.si. lOc 
enimo Itetuviėkų V«Uų bei

___ _---------------D ro J. besauavlčieua. 4T 
pealap . CBirero. Id. HM* m. Stoję knygoje 
•tepa keli įimtai gražia paraku: ap* rojų 
4dtea«NL ėy*in. pekla: apie giltine, mare, 
ketera, apie d vara* (dūžta*!, velniu*, 'u vab 

___ - ir tu Parako* uiraėytoa t Yloj* 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kaune gub, 
pasai kaunieti a kalba. Suvaiką gub. vagai 
uuvalktečiu kalba. Prusa Ltetavoje pagal Pru- 
un Uetuviu kalba. Dzūkijoj pagal d*uku kalba 
iru. ta* meg*te gražią* paraka*, b’f'11““- 
aiperka Ma knvg*. Preke neapdar....*£1. <M> Apdaryto* .........  T ..W 3O

M <M»e 
.. *u rtoe

, ■ _ _ _ .. 6R.OO
įsrakae). O4». Kttakmel (1 Į

Port Wtae Sl.AO.

ta. PerataUptUe ma paearga 
A TSABG1A1.

Šri pararga yra vyram* segriaato* aarvtas- 
ko* statomo*, karte per savo jauny*!** ktatda* ja 
papilde. Klausykite maao patarimo. Sustokite 
Bando patentuotu* apeavingu* vaiste*, •tektri**- 
k** dirt**, '‘speataltotn*" Ir kita* neUku*la« b* 
verte* gvdymn*. Neo diržu nepegysite, o kvota 
tat vartodami vaiste* sanalkytlto pilvo žtebezlo- 
jitn*. ažnuodlasit* visa sistema ir padarysite 
savo liga nalsigydoma.

Daug meta aas krutėjau tavo jaunyste* klai
das. ••rrisikam*. aagUalu* tekėjimą*, skoka 
vyrtezkumo. silpna atminty, stoka ambtaitoa. 
neramume, gedieguma. sirena tkeudelime. visa- 
tlay nusilpimą ir tt. kaip paiksra* pirkę* ir var
tojau visokia* patentuota* gyduole* Ir vieką ka 
tik užgirdė*. Aat galo buvau priversta* vatiao- 
Uin Eropa pa geibo* jlesikoti pa* garsu daktarą, 
kurs mane ir iszgyde.

To daktaro recepte, pagal kuri man vaistai 
buvo užraazyU, as* Ir dabar tarta pas save. Kaip 
tai sunku yra pagyti neo tu ligų a*z žinau isz 
patyrimo, todėl aa* noria ir kita* pagalbai}. Ka* 
man apraszy* savo liga, as* tam pralnsia užpe- 
ozetvtame teisake to recepto kopija su patari
mais dvkaL Au Jau gavau šiltute* Įsteik* l*s 
vis* šuo* sialle* traškiu ano vyra, kurie raauo 
kad Imdami vatetu* pagal siy receptą v ištaikai 
pagijo, teip kaip Ir ara.

Recepte uSrarayti stipru* bet aevodlngt vai
stai ir recepte* teip paraitytas kad vaisins ga'l- 
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje n* maža* 
pinigu* Gavo recepte, jei nenorėsit* patų* eiti 
In aptiekė užstellaou vaistu*, tai parasssklte 
ma*. o asi jnm* juo* ežia Chicago}* pasirūpin
si n ir pnsiensiu. Ari nesausi* C. O. D. kad 
Įsivilioti moju* pinigu*, arba parduoti jumis 
vaistu*, kuriu jus nenorite. Jeigu patvatysite 
mane karna nors neteisingu, galite tai paganyti 

szitame puoliams ialkrasztyje.
8*1 pasarga gal naba* daugiau garsinama, 

taigi raškykite man sitandtan, o gausit* to re
cepto kopija lt relkallpgu* patarimu* dykai 
tuojau*. 8iy pasiulitlme ast galiu atlikti be jo
kiu jute* kaaitu. Adresuokite:

