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Metas XIII

Politiszkos žinios.
• Viduriniai maištai Ma

skolijoj.
Jeigu tikėti maskoliško 

rando garsinamoms žinioms, 
reiktų manyti, kad darbinin
kų maistai tikroj Maskolijoj 
nyksta, mažinasi, traukiasi ir 
genia kraštuose nemaskolių 
apgyventuose. Ar iš tikro 
maskoliai darbininkai ir rei
kalaujanti tinkančių šiam 
amžiui reformų galutinai nu
siramino, apie tai galima a- 
bejoti. ■ Žinoma, jeigu pasi
baigtų karti su Japonija, ar
ba jeigu apt karės lauko ca
ro armijai pradėtų sektis ge
riau, Maskolijos viduriuose 
bent tuom tarpu nusiramin
tų. pasisekimai ant karės lau
ko apdumtų akis mažai pro
taujančių minių, o iš tokių 
juk susideda kur kas didesnė 
dalis Maskolijos gyventojų. 
Bet jeigu karė užsitrauks ant 
ilgo, jeigu Kuropatkin , neį
stengs atsigriebti, darbinin
kai dar nekartų turės progų 
maištus pakelti; ant galo 
prie maištų privers juos var
gas, kuris, užsitraukiant ka
rei, juo sunkiau spaus darbi
ninkų šeimynas.

Gaila būt, kad kraujas ir 
šimtų žmonių gyvastis nueitų 
ant niekų. Geresnė proga 
išversti despotiškų sostų kaip 
dabar ne greitai pasitaikys; 
dabar laistės draugams pa
lengvina darbų japoniečiai, 
paeibaigus karei, minios bus 
vienos prieš šimtus tūkstan
čių ginkluotų kareivių, kurių 
dar laisvės dvasia, rodosi, ne
pasiekė, jeigu jie be gailesčio 
šaudė Į pulkus laisvės gei
džiančių beginklių žmonių, 
savo brolių, kurie nieko 
daugiau nereikalavo tik tei
sybes, norėjo šiek tiek atsi
remti prieš išnaudojančius ir 
siurbiančius juos caro tar
nus.

Caro paskirtas Peterburgo 
žmonių kimo ir dvasios) po
nas, jenetolas Trepov, suta
ręs su savininkais fabrikų, 
išrinkrrdęputacijų darbinin
kų. žinoma, tokių, kurie gali 
kaip kalbanti mašina atkar
toti vien tuos žodžius, kokių 
juos išmokino, ir tų avinų 
pulkelį nugabeno pas carų į 
Čarskoje Selo, kur caras tei
kėsi juos priimti. Apart pa
sveikinimo, prie žodžio jų ne
prileido, kalbėjo vien caras, 
savo kalboj išsitarė, jog jo 
urėdninkai pasirupįs
apie pagerinimų dar
bininkų būvio. Caras mat 
vilkams ; paveda rūpestį a- 
pie pagerinimų būvio ir lai
mę avių. Ar gi tai ne juo
kai? Toliau pasakė, jog at
leidžia darbininkams kaltes, 
kadangi, girdi, darbininkai 
privertė valdžias šaudyti į 
žmonių minias. Kodėl dar
bininkai nelaukė ramiai caro 
malonės, bet išdryso jos rei
kalauti! Čia, vienog, teisin
gai protaujant, ne darbinin
kai privalė melsti caro atlei
dimo, bet caras darbininkų, 
kadangi juk ant jo prisaky
mo likosi pralietas šimtų, o 
gal tūkstančių ukėsų krau
jas, kuris šaukia atmonijimo. 
Pabaręs darbininkus ypatoj 
neva jų delegatų, caras sku
binosi paliepti, kad negalėtų 
lupų atverti, Trepovo atga
bentus neva darbininkų de
putatus paimti iš rūmo, nu
vesti į cerkvę, o paskui pa
valgydinus. išvežti atgal į Pe
terburgu. Taigi caras su 
darbininkų deputacija pada
rė visai teip. kaip laike lenkų 
maišto garsus Muravjev pa
darė su deputacija lietuvių 
ūkininkų, atsiųsta pas jį pa-

