
THo LitHuatiiati VVeekly

‘LIETUVA’
Publlshed every Friday at Chlcago. III

Satacriptioa ta United States, Canada and Menko 12.00 per year.
Seosonption to Foreifn countrtat................... ,     13.00 per year.

Advertising ratas on »[•■>'.cation.

W« ■■eoate all kinds of Job and Book. Prlntlng and Translau 
ing in all modern languages.

AtSr«M «M oommunicatlona to

A. OLSZEWSKI, Publisher, 
•24 S3-ed Street, StationGO. CHICAGO, H.L

(’lllt AGO, 1LL., PETNYCZIA, 20 d. Sausio (.Inminry.) 1905 m.
EnTERKD AT THE ChIOAGO, IlL. FoT OrriOB AM nEOOND CLA-t* MATTEB. ""Nr. 3 Metas XIII

pats su 60000 kareivių ir 700 
kanuolių ištraukė jau į šiau
rius ant sustiprinimo armijos 
stovinčios prieš Kuropatki- 
ną.

Apie traukimą japoniečių 
matyt Kuropatkin dažinojo 
ir jis išsiuntė jenerolą Miš- 
čenką su kazokais bandyti, 
ar nepasiseks atimti nuo ja
poniečių nors dalį gabenamų 
geležinkeliu kanuolių. Ka
zokai atsirado net aplinkinė
se New Chwango,taigi jie, iš
ilgai geležinkelio, nusigrudę 
toli į pietus nuo Mugdeno. 
Negalėjo vienog niekur rasti 
nepasirengusių japoniečių: 
geležinkelio sargyba kazokus 
sumušė teip, kad jie ant lau
ko paliko daug arklių, kara
binų, net kardų. Viename 
susirėmime, kuriame dalyva
vo net čiela divizija maskoli
škų raitelių, krito net 300 
maskolių. Kazokams iš ti
kro pasisekė išardyti dalį ge
ležinkelio, bet japoniečiai 
greitai pagadiniraus sutaisė. 
Sargyba geležinkelio likosi 
sudrutinta teip, kad dabar 
nėra reikalo bijot iesi masko* 
lių užpuolimo. Jeigu nevisa 
ištraukusi iš Port Ąrthuro ja
poniškos kariumenes dalis 
prisigriebė jau armijos sto
vinčios priešais Kuropatkiną, 
tai visgi dalis jau atėjo į vie
tą.

Gal teip žymiai sudrutin- 
tas Oyama nelauks didesnio 
susidrutinimo maskolių, bet 
žengs toliau į šiaurius ir ban
dys maskolius iš' Mugdeno 
išvyti. Jeigu tą bandys da
ryti, tai neužilgio išgirsime 
vėl apie didelius mušius 
Mugdeno aplinkinėse.

Tūli apsireiškimai rodo, 
jog maskoliai laukia apguli
mo ir Vladivostoko, taigi ki
to kariško porto ant Didžio
jo oceano. Maskoliškos lai
vynės to porto viršininkas, 
admiralas Skridlov, iškelia
vo į Peterburgą. Išvažiuo- 
dams, jis laikė į kareivius 
kalbą, kurioje pasakė, jog 
galima laukti apgulimo Vla
divostoko, bet drauge išreiš
kė pasitikėjimą, jog garnizo
nas ir jurininkai gįs tų portą 
teipjau narsiai, kaip gynė 
Port Arthurą.

Londono laikraščiai ir keli 
sugrįžę nuo karės lauko ko
respondentai ir kariški dele
gatai svetimų kraštų ’šplati- 
no žinią, buk garsus naro- 
patkin suvisu nužudė karei
vių ir oficierų užsitikėjimą. 
Besitraukimai atgal buk su- 
demoralizavo kariumenę.

Matyt noreliams pataisyti 
savo nupuolusią reputaciją, 
Kuropatkin nusiuntė į pie
tus 20000 kazokų po vadovy
ste jenerolo Miščenko. Ka
dangi vienog nuo pietų sto
vi japoniečiai ir perlaužti jų 
linijas kazokai negalėjo, tai 
jie nė nebandė eiti tiesiog į 
pietus, bet įsiveržė per rube- 
žių į Chinus, kur japoniečių 
nėra ir chiniška teritorija 
prisigriebė iki New Chwan- 
gui. Toks vienog maskolių 
pasielgimas yra sulaužymu 
terptautiškų tiesų ir sulaužy
mu neutrališkuino Chinų. 
Kad išteisinti savo jenerolų 
priešingus terptautiškoms 
tiesoms darbus, maskoliškas 
raudas išsiuntė į visus neut- 
Fališkus kraštus pasiskundi
mą, buk japoniečiai laužo 
Chinų neutrališkumą. Mat 
niekšas už savo biaurius dar
bus vis bando kaltinti kitus! 
Tuom tarpu šioje karėj ma
skoliai jau nekartą erzino ne- 
utrališkus kraštus: maskoliai 
net ant Baltike, kur karės 
nėra, gaudė svetimus laivus, 
veržė siuntinius, veržė neu- 
tral’škų kraštų pačto siunti

Politiszkos žinios.
i — o—

Kare Maskolijos su Japo
nija.

J a po n iečiai, paėmę Port 
Arthurą, net nudžiugo, radę 
ten daugybę ginklų ir amu
nicijos. Taigi matyt, ir ne 
stoka amunicijos buvo prie- 
žasčia atidavimo tvirtynės; 
ne dėl stokos žmonių Stoes- 
sel pasidavė, kadangi ant ko
jų laikėsi apie 30000 karei
vių ir tie Į>ėkSti išėjo į Dai
ny, tik sergančius pervežė ge
ležinkeliais. Pateko japo- 
niečiams netoli 2000 arklių, 
taigi ir mėsos dar netruko, 
kadangi arklius tuos juk ga
lima buvo paskersti. Duo
nos ir kruopų teipgi buvo 
dar ant ilgo. Truko vien iš- 
tikro vaištų sergantiems kar 
eiviams. Taigi maskoliai 
galėjo dar gintieei.

Japoniečiams pateko apie 
600 kanuolių didelių ir ma
žų, amunicijos ir parako teip
gi netruko/ karabinams pa
tronų bu vo .dar net 24 milijo
no tuzinų ir 60000 pūdų pa
rako. Atidavė maskoliai ja
poniečiams 35000 karabinų ir 
netoli 2000 arklių ir tai gerų, 
neišbadė jusiu. Teiposgi pa
tenka japoniečiams 4 mūšio 
laivai, du kreiseriai, rods pa
badyti. bet juos galima šutai- 
syAi. 35 garlaiviai. Gauti 
tiek gėrybės japoniečiai vi
sai nesitikėjo.

Visi stebisi ir negali su
prasti. kodėl Stoessrl nesigy
nė ilgiau, kodėl atidavė tvir
tinę galėdama dar gintiesi. 
Didesnė dalis jenerolų ne
norėjo duoti pažadėjimo ne
kariauti šioje karėj, todėl pa
silieka japoniečių nelaisvėj; 
tokio pažadėjo nedavė ir 
daugelis augėlesnių laivynės 
oficierų. Turbut tie jenero- 
lai ir laivynės oficierai ir ad
mirolai velyja nelaisvę Japo
nijoj negu laisvę Maskolijoj, 
o gal nepasitiki ant euro ran
do, kuris gal sugryžusius ver
sti sulaužyti savo žodį. Stoes- 
sel ir admirolas Dutovsky da
vė pažadėjimą, todėl jie ant 
prancūziško garlaivio iškelia
vo į Maskoliją. Abudu sako, 
jog turi carui išpasakoti ti
krą priežastį, atidavimo tvir
tybės. Kokios vienog tos 
tikros priežastys, apie tai jie 
nenori dabar kalbėti. Aišku 
Vienog kad tvirtynė pasidavė 
ne dėl stokos maisto, ir amu
nicijos ir ne dėl stokos apgi- 
nėjų. Viena tik gal būt 
priežastis pasidavimo: kad 
kareiviai ilgiau nenorėjo muš- 
tiesi ir reikalavo pasidavimo. 
Ant apgynimo tvirtybės bu
vo joje, apart paskui aut 
kranto išlipusių jurininkų, 
speciališki garnizonai ir Sibe- 
rįjos regimentiį kareiviai. 
Juose gi daugiausiai kareivių 
buvo netnaskolių: į Siberijos 
regiroentiis siuntė lietuvius, 
lenkus, žydus, kaukaziečius 
ir kitokius nemaskolius. Gal 
būt, kad sumažėjus labiau 
maskolių skaitlini, nemasko- 
lių kareivių buvo daugiau ir 
tie nemaskoliai nenorėjo ka
riauti ir prie jų norų turėjo 
taikytiesi ir caro jenerolai ir 
admirolai, kadangi su ne
klausančiais kareiviais pasili
kę, negalėjo ilgiaugintiesi ir 
jenerolai.

Teip vienog galima vien 
spėtij tikrų priežasčių pasida
vimo visgi negalima žinoti; 
tą gali žinoti vien tie, kurie 
buvo Port Arthure. Ten be 
abejonės buvo ir diktai lietu
vių; jie iškeliavo į Japoniją 
ir išbus ten iki pabaigai ka 
rėš.

Jenerolas Nogi palikę Port 
Arthure mažą garnizoną, o 

nius, nors pačto net karės lai
ke negali nieks stabdyti; to, 
rodosi, nežino tik caro pašle
mėkai. Na, ir toki laužanti 
ant kiekvieno žingsnio terp- 
tautiškas tiesas drysta skų- 
stiesi, jeigu kiti kada nekada, 
retkarčiais tą daro, ką rna- 
skolpalaikiai daro ant kiek
vieno žingsnio.

Sulaužymas Chinų neutra- 
liškumo, ką maskoliai padarė 
priešais savo visam svietui 
duotą pažadėjimą, privers ja 
poniečius pasirūpinti, kad 
maskoliai negalėtų [išnašiai 
elgtiesi. Nereikia užmiršti, 
kad organizatoriais eilini- 
škos kari u menės ant Man- 
džurijos rubežiaus yra japo
niški oficierai. arba chinie* 
čiai, baigę kariškas mokyklas 
Japonijoj, prilaukus savo mo
kintojams.

Londono laikriščiai dabar 
garsina, buk japoniečiams 
pasisekė užkirsti kazokams 
jenerolo Miščenko sugrįžimo 
kelią ir buk jie iš visų pusių 
japoniečių apstoti. Japoni 
škas randas vienog angliškų 
laikraščių paleisto [įaskalo 
nepatvirtino, o jeigu Jis bu
tų teisingu, nebūtų juk rei
kalo slėpti.

Maskoliški laikraščiai da
bar garsina, jog ant karės 
lauko reikia laukti svarbių 
atsitikimų, tokių kaip žengi
mo maskoliškos armijos pie
tų link.

Japonija atsišaukė į Pran
cūziją, protestuodama prieš 
tai. ka CTraiu uzi ja Paleidžia 
maskoliškai kariškai laivynei 
rinktiesi Madagaskaro per
tuose, ten daleidžia krauti 
anglis ir valgio produktus.

Roždestvenskio laivynė 
vienog jau išplaukė iš Mada
gaskaro, bet kur ji dabar y- 
ra. nežinia. Gana, kad jos 
iki šiol nesugrąžino atgal ma
skoliškas randas, nors perei
tos sanvaitės laikraščiai kal
bėjo apie sugrąžinimą^ namon 
tos laivynės dalies.

Porte Labun pasirodė du 
maskoliški angliniai laivai, 
jiems išplaukus, atplaukė du 
japoniški torpėdų gaudyto
jai. Aplinkinėse turi būt 
daugiau japoniškų kariškų 
laivų. Todėl ant Indiško o- 
ceano reikia laukti neužilgio 
susimušimo Roždestvenskio 
eskadros su japoniška. Ma
skoliški laivai negali ilgai 
slapstytiesi, kadangi nentra- 
liški kraštai kariaujančių pu
sių laivų negali laikyti savo 
pertuose ilgiau kaip 24 vai. 
Ant sudrutinimo Roždestven
skio atsiuntė trečią Baltiko 
eskadrą. Roždestvensky da
bar turi daugiau laivų negu 
prieš jį išsiųstas japoniškas 
admirolas Uriu.

Londono laikraštis „Times” 
pagarsino korespondenciją iš 
Port Arthuro, kurioje pada
vė tikrai įstabias žinias. Kaip 
tik kareiviai išgirdo apie pa
sidavimą tvirtynės, neklausė 
jau oficierų. Jie užpuolė ant 
degtinės pardavinyčių, pa
veržė iš jų 5600 butelių deg 
tinės ir pradėjo kelti orgijas 
ant ulyčių. Kariumenės da
lys, išsiųstos ant suvaldymo 
keliančių orgijas, prie tų pri
stojo ir girtuokliavo drauge.

Prancūzija.
Prancūzijos ministerių per- 

dėtiniui Combesui pradeda 
nepritarti parlamentas, parė- 
mėjų randa Combes vis ma
žiau. Jis todėl su visais mi- 
nisteriais nutarė nelaukti, 
kol ji nuo vietos parlamentas 
prašalįs, bet dabar jau pa
duoti prezidentui rezignaciją 
viso gabineto. Combes per
eitą nedėlios dieną atsilankė 
pas prezidentą, norėdama pa

duoti gabineto rezignaciją, 
bet to padaryti negalėjo, ka
dangi mat pasimirė preziden
to Loubeto motina, 92 metų
senelė, tai sūnūs turi rupin- giliai duris atidarė su pa
tiesi apie palaidojimą moti
nos, neužsiima dabar politi
kos reikalais. Nors Combes 
dar pasilieka ministerių per- 
dėtiniu, bet dienos jo valdy
mo jau baigiasi. Iš jo pra- 
šalinimo labiausiai džiaugia
si kunigai.

Paryžiuj prasidėjo perkra-
rinėjimas užpuolimo Roždes
tvenskio laivynės ant angli
škų žvejų. Angliški laikraš
čiai tiesiog apkaltina Masko
liją, Jog ji už pinigus stengia
si pirkinėti liudininkus. 
Garsus Clado prancūziškiems 
laikraščių reporteriams sten
giasi įkalbėti, buk terp žvėjų 
buvo du torpėdiniai japoni
ški laivai. Jeigu jie buvo, 
tai į dangų nulėkti negalėjo; 
tuom tarpu ja[>oniškų nė tor
pedinių. nė kitokių laivų Eu
ropoj, apart gal girtų masko
liškos laivynės oficierų, nieks 
daugiau nematė.

Slidžios, perkratinėjanti vi
są atsitikimą, nutarė laike 
klausinėjimo liudininkų įlei
sti laikraščių reporterius; 
maskoliški admirolai, matyt 
turėdami ką negero ant sau
linė*, norėjo atlikti viską 
slapta, be laikraščių, bet tas 
jiems ne[>asisekė, turėjo išsi
duoti reikalavimui kitų au
džiu. Perkratinėjimai atsi
bus prancūziškoj kalboj.

Maskollįa.
Iš Maskolijos ateina teip- 

jau prieštaraujančios žinios 
kaip ir nuo karės lauko: vie
ną dieną rašo, jog reakcijos 
[Misekėjai [iaėmė viršų ir buk 
vidaus ministeria Sviatopolk 
Mirsky jau pasitraukė nuo 
vietos, buk caras už vidaus 
ministerį paskyrė seniau bu
vusį iždo ministerį Witte, tai 
vėl buk Mirskio vietą užėmė 
pagarsėjęs savo žiaurumu 
Fin landi jos jeneral guber
natorius Obolensky. Tuom 
tarpu randas nepatvirtina 
žinios apie išsitraukimą nuo 
vietos Mirskio. Jeigu jis, 
vienog, dar ir laikosi ant vie
tos. tai labai silpnai.

Ir pereitą sanvaitę keliuose 
dideliuose miestuose žmonės 
kėlė neprilankias carui de
monstracijas. Dėl neprilan
komo žmonių.caras priverstas 
tapo prašalinti nuo vietos 
Maskvos jeneral gubernato
riaus savo dėdę, kunigaikštį 
Sergijų ir Kaukazo jeneral 
gubernatorių, kunigaikštį Ga- 
liciną. Prašalintų vietoj dar 
caras kitų nepaskyrė.

Vengrija. s
Valdanti Vengrijoj madža- 

rai nori suvisu atsiskirti nuo 
Austrijos ir sutverti visai at
skirą viešpatystę. Parlamen
te su dabartiniais pasiunti
niais nė jokių viešpatystes 
reikalų negalima atlikti; pe
reitą sanvaitę terp pasiunti
nių užgimė parlamente bjau
rios muštynės. Ciecorius su
tarė jju Vengrijos ministerių 
perdėtiniu paleisti dabartinį 
parlamentą ir pagarsinti nau
jus rinkimus. Bet ar nauji 
pasiuntiniai bus sutaikesni, 
nežinia.

Isz Lietuvos.
—o—

Iš Vilnimis.
Ruimuose buvusio Franclš- 

konų klioštoriaus likosi at
naujinta buvusi čia pirma ka
talikiška koplyčia. Koply
čioj toj bus laikomos diev- 
maldystos nedėliotus.

24 d. gruodžio iš didėsės

kasoH Pagirinių geležinkelių 
pašlavė geležinę kasą su 44- 
591 rubl. 3 kap.; kasa ta su 
pinigais svėrė 13 pūdų. Va

rinktu raktu, kurį ir paliko 
duryse. Suareštavo jau ke
lis nužiūrėtus, bet pas juos 
pinigų rado tik 600 rubl.

Per sanvaitę, nuo 14—22 
d. gruodžio Vilniuje apsirgo 
visokioms limpančioms li
goms 24 ypatos, iš ko: šla
kuotoms šiltinėms apsirgo 5, 
pilvinėms 6, rauplėms 1, ty
mais 5, diphteritu 6, rože 1.

19 d. gruodžio į Vilnių at
kako 30 mokintinių Minsko 
gimnazijos po vadovyste 
dviejų mokintojų, tik kvaili 
mokintojai, apart knygyno/ 
įnieko verto matyti nedaleido 
mokintiniams atlankyti: jie' 
apžiurėjo: viešą knygyną. 
Muravjevo muzėjų ir Katari
nos paleistuvės paminklą.

Vien Vilniuje iki Kalėdų 
aut Raudonojo Kryžiaus 
Drtės žmonės sudėjo 67599 
rubl. Šelpia mat savo 
skriaudėją carą, o ant Lietu
vos reikalų nieko nenori au
kauti,

28 d. gruodžio, ant Možai
sko gatvės rado kūną ne[>a- 
iįstamo vyriškio. Iš tirinėji- 
mų pasirodė, kad jis likosi 
užmuštas, kakta jo buvo su
skaldyta. Pasirodė paskui, 
kad užmuštasis yra pabėgęs 
iš kalėjimo kriminalistas An
tanas Kačanauskas, 27 metų, 
žinomas vagilius. Užmušė jį 
jo sandraugai vagiliai, bet jų 
dar nesuėmė.

Rogių kelias aplinkinėse 
Vilniaus užstojo nuo 29 d. 
gruodžio ([>agal Amerikoj 
vartojamą kalendorių). Ke
lias labai geras, nors sniego 
dar nedaug. Nuo 29 d. 
gruodžio šaltis pradėjo eiti, 
didyn.

Iš Vilniaus gubernijos.
8 d. gruodžio. Maištuose 

nežinomi vagiliai pavogė iš 
koplyčios katalikiškos bažny
čios skrynutę su aukoms ant 
naudos ..RaudonojoKryžiaus 
Drtės.” Kiek ten buvo pini
gų, nežinia. Katalikiški 
prabaščiai bereikalo į bažny 
čias priima tas maskolių au
kų skrynias.

Kaime Pilviškiuose, Bistri- 
cos valščiuje, 7 d. gruodžio 
sudegė namai ūkininko Ma- 
slaucko.