C. Bsntscn, P. M. bsz 655, Chicsjo, III.

T<> Lietaviėko* Pasako* Yvairio*. Dalis I. bo 
nakv Dr. J. Basanaziėius, Uhicago. IH-. IM 
m. pust M0. fta telpa MI labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių paraku. Kas iita knyga 
ture*, tam geru ir gražiu paseku ntekadoa ne- 
tguk*. Preke neapdaryto*.............. »Į .50
Apdaryta............ ........... ...........................SMOO

yi l.ivtuviėlros Parako* Yvalrios. Dali* H. Su
malto Dr. J. BaranavRiua. Chicago, 111. IMS 
rami. SSB Telpa Čia *» gražiu, žingeidžių ir 
K'"!-.’*" v“"1“'"" ‘“""“i’So 

...................... .............ai-oo 
H4 Ponas ir Bernas. Chicago, Til. 1«M pusi. S4. 

Apysakaite L. Tolstojaus U gyvenimo ma»k»- 
Mku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa- 
Žtati *• buria IT sanlygoms gyvenimo niasko- 
N*u kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti 
fcangs su prtotegtai* varvu imoneau*... tSo 

Bobknsons* Kražius. Graži ir morallėka pa- 
aaksu Antra pertaisita takia. Chicago, Ui. 
ĮSOS pusi. 83............................................ »ėOo

13i!tl.' xl uas Itetuviėkai-angUėkoekalba.Sutal 
•e Antanas Laite. Chicago. • IU.. ISOL pust 
SSB Yra tai pirmoji dalu Itetuviėkai-angliė- 
ko žody no. »*-.—**

‘ kadnr spaudi'jei. - -----
I tena IBS žodynas 14 visu I 

■ vtakal«nglišku žodynu. 
Ikssavdkus sodžius ižgul<

Naujaustai lurs$tM*M*dicincv Kaajeasi 
mus* vaistai yra pasekmlagiaasi. gydo daagyb* 
Ilgu . Plauku* tikrai stangiau, sliakima, pleis
kanas. papuos kas ir daagel kita Ilga *u>aa)aa- 
•iw bude Radiksl gydymas, paraškykite pas 

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

(Antroji dali*. angUėkai lietuvi*- 
toje). Yna tai didžiausias ir ge- 

— “■ ‘7g*ioi ižleistn lietu- 
Rasite tam* visus 

yrus angliuko te kal- 
paženklintas kurai- 
)i* grama'iko* aky- 

, __ ______ ____ colius didumo. K te
suras gražaus mėlyno audimo apdaruose, ant 
Užtaro* Įspausta sidabrtnejni* 11 taromis Jo*

M a. 9 14 s ’• 
v 1 - ••oi k

I ilt'ii kt.'D;-,ai. ta; ų kraltai 

-i ' ..-na 
ti3w K.O.htl' vidur.. k. ■ 

te. Prekė........ 8130
Pinigus siuskite ant adreso: 

-4.. OL8ZEW8KI, 
•S A 33-rdSt., Chicmco, IU.

Ne.1902.
Juodi, ktetl. drūti au- 

Mteo apdarai, terodo lyg 
Amžiniai, gražus ifepamti 
■marginimai, auksuota* 
•■jržutis aat tono, auluuo 
■tepu kraitei, prekė SOc

' GuodounieuM Kunigam* tardif 
įba:- Kapa*, A rautas. Dalmati
kų*, Altas. Malas irw,su*bai- 
isytiaius paretins V moki darbą at
iteka artiatiaskai in laiką.
Į Noradamo* ruodotinoa I>r te*, 
iarta guodouni Kunigai, kad J uau

—B1hn »togt> arba mokslas apie žemės tauta* 
Ttegnl Dr. M. Hai.r andla persto šernas. 
Oikoa<<\ III ItCO. pusi. MI. Yra tai ivarbiau- 
ata mokslteka knyga apie visa* musu parau- 
teutinouiu veisles. Ji pafosto visu vteėpatya- 
■u. visu šerne* kraštu ir net mažiausiu sate- 
Ite žmonis ir ja paveikslu*. A prato }u kilme* 
Varva, tikėjimą, papročius, nžstetnima ir abel- 
■ste vieką. Ii patilpusiu paveikslo matysite 
teuoniu gražiu, prastu ir Mauni*, luta visas 
Iranas plaukais sp*ete». veidas : beždžiones 
pa n šilu. Raitas ėven tas sako: „SutvvreDse- 
teus žmogų ant abrozo ir p« i' kilo savo.'’bet 
ftatveĮn* į tulu žmonis veislių veidus, mato
ma dideli nevienodumą, teda nesine kurte te 
Ja yra penato* paveikslui Dievo. Kas nori 
■■mat paišinti žmonių istorija tegul perskaito 
■te knyga. Preke neapdarytos....... W.OO
Apdaryta graži uoee ir aru t uoee audimo apda-