dėkavoti už paliuosavimų nuo 
baudžiavos. Speciališki va
dovai per tris dienas vadžio
jo lietuvių pasiuntinius po 
Vilniaus bažnyčias, pats žmo
nių Korikas daug malonių 
lietuviams žadėjo. Nors lie
tuvių ūkininkų deputacija 
norėjo keliauti pas carų į Pe- 
torburgų, bet Muravjev jų 
neleido, sugrųžino atgal. Ir 
tuojaus lietuvius pasiekė vie
na iš didžiausių Muravjevo 
geradėjysčių, kokia per ketu
riasdešimtį metų slogino visų 
lietuvių tautų — uždraudi
mas lietuviškos spaudos. To
kios be abejonės geradėjystės 
bus caro urėdninkų apdirb
tos ir ant labo darbininkų.

Neįstabu todėl, jeigu dau 
gelio Peterburgo dirbtuvių 
darbininkai nepripažįsta bu
vusios pas carų deputacijos 
už savo ir protestuoja prieš 
Trejjovo surengtų komedijų. 
Kaip laikosi kiti darbininkai, 
sunku |speti, kadangi val
džios neleidžia tokių žinių, 
kokios jam nepatinka, net 
telegramos į užrubežinius 
laikraščius cenzūruoja. Ne- 
viskų gi, kų raudas pats gar
sina. arba kų leidžia garsinti, 
galima už teisybę priimti: be 
abejonės rando garsinamose 
žiniose daugiau yra melo ne
gu teisybės.

Randas garsina, buk dar
bininkai Peterburgo ir Ma
skvos reikalauja vien dide
snių algų ir 8 valandų darbo 
dienos ir tai dar, bukt pasku
tiniame reikalavime žada nu
sileisti, jeigu tas pasirodytų 
reikalingu. Nesinori tikėti, 
kad teip maži butų darbinin
kų reikalavimai. Už tokį 
mažmožį užmokesnis butų per 
didelis. Argi už teip mažų 
naudų verta buvo aukauti gy
vastį kelių šimtų žmonių?

Svarbiausi maištai buvo 
Lenkijoj, ypač Varšavoj, kur 
mūšiai terp beginklių minių 
ir kariumėnės traukėsi per 
kelias dienas ir dar iki šiol 
čia nenusiramino suvisu. Pa
gal rando apskaitymų, Var
šavoj pražuvo su viršum 300 
žmonių, ištikro gi, turbut, 
pražuvusių bus daug dau
giau. Skaitliaus pašautų nė 
policija negarsina, turbut jai 
pačiai skaitlius rodosi per di
deliu Prieš beginklių dar
bininkų minias valdžios var
tojo Varšavoj ir kanuoles. 
Susirėmimai buvo teiposgi 
Lodziuje, Radomiuje, Czens- 
tochowe ir kituose Lenkijos 
miestuose ir čia diktai žmo- 
dių pražuvo. Dabar darbi
ninkų štraikai apėmė visų 
Lenkijų, neišskiriant lietu
vių apgyventos Suvalkų gu
bernijos, nors joje dirbtuvių 
labai mažai. Iš viso Lenki
joj dabar štraikuoja su vir
šum 400000 darbininkų. Su- 
štraikavo darbininkai vienai- 
tinių Lenkijoj anglių kasty- 
hių, teipogi Sosnovicų 
mašinų liejinyčiose.

Varšavos laikraščiai beveik 
nieko nerašo apie buvusius 
maištus, patalpino vien paai
škinimų, kuris sekančiai 
skamba: „jeigu teisybės ra
šyti negalima, geriau tylėti.” 
Iš tikro geriau tylėti negu 
meluoti.

Užrubežiniai lenkiški laik
raščiai tvirtina, jog paskuti
niai maištai ir kraujo pralie
jimai Lenkijoj pačių valdžių 
buvo tyčia iššaukti, kad Len
kija butų pastatyta po karės 
laiko tiesoms, kad carpalai- 
kio tarnai galėtų čia valdyti 
teip, kaip valdė laike garsaus 
lenkų pasikėlimo 1863 m., 
kuris teipjau pačių maskoli
škų valdžių buvo surengtas. 
Gal tame bus kiek teisybės. 
Maskoliškos valdžios, kad

rasti progų supančioti kokį 
plačios Maskolijos kraštų, su 
pagelba savo agentų provoka
torių tyčia nekartų sukelia 
maištus, ypač gi su turinčiais 
karštų kraujų, nemėgstan
čiais viskų gerai apsvarstinė- 
ti, lenkais geriausiai tokios 
raudo intrigos pasisekdavo.