14 d. gruodžio, kaime Var
nėnuose, Joniškiu valščiuje, 
sudegė kluonai dvaro savi
ninko Tiškevičiaus, o juose 
visi šiųmetiniai Javai dvaro 
randauninko Zajančkausko. 
Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 15000 rubl. Daugiau
siai žudė randauninkas, nes 
Jo javų sudegė už 11000 rubl. 
ir jie nebuvo nuo ugnies ap
saugoti.

23 d. gruodžio, į gyvenimą 
direktoriaus Kučkuriškių po- 
pieros dirbtuvių įsiveržė 4 
plėšikai. Pirmiausiai užpuo
lė jie ant direktoriaus sesers; 
kada gi ant jos šauksmo at
bėgo brolis, plėšikai su kir
viais šoko ant Jo. Tas gynė
si, bet ant galo užpuolikams 
pasisekė ant kaklo užmesti 
kilpą ir suvaldyti. Paskui 
atgaivino jie apmirusią direk
toriaus seserį ir privertė pa
rodyti, kur yra pinigai. Su 
kirviais suskaldė stalą ir iš 
stalčiaus paėmę pinigus, ku
rių buvo keliosdešimtys 
tūkstančių rublių, issinešdi-
no.
Antroje pusėje lapkričio mė
nesio Vilniaus gubernijoj iš
viso buvo 53 gaisrai, kurie 
užgimė: nuo neatsargumo 16, 
nuo negerai įtaisytų dūm
traukių 2, nuo padegimo 2,

nuo nežinomų priežasčių 33. 
Visuose atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies ant 61000 
rubl.

Netikėtų mirčių buvo 8, 
vaikžudystės 4, staigų mirčių 
5, užmušystos 2.

Vagystę papildyta 15. Pa
vogė daiktų už 693 rubl., o 
gatavų pinigų 724 rubl. 80 
kapeikų. Arklių pavogė: 
Vilniaus pav. 4, Ašmėnų 3, 
Šventėnų 1, Vileikos 11, Di
anos 6, išviso 35. Iš pavog
tų arklių: vieną pavogtą Vil
niaus pav., vieną Ašmėnų ir 
vieną Vileikos pav. atrado jų 
savininkai.

NuuJmn geležinkelis.
Maskoliškas laikraštis 

,,Groti tienski ja Gubernskija 
Vedomosi” praneša, buk nuo 
pavasario prasidės darbai 
prie . dirbimo naujo trum
po geležinkelio nuo stacijos 
Garteno iki stacijai Želvėnų, 
Polocko-Sedlecų geležinkelio 
linijos. Tasai naujas kelias, 
jungiantis dvi, svarbi gele
žinkelių liniji Lietuvoj, turės 
58 viorstus ilgio. Ant vist) 
kelio bus tik viena stacija 
miestelyj Skidelyj.

Iš įGarteno.
Atsibuvo čia neseniai susi

važiavimas daktarų Garteno 
gubernijos. Ypač kaimų ir 
miestelių daktarai skundėsi 
ant susivažiavimo ant sun
kaus padėjimo. Kaimų dak
tarai turi važinėti pas ligę- 
nlGfl 50 ViriPšDl ir daugiau, 
mažai ligonių gali apžiūrėti. 
Tokiose sau lygose pelno turi 
mažai, o žmonės, negalėdami 
visada rasti daktaro, norom s 
nenorams priversti kreiptieji 
prie menkai išmanančių felče
rių, arba ir prie nieko neiš
manančių visokių kirmėlių, 
aviniukų ir kitokios veislės 
žmonių išnaudotojų, v *

Iš Minsko.
Mums rodosi, jog žydai su 

savo vientaučiais elgiasi kuo 
teisingiausiai. Jog žydas žydo 
neišnaudoja, neskriaudžia. 
Tuom tarpu kaip terp kitų 
tautų turtingi išnaudoja be
turčius, teip daro ir žydai, 
Jeigu tik gali. Štai Minske 
didesnė dalis pardavinyčių 
yra žydų savasčia, jose tar
nauja daugiausiai žydai pa- 
gelbininkai; juos tai ir iš
naudoja kuobiauriausiai par
davinyčių savininkai. Min
sko pardavinyčių pagelbi- 
įlinkai už mažas algas dirba 
ant dienos po 17 vai., vien 
nedėlioms turi 8 vai. atilsio. 
Neseniai pardavinyčių savi
ninkai atsišaukė į miesto ro
dą, melsdami, kad ir per tas 
3 vai. daleistų laikyti atida
rytas parditvinyčias, bet mie
sto rodą to begėdiško prašy
mo neišpildė.

įIš mokyklų k ažūrinės.
Maskoliška apšvietimo mi

nisterija daleido mokyklų ap
skričių viršininkams, jeigu 
pasirodytų reikalingu, pa
versti mokyklų triobas apsi 
stojimui pašauktos po gin
klu kariumenės. Bet Lietu
voj visos yeik mokyklų trio- 
bos statytos už žmonių pini
gus, taigi tik jaš pastatę gali 
spręsti apie tai, ant ko gali 
būt apverstos, bet ne ministe- 
ris, kuris savo skatiko nepri
dėjo. Mat caro pašlemėkai 
elgiasi su žmonėms kaip su 
gyvuliais, inuo jų vien pinigų 
reikalauja, o visas tiesas ati
ma.

Užmušė brolį.
Kaime ^lėnuose, Širvintos 

valščiuje, Vilniaus pav., gy
veno Kariąušeimyna, suside

danti iš senelės motinos, jos 
sunaus Konstantino ir jo se
sers Agotos, merginos 24 me
tų. Agota užsimanė tekėti 
už kriaučiaus Tvorėno. Bet 
greitai terp Katino ir Tvęrė- 
no užgimė nesutikimai už da
lį ir jau 1903 m. Tvorėnas 
bandė nunuodinti Katiną. 
Rudenyj tuose jau metuose 
Agota, jos brolis, ūkininkas 
Jatkauckas išvažiavo į Gėd- 
raičius ant jomarko, o vakare 
Inkščia sugrįžo namon viena 
Agota, brolis jos prapuolė. 
Agota ilgai gynėsi, bet ant 
galo prisipažino, jog ji, drau
ge su Jatkaucku, paskandino 
brolį ežere netoli kaimo Mic- 
kaičių. Čia eketėj ir rado 
paskandytą Katiną. Vil
niaus sūdo butas perkratinė
jo dabar provą. Jis nuspren
dė Jatkaucką ant 12 metų, 
Tvoreną, kuris Jatkauckiui 
už užmušimą Katino užmokė 
jo 20 rubl., ant 10 metų, o 
Agotą su visu išteisino, rado 
nekalta.

PaliiiOHavimai lenkams.
Lietuvoj, kaip žinote, ypa

tumą lenkiškos kilmės, išpažį
stančioms katalikišką tikėji
mą. uždrausta pirkti žemę; 
išėmimai buvo iš pradžių pa
daryti kunigaikščiui Ogin
skiui, grafams Tiškevičiams 
ir Komarui, bet paskui ir 
nuo tų privilegijos likosi ran
do atimtos, nuo 1883 ni. ka
talikui bajorui nevalia buvo 
su visu pirkti žemę Lietuvoj, 
o ukini'h‘kšms~kaiiiTkaiiiš pir-' 
kinėjimas likosi dar labiau 
apsunkintas. Dabar, kaip 
paduoda maskoliški laikraš
čiai, ant perstatymo vidaus 
ministerio Sviatopolk-Mirs- 
kio, caras daleido katalikui 
inžinieriui Henrikui Sienke- 
vičiui nusipirkti Vilniaus gu
bernijoj dvarą užimantį plotą 
400 desiatinų.' Matyt, šitą 
pbną laiko už teip sumasko- 
Įėjusį, kad jį ir caras nelaiko 
už pavojingą, todėl ir daleido 
Lietuvoj pirkti dvarą. 
Sienkevičia buvo perdėtiniu 
Novgorodo geležinkelio lini
jos.

Užmušti ir sužeisti lietu-* 
▼lai.

Kaip garsina maskoliškas 
randas. Mandžurijoj likosi 
užmušti sekanti kareiviai iš 
Lietuvos. Užmušti iš Suvalkų 
gubernijos: Pranciškus
Vienckaitis ir žydas Zalman 
Rotovski; pašauti: Mikola 
Dabulevičia, Vincas Kava- 
liauckas. Motiejus Kleiza. 
Stanislovas Rozenytas, J uotas 
Andriukaitis, Jonas Jokevi- 
čia, August Boetcher, Jon. 
Sokolovskis, Tamošius Gied
raitis, Juozas Slakis, Fr. 
Krueger, Leopold Engelman, 
Nuchim Gerinanski, Motie
jus Aleksa, Juozas Krališev- 
'fleis, Vincas Juška, Staniai. 
Kankalas, Kazimieras Vol
skis, Juozas DovidaviČia, Juo
zas Gavėnas. Jonas Domalas, 
Mikola Vaičiukonis, Motie
jus Buizas, Motiejus Šalcas, 
Šimel. Augienicki, Gustavas 
Lor, Jonas Rauba, Viktoras 
Hyvicz, Kimel Fugler, An
tanas Rozemekas, Gust. Ro- 
manauckas, Juozas Pietkevi- 
čia, Jonas Balčunaitis, Juo
zas Francevičia, Antanas 
Mikelevičia, Povilas Vidri- 
naitis, Simanas Suchocki, 
Pranciškus Maršalonis, Ado
mas laukelis, Jegor Sinkie- 
vič, Simanas Pakirskis, Vla
dislovas Jurimauckis ir Au
gustas Vranauckis. Prapuo
lė: Vincas Mareškaitis, Juo
zas Ališauckas ir Mikola 
Žvirblis; tie be abejonės pa
teko į jaĮioniečių nelaisvę.

Iš Vilniaus gubernijos:

pašauti: Steponas Ta bok, 
Juozas Abramčik ir Jwl»l 
Baran.

Iš Kauno gub.: pašauti: 
Jurgis Semaška ir Antaaas 
Lastauckas.

ir

Iš Panevėžio, Kauno gub.
Pradžioj berželio mėnesi* 

šių>netų Panevėžyj atsibus 
žemdirbystės ir galvijų para- 
da. Paroda dalysis į trįs sky
rius: arklių, raguotų galvijų 
ir žemdarbiškos pramonės. 
Parodos rengėjai atsišauki 
į Kauno žemdirbių draugystę 
su prašymu paskirti 500 ru
blių ant išdalinimo jų ūki
ninkams ant dovanų užsipel- 
nusiėmė. Už geriausius gy
vulius, apart medalių ir pa
gyrimo laiškų, bus mat ir pi
niginės dovanos, jas gaus u- 
kininkai, kurie nelabai gei
džia gauti medalius, koki u- 
kininkui naudos neatgabena.

Kvailysta lietuvių ūkinin
kų

Maskoliškų urėdninkų, ar
ba geriau sakant, pašlemėkų, 
maskolystės putų Vilniuje 
išleidžiamas laikraštis ,,Vi- 
iensky Vestu ik” garsina,
buk lietuviai ūkininkai: Pa. 
ne vėžio, Remigaloe, K rak i na • 
vo, Cipėnų, Pnevo ir Strum- 
piškių valščių, ant parodymo 
savo dėkingumo buvusiam 
Vilniaus jeneral gubernato
riui Sviatopolk Mirskiui 
už jo užstojimą už lietu
vius ir išprašymą nuo caro 
d&iehnAiO lišiU?ihrtlg 
lotyniškoms literoms, įdavė 
Mirskiui 275 rubl. 73 kap., 
kiti raiščiai Panevėžio pavie- 
čio pridėjo dar 281 rubl. If 
kap. ir pavedė apversti tuos 
pinigus ant kokio gero mie- 
rio (o argi pats lietuviai ūki
ninkai, be Mirskio pagelbos, 
negalėjo savo protu surasti 
kokio gero, geresnio negu 
jieme Mirsky gali parodyti, 
mierio?). Nuošimčius minė
tų pinigų Mirsky teikėsi ap
versti ant stipendijų, po 11 
rubl. 40 kap., neturtingiems 
lietuviams mokintiniams 
lankantiems Panevėžio-Pnevt 
ir Čipėnų liaudės mokyklas* 
Stipendijatus rinks pats su- 
demoralizuoti mokintojai ir 
jie joms apdovanos, jeigu 
jau netikrus maskolius, tai 
vaikus pusiau sumaskolėjusių 
lietuvių. Lietuvių pinigai 
bus apversti ant drutinims 
maskolystės Lietuvoj ir silp
ninimo lietuvystės.

iš Prūsų Liet trr oš.
Laike paskutinių vėtrų ir 

šalčių. Prūsų Lietuvoj ir Pot- 
naniaus provincijoj sušalo 
50 žmonių.

Kaime Kaltėkiuose, čiuži
nėjau t ant ežero, du vaikai į- 
luto ir prigėrė; kunus jų tik 
ant rytojaus ištraukė iš po 
ledo.

Prieš Kalėdas Tilžėj mokė
jo už šėpelį obuolių iki 12 
Markių, už du literiu kriau
šių 50—80 fen. Už balan
džius po 40 fen., už vištyčius 
po 80 fen., vištas 1.50—1.80 
Mk., antis 1,80—2.00 Mk. 
Zuikius po 30 fen. už svarą. 
Už svarą lydekų 60 fen., ša
mų 70 fen.

16 d. gruodžio, Norvegijos 
sostapilėj, Christiauijoj, pa
simirė pagarsėjęs Prūsų Lie
tuvoj Dras Jurgis Sauerwein 
Velionis buvo vokietis, 
todėl tautiškiems lietuvių 
siekiams nepritarė, bet lietu
višką kalbą mylėjo labiau ne
gu ne vienas lietuvis. Jis 
rašinėjo eiles budinančias 
lietuvius ir pirmutiniam tau
tiškam laikraštyj „^Aušroj”. 
Sauerwein gimęs 1831 m. 
Hanovere. Mažai gal



žmonių, kurie tiek kalbų mo
kėtų kiek jų mokėjo Sauer- 
wein: pasveikinimui ori jenta- 
lit>tų,euiurinkasių Stokholme, 
jie paraAe eiles 56 kalbose, o 
tame ir lietuvi&koj. Kūnų 
jo pergabeno į gimtinį Ha- 
novelų, į Granovą.

Tilžės pav. yra naminių 
gyvulių: arklių 14547, raguo
tų galvijų 27651, avių 3659, 
ožkų 1441, kiaulių 47373.

Per Kalėdas Prūsų Lietu
voj būva dideli šalčiai, termo
metras nupuolė iki 16* že
miau zero, bet ant naujų me
tų vėl atšilo, snieg^vėl paleido

Nemune, netoli Smaliniu 
kų,prigėrė botiniukas Eubin- 
akia, iš Smalininkų. Jia ant 
žiemos sugrįžo namon, bet 
užsimanė dar prieš Kalėdas 
parvilkt baidokų į Smalinin
kus. Baidokų parvilko vie
nok jau kiti, Rūbinėje^ neži
nia kokiu budu nuvirto ir 
prigėrė. Kūno jo iki šiol 
dar nerado.

Netoli Roeytėe rado prie 
kranto jūrių Vilnių priplaktų 
vyriškų lavonų be galvos, ko
jų ir be rankų. Matyt, jie 
ilgai vandenyj galėjo, bet iŠ 
kur čia atplaukė, uežinia. 
Rodosi 
dyetė.

čia slepiasi žmogių-

Isz Amerikos
Obuoliai be seklu.

Los Angklos. Garsus Btfrbank, 
turtingas sodauninkas, nesigailintis 
pinigų ant visokių experimentų, 
terp kitko išdirbo veislę baltų mė
lynių, slyvų be kaulelių ir ant galo 
veislę obuolių neturinčių sėklų. 
Tie besėklių obuolių medžiai ne tu
ri nė žiedų, todėl nesibijo šalnų 
laikė žydėjimo. Obuoliai gardus. 
Sėklos būva tik tąęyk, jeigu Šakos 
besėklių veislės susiduria su sėk
liais. Nežinia dar vienog, ar tojė 
besėklių obuolių veislė užsilaikys 
ir pergabenus čiepus kitur. Porą 
metų atgal Prancūzijos sodaunin- 
kai buvo išdirbu slyvų ir aprikosų 
veislę be kaulelių, bet tos vaisinių 

— medžių veislės, pergabentos kitur, 
greitai išsiveisė ir gabeno papra
stus vaisius, taigi su kauleliais.

būt ir su veisle netu 
rimčių sėklų obuolių.

Bande biznaikinti paminklą.

Washington, D. C. Neseniai 
prieš karišką akademiją Annopolis 
pastatė Vokietijos ciecoriaus pre
zidentui Rooseveltui padovanotą 
stovylą vieno iš bjauriausių Euro
pos despotų, Prūsų karaliaus Frie- 
dricho Didžiojo. Pereitą sanvaitę 
nežinomos ypatos bandė tą stovy
lą, kaipo nepritinkančią laisvės 
krašte, su dinamitu išardyti, bet 
dinamitą ir pritaisytus jo padegi
mui siutus patėmijo stovylos sar
gas ir prašalino. Kas norėjo tą 
paminklą išardyti, nežinia.

Maakoliuzki sektantai.

Mnw York. Atkako čia, po va
dovyste buvusio kapitono caro 
gvardijos, Dymeno, 200 maskolių 
molokanų, kurie nori aplinkinėse 
Los Angelos, Californijoj, pa
rengti kolioniją ir joje pasislėpti 
nuo persekiojimo caro valdžių. 
MolokanųMaskolijoj yra apie 200- 
000.

Santaikos sūdai.

Washington, D. C. Preziden
tas Roosevelt pranešė senatui, jog 
atsims atgal padarytus su kitoms 
viešpatystėms sutarimus reikaluo
se pavedimo santaikos sudui nesu
tikimų su kitoms tautoms, jeigu 
senatas padarytų kokias permai
nas sutarimuose. Prezidentas ti
ki, jog toki sutarimai yra žings
niu prie ilglaikinės santaikos 
terp tautų. Ar iŠtikro vienog teip 
yra? Gyvenimas parodo visai ką 
kitą. Amerikos prezidentas ir 
Maskolijos caras stengiasi visam 
svietui įkalbėti, kad tik jie yra ne
šiotojais santaikos, tuom tar
pu nešiotojų santaikos nieks ne 

. sulaikė nuo karės su Išpanija ir su 
Japonija. Teip bus ir toliau. Jie 
neužpuls ant drūtų, bet silpnus 
vis baugys karėms, jeigu tie neno
rės išpildyti reikalavimų. 
Ant galo tankiai kares gimdo erzi
nimai, nešvelnus, šiurkštus atsa
kymai; tuom tarpu erzintojų, nie
kintojų kitų turbut daugiausiai yra 
terp Amerikos politikierių. Ant 
prašalinimo karių todėl ne pakanka 
dar sutarimų,kadangi besijaučianti 
drūtais ir sutarimus laužo, jeigu jie 
jų mierius kokiu nors budu stabdo. 
Ant prašalinimo karių labiau negu 
sutarimai reikalingas persiėmimas 
doriškais principais, ypač gi dides
nis apsitašymas, apsicivilizavimas 
valdžią turinčių. Tame vienog nė 
Amerika, nė Maskolija ne gal būt 
paveikslu kitiems.

Saal ežiai.

Pabaigoj pereitos sanvaitės vi
sur Amerikoj buvo dideli šalčiai. 
Dodge City, Kasa., termometras

rodė 143 žemiau zero. Oklabama 
City, Oklahamoj, termometras nu
puolė iki zero. St. Paul, Min. 
buvo 14° žemiau zero. St. Joseph, 
Mo.,8° žemiau zero.

Pazkendo laivas.

St. Johns, Newfoundland. 
Newfoundlando pakrantėse laivas 
„Landseer” iš Glouceste, Mas., 
susimušė su kitu ir paskendo. Prie 
to prigėrė ir 5 jo jurininkai.