Dsmicelė Mitukžitiene iiąydyta nuo 
norviUum* ir sunkaus skau

džias kratinoH-
St. Raymond. Qoe.. SpaL «0d 19Mm 

BRANGVS PRtiFESORIAC COLLINS:-*
Turiu didelismagume pranešti Tam tatai, kad ai imu jūsų vaistu* 

penkKK sanvaltės. I*radėaamas juos buvau amžinu ligoniu. Nega’ 
*4jau miegoti, naktimis kaitau, viduriai buvo sugedę, rodėsi beveik 
negalimu sugtomulioti mano maistų. Maao vidunai%uvo baisiai iž- 
jmsti. tiniis tilpna ir kepeny* ligūsti*. Dešinės ranki* negalėjau 
vartoti ant nteko, buvo sustirusi i4 peties ir galiu teisingai parakvtl. 
kad viso* šitos negalės išnyko nuo jūsų gydymo ir aš negaliu surasti 
žodžių jums padėka roti uz jutų darbų.

Ai meldžiuosi pa* musų dangiškųjų Tėvų, idant Tamlsta ilgai tj 
ventumi'i dėl j«darvm.> daug gero šiame sviete kitiems, sergantiem, 
teip kaip aš. Gali Tamlsta sunaudot i šitų laiškų kaip tau patinka, 
jei manai, kad ji* prisidės prie gelbėjimo kitiems vargšam* pasveikti. 
Aš žinau, kad jeigu Tamlsta neimtum man pagelbėję, tai bučiau at- 
sldurys kape- ne, pertoli buvau nuėjys.

Aš gydžiausi pas savo namų daktarų ir praleidau daugvbe pini
gų. kartais pagėrę jo b«*k( ir vėl atkrito liga. Aš teipgi turėjau reu
matizmų aržiausio budo ir lis mane apleido, tukstaniį svklų ačiū Tu
mi tai. Aš užaugau ant dvylikos svaru nuo pradėjimo imti Jūsų 
vaistus ir Ima man linksma impaaakoti kožuam apie Jųšų gvdvmo 
būdų ir apie tai, kų ji* padare dėl manys.

Su širdingumu OLIVER CLONTIER.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GarMUM medibkari uitiurdtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metą patyrimų yra autorium, išrodinėtoj u m ir specialistu gydyme 
privatiškųJnerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkitnaais draugijos, ‘sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo 8 veiką tos tiesų.. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti aa- 
vę nuo siigtyžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėla. a

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerkles, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos javelio, uždegi
mas pūslės,' sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomu Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjitrmi.

Pntestnota* ranlte- 
torius, nusuki* ute* ku
tens Ir nustatomus, vy ■ 
rlszkns nr motoriuku*, 
18K auksuotas, dvigubi 
"Hnattas” tuksėtai. 

Žfražisl iszkrietk uotas. 
ITikral n™1 telk* rodo 
Yra visur vartojamas 
guležinkallo tarnu, 
kaipo nriauslai taika

507 n-.-- Icteija. nagai Povilą Bert, verte Dr.
A. Baoevičia. apaua* .. Lietuvon. - Chicago, 
IM. tSOB. pu.l. Kayuele su daugeliu pa- 
tožkaMliu: gyvuliu.vabalu, žaviu, žmonių, tno- 
steiu ir akmenu. trumpai, aiškiai ir supranta
mai išaiškina ratnto* istorija, ypač tuos da
lyku*. zm kuriu žmones nustatai žiuri, bet ju 

nesupranta..............................SOo
BĮ o IteOe atvažlsva. Komedija viename akte.