Štraikai darbininkų apėmė 
visų Kaukazu. Su kaukazie
čiais randas elgiasi kitaip ne
gu su lenkais, ten saugojasi 
erzinimų ir kraujo pralieji
mo. Kaukaziečių caras, tur
but privengia labiau negu 
nepastovių savo nuomonėse 
lenkų. Kaukazas neseniai 
ir su dideliu vargu maskolių 
suvaldytas, maža antai čer
kesų tautelė, susidedanti vos 
nevos iš vieno milijono gal
vų, gynėsi prieš maskolių ga
lybę net i>er kelias dešimtis 
metų, ir nekartų maskoliams 
gerai kailį išpėrė. Su terp 
savęs besiėdančiais lenkais 
didelių vargt) nuo seniai ne-! 
turėjo, todėl jų ir nesibijo? 
terp lenkų užtenka tik pju
dyti terp savęs partijas ir 
partijų besiėdimas suparali- , 
žuoja visas tautos pajięgas. 
Terp savęs beriedančių ma
skoliai nesibijo ir su tokiais 
nesirokuoja.

Garsus Sviatopolk Mirsky. 
ant kurio lygiai laisvesnių 
pažiūrų maskoliai, kaip ir 
nemaskoliški Maskolijos gai 
valai tiek vilčių buvo Įšdėję, 
nieko gero nepadarė, pagim
dė vien savo viliojimais krau
jo praliejimų, o paskui, pats 
nusigandęs savo darbo, pasi
traukė nuo vietos ir ant čie- 
lų metų caras daleido jam iš 
keliauti į užrubežius, turbut 
kad ten galėtų numazgoti 
nuo kraujo suterštų saužinę.

Pasitraukus Mirskiui ir tas 
neva laisvesnis vėją lis, koks 
pustelėjo Maskolijoj nutilo, 
įsiviešpataus vėl ant vi
sos linijos biauriausia reak
cija. Teip vienog Maskoli
joj buvo jau ne vienų sykį, 
ten po liberališkesnių laikų 
vis užstoja reakcija. Vietoj 
Mirskio už vidaus ministerį 
caras paskiria Bulignų, tik 
nežinia, ar reakcijos tarnai il
gai galės savo niekšiškus dar
bus varinėti, ypač, kad ant 
karės lauko Kuropatkinui 
ne geriausiai sekasi.

Karė Maskolijos su Japo
nija.

Paskutinėse dienose sausio 
pradėtas pryšakin traukimas 
maskolių nepasisekė, tai pats 
maskoliški jenerolai pradėjo 
viens kitų apkaltinėti. Mū
šiuose besistengiant perlaužti 
vidurį japoniškos kariume- 
nės, kaip dabar pats masko
liškas randas garsina, nuotro- 
tos maskolių buvo didesnės 
už pagarsintas japoniškos 
kariumėnės viršininko Oya- 
mos: Oyama maskolių nuo- 
trotas padavė ant 10000 už
muštų ir pašautų, Kuropat
kin gi savo nuotrotas paduo
da ant 15000 kareivių užmu
štų ir pašautų.

Už nepasisekimų jenerolas 
Gjdppenberg metė kaltę ant 
Kuropatkino, kuris, buk, 
pradėjus mūšį, neatsiuntė 
Grippenbergui savo rezervų, 
kaip tai buvo sutarta, per 
tai ir armija Grippenbergo 
bereikalo nužudė teip daug 
žmonių, turėjo greitai trauk- 
tiesi atgal. Apie tai sumu
štas Grippenberg pranešė ca-- 
rui ir paprašė, kad jį paliuo- 
suotų nuo vietos viršininko 
antrosios maskoliškos armijos 
Mandžurijoj, kadangi • prie 
ten viešpataujančių sanlygų 
jis negalįs imti ant savęs at
sakymo. Žinoma, caras nega
lėjo palikti Mandžurijoj dvie

jų neužsikenčiančių jenerolų 
ir Grippenbergo atsisakymų 
priėmė, tik kaipo priežastį to 
atsisakymo karės ministerija 
pagarsino menkų Jenerolo 
sveikatų. Bet jis apie savo 
sveikatų žinojo dar budamas 
Vilniuje: jeigu ji butų iš ti
kro menka, tai jis visai nebū
tų mėginęs keliauti į Mandžu- 
rijų.