Vyskupo rasatas.
Cincinnati, Oh. čianykŠtis ka

talikiškas vyskupas Moeller išleido 
aplinkraštį į savo dijeceziją, ku
riame jis nupeikia rengiamus ant 
bažnyčių naudos fairus ir pikni
kus. Su visu jų neuždraudžia, 
bet uždraudžia juos laikyti nedėl- 
dieniuose, uždraudžia su fairais 
jungti balius ir šokius, vartoti ra
tus ir automatus viliojimui pinigų. 
Uždraudžia teipgi rinkti pinigus 
prie bažnyčių durų.

Nelaimes ant geležinkeliu.

Raton, N. Mix. Netoli nuo 
Čia,ant Santa Fe geležinkelio,susi
mušė du trukiai. Prie to 3 ypatos 
likosi užmuštos, o dvi mirtinai su
žeistos.

Gaurai.

Milwavkže, Wis. Sudegė čia 
cukraus George Ziegler Co. ir 
Benjamin Young balnų dirbtuvės. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
250000 dol.

Vallev Park, Mo. Sudegė Čia 
įtaisos St. Louis Plate Glass Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
250000 dol.

Chersen, Mas. Viduryj miesto 
pereita petnyčios dieną siautė čia 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
250000 dol.

Oswego, N. Y. 
krakmolo dirbtuvės 
duets Company.” 
padarytą skaito ant 150000 dol. 
Gaisras užgimė nuo expliozijos ga
rinio katilo.

Leand, III. Išdegė visas vidu
rys šito miestelio. Blėdį gaisro 
padarytą skaito, ant 100000 dol.

Irvington, N. J. Sudegė čia 
dirbtuvės Margeli Co. Blėdį gai
sro padarytą skaito ant 300000 do- 
liarių.

New York. Namuose pn. 183 
W. 30 sudegė advokatas Mason, 
jo pati ir dvejatas vaikų.

Sudegė čia 
,,Corn Pro- 

Blėdį gaisro

Nelaime kaatyneee.

Columst, mich. v k tona" xa- 
stynėse ant besikėlimo prietaises 
kįlančios augštyn, nupuolė kita ir 
užmušė 4 darbininkus, o 2 sunkiai 
sužeidė.

Glenns Falls, Mich. Čianykš- 
čiose kastynėse, nusilakusios že
mės likosi užmušti keturi darbi
ninkai: amerikonas,finas ir du slo
vakai.

ExpliozljOM.

Cleveland, Oh. Prie stacijos 
Creston expliodavo garinis katilas 
stovinčios prie stacijos lokomoty- 
vos. Expliozijos trūkio vedėjas ir 
pečkurys likosi užmušti, o vienas 
pašalinis mirtinai užgautas.

Paterson, N. I. Netoli nuo čia 
esančioseLaflin & Rand Co.parako 
dirbtuvėse atsitiko expliozija, ku
rios du darbininkai likosi į šmotus 
sudraskyti.

Isz darbo lanko.
vi-1 New York. Čianykščiai 

rėjai ir namų tarnai bando sutverti 
uniją.

’ Chicago, III. United States 
Steel Corporation apreiškė, jog 
ant toliau savo dirbtuvėse ne pri
pažįsta darbininkų unijos, bet tar
sis su 
riu«r.

kiekvienu darbininkų sky-

ISZ 
Lietnviszkū dirvn.

Tauta, partija, ar ypata4
Mes nekartą rugojame, kad pasi

dalinę į partijas, negalime sueiti į 
vienybę, sujungtoms visų tautos 
sąnarių pajiegoms negalime dirbti, 
o per tai ir nieko svarbaus nė pra
dėti ne galime. Žodžiuose mes, 
teisybė, smarkus tėvinainiai, bet 
darbuose pasirodome visai kitaip. 
Jeigu mes negalime dirbti krūvoj, 
tai ne partijos kaltes. Pas mus 
daugelis partijų pasekėjų, jeigu 
paimti ant gero examino, jo neiš
laikytų, egzaminuojant, pamaty
tume, kad daugeliui partijų pase
kėjų partijų programai, siekiai ir 
idealai, pats mokslas ne pažįstami 
gerai, o toki niekina kitus, 
nesuprasdami gerai už ką, kartais 
pats kalti būdami. Vietoj pasi
mokyti, mes miegždžiojame kitus 
ir mums rodosi, kad mokslo čia 
nereikia. Mat jauniems atsivertė
liams rodosi,kad pakanka spangai 
garbinti tą, prie to atsivertė, dau
giau nieko ne reikia ant užsipelny- 
mo vardo partijos paremėjo. Teip 
darė pirmutiniai perėję iš stabmel
dystės į krikščionybę, nesuprasda
mi gerai nė jos mokslo,nė dvasios, 

niekino visus, kurie tą patį ne da
rė, bet bandė protauti, norėjo su
sipažinti, pasimokyti.

Partijos yra visur, jos tautai rei
kalingos, atlieka svarbią užduotį. 
Be partijų nėra tautos ir būti ne- 
gal, gyva tauta susideda iš partijų, 
kadangi visų žmonių nuomonės ne 
gali būt vienokios. Progresyvil- 
kos stumia tautos vežimę pryša- 
kin. Prie to vienog ir konserva- 
tyviškos šį tą gero padaro: jos ve
žimą sulaiko nuo per greito bėgi
mo ant dar ne parengto kelio.

Kitur partijos kovoja, bet ir 
partijos žino, kad tauta stovi 
augščiau už partiją,nes tauta susi
deda ne iš vienos, bet paprastai iš 
kelių partijų;mes už partijos siekių 
ne matome tautos, todėl su nepri
gulinčiais į tą pačią partiją dirbti 
negalime. Mes ne įstengiame au
kauti ant tautos labo nė musų ypa
tos, nė persitikrinimų, nė asabiš- 
kų simpatijų ir antipatijų. Dar 
augščiau už partijiškumą pas mus 
stovi asabiškuma. Mums rodosi, 
kad lietuvis — tas aš; j^artija — 
tai aš, ir ant galo aš tai aš, apart 
manę — daugiau nėra nieko verto 
godonės. Tas paskutinis įtikėji
mas yra vodingiausiu, jis ' labiau
siai stabdo naudingiausius darbus, 
jis ypač nedaleidžia mums sueiti į 
vienybę, jis yra tikra priežasčia 
visų musų vaidų ir nesutikimų ir 
musų silpnybės.

Pernai iškovojome mažmožį — 
daleidimą po cenzūros prižiūra 
spaudinti knygas ir išleidinėti laik
raščius Lietuvoj. Na, ir tuojaus 
prasidėjo ginčai, ir tai pirma negu 
pasirodė Lietuvoj koki nors raštai, 
keno tai nuopelnai: kiekviena par
tija sako, kad tai ji iškovojo spau
dą. IŠ tikro vienog spaudą iško
vojo neviena partija ir ne ypata.tik 
tauta,taigi prie to prisidėjo visos 
jos partijos. Prisidėjo prie to 
progresyviškos partijos per sėjimą 
nužganėdinimo terp žmonių, bet 
dėl jų vienų agitacijos randas ne 
butų sugrąžinęs spaudos; jeigu tą 
padarė, tai todėl, kad tikėjo, >og 
sugrąžinta spauda, kad ir cenzū
ruota, visgi dalį ir tai ne mažą lie
tuvių bent ant tūlo laiko užganė- 
dįs. O kad ypač laike karės ran
dui reikia žmonių prilankumo, tai 
jis ant galo ir daleido lietuviams 
spaudinti knygas lotyniškoms li
teroms.

Kaip su tuom, teip yra su vis- 
kuom. Jeigu tauta ką iškovoja, 
tai tame nuopelnai būva visos tau
tos, o ne vienos partijos. Nesi- 
kentimai partijų, negalėjimas jų 
irfekida susieiti j vienybę prie!

palengvina 
nors iško- 
aštrus ne- 
nuo sveti-

mėkffda susieiti 
svetimus priešus ne 
tautai nuo svetimų ką 
voti, bet tautos partijų 
sikentimai iškovojimą 
mų sunkina: silpnų, terp savęs be- 
siedančių nieks nesibijo ir todėl ne 
klauso.

Didžiausi vienog musų nesiken- 
timai yra asabiški; asabiškai kovo
dami, mes neniekiname nė jokia 
ginklo; toje kovoje jau mes neat- 
skiriame doro nuo ne doro, dalei- 
sto, nuo nedaleisto. Kas liūd
niausia, kad asabiškoj kovoj mes 
stengiamėsi ir laikraščius daryti 
savo įnagiais, o tuom tarpu laik
raščių pareiga yra tarnauti visuo
menei, sergėti visuomeniškus, o 
ne asabiŠkus keno nors reikalus. 
Asabiškus reikalus tegul kiekvie
nas pats atlieka teip kaip išmano, 
be prisidėjimo laikraščių. Tas 
musų įsimylėjimas į savo aš yra 
priežasčia, kodėl musų laikraš
čiuose pilna straipsnių ne turinčių 
vertės, tuščių ginčų ir besikolioji- 
mų: kiekvienas mat nori parodyti 
savo „aš, nesirupindams apie ką 
daugiau.”

Iš Cainbridge, Mas.
Lietuvių yra čia apie 700 ypatų. 

Dirba gyvulių piovinyčiose ir pia
nų dirbtuvėse. Uždirba nuo £8.00 
iki £12.00 ant sanvaitės.

2 lietuviai užlaiko valgomų daik
tų krautuves, vienas alų išvažioja. 
Laikraščių ateina daugiausiai „Lie
tuvos”, ateina teipgi „Vienybė,” 
„Saulė” ir „Spindulys.” Iki šiol 
draugystės nebuvo nė jokios, keli 
prigulėjo į S. Bostono dr-tes. Su- 
manesniejie pradėjo stengtiesi su
tverti drąugystę, surengė 8 d. sau
sio prakalbas, ant kurių atsilankė 
diktas būrelis lietuvių jaunų ir se
nų,vyrų ir^moterų.

Kalbėtojais buvo: V. Kaunas, 
Petras Latvinskas, Konstantinas 
Liubenas, M. Paltanavičia (pret. 
T. M. D.) ir Pranas Mockevičia. 
Daugiausiai kalbėjo apie reikalą 
draugysčių ir apie kitus lietuviš
kus reikalus. Tarpuose Ona Ba- 
ronaičiutė dekliamavo eiles.

Draugystė likosi sutverta. Pri
sirašė iŠ syk 20 su viršum sąnarių. 
Draugystės vardas yra „Lietuvos 
Sūnų Dr-tė.” Sanariai prigulės 
prie Susivienyjimo Lietuvių Ame
rikoje. Ant to susirinkimo buvo 
užmanyta dėti aukas, Susirinkę 
tam pritarė ir sudėjo £5.40,kuriuos 
teip padaliname: £1.40 Vištaliui, 
£2.00 moksląeiviams ir £2.00 kan
kintiniams. Pinigus siunčiame 
„Lietuvos” redakciją.

N. Gendrolis.

Iš Baltimore, Md.
Baltimorėj žmonės dirba, kruta, 

užimti reikalais tautiškais ar dar-

nesutikimaibininkiŠkais. Kįla
tarpe unijos siuvėjų. Sunkus pa
dėjimas darbtfiftnkų, kadangi jų 
eilėse nėra vienybės, pats vadovai 
didžiausius nesutikimus sėja, nai
kina darbininkų viltis. Be kovos 
vienog ne galima darbininkų būvio 
pagerinti. Kas sykis mažina al
gas, o viskas eina brangyn, darbi
ninkas tyli, kenčia, laukia, gal 
Dievas pagerįs jo būvį.

Pas mus mažai yra darbininkų 
besirūpinančių apie naudą savo 
luomos.

C. A.

Cent
,Auš

Rlnkinio rezultatai 
raiiskų viršininkų 

ros Drtės.”
Kandidatai buvo: ant preziden

to: Dr. Graičunas, P. Mikolainis 
ir Vincas Jankauckas; ant kasie- 
riaus:Laukienė ir Dr. Šliupas; su- 
sinešimų sekretoriaus —Šernas, fi
nansų sekretoriaus A. Lalis, proto
kolų sekretoriaus — K.Gugisjkny- 
gininkės — M. Augštakalniutė.

Ant prezidento: V. Jankauckas 
gavo nuo Brooklyno kuopos 9 bal
sus, nuo Chicagos 4, Mikolainia 
nuo Brooklyno kuopos 1 ir Chi
cagos 2. Dr. Graičunas: nuo Chi
cagos kuopos 28 balsus, Scranto- 
no kuopos 8, Plymouto 6. Taigi 
iš viso: Dr. Graičunas gavo 87 
balsus, Jankauckas 13, Mikolainis 
3; tokiu budu išrinktas likosi Dr. 
Graičunas.

Ant kasieriaus: Dr. Šliupas ga
vo: nuo Brooklyno kuopos 10 bal
sų, Chicagos kuopos 27; Laukie- 
nė: Chicagos kuopos 7 balsus, 
Plymoutho 6, Scrantono 8; tokiu 
budu Dr. šliupas gavo 37 balsus, 
Laukienė 16. Išrinktas Dr. šliu
pas.

nas, sekretoriaus finansų Lalis, 
knygininkės Augštakalniutė gavo 
po M balsus, taigi visus balsuo
jančių.

Ant protokolų sekretoriaus: K. 
Gugis gavo 44 balsus (Brooklyno 
kuopa ant to urėdo ne balsavo).

Iš So. BoNtono, Mas.
26 d. gruodžio Bostono Gedimi

no Kliubas turėjo S. Bostone ba
lių, ant kurio Pranas Mockevičia 

' susirinkusiems kalbėjo apie kan- 
kintinius. Susirinkę sudėjo £3.00 
(P. Pašluosta davė £1.00; mat jis 
buvęs kankintints tai ir reikalą 
aukų supranta >. Dabar ir pačia
me Bostone pradeda lietuviai po 
biski busti, pradeda rištis į drau-

Pilypas šlimas ir S. P. Mocke- 
vičia daug vargo turėjo, kol šutvė- 
rėGedimino Kliubą; dabar žmone
lės jau supranta naudą patįs rašo
si, bet yra čia vis dar tokių, kurie 
lenkais nori būti.

Bostone yra vienas laivakorčių 
ir pinigų siuntimo agentas, 2 gro- 
sernes. Lietuviai iš palengvo pri
pranta pirkti pas lietuvius, bet 
šiikorčių ir pinigus siųsti daugelis 
eina pas žydus, kurie ne kartą ir 
apgauna.

Paaukautus pinigus, £3.10, pa
daliname teip: £1.55 moksląei- 
viams ir£1.55 kankintiniams. Siun
čiame juos į,, Lietuvos” redakciją.

S. Bostonietis.

Pasakojimas J. Augustinavičio.
Viešpatavo tykumą...,. Kiek

vienas balsas nyko toje tykumoj, 
neaiškiai mirdamas. . Platinosi, 
augo paslaptingas, pilna puikumo 
ramybė, veržėsi į apmirštančius 
ruimus. Lyg slankiojanti nakties 
liepsna nyko gyvybė vis greičiau 
ir greičiau. Leidosi ramybė, ku
rioje silpnybė jungėsi su apatija.

Girioj kvepėjo. Drutinantis 
kvapas platinosi per lapus, nešio
josi nuo žolių, Šaknų, žiedų, kabi
nosi medžių, svaigindamas juos. 
Vuosiai, pušys, eglės, skroblai, re
ti aržuolai pasidavė jo glamonėji
mui. Gardus kvapas platinosi vi
sur. Stovėjo giria paslaptinga, 
neparmatoma.

Pirmiausiai ėjo girininkas. Pas
kui, atstume kelių žingsnių, gra
fas, dešinėj pusėj pagelbininkas 
girininko, o užpakalyj, su kvailai 
išverstoms akims,kaimiečio veidu 
mažas, pasišiaušęs Jakimukas. Jie 
ėjo lygiai ir tyloms, eidami į pas
kirtą šalį. Grafas žiurėjo perve
riančiai, primerkdamas akis, lyg 
prisiklausydams apmirštantiems ir 
vėl atgijantiems gamtos balsams. 
Jis žiurėjo į tolį ir be misiies my
niojo žolę. Girios samanos, pa
parčiai nusistebėję traukėsi, o pas
kui vėl įpuldinėjo į seną snudulį. 
Mažos eglaitės žiurėją be misiies į 
viską. Jos tamsiai grūdosi iš 
kraštų.

Girininkas siūbavo ant storų 
kojų. Jis lengvai kilnojo storiau
sius stratnpus ir augštai ir tiesiai 
kėlė galvą ant storo, raudono ka
klo. Ant jo barsdoto vrido matyt 
buvo paklusnumas, o drauge ir iro
nija, jis rodėsi žmogumi normališ- 
ku ir sveiku. Sunkiomis akimis 
jis žiurėjo į ruimą, Šnervės jo pla
tinosi lyg kad ką jis uostytų. Gra
fas tankiai raukėsi ir nekantriai 
dairėsi į užpakalį. Per plonus če- 
verykų padus jis jautė nelygumus 
kelio, geltoni čeverykai buvo ap

Kaip 
balos, 

Ze-

drėbti žolės ir dumblo. Dideli rasos 
lašai žibėjo ant diegų ir žiedų, 
sunkiai kybojo ant žolės, 
kur matyt buvo žibančios 
pripildančios įdubimus, 
mė perimta buvo drėgnumo.

— Velniai! — sušuko grafas, ei
damas toliau keliu.

Raukšlė nuobodumo raukė jo 
siaurą kaktą; jis su užsispyrimu 
rūkė popierosą.

— lutu mylista, jūsų mylista! į 
dešinę, o dabar į kairiąją ... da
bar tiesiog viduriu — nurodinėjo 
kelią girininko pagelbininkas. — 
Jusu mylista, pro pušis, o dabar 
pro kadugius.

Girininko pagelbininkas buvo 
ant sargybos. |o akys dairėsi į vi
sas puses kaip akys gerai išmoky
to šunyčio. Jo lieša, suvytusi fi
gūra, pajuodavęs nuo saulės ir vė
jo veidas kvėpavo nepažįstančiu 
pasipriešinimo atsidavimu. Jis 
tankiai užbėginėjo į pryšakį, j ieš
kodamas geriausio perėjimui kelio. 
Pasislėpęs, nematant grafui, rūkė 
smirdintį, suvyniotą į Šmotelį laik
raščio tabaką, atsargiai kavodams 
nuorūką. Iš žalių drabužių jis 
panašus buvo į kariumenės kapra-

per

gra- 
tavo

tavo

Jakimuks slinko miegūstai. Jo 
kvailas veidas nedryso rodyti nė 
jokio suerzinimo. Jis jautėsi kai- 
pi prispaustu buvimu „jo myli- 
stos” teip arti. Kartais su nusi
stebėjimu jis dairėsi, kaipi n Grė
dams persitikrinti apie savo Čia 
buvimą. |o nelaiminguose, ne 
daug apimančiuose, sunkiuose 
smegenyse abrozdai maišėsi ir kro
vėsi be tvarkos. Jis stengėsi mis- 
lyti kuo mažiausiai ir tas kuo ge
riausiai pasisekdavo.. Slapta, ka
da nekada jis pažiurėjo į grafo nu
garą ir stebėjosi Šviesia parva jo 
drabužių. Jis žiurėjo į siauras, 
ištemptas kelines, į geltonus Čeve- 
rykus, užsegiotus sagučiais. Rykš
te rankose grafo išrodė kaip kir
mėlaitė, ji buvo kaipi ženklu val
džios ant Falinovo žmonių. Frie 
Falinovo prigulėjo dar šeši palivar 
kai ir dvi girios, o teiposgi daug 
užveizėtojų, akamonų ir kitokių 
ponų. įsigėręs akims į gražų gra
fo liemenį, jis mislijo, jog grafas, 
nors dabar rodosi ir arti jo, bet iŠ 
tikto yra labai toli ir jis, lakimu- 
kas, apžiūrėti ir suprasti jį gerai 
negali. Tokios misi y i dar labiau 
vertė žiūrėti į grafo geltonus čeve- 
rykus, kuris daleido jiems klampo
ti ir pliuškuoti po balas ir purvy
nus, visai nemislydams, kad tas 
negali atgabenti naudos gelto-
tfiėnn čėVėrfkefis. Atft'10 fl- "^įsai ilsifiėsė. 
kymukui užėjo ant misiies, kad jei
gu grafo čeverykai ima kokį daly- 
vumą tuose įstabiuose vaikščioji
muose, tai tuom pačiu ir jis, Jaki
mukas, ne mėgstantis kitiems lysti 
į akis, lošia teiposgi sau paskirtą 
rolę. Toks supratimas pridavė 
tuojaus daugiau drąsos: jam pasi
rodė, kad jis truputį užaugo ir įga
vo netikėtai užsitikėjimą sau, kurį 
jis, jei galėtų, palaikytų už ambi
ciją.