Pagal lenkiška sutaisė K,R-a ir M. P-i*. Chi 
a<o. Iii. 1M. pužl SS. Šita komedija buvo 

i* kartus lošta lietuviško* draugystes Pe
terburge. Maskolijoje. Ji yra maskoliško* 
toUdžtt* cenzurvoL* ir todėl ja galima ir į 
Unžuva paniiuaU. Maskolijos valdžia jo* npr- 
•taBtimo nedraudžia.............................   JtfOc

■AB Geriau* vėliau* negu niekad. Komedija vte-
■mm akta. Pagal lenkiška sutaisė K. Bra rr 
■. P-te. Chk-aifo, IU. 1BB. pusi. «- Šita 
knygute teip kaip ir No, tie vra Maskoliji* 
uosiu ros dairi* ta ir gali būti Lietuvon siun- 
anran-te..............................   13c

6MM> Svieto
L ~ _ ___

uosi kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
■a knygele.........>........................................ lOo

■■1 Žile gotvea — velnias vnodegon. KomedUa 
Utsnster akte. Pagal lenkiška sutaisė M. P4s. 
Chteago, IU. im. pusi. 31. Šita knygute teip 
kaip ir No- *K> yra Msskolijoe cenzun* datei- 
ata ir todėl gali būti Lietuvon siunčiam*. !<>c 

r.i >-š Gamtos pa jiegi* ir kaip te ta naudoti*. P*
gal BUnera sutaisė Szernas. Ciiieago, III. 1WM 
pusi. 3». Svarbso* mok įlįte* vertes kavga. 
au daugybe pnveikdu yvairia ma<nertfa ir 
kižokiu prietaisu ant itaaodojlmo g*n*totas

Matei atolaasklto rave oedertae -ARIKLK V" Nra paedaoteas reikalas 
jaaiteui visa issdirtHui savo ruaMttmaoe až uAla* pat prehias kaip ir prrtup 
estai tari užteokr tl b I *rtelka ueiaa pvv kvteta raškė, bet guanai* s tori lai 
nuo lasdirbeju. Galite trati pessUiadlje. kad tas* esysta.

Mas yra distStauaia ir vrvcsteaMa ateHtke)ita» krautuve Aovteavtaae V alsi k 
jose, atelaastate jutai gereeal lavura ir psgiaž ragu koke nors kita teip vadina 
ma disularra" irt* Įvrtuprii*

Mes garantuoja** savo lavonu J*1*w kuorai ners jurai nenutikta, galite

NESIUSK PINIGUI
Idant pagarsinti mn*n tavorus tr kataltogu* 14- 

duosime tūkstančius dolieriu verte* prezentu* 
musu kostumeriams. Prisiusk mums savo pil- 

—na adresą ir arčiausia eipreao stacija, o nirs tau 
prisiusime 1 kompleta svksnčlu tavoru: 1 t'i'jau- 
l.i re-Uiu/i;..-", i ui uUzo.M uc.u n,i..„u 

■BMMHHMMHMBm ryrxlta ladr^deli^ a.ia'u retom , pau.ln.'k ku 
MMEĮįMĮĮįCTMM ri norii gerai laJta rodanti teip, taip 330 00 

vertee lusb ••delie ir gvsrsiicija ant 5 metu kad 
mes. y-i suges, pataisysime už dyka, art* ao- 
tnainssime ant kito jei bus m-geriu, įgrotu l-d 
nutrinta Imeiugeli ra kompotu; i Barine Dee- 
umuU* *pteža: i Bartos Deimanto tpMa; 1 
CtaėAalntortoto ir ratatoHu rssOv.' 1 pora 

___________________ tat grutiu autointn tolionitnir viena groto 
tioda Utodpla re 1 perlu, 4 9ariM Hdtatiataia 
tr p KmeraldaU. -Viską* tas bu* sudėta in vie- 
na pllullne iilkn išklota skrynute. Kada atvež.

eigų tau tte daiktai tinka, užmokėk ezprraui 63.t»7 1» atvežimo kaštu* ir 
11 netinka nemokėk n« vlano cento- Viskas ko me* norimu, kad reke
tavo draugam*. 8zie daiktai su moterišku laikrodėliu D « coliu ilgu knciuge- 
’a. Me* galime Juo* pnstnsti tau tr pačtu jeigu su užpnAjrmu prisiusi visus 

pinigus D 33o-ant jmčto kaštu.
AND & Co., 133 WmahinKt<m St., CThicraoo, III.

liti >» Kaip žmogus gyveno, ant žemes* Paraše S. 
3L IĮleido T M. h. pusi. <7. Chk-agj, Dl. 
Knygute aprėžo visa smogas* gyvenimą ant 
toase* nuo pat jostsirndbno iki pasiek itnocP 
tolisaeljoa. a paveikslėliai parodo senove* 
tonom u vartota* akmeniniu* tarankius, na- 

tou* ir tt......................................................lOo
rtkfažf Auka* Kare* Dievui. Paraše, Jonas Gražys 

Chtoaao, Olų ĮŠOK pusi. «. 31 knygele ap- 
*ulo kokios kada kare* boro, kas buvo ju 
yrtotssčte, kiek ta* kaštavo, kiek biedes žmo
nėms padare ir daro, ir ka* į jas žmonija stu- 
to»«......................  loc

•Kl Užmušima* caro Aleksandro II. Paraše Jo 
aaa Gražys. IMeido Susi v. LteL Labsv. lAk

. togo. III.. ISUB. pusi. 33. Knygute aprašo ki- 
toua ir lankstymasi revolineijteko judėjimo 
Ko*ijo|. kova su earizmn ir. kaipo psue-kme 

kovo*, užmušima minėtojo earo........ 13c
1MBS1 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo ivtesojr 

•seksi*, fcųtei svetimus šaltiniu* lenkiškai 
totožM ». J-. lietuviškai verte J. Laukta. Chl- 
«*tos DL. tara. pusi. » Yra tai teateki ni
trate raouu darvmo. Dabar jau tu raoau kny
ginis nieks lietuviu neprgrsudincs. net nusi
pirkę ii* kayga atrasite joje visas monu ir 
burtu paslaptis ir ja* suprasite, nes aiškiai 
aprašyto* ir paveikslais parodytos viso* slap-

u-'inems Jraugystem* mzdirba:-1 
Kai mn«ra, Aatrikoaižikas 
HoHnwaa, Nzarpan, Juos
tas, KnKardan, ZcMktolima,1 
Kepure* Ir dėl M«raxalKaJ 
parodas. i_________________
darbus butu prideraneziai atlikta* ir tuosn MrazalpU rawo taatetę, pawcakitc ji tikrai 
betuvaitiaų _

sasrszinn rouiu iras si n. A-.im* katilus ir sngras:i.vn- Jum. jura pmgu. 
Mite Kirt’vi>s> lankas l’iusburge )um> pasako kad mus budis vra vrna. utsi
Si ‘ 23* tikėjimo n<un.žire pinigu. *rt« treuiv, arta .tan>|«. ir . sl(. t,s .t.<ure

W 'e-H“. s.z.iu. .mw )<s»u apsieitai im* Mr. .| ». k.mr I i|-n. .s. -r... n
MMMBI • • i. ■ u- . > I. ant s.«h-hanuni nrr .* ir >•■.<.. i 

t . t t *»• ■ nr. o.ne kili tire Iš ta «/ T : r-.. r. ,.
tavoru. tart pirkėjas tart pato utotovu espsveo karatas, 

to savo pirmu apsteltevtra* kad petelunalte M stoesa. sav* kaimyne, raee 
atoiuBtirae jumi už tai vteea kvrata garsaus osysto samu torte Hleekbetry Vy

»O. dykai. Rašy kitę klausdami paalapeziu perki*.
Žemiau* puduodaas* Meta te* rantu psekla:

:t meta sena regia* ar korėto* Arielka 41 3Oe gal. Teekoil nuo M U3 ir vtr*s
... Slivuviu . h Urt . .

Hrenrta .. *’J (H> „ „
Itorov u-ka .. »-J <M» , 

Pure Mackbany M ine M AO.
Wlra 31 30
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