— Jakimuks šelmis — prašnabž
dėjo girininko pagelbininkas. 
sargiai paėmęs už pasmakrio.

Pažiurėjo į akis ir spiovė 
dMMtis.

— Palik — sumurmėjo Jaki
muks, raukdamasi, užpykęs ant gi
rininko pagelbininko.

— Pašlemėkas — nusijuokė tas.
— Nepailsi, nesibijok, gali kojas 
ištempti, matyt tau nėra reikalo 
skubintiesi....

Jakimuks nukreipė į jį sunkias, 
be mislias akis.

— Aš einu, atsakė jis.
— Pirmyn! — Noras pono 

fo geresnis už tavo tėvišką; 
dukterį gal vilkai suėdė arba 
niai nunešė, nežinia, kas su
vuo^ele atsitiko — juokėsi girinin
ko pagelbininkas.

— Turbut ... pas Steponą pa
bėgo. Metai atgal ji teiposgi bu
vo pabėgusi, atmenate, kada ją 
ponas į savo ruimą paėmė? Rado 
ją paskui dvaro tarnai, rasite ir 
jus.

— Pajieškosime, — atsakė tas.
— Klausys ji grafo. O ne bus 
jos, ne klausys, tai tavo reikalas.

— Kas? — paklausė Jakimukas.
— Sakiau tau: jieškot vuogutės, 

tai tavo darbas.
— Mano — atsakė kaimietis.
Saulė leidosi. Raudonoj, dre

bančioj Šviesoj, kokią ji metė ant 
krūmų ir girios sienos, ji slinko, 
lyg deganti baisybė, užimanti vis 
didesnius ruimus. Šlakai šviesos 
siūbavo,slinkdami tingioj ramybėj. 
Vis labiau parvavosi auksu vie
nodas iki šiol dangaus mėlynumas. 
Paskutiniu krutėjimu spinduliai 
slinko per girią, žiūrėdami ų tykius 
tankumynus. Ant dangaus aiškiai 
atsižymėjo raudona šviesa, milži
niška saulė vis sunkiau plaukė že
myn ....

Grafas ėjo tolyn. Jis praėjo pa
laukę apžėlusią samanoms ir paklu 
po ant akmenų krūvos. Ūgiai 
jaunų pušų žiurėjo jam į akis. Vė
jo išvartyti medžiai kyšojo tamsoj. 
Jis ėjo per dumblynus, myniojo 
gražias galvutes girinių kvietkų. 
Šaknys ir kvietkos klojosi po jo 
kojų tildydamos žingsnių balsą....

Grafo mislys apatiškai klaidžio
jo. Jam rodėsi juokingu ta expe- 
dicija, kurioje buvo teip daug 
biaurumo.' Jis buvo estetikas, ne

ilkrei'

aristo- 
pritin-

mėgo paprastų suerzinimų, ne ti
ko į karžygius pilnų paslapčių pa
sakaičių. Su džiaugsmu jis atsi
minė, jog jo buvimas ant kaimo 
baigiasi ir kad už poros sanvaiČių 
jis sugrįž į miestą: prasidės papra
sta eilė arklių lenktynių, pasilinks
minimų prieš išvažiavimą j užru- 
bežius. Ilsėjimaži! Kaimas!.... 
Išjuokiantis nusišypsojimas 
pė plonas jn lupas.

Jis nerviškai rūkė. Jo 
kratiška figūra lankstėsi su 
kančia jam gracija. Ant išlepintų 
rankų turėjo plonutes, minkštas 
pirštinaites, ant j galvos lengvą 
anglišką kepuraitę. Matėsi, kad 
jis visame nepanašus nė į girinin
ką. Jis turėjo tikrai veislinį, ari
stokratišką veidą.

Kokiame ten kamputyj jo dva
sios pabudo tvirtas persitikrini
mas be mislio, pasigailėjimo ver
to, niekuom ne individualizuoja
mo gyvenimo toje vietoje. Jis, 
nenorėdama, pradėjo perkratinėti 
tą mislį, ką jis ištikro darydavo 
gana tankiai. Pasibiaurėjimas iš
kreipė jo veidą. Jis sausai tarė:

— Jakinįuk!
Kaimietis krūptelėjo. Nutrau

kė greitai kepurę nuo galvos ir pri
siartino. j

Grafas, ne pakeldamas akių, pa
lengva kalbėjo.

— Šeši margai žemės, stuba, ga
nykla... Žemę ir stubą ant vi
so gyvenimo, malkas -iš girios ir 
100 rubl. pašei po s ant metų?

— Iš jūsų malonės, šviesiausias 
grafe....

— Karvė iš pono bandos, vietoj 
pastipusios..

— Už veizėt Ojas davė, jūsų my
lista.

— Magdutei 100 rublių ant pa
puošalų ir 30 ant mėnesio ant dra
bužių.

— Davė, jūsų mylista.
— Iš liuosininkn, elgetos tu pa

stojai turtingu gaspadariumi. Tu
ri tu stogą ant savo galvos ir rei
kalingus daiktus.

Kaimietis nulenkė galva.
— Jakimukt
— Klausau, jūsų mylista.
Grafas sustojo, 

gura ištyso, akys 
su atida žiurėjo į 
kaimiečio veidą.

— Turi tu viską, apie ką nė ne 
mislijai.

— Jūsų mylista....
Girininkas sustojo, sustojo ir jo- 

pagelbininkas.z.. Jiedu su nusi
stebėjimu žiurėjo. Storas kaklas 
gtnninko ištyso, jo pagelbininkas 

Jo nerviška fi- 
prisimerkė. Jis 
prakaito aplietą

— Ii berno tu pastojai gaspado- 
riumi, turi butą, šiltą kampelį, tū
li pinigų. Magdutė nesisamdo 
prie darbo, ne triūsia tvartuose, iš
moko skaityti....

— Vargšai mes žmonės....
— Buvote! Ar dar ir dabar?
7- Ne.... Iš malonės pono gra- 

pra-

(o....
Grafas žiurėjo/ Jo veidas stin

go šaltoje ramybėj, tam visoj jo 
esybėj svetimu buvo visas tas gy
vuliškas atsidavimas.

— AŠ galėčiau liepti tavę plakti, 
arba šunims užsiundyti.... siun
dyti, kaip nuparkusį gyvulį, nešva
rus Šunie I....

Girininkas susiraukė. Jo pa
gelbininkas žiurėjo. Abudu 
dėjo Šnairuoti ant ūkininko.

Jakimuks stovėjo su kepure ran
koj, žiurėdams į žemę. Jis stovė
jo tykiame užsispyrime, su atsida
vimu, pasirengęs ant visko. Plau
kai nupuolė ant kaktos, lupos su
siraukė j dūdelę.

— Pašoksi tu pas manę,supran
ti? — kalbėjo grafas ramiai, veidą 
jo apėmė vėl nuobodumas. — Ne 
užsimanysi daugiau tokių Štukų. 
Ką gi tu snmiJiįai?

Jakimuks tylėjo. Tik lupos jo 
raukėsi vis į ilgesnę dūdelę.

— Pašlemėkas — prašnypštė 
grafas, uždegdamas popierosą.

Kaimietis pakėlė akis. Baimė 
ir atsidavimas išlindo iš jų.

— Jūsų mylista.... pone.... 
aš nieko nežinau.. .. Pereitą san
vaitę, rodosi subatoj, ji atbėgo ir 
pradėjo verkti ,..’. Paėmiau bo
tagą, kurį turiu margiui ir daviau 
pavuostyt.

Eik, sakau, iš kur atėjai, į dva
rą, į pono rūmą eik, o ne, tai už 
plaukų ten nuvilksiu. Neklausy
siu nė jokių tavo pasiskundimų, o 
su ponu kalbėt ne noriu. Švie
susis grafas — žinoma, šviesusis 
.... grafas laikė tavę, tai, žino
ma, neužmirš. Liuosa jo valia 
apsivesti su ponia....

— Tylėki
— Šviesusis grafe.... aš tik.... 

- Grafas kandžiojo popierosą. Jis 
maebinališkai spaudė rankoj rykš
tę.

— Seniai verkė, slankiojo iš 
kampo į kampą, nedėkinga tokia... 
Negerai jai, sako.... bijosi.... 
Bijojo, žinoma, 
čia.
gelbėkite.” Nuo ko? 
siu,—sako,—j _ . 
miestą ir tą parsivež.... 
mano likimas, tėtei

Grafas raukėsi, bet susivaldė.
— Po kojų jam voliosiuosi, kaip 

šunytis, 
teip ji

kvailė mergys- 
Prašo ir staugia: „tėte, 

‘ „Netrivo- 
jeigu ponas važiuos į 

Toks

kad tik ne išvytų 
apie jūsų myli- 

stą kalbėjo, o aš jai kalbėjau: 
„eik tu kvaila varnai eik, pabu-

Čiuok jo mylistą į ranką, apglėbk 
kelius.... panorės ponas kitą imti, 
ir be tavęs paims.... Ką gi tu 
kvaila mergysčia su dauggalinga 
ponia nori lygintiesi, ar ką? Eik 
geruoju, o ne, tai su botagu pa- 
vaišysiul Žemės šeši margai, pa
šaras galvijams, malkos iš girios, 
šimtas rublių ant metų, tau 30 ant 
mėnesio — tai nieko? Kas mums 
dykai duos ką nors? O nuo tavo 
ašarų tik vargas ir bėdos bus! Ma
tei kaip buvo suplyšusiuose marš
kiniuose, skylėtuose drabužiuose 
bėgioti darbo jieškant po kaimus? 
Dabar mes malonėj pas grafą, o 
jeigu pabėgsrnuo jo,jo šviesybė ne 
užmirš....

Ant susiraukŠlėjusio veido švy
stelėjo veidmaininga mislis. Pas
lėptos mislys išsiveržė prie progos 
Jis spaudė rankoj kepurę.

Grafas vis dar stovėjo, lis lei
do siaurus durnų debesėlius iš siau
rų šnervių,palengva suduodamas su 
rykšte į geltonus čeverykų aulus...

— Viską aš jūsų mylistai teisin
gai pasakojau.... Nė jokios ap
gavystes nėra.... Nemačiau aš 
dabar Magdutės! Ne buntavojau 
jos, nuo nieko neatkalbinėjau, ir 
nebuvo nuo ko atkalbinėti!... 
Jūsų mylista, sėdžiu tyute, savo 
saugoju.... O merga, žinoma, 
merga, gal pas Steponą nubėgo, 
pas Marę paverkti, pasiskųsti.... 
Minkštą dabar turi Širdį.... tan
kiai verkia. Bet kad aš.... jūsų 
mylista!.... Dieve gelbėk!

Grafas žiurėjo. Jis apėmė pil
noms pasibiaurėjimO akims suskre
tusią, negražią Jakimuko figūrą.

— Pašlemėkas! — sucypė grafas 
per dantis ir aštriai prisakė.

— Eik!
— Kai m ietis, kai p išsuktas auto

matas,traukė toliau.
Visi traukė tolyn.
Grafas mislijo.... Merga! Mo

kėjo ji užimti manę. Jis be noro 
apie ją mislijo; tas jį pykino. Ar
gi ne juokai, kaip jis dabar vaikš
čiojo, žudo laiką, lyg Romeo bėga 
paskui Juliją.

Tykus, suvaldomas juokas spau
dė jam gerklę. Jis paskui ją bė
ga, nors porą sanvaičių atgal....

Gyva, karšta, nekalta.... Ve
nera kaimietės drabužiuose........
Mokėjo mylėt..., mylėt....

Girininkas pažiurėjo į jį, pagel- 
bininkas teipgi; grafas juokėsi. Ja
kimuks stovėjo.

— Eik! — suriko grafas su pik
tumu.

Jis vėl ėjo.
Giria stingo apimta vis didesnės 

ramybes. Visas ruimas, visa pas
laptinga toluma skendo kryštali- 
nėj ramybėj. Kvapas šaknų, me
džių, kvietkų sunkėsi, apimdamas 
visą ruimą. Sunkumas sujungtas 
su lengvumu erzino šnerves. Švie
sa nematomai nyko.

— Ponas grafas alsinasi.... po
nas grafas pails! — išdryso užtė- 
myti girininkas.

Grafas pažiurėjo.
— įstabus jus žmogus. IŠ nuo

bodumo ar iš fantazijos, aiškinkite, 
kaip norite....

— Ne drystu, ponas grafas per 
daug geras, tą aš matau ....
' Merginos paveikslas vėl stojo 
prieš grafo akis. Jis vėl matė jos 
gražų veidą, jos akis, visą pajiegą 
prigimto gražumo; jis jautė jos pa
bučiavimus, jos drebėjimus ir al
pimus. Karštis šviesios, pabodu
sios jaunystės, beprotystė pa
geidimo.... Užmigę instinktai 
kėlėsi vėl, jausmų troškimas atgi
jo....

Daug savo gyvastį jis turėjo mo
terų, bet nė vienos nebrangino 
teip. „Aš užmušiu tavę, vienaki
ais, auksinis mano ponaiti, jeigu 
manę išvysi....” Temperamen
tas! Jis mokėjo pinigus už tai......

Idiotė.... Sargus prie jos, su
radęs, pastatysiu....

Jis prispaustų ją prie savęs. Jis 
duotųsi jai užsloginti bučiavimais. 
Ji moka glamonėti, ta prastoji 
kaimietė. Paryžiaus kokietės ga
lėtų nuo jos pasimokyti meilės.

Giria miegūstai šnekučiavo. Nu- 
slinkusias šakas puošė per
lai. IŠ tankumynų ėjo žingeidus 
balsai. Likučiai gyvybės besimig- 
danČios gamtos, paskutiniai atbal
siai išduodami pasistengimų mirš
tančios dienos. Netoli girdėt bu
vo čiauškėjimai, besileidžiantis 
vakaras gesino tuos pavėlytus bal
sus. Tamsa nakties varė perma
tomą mėlynumą, naikino jį.

Jie ėjo keliu apaugusiu tankiai 
eglėms. Tanki žolė šlapino 
jo opavimus. Nuo augmenų kįlo 
sunkus svaiginantis kvapas....

Jie vėl pasuko ir išėjo ant pla
tesnio kelio. Samanos sunkiai jį 
spaudė uždengdamos beveik su 
visu. įdubimuose buvo vanduo, 
žibėjo lyg ištekančios akys....

Grafas raukėsi; jam nusibodo 
tOjė expedicija: jis suprato,kad vi
sai be reikalo joje dalyvauja. Jis 
padarė tą apimtas piktumo — bet 
kam?

Girininko pagelbininkas žengė 
pryšakyj. Ūmai atsiliepė trumpas 
suspaustas balsas. Grafas su pik
tumu pašoko ir pažiurėjo į tą pu
sę. Girininkas suskubino žings- 
nius, Jakimuks teipgi.

Grafas išgirdo, kaip girininkas, 
susilyginęs su savo pagelbininku, 

i teipgi suriko. Paskui pamatė kaip

Jakimukas teipgi priėjo prie jų>-«-
Jis žengė greičiau.... Karki

mas Jakimuko nemaloniai erzino 
ausis.... Tas gyvulys erzina jo 
nervus.

J is pažiurėjo.... Baisiai pa
balo ir balo vis labiau. Jis teipgi 
išvertė akis.,., žiurėjo.

— Aaa— prašnabždėjo, išgazdy- 
tas — aaa.... ir lyg aieko nesu
prasdamas, dar kartą be misiies 
atkartojo.

— Aaaa' aaa!
Jakimuks stovėjo. Išpūtęs akis 

žiurėjo su nusistebėjimu; baltymiai 
jo akių užsidegė kraujine raudo
na liepsna; jis, lyg šuo, kvėpuo- 
dams, kaleno dantis....

— Štai — kalbėjo — grafai — 
štai.

— Magdutė — ant syk šoko Ja
kimuks.

Jis sugriebė už rankos kybantį 
ant krūmo lavoną.
- Magdutė — ėjo per girią jo 

baisus riksmas....
Girininkas tylėjo, jo pagelbinin

kas pasišiaušė....
Grafas atsigriebė. Jis išsiėmė 

skepetaitę ir nušluostė prakaitą 
nuo kaktos,

— Teip — pasakė jis.
Jį apimė pasibiaurėjimo jaus

mas.
Stiklinės akys negyvėlės.žmrėjo į 

jį. Jis^dar sykį matė jų gražumą...
—Magdutė!—kabinosi Jakimuks 

prie kūno, mušdamas galvą į me
džius.

Jis priėjo prie grafo. Jis be 
misiies rodė su ranka.

— Jūsų mylista...., Šviesiau
sias grafe.... Ten ..;. štai.... ant 
medžio! J ūsų mylista____

—šunie!—Jis pagriebė "grafą už 
gerklės.

Girininkas pašoko. Jis drauge 
su pagelbininku numetė toli Jaki- 
muką ir su pasiutimu myniojo jį 
su kojoms.

Nauji Rasztai
Kaip senieji Lietui įlinkai gyve

no. Aulzeichnungen aun deni 
Kreiae Stallupoenen, mitAnnier 
kungen und Woerterbu<*h von 
Cari Cappetler, profeaor an der 
l’nl vernitaet Mena. Heidelberg.

75 pusi.1~I
Knygutė Šita išleistalTilžės Lie

tuviškos Literatiškos draugystės. 
Telpa čia užrašytas profesoriaus 
Cappellero pasakojimas Jono Ado- 
mačio iš Dozunų, Stalupėnų pav. 
apie lietuvių būdą, papročius, 
apeigas ir tt. Tel^į^ia tei- 
posgi kelios lietuviškos dainos; 
pabaigoj pridėtos meliodijos pen
kių lietuviškų dainų. Lietuvišką 
tekstą Literatiškoji draugystė ža
da išversti į vokišką kalbą ir atski- 
rai išleisti vėliau. w

Svarbus labaųyra pridėti profe
soriaus Cappellero paaiškinimai ir 
žodynėlis lietuviškų žodžių, ku
riame yra teiposgi tūli žodžiai, ko
kių nėra nė Kuršaičio, nė Nessel- 
mano, nė kitų lietuviškuose žody
nuose.

Kalba lietuviško teksto kur kas 
grynesnė už vartojamą dabar lie
tuvių Stalupėnų pąviečio. Rašy
ba skiriasi nuo rašybos Prūsų lie
tuvių vartojamos: autorius veika
lėlio taikėsi prie raŠybčs vyskupo 
Baranaucko, kokią jis pritaikė pn« 
Anykščių Šilelio, išleisto su patė- 
mijimais specialisto,"žįnovo lietu
viškos kalbos, Webet’o.

Raštas tas svarbus ne vien vokie
čiams, bet ir lietuviams.

Nauji iszradiniai.
I Pagarsėjęs Amerikoj išradė

jas, kuriam iŠ tikro pasisekė pada
ryti porą svarbių išradimų, serbas 
Nicola Tešla, dabar tvirtina, buk 
išrado būdą, kaip galima bus 
ne tik susirašinėti, telegrafuoti, bet 
ir susikalbėti per telefoną su gy
ventojais kitų plianetų. Teiposgi 
jis užtikrina, jog išrado ypatiŠką 
torpedą, kokią iŠ tolo.net ant kelių 
šimtų ar tūkstančių mylių galima 
paleisti. Čia vienog reikia pri
durti, kad Tešla žinomas yra net 
Amerikoj kaipo saugiris, mėgstan
tis daugiau meluoti negu dirbti.

Redakcijos atsakymai.
V. Skr. Su klausymu reikia 

kreiptiesi į tuos laikraščius, kurie 
ką ne aiškaus patalpino. Juk už 
Baltrų negali atsakyti Petras! Ant 
galo visas tas klausymas tuščias, 
nevertas ilgo kalbėjimo ir nevertas 
kad tuom laiką užimti. Juk visas 
ginčas, kaip matyt,eina tik už išsi
tarimus ir žodžius, o ne už kokį 
svarbesnį dalyką. Reikia sykį pri
prasti prie svarbesnių ginčų, o 
tuščius palikti tiems, kurie ne turi « 
ką veikti. Ar vaikas yra nuo su
gulovės ar ne, jis vis yra vaiku, 
be tėvo užgimti ne galėjo. Tą 
juk visi žinc, tai ką apie tai kalbė
ti ir kamgi tokiais tuščiais klausy
mais laikraščius užimti, lyg rodosi 
svarbesnių klausymų ant svieto ne 
butų.

Prekes apgarsinimu
1 oohs druko, ui 1 tyki. .............50c.
Paprasti pajieazkojimai ar draugy* 

caiu mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui koina tyki.

tolo.net


Isz visur.
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II Anglijos pakrantės** paskendo

Vietines Žinios.
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Kirminai iilkinių vabalų užmušti priešinių grybelių

gali®# vien daryti eanlygas netinkančioms

Drangyscziu Reikalai

C20-1]

maitinasi augštesnio paviršiaus gy-

teip toliau iki didžiausių. Žino-
besni sutvėrimai, bot jų išgriebti me, kad vandenų paviršiaus gyvu-

(Toliaug bus )

Mieste Gayambe, republikoj 
Ecuador, pietinėj Amerikoj, tren
kė perkūnas laike dievmaldystos į

nepakenčia mažesnio esančio augš- 
čiau: jeigu didelių gilumų žuvį iš
traukti į paviršių, tai ji greitai 
gaišta dėl sumažėjusio vandens 
spaudimo. Gazai ėsanti jų orga-

venamų tnobų, ir daug naminių 
galvijų pražuvo.

II Maskvoj jaunas vyriškis šovė 
į miesto policijos viršininką, jene- 
rolą Trepovą, trįs kartus, bet nė 
vienas Šuvys ne pataikė, šovėjas 
likosi suareštuotas.

II Mieste Zirovičiuose, ant ru- 
bežiaus Lenkijos, Šlezijoj, siautė

nedelioj 22 d. sausio 1905 m. Froiheil 
Turner saleje 3417-3421 So. Ualsted s». 
karpe Balius prasidės 4 vai

Pa- 
, tėmijo teiposgi, kad tokius žibu- 
i rius turi net tūlos ne turinčios 
akių žuvys; tos turi tokį žiburį ant 
galvos galo. PryŠakyj to žiburio

Komitetas.
8-tas Metinis Balius.

protopliazmas,apsiaustos kieta dalelės skųsta iki galimai gilumai, 
:ine dėže. Iš tokių dėžučių bet ne labai giliai. Tais kūneliais 

„„.„i K__"____ i maitinasi augštesnio paviršiaus gy-
Ne galim? vienog" abejo- *unas’ ° tuos vfcl ^1* didesnių ir

Kad galėtų gy
venti tose sanlygose, kokios yra 
didelėse gilumose, ten ėsanti

didelis gaisras. Ugnis išnaikino ; iš kurios išbuvo 5000 pėdų, taigi 
88 namus, o dvigubai tiek negy- 1% viorsto.

Mikroskopiški organizmai.
7) Mikrobai. 8) Mikrobai choleros. 9) Mikrobai gedimo 
kraujo. 10) Mikrobai Milinės (lyphus). 11) Mikrobai 

plauto. 12) Mikrobai diphterito.

Visos didelių gilumų žuvys turi 
| didelius nasrus ir dantis, turi dar 

To-

„e pasiseki. lad.ngi į Kilom' »« «««“ nusileisti tik iki
penkių viorstų arba daugiau nega-Įl*™ paskirtų ruberių, sulyginant

II Vokietijoj, Reino provincijose sutvėrimai turi turėti asakantį ku- 
ir VVestfalijoj kalnakasiai pakėlė | no sudėjimą, 
generališką štraiką. Randas ban- - - -
dė taikinti nesutinkančias puses, liepia ant jų parvos: 
bet nepasisekė sutaikyti.

LIKTU VA

Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal Bitnerį,
klų. Iki 1845 metų bulviniai grybeliai visai 
nebuvo pažįstami Europoj; tuose metuose jie 
pateko čia iš Amerikos, turbut su didesniu 
bulvių siuntiniu, o kad tie metai buvo drėg
ni, kuo geriausiai tinkanti besi platinimui, 
tai grybeliai greitai išsiplatino po visą Euro
pą, nuo Airijos iki Maskolijai ir pridirbo ne
išpasakytai daug blėdies visoj Europoj.

Išaria Kmpasa^ besi veisianti viduriuone at
skirų vabalų kirminų; ištkię kraujų ir vidu
rius, prašda odų užmuštų kirminų ir leidžia 
tokių daugybę užmazgos celelių, kad kūnai 
išnaikintų kirminų išrodo lyg apiberti lai
tais miltais. Kiekvienas kirminas, ant ku
rio iš oro nupuola užmazgos celės grybelių, 
po kelių dienų gaišta, o viduriai būva pri
pildyti grybelių audeklų; kada pankui iš nu
mirusio kirmino kūno į orų vėl kįla naujos 
užmazgos celės, taigi naujos grybelių sėklos, 
tai jos išduoda naujus grybelius, platina ma
rų terp vabalų ir jų kirminus naikina; teip 
traukiasi tol, kol visa vabalų veislė neišnyk
sta. Iš grybelių užmuštų, išdžiuvusių kir- 
kirminų kūnų kartais auga tikri grybai su 
raudonoms kepuraitėms, ant ilgų kotų. Chi
nuose tokius grybus jiardavinėja pundais po 
vardu: žiemų augmenis, vasarų kirminas ir 
vartoja kaipo vaistų nuo visokių ligų.

Pradžioj septintos dešimties metų per
eito amžiaus ant šilkinių pliantacijų prisi
griebė pelėsinis grybelis iš girių 
džia kirminams per daug pri- 
siveisti; tasai grybas (Išaria 
arba Botrytis Busi i) teip pra
dėjo viešpatauti, kad be mažo 

| neišnaikino visų šilkinių vatui- 
I lų kirminų. Tie grybeliai pa
verčia šilkinių vabalų kirmi
nus į kietas kaip akmuo mumi
jas, iš lauko apibertas kaipi 

i miltais. Bet tie grybeliai ne- 
Į rado šilkų pliantacijose atsa
kančios dirvos ir jau nuo 50 
metų neužpuldinėja ant šilki
nių vabalų. Tas, vienog, ne- 

Į išėjo ant naudos šilkinių vaba- 
; lų augintojams, kadangi, vietoj 
prapuolusių girinių jielėsių 
grybelių, ant kirminų užpuolė 
kiti giminingi grybeliai, ir iki 
šiol dar gana tankiai daug blė
dies pridirba šilkų auginto
jams.

II Gyvenanti šiaurinėj Švedijoj 
laponai, po vadovyste jaunos ap
šviestos merginos, Elzės Laupa 
sutvėrė kuo plačiausioj prasmėj 
tautišką susivienyjimą ir reikalau
ja nuo rando: neaprubeiiuotų tiesų 
ant jų apgyventos teritorijos,iš ku
rių juos stengiasi išstumti atėjū
nai. Toliau reikalauja: sulygini
mo valstiškų ir politiškų tiesų sa
vo teritorijoj tokių, kokias turi vi
si Švedai; savo representanto pre
kystes bute; rengimo laponiškų 
mokyklų ir vienos augŠtesnes, ku
riose mokintojais butų laponai;ren- 
gimo ir kitokių galinčių tautą pa
kelti tautą. Matyt laponai pra
deda suprasti savo reikalus geriau 
už tulus Lietuvos valsčius.

Visi tie gyvenanti didelėse gi
lumose gyvūnai turėjo prisitaikyti 
prie ypatiskų gelmėse sanlagų, 
kur nėra Šviesos, nė augmenų, 
kur reikia pakelti tokį vandens 

s spaudimą, koks sutriuškintų tuo- 
katalikišką bažnyčią ir uždegė. Vie-1 jaus žmogaus kūną, jeigu jis į tas 
nas kunigas ir 9 žmonės likosi gelmes jiatektų. 
užmušti.

1

aas — žiemą 
augmenis.

II Kad amerikonai ir europiečiai 
terp kitokių tautų platina demora
lizaciją vietoj civilizacijos, ant to 
nuo seniai nurodinėjo doresniejie 
raštininkai ir misijonieriai. Dabar 
ant atsibuvusio visokių misijų su
sirinkimo New Yorke tas klausy
mas vėl likosi pakeltas. Milijo
nierius Wicher apreiškė, jog Japo
nijoj ir Chinuose, kur jis darbavo
si, buvo |500 amerikonų ir euro
piečių, o terp jų 400 nevedusių. 
Iš 400neve<’ėlių tik 20 ne turėjo 
sugulovių iš vietinių merginų. IŠ 
1500 negeriančius ir uepasigerian- 
čius galima ant pirštų suskaityti. Ir 
kituose darbuose jie neatsižymi 
augŠta dora.

Stoka šviesos pirmiausiai atsi- 
tie sutvėri- 

| mai balti, juodi, arba raudoni; 
Į daugelis gyvenančių didelėse gilu
mose gyvūnų ne turi akių, jie ne- 

Į mato, kadangi mat nėsant šviesos, 
akys ir matymas ne reikalingi ir su 

į geriausioms akims tamsoj ne gali- 
| ma matyti. Yra vienog tose gilu- 
j mose žuvys ne tik turinčios matan
čias akis, bet akys tos neišpasaky- 

amerikoniškas garlaivys ,,Texas" i to didumo, užima beveik visą gal- 
iš Galvustono. 21 jurininkas pri- i vą. Taigi kam tiems tamsių rui- 
gėrė, 12 gi išgelbėjo angliškas gar- mų žvėrims reikalingos tos dide- 
laivys ,,Zeno.' Išsakys? Pasirodė, kad ant ma-

—————— x . tymo žuvys tos naudojasi iŠ ypa- 
Poprežius pagaismo šv. Petro j tiškų žiburių. Ant jų kūno, iŠ 

bažnyčioj už šventus vengriškus I Šonų arba ant galvos, yra ypatiški 
kankintinius: Puczerą, Grodeczą ir i organai leidžianti Šviesą panašią į 
Christiną. , Šviesą Šv. Jono vabalėlių. Orga-

------------———- j nai tie yra tai žiburiai, jie apšvie- 
II Ant jūrių sudegė itališkas gar- j čia mažą ruimą aplink žuvis ir to- 

laivvs ,,Moapesia.” Prie to pra- dėl jos gali matyti. Kad prie ne 
žuvo 11 jurininkų, 7 gi išgelbėjo. didelės sviesos galima būt matyti 

- -------------- visokius daiktus, akys turi but-di- 
Kygoi suŠtraikavo darbinio-■ dėlės. Todėl tai didelių gilumų 

kai laivų dirbtuvių. Buvo Čia su- tuvių akys turi būt didelės, 
si rėmimai štraikierių su policija.

nuošė, ypač pūslėj, dėl sumažėju- »*kaa*. Tik i stos porai 25c. Uipraaco- 
sio spaudimo teip išsipučia, kad 
tie organai, kuriuose yra gazai, 
plyšta. Todėl tai jūrių gyvūnai 
gali gyventi tik tokiose gilumose, 
prie kokių pritaikyta jų organiza- 
cija, gilumų gyvūnai negali pasi- czvertlni susirinkinir<ledalioj M d. sau] 
kelti iki paviršiui, o paviršiaus gy- šio 1905 7 vai. vakaro L. Ažuko salaje 
vunai į didesnes gilumas. Dalei- 8301 Auburn av*., ant kurio yra nroibu 
-skime, kad paviršiaus gyvūnai gali Unaa **“*’**“ pribuvimą* aaaariu, 
nusileisti iki 500 r«dų giltai, lk* Lirsz minėtam )sik*.
tokiai gilumai vienog gali pasikelti Komitetas,
gyvenai antros eiles gilumų ir tie 
gali gaudyti čia atsiradusius gyvū
nus paviršiaus, bet tie pats antros 
eiles vandenų gyvūnai, nusileidę 
iki 1000 pėdų, patenka į nasrus 
gyvenančių dar giliau, bet galin- Kurių laikas prenumeratos už 
čių iki tų plotų pasikelti ir teip to- laikraštį „Lietuvą” yra išsibaigęs, 
liau iki didžiausių jūrių gilumų, j malonėkite jį urnai atnaujinti, užsi- 
Tokiu budu išsiaiškina klausymas : mokėdami už einantį metą, 
maisto gyvūnų didelių gilumų: 
mat augštesnės vandens eilės mai
tina žemesnes, todėl Jai žemesnių 
eilių gyvūnai apsieina be augme
nų.

me visus lietuvius Ir lietuvsitro atsilan
kyti kuoskaitl i ogiausia i.

Ko*lt*t*s.
(»-D

Susirinkimas Sustr L. A.
Chicago. 36 kuopa turo* savo

Skaitytojams

„Liztuvos” IŠLZisTuvė.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 
irta 25c. gauni dykai, jei užsiraasy-

1 si IsikrasatT,,Lietuva” ir užmokėsi 12.0# 
už viso meto prenumerata tss r 1 ris*m. 
..Lietuva” yra didžiausiai ir geriausias 

. lai krautis visoj* Amerikoj*. Joja rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir nsujieau.

Atsiusk *2.00 su savo atšakiu adresu 
o gausi , Lietuva” kas su be ta per visa 

' meta ir puiku kalendorių dovanai.
Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 

įsileistojo, adresuodamas teip:
A. OL8ZEVV8KIS.

33rd 8t. Station 60. Chicago. II

Bulvinis grybelis Phytophthoro infestans).
a) B lapo skylutės bulvių iMemla 3 vaisiniai diegeliai 
grybelio, ant kurių viršumų yra užmazgos celelės (ooni- 
diosk padidintos 150 karių, b) issivystymas užmaagos 
celelės: 1) eelelė dalinasi į atskiras dalis: 2) tos vandenyj 
pavirsta į sporas; 3) sporai; 4) peraugę sporai padidinti 

200 kartų.

Nuo to laiko bulvinis grybelis uaikina bul
ves Europoj, platinasi vis labiau, nors jau ir 
nekenkia teip labai kaip iš pradžių, kadangi 
mat ir bulvės ginasi, prie tų grybelių pripra
to, todėl jau dabar jie negali teip keukti; 
išsidirbo jau atmainos pastovesnių, nepasi 
duodančių tiems neužmatomiems liuosomis 
akimis priešams.

Daug palengviau platinasi Europoj vyn- 
▼uogių pelėsiai. Teip vadinama miltinė ra
sa, užpuolusi vynvuogių pliantaeijas, pateko 
į Europį iš Šiaurinės Amerikos beveik sykiu 
su bulviniais grybeliais. Naikinanti vyn
vuogių krūmus pelėsiai jiateko į Europą 1845 
metuose tokiu budu, kad vienas turtingas i _ .
anglijonas parsigabeno vynvuogių krumus iš teiposgi pelėsinių grybelių dar gana starn- 
Amerikos ir juos pasodino Anglijoj savo sios, jų buvimą ore dar nesunku susekti, 
oranžerijoj. Šitie pelėsiniai grybeliai už- nors negalima jų ir susekus iš oro prašalinti, 
puola ant vynvuogių lapų ir vuogų ir apibe- p*11"*“ 
ria jas baltams kaip miltai dulkėms, taigi 
baltais pelėsiais; dulkes tas nešioja vėjas ir 
užkrečia tokiu budu liga vis daugiau ir dau
giau vynvuogių krūmų, nešioja tų grybelių 

. apotus. 1 1848 metuose tie nauji Amerikos 
Europai suteikti grybeliai atsirado Prancū
zijoj, pirmiausiai ant vynvuogių pliantacijų 
garsaus didžturčio Rotschildo aplinkinėse 
Versaillies. bet tik 1851 metuose išsiplatino 
po visą pietinę Europą, nuo Portugalijos iki 
Grekijol*, be mažo neišnaikino visas vynvuo
gių pliantaeijas ant salos Madeiros, o pieti
nėj Austrijoj ir Vengrijoj ne mažai plianta
cijų su visu išnaikino. 1880 metuose iš Ame
rikos prisigriebė į Europą kitas pelėsinis gry
belis. kuris teipjau Europos vynvuogių 
pliantacijoms ne mažai blėdies pridirbo. Iš
naikinti tų pelėsinių grybelių nepasisekė ir 
jie be mažo neišnaikino visų Europos vyn
vuogių laukų. Ant galo Euro|x)s vynvuc- 
gių augintojai dasiprotėjo parsigabenti ame
rikoniškus krumus, užaugusius besiveisiant 
pelėsiams, prie jų geriau prisitaikiusius, to
dėl geriau galinčius atsiginti nuo tų nema
lonių priešų. Iš tikro amerikoniškiems krū
mams tie grybeliai nekenkia teip kaip euro
piniams. Todėl Europos vynvuogių augin
tojai išdegino pelėsių užpultas pliantaeijas 
ir jų vietoj pasodino amerikoniškus krumus, 
tiems tie grybeliai ne kenkia jau teip, kaip 
europiniams.

Beciveisimas vodingų augmenims grybe
lių Amerikoj dar, matyt, nepasibaigė. Suvie
nytų Valstijų randas prie žemdirbystės mini
sterijos parengė speciališką dalį tirinėjimui 
auginamų augmenų ligų, o kiekviename štė- 
te užlaiko su dideliais kaštais speciališkas 
stacijas su daugybe gerai apmokamų chemi- 

’kų ir botanikų, kurios atlieka visokias ban- 
davožes, stengiasi naikinti vodingus augme
nims nematomus priešus. Apart to, Ameri
kos randas išleidinėja speciališkas knygutes 

. supažindinimui farmerių su visokioms ligoms 
vynvuogių, obelių ir kitokių vaisinių augme
nų ir mokina, kaip farmeriai privalo ginti 
savo senius ir laukus nuo tų neprašytų prie
šų, kokių Amerikoj atsiranda dar vis naujos 
veislės.

Europa, kaip moka, teip ginasi nuo tų 
negeistini} iš Amerikos prisigriebiančių sve
čių: tai uždraudžia gabenti iš Amerikos gy
vus augmenis, vaisius, bet tankiausiai už- 
draufįimus išduoda tąsyk, kada neprašyti 
svečiai pradeda naikinti Europos laukus. 
Tie iš Amerikos atgabenti svečiai jau nema
žai Europai pridirbo blėdies, o dar gali pri
dirbti daugiau.

IX. Baisus keleiviai.
Užmazginėa odelės grybelių,naikinančių 

vabalus, gimdančių visokias augmenų ligas.

K

Mikroskopiški organizmai
1) Infusorijos. 2) Grybelis gimdantis fermentavimą vyno.
3) Džiovos bacillus. 4) Mikrobai gimdanti raupus. 5) 
Kraujas užkrėsta* siberišku maru. 8) Mikrobai si beri 

ško maro.

veisimais! ir išsivystymui tų grybelių. 
Daug sunkiau susekti ore ir nupuolusiose iš 
jo dulkėse buvimų dar pavojingesnių ir už 
pelėsius daug smulkesnių organizmų — bak
terijų-, jų grumulėliai irMazdiitės, terp kito-

II Užrubežių laikraščiai preneša, 
buk pagarsėjus paskutiniuose lai
kuose Maskolijos vidaus ministe- 
ris Sviatopolk Mirsky atsišaukė 
prie caro prašydamas paliuosooti 
jį nuo vietos, kadangi caro rengia
mas paliuosavimus žmonėms laiko 
už neužtenkančius. Caras vieaog 
prikalbėjo Mirskį dar pasilikti ant 
urėdo. Per žiemą caras su savo 
šeimyna gyvus Carskame Sele. 
Mat „neaprubežiuotas” Maskoli
jos valdonas bijosi gyventi savo 
sostapilėj, knr gyventojai nedi- 
džiausią jam rodo meilų.

|| Varšavos lenkai persiuntė vi
daus ministeriui Sviatopolk-Mirs- 
kiui reikalavimus, kurie rodo, jog 
Varšavos lenkai visgi doresni už 
jų vientaučius Lietuvos Imjorus. 
Varšavos lenkai reikalauja: 1] įve
dimo lenkiškos kalbos į Lenkijos 
mokyklas, sudus ir urėdus; 2] su
grąžinimo lenkams tiesos užimti 
visus urėdus Lenkijoj; 8] laistės 
saužinios lygios katalikams ir sta
čiatikiams; autonomijos miestų ir 
valsčių.

II Vokietijos ciecorius suteikė 
augštus vokiškus orderius: japo
niškam jenerolui Nogi, paėmusiam 
Port Arthurą ir tos tvirtynės ko
mendantui, maskoliškam jenerolui 
Stoesseliui. Na, o jeigu apdova
noti jenerolai ciecoriaus dovanos 
ne norės priimti? Nė vienas ii jų 
ne gynė' Vokietijos reikalų, todėl 
ant vokiško orderio ir malonės kai
zerio neužsipelnė.

|| Vokietijoj ir Austrijoj siautė 
vėl vėtros,kurios daug blėdies pri
dirbo ant jūrių ir ant žemės. Pra
puolė antŠiaurinių jūrių žvejų gar- 
laivys „Atblet" su visais ant jo 
buvusiais žmonėms. Kaselyj ant 
didelių plotų vėtra kaip Šluote nu 
šlavė didelius girių plotus. Au
strijoj, netoli Grąžo, vėtra apvertė 
pasažierinį geležinkelio trūkį, prie 
ko daug pasažierių likosi sužeistų.

VIII. Nematomi vabalų naikintojai.
Ne vien augmenims, bet ir visokiems va

balams atseina kęsti nuo nematomų grybe
lių, kurie naikina ir vabalus ir tokiu budu, 
kaip kada, apart blėdies ir naudų žmonėms 
gali atgabenti; negeru yra tas, kad jie nai
kina lygiai vodingus, kaip ir naudingus va
balus, Ne kartų po lengvai žiemai pavasa
ry] tiek priSiveisia vabalų ir jų kirminų, kad 
jie sųvisu nuėda medžių lapus, medžiai išro
do teip kaip žiemos laike, be žalių lapų, lyg 
nudžiūvę. Po kokiam, vienog, laikui vaba
lai ir jų kirminai išnyksta ir nuėsti medžiai 
vėl leidžia lapus, kurie toliau žaliuoja, auga 
žali ūgiai ir atžalos. Kur gi dingo ėdanti 
lapus kirminai? Juos išnaikino amaras, epi
demijos, o jas pagimdė toki jau pelėsiniai 
grybeliai, koki naikina augmenis, tik žino
ma, kitokių veislių, ne tie pats. Labiausiai 
vabalų kirminus naikina pelėsiniai grybeliai

|| Vokietijoj yra iš viso 5934* 
liaudės mokyklos, kurias lanko 8- 
924779 vaikai; mokintojų yra 124- 
027, kuriame tai skaitliuje 22513 
mtterų. Užlaikymas liaudės mo
kyklų kaštuoja per metus 419092- 
000 Mrk., randas ant mokyklų 
duoda 120600000 Mrk., likusią da
lį duoda valsčiai.

II Ant Kaukazo, Bakų aplinki
nėse, dega kerosino sėminyČios, 
užsidegė jau apie šimtas šulinių, o 
ugnis dar vis platinasi. Sėminy- 
Čių savininkai apskundžia štrai- 
kuojančius darbininkus, buk jie, 
antjeeršto, tyčia padegė sėminy- 
čias.

II Per maskoliškas Kalėdas, sta- 
čiatikiŠkas vyskupas, po dievmai- 
dystai, Čirškame Sele, ant kurios 
buvo ir caras su savo šeimyna, 
pridėjo maldą, melsdamas, kad 
Dievas suteiktų santaiką, kad sykį 
pasibaigtų katė Azijoj.

|| Finlandijos sostapilėj, Hel- 
singforse, miesto valdžios neno
rėjo maskoliams padėti prie mobi
lizavimo kariumenės. General
gubernatorius todėl prašalino visus 
miesto urėdninkus, į jų vietas pas
kyrė maskolius.

|| Garsi Prancūzijos revoliucijo- 
nierė, Louise Michel, pasimirė 
Marsilijoj. Ji išgyveno ant svie
to 75 metus. Už agitacijas buvo 
išsiųsta ant salos Naujos Kaledo- 
nijos, sėdėjo kalėjimuose pačioj 
Prancūzijoj.

Jūrių gilumoBe
Didžiausia jūrių giluma siektaixuv” turi J»bai jauslų ūsą. 

80000 pėdų, taigi daugiau negu Ptas .onės užstoja
lietuvišką mylią; v.dutinė gi jūrių Itoms žuvira‘ak*5’ ° ^urys yra 
giluma yra 12000 pėdų. Saulės Plaukimui matančių sutvėrimų, 
šviesa per vandenį pris.gnebia ne I aot * Pr,v,I,oJ,»o Kadangi žibu- 
giliai, saulės spinduliai ne siekia U,eč,a t,k I Pr,Ukb tematau- 
giliau kaip 1000 pėdų, taigl vos t* žuvis nr patėm.ja iš kur eina ta 
183 sieksnius. |eigų į didesnę gi- Sv,csa’ ^plaukusi pnešv.esos, 
lumą nuleisti .odelį su fotografė- dasdyti ilgo nes, ko ir laukia span- 
ku aparatu ir tą indėlį su eiektri- «°1* *uv‘»:uma' ^oja, šoka 
kos pagelba atidaryti, tai ant fo. i pryUkį ir žuvytė atsiranda span- 
tografiŠkos klišės ne matyt nė ma- j Kos,os Miniose, 

žiausios šviesos įtekmės, taigi aiš
ku, kad didesnėse gilumose nėra 
lview., ten v>elp.t.pj. .mtin. I'?*<>“>, krepSiuk, gerlrU).
umsa ir tai tam,. .l>,ol.nl,U. | I“ d'delm. gyvūno..
Taigi, dideliuos |Unų ruimuose, V“’“*s su**vo
vidutm.Uai 11000 pėdų „onol »uvį, kur, bandė prMyt, lutų, du- 
vielpatau). visillr. tamsa. Arg, *>rk u‘ “v« P,lv“
todėl toae (durnose gal, bot Aoltia | ?Į 

nors gyvybė? Teoritiškai protau
jant, išpultų, kad tuose ruimuose 
negal būt gyvybės, kadangi, kaip| 
žinome, ant gyvenimo gyvi daiktai i 
terp kitko, reikalauja ir šviesos, 
ypač gi žinome, kad žaliuojanti 
augmenys ne gali vystytiesi ir 
augti be svieaos, jie nenori augti 
net ten, kur Šviesos yra per mažai. Į 
Gyvūnai gi ne gali-apsieiti be aug-1 
menų, kadangi vieniems augme
nys yra maistu, kiti vėl minta gy
vūnais mintančiais augmenims.
Visi gyvūnai neatbūtinai ant mai
sto reikalauja organiškų medegų, I 
tik augmenys gali pasiganėdinti 
neorganišku maistu, taigi vandeniu 
ir mincrališkoms medegoms ir jas 
perdirbti į organiškas. Po įtekme 
šviesos augmenys iš mineraliŠkų 
medegų dirba gyvus audeklus savo 
kūno. Gyvūnai gi ant gyvenimo 
neatbūtinai reikalauja gatavo orga
niško maisto, taigi augmenų gru
dų, bulvių, vaisių, lapų, arl>a kitų 
gyvūnų mėsos. Jeigu* ir yra ganai 
daug gyvūnų ne ėdančių augmenų, 
tai ir tie ne gali apsieiti be augme
nų ir tiems jie neatbūtinai reika
lingi. Antai vilkas minta mėsa, 
bet už tai žvėrys, kuriuos jis dras
ko ir ėda, minta augmenų maistu: 
taigi aišku, jog ir vilkai be aug
menų turėtų išnykti, nes jiem pri
truktų ant galo maisto. Tuom 
tarpu didelėse jūrių gilumose ne 
gal būt augmenų todėl, kad ten 
nėra šviesos; tiktai po Šviesos 
įtekme augmenys gali perdirbti 
negyvą, ne organišką medegą į 
gyvą. Jeigu gi didelėse gilumose 
nėra šviesos, tai ten ne gal būt ųė 
augmenų, tai tuom pačiu negali 
būt nė gyvūnų. Teip iš tikro ma
nė gana ilgai. Bet speciališki 
tirinėjimai, daryti prancūzų ir ang- 
lijonų parodė, kad tokia nuomonė 
yra klaidi. Visose gilumose, kur 
tik tirinėtojai galėjo pasiekti su

šiukas. Kaulai gilumų žuvių minkš- 
, ti kaip vaškas.

Daugelis gilumų sutvėrimų gy
vena ant labai didelių jūrių ir oce- 

| anų plotų, nuo šiaurinių Ledinių 
iki tokių jau Pietinių jūrių; šaltuo
se ir karštuose kraštuose. Mat 
didelėse gilumose šiluma visur 
vienoda, teip ant dugno Ledinių 
jūrių, kaip ties ekvatorių, lygi 
ji 4 pagal Celciaus termometrą. 
Didelėse gilumose rado daug su
tvėrimų, kurie labai seniai gyveno 
negiliose _ jūrių vietose, netoli 
krantų, bet tose vietose seniai iš
nyko, todėl manė, kad tie gyvūnai 
su visu išnyko nuo žemės 
paviršiaus,liet pasirodė, kad jie už
siliko ramiose gilumose, kur jų 
negali pasiekti jūrių paviršių prie
šai; prie gyvenimo gilumose prisi
taikė ir užsiliko iki Šiol.

Kaipgi todėl gilumų gyvūnai ga
li išlaikyti neišpasakytą kelių vior- 
stų vandens sunkumo spaudimą ir 
iš kur ima maistą?.

Vandens spaudimas gilumoj ke
lių viorstų yra teip didelis, kad 
galėtų suploti kiečiausią akmenį, 
tai kaipgi tokį spaudimą išlaiko 
silpnas gyvūno kūnas? Mat ant 

į. atlyginimo spaudimo gyvūnai gi- 
' lumų turi savo viduriuose daugiau 

gazų, jie Ue jaučia to spaudimo to
dėl, kad vanduo spaudžia iš visų 
pusių. Ir mes juk nejaučiamė oro 
spaudimo, nors jis ant kiekvieno 
ketvirtainio colio musų kūno pa
viršiaus spaudžia su sunkumu 16 
svarų.

Kurgi gauna maistą gilumų gy
vūnai? Mes žinome, kad gyvū
nai ne gali gyventj be augmenų, o 
didelėse gilumose, dėl stokos Švie
sos,augmenų nėra. Reikia todėl ma
nyti, kad čia gyvenanti sutvėrimai 
maitinasi naikindami viens kitą. 
Kaip paminėjome, jūrių gilumose, 
dėl stokos šviesos, nė joki augme-tiK tinnciojai gaieju .....

pagelba atsakančių prietaisų, rado . -e auga,bet ten pe gab paleliu, 
gyvenančius gyvūnus. >' ""<> iun1 Putrimus, nuo negthų

Teisybė, didžiausia giluma, ii »>««'. kur pns.gnebta švtesa, 
kokių išgriebė gyvus sutvėrimus, gilumų gyvūnai mmtanti augute-

- - jįa nims gali juos gauti iŠ augŠtesnių
. jūrių sluogsnių. Gyvūnai ir aug- 

Ku- menys, esanti ant paviršiaus, mirš- 
sta, kūnai jų dalinasi į dalis,

ne perėjo 2500 sieksnių.
išgriebė tik mikroskopiškus že
miausio skyriaus sutvėrimus. —_ 
nas jų susideda ir grumulėlio gy
vos j
kalkine dėže.
susideda antai vįsiems pažįstama 
kreida. l._ „
ti, kad tose gilumose yra ir stam-

ITm. iukuul.i;.i n* joilo »e i.b.i giiui. o vM dideh' įlu- 
teip vadinamas mų gyvūnai ne gab | virių nasilrel- 

ti augščiau paskirtų rubežių, ka-
Htciaoa "
J\prie jos prilinpa da*>gi ju kūnas, prisitatkęs prie di- 

tai ir rado de,io gilumose vandens spaudimo,

ten pasiekia vien | 
lotas, arba prietaisa matavimui 
jūrių gilumos;
dugno dumblas, jame 
augščiau aprašytas gyvūnėlius.
Visose gilumose, kur tik siekė ti- 
rinėtojų prietaisos, rado: jūrių pin
tis, visokius moliuskus,jūrių ežius, 
žvaigždes, lelijas;didžiauia giluma,

— Sudžia Ouinn nusprendė ant I 
užmokėjimo 100 dol. bausmės mo
teriškę Mich Hojda už kankinimą į 
podukros. Visas mergaitės veidas 
buvo pamėlynavęs, o nosis buvo 
visai suplota nuo mūšių su kutnš-I 
čia. Už tokius darbus Europoj 
uždeda sunkesnes bausmes, o ne 
mokėjimą kad ir šimto dol.

— Harrv Wiley kaipo nužiurė-1
tas pateko po sudu; jis buvo ap-1 
skųstas už užmušimą šinkoriaus, 
Samuelio Muttbews, turėjusio sa- i 
liūną ant kertės* Lake ir Morgan ; 
str. Prisaikintiejie vienog kritai-1 
nališko sūdo pripažino Wileyą už 
nekaltą, nors jam ir darodė ir jis 
prisipažino, kad nušovė šinkorių. 
Jis teisinosi, kad pirma be jokios 
priežasties ant jo Šoko saliuninin-1 
kas; jis buk gindamas savę, šovė. 
Tam pasakojimui prisaikintiejie 
patikėjo. Ne daug reikia mat ant 
pertikrinimo. v

— Chicagos miesto majoras su l 
savo rodos sąnariais nusprendė at- į 
sižimėjusius policistus ir ugnage- 
sius apdovanoti medaliais, kaip tai { 
daro Europos valdonai. Mat1 
Amerika mėgsta mėgždžioti Eu
ropą. Tik nežinia, už kokius atsi- Į Skaitykite, ką guodotipas kun. 
žymėjimus policistai bus apdova- F. S. Walaszkewicz sak^špie gy
ti • jam r. ar už pasigailėjimą vagi- duolę Kobolo Tonic:
llų, ar saliunininkų? The Kobolo Tonic Medicine Co.

— Namuose pn. 3129 Wabash j GarblD8‘ Ponai:
av., moteris prezidento Wyno Cb. Į” Laikau už didelę pareigą pnueP 

Andrieux, kurdama pečių, uždegė, ■ jums, jog jūsų puikioji gyduolė 
savo drabužius. Nors kaimynai Kobašo Tonjc išgydė mane nuo 
atbėgo į pagelbą, bet ugnies neį-1 skilvio kataro visiškai. Priimkite 
stengė užgesinti, ji užgeso tik tą- j nuo manęs širdingiausią padėkų, 
syk, kada visi drabužiai ant kūno i Sirgau Šita liga, laikas nuo laiko, 
sudegė. Nelaiminga moteriškė pigai- Galiu sanžiniškai patirti 
teip sunkiai apdegė, kad į bertainį i gyduolę Kobolo Tonic nuo pami- 
valandos pasimirė; ji buvo dar ne Į nėtos ligos, 
sena, turėjo vos 34 metus.

— Ties 47 str., ant šėnių Chica
go & Western Indiana geležinke
lio, važiuojant skersai ulyčiniam j 
karui, užbėgo trūkis ir karą gana į 
drūčiai pagadino. Prie to 4 važia
vusios karu ypatos likosi sužeistos, I 
bet ant laimės, ne mirtinai.

—Pereito sanvaitės seredos nak
tį trūkis Illinois Central geležin
kelio sunkiai sužeidė lietuvį Domi
ninką Josudą, einant į darbą. Nu
gabeno jį į Švento Lukošiaus Ii- 
gonbutį.

KasPrisiuns
Už 5c. marke (štampą^ gaus 

J sienini Kalendorių. Adresuokite:
A. OLŠEVSKI, 

924 33rd ^Street, 
Chicago, III.

Likvidacija Lietuviu Korporaci
jos.

Brooklvn, N. Y. Ssiuotni praneštame 
visiems akcijonieriams. Lietuviu korpo 
racijos, kad ant eitra metinio susirinki
mo 20 d. gruodžio 1904 m., tapo nuspres- 
•* gyvyha minėtos korparscijos galuti
nai uibaigti.

Viso parduota akcijų 57.
Surinkta pinigų.  ............... 5665,00
Iszmoket*..............................259,71

Tegul tie, kurie ser
ga taja liga gelbstisi pas Kobolo 

j Tonic Medicine Co.
Velydama viso labo, liekuosi, 

su pagarbe
Kun. F. S. Walaszkievtcz, 

Misijonierius.
Gyduole Kobolo yra labai pa- 

gelbinga nuo ligų plaučių, kepe
nų, inkstų ir skilvio. Išgydo vi
suomet negromuliojimą, užkietėji
mą, katarą skilvio, neturėjimą val- 
gumo ir visokias ligas paeinančias 
nuo užteršto kraujo. Ji yra teip 
gera moterims kaip ir vyrams. Ši
tą gyduolę siunčiame į visas dalis 
svieto. Bonka Kobolo prekiuoja 
1 dolerį. Laiškai reikia rašyti len
kiškai arba lietuviškai. Pinigai 
geriausiai siųsti per Money Ordcr 
arba registravotose gromatose. Su 
visokiais užklausimais rašydami 
adresuokite:
The Kobolo Tonic Medicine Co. 

826 Milwaukee av., Chicago, IH.

Juoda ar balta duona?
Kuris yra' geresnis valgis žmo

nėms? Nuomonė didumos Euro
pos žmonių velija juodą duoną, 
sakydama, kad ji turi savyje *dau- 
giaus maitingų dalių negu duona 
balta; juodą duoną Europos žmo
nės jau dėlto myli geriau, kad ją 
nuo ilgų laikų vartoja,-ji yra pi
gesnė ir ilgiau nesužiesta. Tie 
vėl, kurie gina baltą duoną, sako, 
kad balta duona yra tuomi daug 
geresnė, jog yra.kepama iš grynų 
baltų miltų ir turi savyje tik to
kius mėtaluf, kurie visiškai 'nėra 
kenkiančiais, kuomet juoda duona 
turi savyje dalis, nelengvas sugro- 
mulioti, ypatingai jei viduriai nč- 

. Drūta gromulioji-
■ mo sistema neranda didelių kliu- 

(27—1) čių perdirbimui tokių valgių. Tri-
Chicago Dr-t* Apsivistimo Broliu, Perio AmerilconiškasElilcsyrasKar- 

tures savo trečiu metini balių subatoj, j čiojo y°o J'ra vieninteliu vaistu, 
21 d. sausio, 1905 m. Pulasklo salėj, 800 . apsaugojančiu šitą sistemą nuo 
Ashland av. Prasidės 7:30 vai. vakaro. I įveikmių visokių ligų. Nereika- 
Tykletas vyrui su motere 25c. Pelnas I laujate t k klausinėti „Ką galiu 
nuo Baliaus eis ant naudos padidinimo , . , .... - ■ ,„ . . o ... , . va'gyti, o ko ne? \ i duriai beDraugystes knygyno. Szirdlngai u t pra J . ..
sto atsilankyti visus lietuvius Ir lietu-1 jokių sunkenybių priima visokį 
vaites, senus ir jaunus, merginas ir vai-' maistą. Sugromuliotas maistas 
kinus pasisiokti ir pasilinksminti. Vi-; persimaino į gryną gausų kraują, 
si sveciiai bus visame užganėdinti. kuris yeik uiima vietą senojo, nu- 
Muzikantai bus pirmos kliasos ir grajia' . ,* . , _■.. , , . . J ; dėvėto, užnuodmto kraujo. Tn-vien lietuviškus šiokius. Neužmirsski- . ’ . .
te jog balius-bui>subatos vakare tai ne-1 nerio Kartusis \ ynas suteiks jums 
deltoj galima pasilsėti. ‘ sveikatą, didelę pajiegą raume-

į nims ir nervams, jūsų kūnas bus 
čystas ir apsaugotas nuo ligų. Ant 

Dr tęs 8sv. Jono Kriksstitojo atsibus pardavimo randasi visose aptieko- 
se. Juozapas Tnnens, 799 S.Ash
land av. Chicago, III.

Liekasi ižde...........................6405.29
kurie bus (išdalinti ant akcijų.

Paskutinis susirinkimo*, ant kurio bus 
įsidaboti pininigai, atsibus 25 d. sausio 
1905 m. po num. 73 Grand st. Teiksitės 
prisiunstie akcijas, arba pribūti* patys.

Komitetas.
Fin. aekr. V. Ksralius.

274 Wylhe avė.
Baltus Baitus.

Chicago, 111. Draugyste szv. Fran- 
ciiszkaus Serą f darė penkta metini ba
lių nedelioj. 29 d. sausio (Jan.) 1905 m. 
Freiheit Turner saleje 3417 8. Halsted 
st. Prasidės 5 va), vakare. Inienga vy- . 
rui su moteris 25c. Visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kvieczla skaitlingai susirink-1 ,__
lt. kur bus svetingas priem.maa tr gera ra gana drutį 
proga pasilinksminimui ir pasibovijimui. į

Komitetas.
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Pa jieNZkojiniai.
Pajtesakau Jono Yuciaus, Ktuno gub., 

Raseinių pav., Kaltinėnų parap.; rug- 
piueaio mėnesyj istvaiiavo jis isa Chica- > 
gos ta Indianos valstija, o isa ten in E. 
8*. Loais,'LU., gyT«o P*« J“1 Mile- 
szaueka. Jis pats ar kas kitas teiksis 
dusti žine ant adrsjeo:

Jul. Yucevica, 
32 W 25th st, Cbictgo, Ui.

Pajiesakau savo asvogerio Jurgio La- 
savieslaiu. Suvaiko gub.,Mokolu gmine, 
Raišupiu kaimo, 14 melu Amtrikoje, 
pirmiau gyveno apie New York*. Tu
riu prie jo svarbu raikai*. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Chas Baltrukonis, 
Donkville, III.

Pajieszkau savo pusbrolio Francsisz- 
kaus Jurassscsio, Kauno gub., Ssiauliu 
pav . Trišakiu parap., Maldieniu sod., 3 
meta* kaip Amerikoje. Turiu prie je 
•raibu reikale. Jis pats ar kas kitas 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Fr. Gedvill, 
Roz 21. Enumclavr, Wash. .

Pajlesakau sava dvieju draugu Jono 
Benesaiuno, gyvenusio Škotijoj Hari 
Cokes Fire Brick Works, ir Kazimiero 
Pažėros irgi gyvenusio Stotljoj* Budvrell 
Park. Jiedu abudu neseniai atvažiavo 
ia Amerika. Jie patys ar kas Kitas teik 
sis duoti žine ant adreso;

M. Keturak s, 
4630 Edgemont st.. Philadelphia, P*.

Pajieszkau Juozapo Lermonto. kuri ; 
palikau Hsvažiuodams Mauna Wyo ir 
prie jo skrynele su drapanoms ir kny 
goms, praszydKtns jo, kad jis man ja at 
siusiu Rasziau pas ji laiszka. bet atsa
kymo negavau ir.laiszka* negrįžo, tokiu ' 
budu iszrodo. lyg'kad ji* norėtu skryne 
le pasilaikyti, bet ars jam nieko nelikau 
kaltas — gaila m*n knygų neperskaity
tu. Teiksiesi atsiszaukti adresu:

M art. Echoraitis,
Camp dam. Princeton, Idaho,

Pajieszkau apėivedimui ifzminlingos 
dores merginos. Turiu savo gražiu* na
mus. gražius baldu* vertes 2200 ir gera 
darba. Norinti areziaus dssižinoti ma
lones atsiszaukti adresu:

Leon Pililia,

Klemaoakla, J. Žarkaunkin po 50c Imvi- Į 
no luaukaula S5.15. KmiCu persiuntimo ’ 
15c., lieka viso 65 ŠO.

Juosapa* Žlablt 1M Johanoenburg, So.
Afnca.

Kaokintiniamn 11.00.
Mokslaeiviams 87c.

Reikalingas nevede* vyras įsivežtoji 
m ui duonos: turi būti apsipažinęs su tuo 
reikalu ir kalbėti lenkisskai ir auglisa- 
kai, kad ir nevisai gerai.

Z. Maciejevski, 
11443 Michlgan av , Roseland, III.

Reikalauja 10 merginu prie tortavimo 
popieru.

Western Paper Stock Co., 
14»<J Indiana av., arti 14 ui , Chicago.

Koka bu* ateinantis meta*?
Amerikoa fabrikantai ir pramoninkai 

prananaauja kad ateinanti* meta* biu 
geras, bužo daug darbo, aisas gerai bil
ais ir daugybe naujai atkeliavusiu dar
bininku ras gera uždarbi. Taigi dabar 
jau laikas pirkti szifkortea tiems, kurie 
mislina Amerikon keliauti. Szifkortea 
yra garinusiai pirkti „Lietuvos” redak
cijoje nea ošia galit* gauti ssifkortea ant 
visu linijų ant geriausiu laivu ir už teip 
pige preke kaip paežio* kompanijos ofO- 
suos*.

•24
A. OLSZKVSKIS, 

33rd Street, Chicago, 11).

Ktir gali gauti „Lietuvą ” 
„Lietuvos“ redakcija turi savo agentus 
Br.x>klyne, Philadelphijoj, Baltimoreje.

Setai agentu H<lre*ai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand si.
Jos. Szunskis. 237 Berry st.

Philadelphia, Pa
J. Gudavicze. 3104 Richmond, Si
Joa. M.Smolenski, 783 So. 2 nd Si., 

Baltitnore. Md.
Wm. J. Morren,

S. E. Cor. Sharp A Camden sts 
Pas saituos agentu* gausite „Lietuva 

už 5c. kas subat

(J30 W. 2nd «t.

Lietiivi'zkiejie Europos 
liiikrnszcziHi.

Varpa* politikos, literatūros ir moks
lo mėnesinis laikraslis. Metu pre
ke...................................................... $1.23

Ūkininką* tauliszkai poli t isz kas mė
nesinis žmonių laikrasztis. Melu pre
ke............................................... 73 centai

Abu laikrasscziu iszeina Tilžei* (Prū
su Lietuvoje) kas menuo vien* karta.

Kiekvienas lietuvis, noris politiszkai 
apsiszviesti ir gerinus suprasti Lietuvos 
reikalus ir savo pareigas, nori* sekti Lie-

<27-I).

Pajieszkau savo szvogerto Antano 
Mitriko, Kauno gub., Nereikoniu kai
mo, 3 melai Amerikoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Kazimieras Bzleivia,
211 First st., ! Elisabeth, N. J.

Pajieszkau savo brolio Jokūbo Sida 
ravieziaus. Suvaiko gub , 3 metai atgal 
gyveno Coioradbje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

L. 9ider,
New Baden. Iii,

|j.advilla < oi r’1K*lus ***° pareigas, noris sesti L.ie- 
' j tuvoe visu menes gyvenimą, savo broliu 

darbus Lietuvoj ir ju kovas su caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikraszcziuose atras daug nau
dingu žinių ir pamokimu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraszti, arba ir abudu kartu, te pa
deda raižydamas ir siusdama* pinigu* 
toki adrese:

M. Satinus Fabrikai r. 37 Tilsit, Oetpr 
Germany.

arba ir katra nors iaz žemiau paduotųjų
M. J. l>aniijoiiajtb« 3108 S. Halsted 

Chicago, III
N. Gendroiiun 116 Bowen St.

So. Boston, Maas

Pajieszkome apeivedimai doru lietu- 
vaiesiu, mokanesiu skaityti ir rasayti ir 
Mmegitancziu svaiginaneziu gėrynių. 
ea^Mieaęe* kaip 15 treSft-* rre- jeareee- 
■•s kai'įA 20 metu — teiksis atsiszaukti 
estais adresais:

K. Variakojis, M. Jakubens,
478 borai n st.. Cleveland, O.

. Pąjienkau savo draugo Juozo Kaže- 
meko, Suvalkų gub., Vilkaviaakio pav , 
Kaupiszkio g na., Kuszpiku kaimo. Pir 
■tiaa gyveno Chicattoje. Jis pats ar kas 
kitae teiksis duoti tinę ant adreso:

Jac. Gribas.
Bos 160, Aihena, Ui.

Fajieezkau savo draugo Leono Ko
kso, Kauno gub., Telsziu pav.; persisky- 
riaa su juo Liepojoje 3 metai atgal. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52f
N(io 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. ,52įc 
Virs* 1000 rubliu, rubli* po.................5?jc

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

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir aiekur nežutu, tai sius
kite per,. Lietuve*’’ redakcija, adresuo
jami: A. ObtaevBki,
924 33rd 8t-. Chicago, III.

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygklk,

Pavesta Lietuvos KaUlikiikal JaunuoMėeel
Knygas mteat^XSK- Pu140. >ton* >4 cote.

Matiauria, prakiatuia ir maguntto 
maldaknrgį nrttu batngrton. MUiai. miš
parai ir iaplikartjot drtajoit kalbom: lotp- 
nUkatir lirturtškai. Turi rtMU rrikaliugat 
maldai ir kaltmiori^ taip kaip MdtU fasg-

Fr Winier»kis,
F O. Bo.x 713., Branford, Coon

PajiMzkau savo paežio*. Agniesakos 
Stebalaitiene*; 4 d. sausio ji presiszali- 
ae Me manės su Vincu Ivoska ir 4 vei
ka. Vyriausia mergaite 14 metu, kili 3 
vaikai, mažesni. Ji yra augszta szvie- 
saas bado, tu karpe ant veido. Vyras 
vidalinio ūgio, geltonu plauku; mes visi 
stelai atgal buvome atvažiavę isz kietu 
anglių kastyniu. Kas juo* patemytu 
meldžia duoti žinia adresu:

Baltramiejus Stebulei lis, 
Manon Co., Farmington, W. Va.

Fajleezkau savo draugo Juozapo Kara
lius*. Kauno gub., Vilkmerge* pa v., Su- 
baeariaus vol., Žyliszkiu kaimo; tnnu 
prie j* labai svarbu reikale. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Jos. ėzorkan.
Ros 123, Ava, Noble Coi, O.

Jaunas vaikinas, Jieszko darbo. Turi 
* gerus paliudijimus. Szneka ir rasto 

lietuviszkai, lenkiszkai, ruskai, vokisz- 
kal ir brski anglietkai. Gal; zeceriauti, 
pirma buvo sekretorium maskoliszkatne 
konsulate Bremen'e, Vokietijoje. Jei 
kas nurodytu koki darba, gautu dova
na. Malonėkit atsiszaukti, adresu:

- Fortūnatas Bagoczius, 
272 Wytbe avė., Brooklyn, N. Y.

No.1902.

No.1901.
Juodi, kieti, drūti a*- 

diroo apdarai, Lirodo kaip 
•kuriniai, gražų* ii*p*u*tl 
limarginimal. lapų kraitei 
raudoni. Prekė.. ..4Oo

dlmo apdarai. Mrodo lyg 
■kuriniai, gražų* Ubpauitl 
Jmargiuiniai. auksuota* 
kryiuti* ant tono, aukioo- 
Ulapų kraitai. Prekė SOe

No.1903.
Juirioa trane užliko* 

skarelės kieti lygus apda
rai, aukrlniai paradai ant 
tono te nugaros, lapų krai
tei begotai raudonai auk
suoti, rundlnl kampai.

Pasargos Skaitytojams
t). Kada tik raazai laiszk* į “Lietu 

re*” redakciją, visada paraszyk sm 
(atsako savo verda ir adresą.

J). Kada reikalauji permainymo adre 
to. visada paduok ir senaji saito adrese 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, lai a- 
dreea duok kitam, geriau mokanesiam. 
paraszytt.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikyki* jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nea be “Orderio" redakcija 
negali pinigu Įsa paesto gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažėta balta koresiukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį“ siuskie prastoje grema- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4). Sumas neeiekianesias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paestinemie markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolierl ar 
daugiau, lai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncsianl marke*, reikia jas 
įdėti į laiszka 11 uotas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laimku. Sulipintos 
ant Iatsako arba viena ant kilos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.
, Meldžiame rasseju temyli ant virta 
paduotu pasargų, o lokiu budu paleng- 
visite isaleistuvei darbe prie lalszku ai 
sakinejimo ir patys veikiau ataakyms 
gausite. “Lietuvoe" issleistuve.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunosia savo pinigus in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokius svetimtauesiua, 
kuriu dauguma lankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kiaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos'' redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vieto pri 
imti ir niekados ne centas nežus. , Lie
tuva” jau 12 melu kaip stovi ant tvo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu s olų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kels de- 
•zimtis lukstanoziu d oi. verte* tavoro 
knygomis Ir kitokiais daiktais. 8sia- 
dien per „Lietuve*” redakcija siunezis 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- ’ 
kiecslai ir austrijokai. „Lietuva“ yr* 
tai didžiausias bankini* kamoras ir 
paeito tiacija, isz kurio* pinigai plaukis 
tn kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkorte*. tai pirk ja 
„Lietuvos“ redakcijoj, esi* tave* neap 
gaus ir gausi laive koki norėsi. Raszsyk 
tuoj aus, o gausi prekes visu uifkorcziu J 
ir pinigu prekes

Adresuok ant vardo „Lietuvos” isz 
eistojo sziteip:

A OL8ZKW8Kl&
33rd St. Stalion 60. Chicago. III»34

Nauja Kiircziania
Ssiuomi pranešiu savo draugams ir 

pažystamiems, kad asz atidariau antra 
nauja karciiama po No. 1191 8. tVeaiern 
avė., kur užlaikau geriausius gerymue,' 
kvepenczlus cigarus ir viską, kas tik 
kareziamoje reikalinga Visas apliakt i 
nlus ir pažystamus kviecsiu atsilankyti, 
o busite gražiai priimti

Jos. Kovarskia.
1191 Western avė., Chicago

Pirmas LietuvbuikaN Saliutuaa.

Bell' Phone 868 -X E’ Pboue 1083 —A ,

Geriausia* alus. Puikiausi Havanos ei 
garsi. Importuoti Vynai ir kiloki gert- ; 
anai. Savininkas geras lietuvis, apeipa- I 
tinęs su visokiais bisniais; reik alsu jau- { 
tiems rodąs duoda dykai Apeilauky- 
darni esi* lietuviai ras sau užgadedini- |

JULIUS 0ALM1NA, 
400 Mechanic *1., Camdan, N j

„Darbininku Viltis“,
8nia<iati*ia* 

LietuvlozkM Laikroazti*.
Nesilaiko jokiu partijų — dėlto jo ii- 

nioe leisi ogiausio* Isaeina ka* subsla 
ir kasztuoja lik *21 50 už visus metu*. 
„VILTIS " savo skaitytojams duoda di 
dėlės dovanas: laikrodžius, laikrodėlius 
auksinius žiedus ir lt Kaip rauti tas 
dovana*, paaiszkinta „VILTIJE ” Pa
raižyk Poetai Card'e etsluzdamas savo 
adrese, o rausi už dyka pora numeriu 
„VILTIEM” au psaisakinimais.

Adresas [27—1]

„Darbininku Viltis,”
SHENANDOAH. PA

Paaarg^a aerjfantlemM vyram*.
Via! aMBdtenlnlai garaiagl gydymai par grv 

matas yra tik Tiliojima pinigu nuo ligoniu Jai-

alalkr«cxl*mu lyti*xka tel n.rtidk* te kitokia 
Ilga (teatydome aaorirtybe* — natlaaal caMaa 
indaotl (jrdaolaaj aa mu*a Maujauaia M r Ik M*, 
nuo kario* lukatanaalai patlcalteio K** nori 
rodoa, teprt*ianexla u* lOo. atempa, o gaut via*

KoenljfMberjC 8(>e<'ialiNt*,
H z 10*. No. Sootb Kigbt Btteet, W llllsmabvrg, 

Krooklya, N. T.

NESIUSK PINIGUI

t. X. MOLLAND

UŽMOKĖSI SIUNTINI
CTVTš,JEI Tikš TAU.

Jfurt pM*f»lnU tnnsa terorui Ir katellojrui 14- 
duosltne tatatenčlu* dolivriu verte* prooiu* 
luošu kostumerlains Prisiusk tu urna tavo pil
na adro.a u arčiausia *z preso stacija, n n^, Uu 
prisiusime 1 komptota sekančia teroru: j borttr 
ta puUta ciaamį t Hk. auktiuta arba ulktlml 
tyėžAą •<’•*«" (paminėk ko*
neori ffrrai laika rodanti taip, taip Uo.oo 
tortu laikrodilii Ir gvarauclte ant b mi tu kad 
rara. X' pataisysim* ui dyka, arba ap- 
mainysima aut kito >1 bus negras; r it ai e jįt 
auktinia l't. tugtll tu kompotu; 1 Bartai Drt- 
mauto rvirUai i Bartai Primauto tpiUa; i

UŽ tuok* k s z prosui L____ _ _______ __ „
--------- Vilkai ko ate* Durim*. kad rrko- 

**“■ . — .. jenoĮng*.
iual vL»u*

n laikrodėlio Ir M oollu II 
tu^ l<u au ukpraiy tu u p 

aablnston Ht., Chi< >, 111.

MAItJA l»OWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno <ub. Saaullu pavieto.

723 W. IStti Street.
Nuo 8to* Iki lOtoa ryto.

Tolei o ūmi Morkau 13M2. 
Talefonoot galima Is* kiekvienos 

aplleko*

Ant 17 Akmena
£2U2±*LAlifOdellS

■ a teaetciamlaaoli J*l«a bu* loki kaip raito
me, aiaimokek *sprosai SS 7 5 ir atvaSlase 
kainui Ir pasiimk laikrodėly, >i ne, nemoka* 
MVteaooMto. Aialak, kad ui toki pat laikro
dėly kitur mokeil MB 00. Prie laikrodėlio dar 
pmedanaMC nekalate labai grada tenaiagely 
•u kompasu dykai

f.aran- 
tuotai ant 26 metu 
S*y laikrodėly paltui- 

alma O. O. D. ant kiekvieno adreeo. *u pevely>

Palša t įso te* regu Įlo
to riaa, nulekia niauka
mai Ir auitaiomai, vy - 
rinkai ar moteriukei, 
18K auksuotai, dvigubi 
■HaaUm" lukiMai, 
jgrailal Inkvtetkootea. 
[Tikrai gerai laika rodo 
Yra vteur vartojama* 
Bledmkello tarnu.

po geriaualai laika

Eicelslor Vitcb Co..
VOO Central Bank Bl<lg,Chica<o.

Naujas Iszradimas
vadinam**

tia* ui viau* kilu* iki iiol buvutiu* kai

ialina visokia* liftiut. kaip lai; Reuma
tizmu. neuraljpa. akaudėjima vidurių, 
nunkumf ant krūtinė*, toipgi taiaoa- 
prtitf; žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
savo rucdotiniema tautiečiam* veljr- 
Jame dėl persitikrinimo paklausti aa-

sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prekė už butelį BĮ.00. ui tuzine 27.50 
Reikale (trakom atsiaaukti ant adreso

TOGO WINE CO.
217 Mitwa*kee Avė., CHICACO, ILL.

birt siisos gilias duktis dykil.

t>ri,iu*i

Metropolitan Bteck. CHIOAOO

Dykai! Dyknl!

L—VA. P. 0. Bei 262.
• ADI20N 2Q.

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS

Kaulai kur tu 
beje t? Nutfi paa 
Petrą Kalėki na

rėdyti,’ ue* ji* turi 
puiku ir szslta ba- 

” varaka alų, gardžia
rusk*
arielka, cigarus net 

isz Havanos o iszsigrrus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai įsu 
ilgiau *u t* m lala kalbėti negaliu. Lik 
velta* turiu skubinti*. Prie lo jis turi 
puiki* sale dėl ve*e|iu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypao* už uumocnu 
susi kai beit angliszkal.- Ateikite pas ma
ne. oass :um p.isrnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir pntvoae. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mace

PetniN Szlnkis, 
3321 AuDurn av., Chicago, III.

Telephonaa Yard* 6012

* t « :s i J*

Nauįautiai Ittratlot Modįeinat

Pml. J. M. Brundza 
Ne* York ABrooklyn. U 8. A.

Dykai nukaiuin latlkrodrli*

(U

IAtiduosim hnifus 
Uearu vtena ikre įtek 

Mm* koM-kura 
•4 ®r arieicydye »to-

,rateMtte)MU<>. (lyte. Šė
lau. neeialnmi *aH*r

n.- >
i - 
u- ■ ... • ! H <

dantie katela«a aunam- yra epraei.
ta M vir.1 Su ilge *r kaip nuo Ju UaiigydyU

Iii.

hlifBS

Supply Hbusb cracAoo.tt.L

TEISINCIAU8IA FIRMA 
La)krW*ilų. te«cte«Mių. Hvdų. smilką, 
•kriphų, ktentetą. Neitų, keecerttekų. 
areiMikų. te tt.

Kada tik reikalausi U viHtninėtų 
daiktų, lai kreipkispaa M J. Danį* 
Jonaiti į Cricaik\ o čia gauni ge
riausių galunkų tavoms ui malon
ui? prekę negu j*s »velimi*ulį.
Jeifa dar neturi mano kataijooo, 

tai raAyk iendien prisiusdams ui Jo 
markę dėl pačio ka-tų. o k->f-*f»«yų 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
SM)8 Se. Haikled SL. CttICAGO, ILL

I Nereikia Mokėti iki Iszgydyiuui.%

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
GarnuH inedinkaM užžiurėtojau, užbaigia vokiAkua ir amerikoniškus Univereite- 

tua, Bii daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privati Akų, nerviškų ir užeisenėjuaių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnčjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojirnas gyvybės, lenkintasis draugijos."sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar |>asididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo Biigryžitno prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaijM) kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa'- 
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai ištirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.

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

Gyduoles Dykai iki iHzgyjimni.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III. 
tt>« ufpraUm* viiM k»nčt*nč>u t i»uo itHi««M|uiių Uju. nue kurių ueųa'ėįo ittifjiteyti, «t»iUukti j musų gyd^yčią te pM>*- 

gyl* mu*M NAUJA BUDA, kuri* yr* laikoma* už n«kla*dir.gą.

Oflao valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų: nuo C iki 7 vakare. Nedėiioons ir šventadieniai* nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
ArMta*. Dalteati* 
Stula* ir wmu» bai

tam, Kmitardaa, Zcaftleai***, ; Uek* *rti«i**k*i ia laikę.
Kepa re* Ir dėl MaraaalteM > Norcdarao* podotmo* T> tr*.
paredMa. 1 guodoum Kupinai, kad Jonu
darbas bota prideraacnai atliktas ir t*o*i •uaielpti aavo tautetj. paveskite ji tikrai 
lietuvašiai,

T. ANDRUSZEWICZ S CO.
115 W. Dlvision bt, Chicago, III.

F.PBradchulis
Attoinej aid Comselor at Lai. 
Cbamber of Commera Bldg Room 709 
S. E. Corner Ltštlle A W*ahin|non at» 

CttICAGO, 1LL. — 
Telephone U ai o 3fi43

WieniBt*!ts lietuvy* advokti**, b*i^ęt 
tnoka!| jurteprudenciioecziofi Amerikoj 
Weda prow k*ip ctviliaxk*a teip ir 
kriminah>xk*8 viauoee suduot*
Re* 3112 S. Haleted arti 31 mm*.

Tel Yard* 06M

Atiko* Tauti*zkiem* Reikalams.
Lith. Independent Club Cnicag0- Per 

Fr. Žemaiti. Kankintinlams 11.00 ir 
Auszrai 50c.

Fairmount'e, III. ant kriksztynu pas 
Sakalaucka 11 sausio sudėjo suku tau- 
lisakiems reikalams: V. Brukąs, A. Že- 
mantis ir Z. Francuzeviczia po 25c. K. 
Sakalauskas. P. Vaicziulis, J. Glambas 
ir P. Boczkus po 10c. Viso 81.15.

Prisiuntė N. Gandrelius.
Ant Gedemino Kliub? baliaus Bosto

ne, Maas. surinko Franas Mockeviezia ir 
kiti 13.10, kuriuos paskirsto:

Mokslaeiviams 11.55.
Kankintinlams gi.55.
Ant prakalba 8 d. saus lai 905 m. Cam- 

bridge, Mass. surinkta S3.40, kurie szi 
telp yra paskirstomi:

Visztaliui SI. 10.
Mokslaeiviams 12^)0.
Kankintinlams 12 00.
Levistone, Me. 10 diena sausio ant 

kriksztinu pas Jurgi Povilaiti susirinkę 
grecziai suaukavo liet, belaisviams Ja
ponijoje;

M. Leoniene. M. Czereszkevicziene, 
A. Domkus, A. Denevicz, J Czereszke- 
vies, M. Povilaitiene, J.Plekavicz po 5c. 
J. Karai suskis. J. Denevicz, E. Stasiu- 
lie. M. Plonduv, F. Denevicziute. J. La
pukas po 10c. A. Staaiulis 15c. F.Bart 

‘ keviez 20c. A. Zarkauskis, B. Leonas, 
J. Gutauskis, J. Pouchia, M. Lapukas, 
J. Siamas. A. Murauckas, J. Povilaitis 
po 25c. J- Rųjęrtu, J. Kropovickls, I«.

No.1904.
Juodos francuziėkoa ly

gto* skundės, minkttal 14- 
11 raiti apdarai, kampai 14- 
marginti, auksiniai paraAai 
ant nugaros te Šono, raudo
nai begotai auksinti lapų 
kr*4tai, rundinl kampai.

Prekė 81AJ5

No.1905.
Italtoa tkurrlėa kieti 

drūti apdarai, gražų* 14- 
•pauatl limarglnlmal, auk
suoti lapų kraštai.

Pr-kė 5Oc

No.1906.
Balto* akurelė* rųinki- 

tal Ukimdti apdarai, per u- 
bu galą bėga auksuoto* 
juostos, auksuotas kryžius 
te ant nugaros paradas, 
auksuoti lapų k raitai, run- 
dinl kampai. iTekė. fSc

No.1907.
Balto* celaloido* gra

žus apdarai, lirodo kaip 
balčiausias sloulaus kau
las, čysta, slidi, žvilganti; 
ant tono auksuota* kieli- 
kas ir kv tetkelė žaliais te ki
tokių parvų lapeliais. Fon
dini kampai, lapų kraStal 
begotai auksintu su viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prekė........ Si.50

Pinigus siuskite ant adreso:
OL.8ZKW8KI, 

90-4 83-rd St„ Chic*«ut III.

Ar tiki In Burtu*?
Jei tiki, neik pas burtininką ir nemo 

kek jam pinigu ui pamelava, bet nusi
pirk knygele už 15c., Is* kurio* pat* isz 
mokai atspėti Ir iszakaityti isz kazyru 
laime ar nelaime sau ar kitam kaip ir 
geriausias burtininkas. Pinigus už kny
gele gali prisiųsti pacztinem* stempoma 
ant adreso: [20—1]

A geri t Church Good*, 
Si* W. Box 14, Rrouklyn, N. Y.

JONAS SZOLIS,
Pirko name už 26000 00 pn. 43ON S 

Latiin *t. Chicago, III. ir atidarė ja 
me

Grooorne Ir Bucoernc.
Užlaiko szviežia ir gera tavora ir visk* 

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25—05)

Sali u n aš 
JUOZAPO PAPIEVIO,

471 8o. Canal 8t., CHICAGO.
Pilnas geru gėrynių, puikLvieta uieji- 

mui, biliardas pasibovyjimui irsaliunin- 
kas gera* žmogus, jei neturi draugo jis 
pade* tau gerti.

Su*i>tlaplnlins* lovoje bemiegant ir tebaitanku* 
•įlapinima* yra pu*)es Ilge, o ne paprotys srb* pa
sileidimą* kaip žmones mistiną. Ite pegelbos ta 
liga nuolat*! eina blogyn ir ant galo ateina toks 
laikas, kad szlapumas be perstojimo varva. To
kio žmoguli* nieks nenori laikyti Irjls daug ne- 
priimnumu nukeneste. Musu'**UROKURA" IQ- 
duole až ŽJ.00 iszgydys te geda darunezia liga Ir 
padarys tave sveiku, linksmu Ir laimingu, be atsi
traukimo nuo darbo ir jokiu neparankumu. Ne
lauk bet tuojau* prisiusk mum *3.<V. o me* Už
siusime te gyduole su pilnu pamokinimu kaip j* 
vartoti ir kaip užsilaikyti kad greiczlau pagytum. 

JOHN’S SUPPLY HOUSE CHlCAtJO^LL

Kerte 31-mos ir So. Hilsted nlyala. 
Gyvenimas viriui Aptiekė*. 

CHICAGO, ILL.

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

Nerviszki Vyrai
n* apgavmgus vaistus, tiktai r*c*p 

tsL BerikaitykUr irta patarga 
ATS AKIU Al.

Srl pasarga yra vyrams sugriauto* nvrvlss- 
kos sistemos, kurte per savo jaunystes klaida, ja 
papilde Klausykite mano patarimo. Sustokit* 
oand* patentuota* ap^avingu* vaistus, elektrtas- 
kus diržas, "specialistus'’ Ir kitus netikusiu* b* 
verte* gydymus. Nuo diržu nepsgyslte, o nuol* 
tai vartodami vaistus sunalkysit* pilvo žlebozlo- 
jima. užnuodinslte visa sistema ir padarysit* 
savo liga nalszgydoma.

Daug metu ass kentėjau savo jaunystes klai
das, narvlszkama. naktiniu* tekėjimus, (koka 
vyrisskumo, silpna atminty, stoka ambleljo*. 
neramume, gėdingumą, strėnų skaudejima. v [sė
tiny nusilpimu ir tt. kaip paikutes pirkau Ir var
tojau visokias patentuotas gyduoles ir viską ka 
Uk iszgirdes. Ant galo buvau priversta* važiuo
ti In Eropa p*geibo* jiaaskoti pas garsu daktare, 
knrs man* ir liagyde.

To daktaro recepte, pagal kart man vaistei

patyrimo, todėl na* noriu te kita* paraltetl. K** 
man aprnaaya savo liga, **■ tam paaluaiu utpa- 
ozatttame lalaake to rrorpto kopija *u patari-

kad Imdami vaistu* pagal **7 roospta vislszkal 
pagijo, telp kaip te ui

Recepte uiraszytl stiprus bet aevodIngi vai
stai ir reoeptas telp pamatytas kad vaistus gali
ma gauti kiekvienoje geroj* aptuko}* ui malus 
pinigus Gare recepte, jei nenorėsite patys eiti 
in apliek* užstelluoti vaistus, tai paratuklte

IszvIlioU nuo jut pinigus, arba perduoti jumis 
vaisius, kariu jus nenorit*. Jeigu patemysite 
man* kam* nors neteisingu, galite tai paganyti 

• žilame paežiam* lalkraaztyj*.
Szi pasarga gal nebus daugina garsinama, 

taigi rassyklte man sslandlaa, o gausit* to r*- 
tepto kopHa ir reikalingus patarimus dykai 
tuojsus. 8zy paaiulltima ass galiu atlikti b* jo
kia jums kasztu. Adresuokite: /r

C. Benito n, P. H. boi 655, Chicago. III.

OarbingiaUaiaa Profesoriau:
Turiu Viltį, jog guodei i na* Profesoriau 

■talonėrl perskaityti kelis žodžiu* dėkingumo- 
siejau lyflliu suviri per penkta metus. Ėjau 
I-a- vi...km* vi"-..u u» H" apodkinius dakta
rus U i specialistu*, liet vytoji-Jaus is geriau.

Ass iszgvdau nuodugniai kraujo ui- 
uuodyjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanczias 
n no žagulio save ir iszdykumo; gelvma 
kaulu, svaiginta ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugaror 
ir strenu; gėlimą ar nepaprasta jUaltuni 
szirdies, uiyma ausvse ir galvoje, dre

i bejirna kraujo, painelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas ant bei dalies kimo, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
tno, negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuroe, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
□uolatai nuvargęs ir greitai pailstantis, 
baubus, gėdingas, nusiminęs, uis trupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszko* aa 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai 
•iaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu 
ri tankiai szlajtintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

SustMlapiuimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
iieszko pagelboe tikėdami jog negalima 
iszsigvdvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtilrinu iszgydyma trumpam laike.

KNY64 VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnarn nusiusiu 

| dykai lietuviazka knyga apraszanczia vi
sas vyriazkaa ir paslaptingas ligas, kaip 

Į nuo ju apsisaugoti ir uzsigydyti.
h. D M D ACC 175 S. Clark St.. kerte 
Vi* D. iH* K UJ J Mooroe. Chkago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo* Iki 4. Panedoito, 
Berilo*. Petnycalos ir 8ubato* vakarai* uuott;* 
Iki a Nadelibm noo 10 Iki L

Iszmegink Viską ir Palaikyk Geriausia.
Ir vėl naujas metas pasekmingo gydymo ligonių pasibaigė Dro E. C. Collinso Vai- 

stininkystos Institute.
Daugelis sirgusių /vairiausiomis ligomis tapo išgydyta ir dabar džiaugiasi 

vėl iš savo pilnos sveikatos ir laimės. Skaitlius ligonių gydytų bėgyje pereito 
meto Profesoriaus E. C. Collins'o. yra toli didesnis daugeliu tūkstančių, negu 
bėgyje kurio nors iš pirmesniųjų metų.

Tokiu budu trusas šito garsaus Socialisto išgelbėjo Žmonijai labiau ne
gu kuomet nors pirmiau. Pereitame mete tūkstančiai gydimų rašė Drui E. C. Coltins- 
ui, velydami jam laimingų Naujų Metų ir pasisekimo kitiems metams.

Kainas sergantis vyras, moteris ar vaikas pirma nusidavimo pas kokį ki- 
tą daktarą, turėtų kreiptis prie uždėtojo šito garsaus Instituto. Šitokiu. budu 
kiekvienas ligonis, ar jis gyvena New Yorke, ar už šimtų mylių nuo New Yorko. 
gali pasiklausti rodos pas pirmos kliasos specialistą per laišką ir gauti nuo jo pil
ną nurodymą apie savo ligą bei vaistus išgydymui ligos, kuriuos jis apturės, 
nereikalaudamas net išeiti iš savo namų.

Iš daugelio padėkavonių, gaunamų kasdien, męs pagarsiname tik kelias 
dėlei stokos vietos, bet šimtai kitų gali būti pasiųsta bite kam, kuris sirgdamas jų pa
reikalautų.

Šitie žmonės, sirgę sunkiomis ligomis daugeli metų, buvo išgydyti šiame 
Institute. Tu gali teip pat išsigydyti, kaip ir jie. Perskaityk jų padėkavones.

ligydyta* nuo bemerotdų Ir ligos pūslės*

ganizrnaii ir telp 14* i plėtojo. kad neturėjau na. 
vyje »veiko kūno Ir jau paaliejojau apie ta- o 
gyvastį. Viena* it mano draugų paoabjo man 
paraM ii pat Taniki* Pro t, kurios* nenoria

rlų pasijaučiau geriau, taigi parakiau antra 
kartu Nuo tų paskutinių kasdiea jaučiausi 
■veikesniu ir iifdien galiu drpiai pasakyti, 
jo^eaiu pilnai sveikas. Užtai meldžiu priimti 
nuo manys todtlus tikrodėkingutno Irai ru- 
piusiuosi nurodyti ant Tan*i»to*i»aro bendra- 
brollam* kaipo ant geriausio daktaro,

Ku jausmu dėkingumo pasilieku ant visados 
K*awery Zarplm.

llgvtfvta oao azsisenėjasios skilvio Ižuos ir

Marya

L)TK Clarkson, N e L.
prisiuntė! man gyduoles, kuriomis pradėjau gydytis ir pati nusiste
bėjau. kaip ui poros sau valčių pasijaučiau pilnai sveika.

Uitai tegul Tamist* Prof. Dievas užlaiko M globoj ui Sigite* 
birus manys nuo neišvengiamos mirties.

Šito velija deganti dėkingumu gyilinė.
Klementyna Navrrocka,

Desioge, M<x

Paul \Vasilewski,
Box 116,

Granipian, Pa.
Guodotinas Tamisla Profesoriau:

Suvirtytn 1J ne-tų kentėjau nervišku* galvos skaudėjimas, turė
jau baliaste* antdrapsne*. nupuolinų gumlio. gėlimų vidurių teatei
na nušilpn/Jim*. Jieškojan pa geibo* imu yvairiu* daktaru* ir »pe 
etelistusir sykį net pasidaviau operacijai vienoje iš klinikų ir 
niek* man netik nedavė palengvinimo, bet priešingai. Ilga mano kas 
tyki* labinu plėtojivsi Ir Jau maniau, kad reikės skirti* su Muosvietu. 
Ant laimės atėjo man raišlis parašyti pas Tamistų Prof. ir Ta m i. ta

Jei sergate kokia žemiau paminėta liga, tai nelaukite, bet drąsiai ir atvirai kreipkitčsi į Dro 
E. C. Collins’o Vaistininkystos Institutą, kuriam nėra tos ligos, kurios jo patyrimas ir vaistai ne
pergalėtų.

Jis išgydo pasekmingai visokias ligas: Chroniškas ir užSisenėjusias ligas — plaučių, kruti
nės, skilvio, žarnų, inkstų, kepenų, pūslės, kaipo ir visokias liftas papilvinės plėvės, skaudėjiiną 
gerklės, nosies, galvos, nerviškumą, drebėjimą ir skaudėjimą širdies, katarą, užsišaldymą, dusulį, 
kosulį, plaučių ir bronchijinį kosulį, spiovimą krauju, šaltį ir karštį, trumpą kvapą, nevirinimą, 
neuralgiją, reumatizmą, gėlimą kaulų, deginimą ir skaudėjimą strėnose ir nugaroje, auksagyslų, 
hemoroidas, trydą, užterštą kraują, tynimą kojų ir kūno, vandeninę, geltligę, nuomirulį, lytišką 
nejiegą, arba blogas pasekmes savižagystos, silpnumą sėmens, užimą ir tekėjimą ausų, slinkimą 
plaukų, puČkus, niežus, dedervines ir žaizdas. .Visokias moterų ligas vidurines ir viršutines ir 
skaudėjimą galvos. NereguliariŠkumą antdrapanių, baltąsias, nupuolimą gumbo ir tt. Dro Col
lins’o V. Inst. yra vienintėliu speciališkumu trumpu laiku išgydyti DŽIOVĄ.

Dr. E. C. Collins M. I.
140 Hest Street, INew York, IN. Y

Offl*o v*l*ndo»: nuo 10 ryto Iki 5 v*k*ro. Uternlnkal* Ir Pėtnyčloral* iki 8 v»k*re. o Nedėliomi* nuo 10 ryto iki t v*l. po ptetų.
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