Dažinojęs apie pasiskundi
mų Gripi>enbergo ir Kuropat 
kin atsiliepė prie caro su 
prašymu, kad jį paliuoauotų 
nuo vietos viršininko masko
liškos kariumėnės Azijoj. 
Gal tų daro, matydamas, kad 
nėra vilties pergalėti japo- 
niečius? Maskoliška karės 
ministerija garsina, btfk apie 
atsisakinėjimų nuo vietos 
Kuropatkino nieko nežino, 
bet priduria, Jog jeigu KĮi- 
ropatkin ištikro turėtų nuo 
vadovystės maskoliškos anai- 
jos atsisakyti, tai jo vietoj 
būręs paskirtas jenerolas Li- 
nievič, mažrusis, labiausia' 
kareivių mylimas maskoli
škas jenerolas.

Po paskutiniam neįmsiae- 
kimui, Kuropatkin pranešė 
carui, jog apie žengimų pry- 
šakiu dabar negali būt kal
bos. Susirėmimai atsitinka 
tik pryšakinių abiejų armijų 
dalių ir kad kareiviai neuž
mirštų. kad yra karė, ant vi
sos linijos priešingos armijos 
šaudo iš kanuolių.

Kuropatkin .apkaltina 
Grippenbergų. buk tas neiš
pildė prisakymo, nusiyrė už 
Sandepas terpkalnėe ir todėl 
daug kareivių nužudė. Ži-

drutinimo kariškų pajiegų. 
Iki karei su Japonija Masko- 
Uja nuo svetur užtrauktų pa
skolų turėjo mokėti po 300 
milijonų rublių ant metų pa- 
lukenų, taigi beveik dešimtį 
kartų tiek, kų išleidžia ant 
žmonių apšvietimo. Ant ka
rės užtraukė iki šiol paskolų 
680 milijonų rublių, o da
bar vėl Jieško paskolos 200 
milijonų rublių. Užrubežiai 
be palukeuų ueskolina pini
gų. Palukeuas gi moka ne 
tie, kuriems karė reikalinga, 
tik oaro urėdninkų į vargų į- 

įstumta tauta, ant kurios, be 
pasiklausimo, k ra u Ja vis di
desnius mokesčius.

Japoniškos kariumėnės vir
šininką* Oyama pranešė į To
kio, jog maskoliai su visu pa- 

įsitraukė iš šiaurinės Korėjos, 
i Matyt buvusius čia kareivius 
{sutraukė į kitų vietų.

Pietinę Amerika
Suvienytos Valstijos |»aė 

mė į savo rankas visas muiti- 
nyčias republikoj San Do
mingo, bet užtai užtikrino, 
kad skolos šitos republikos 
užtrauktos svetur, bus išmo
kėtos.

Pietinėj Amerikoj, Argen
tinoj, štėte Mendoza užgimė 
revoliucija, prie kurios pri
stojo Jr dalis kariumėnės. 

{Randas užtikrina. Jog revo- 
liticijonierių yra vos keli šim
tai ir juos greitai suvaldys, 
prieš juos randas išsiuntė 
4000 kareivių. Ar ištikro, 
vienog. revoliucijonierių pa- 
jiegos teip mažos, tų vėliau 
pamatysime.

noma. karės ministerija, turė
dama palaikyti Kuro pat Kinų 
ant vietos vyriausio maskoli
škos kariumėnės vadovo, nes, 
kaip mano, visoj kariumenėj 
sumanesnio už jį nėra, turi jį 
teisinti ir jo klaidas versti 
ant sprando kitų, nors teip
jau sumanių, bet neturinčių 
tokios protekcijos kaip Ku- 
ro(>atkin. Maskolijoj žmo
nis aųgščiau iškelia ne pro
tas, ne dora, ne naudingi vi
suomenei darbai, bet protek
cija; priešingai — žmonės 
dirbanti ant labo visuomenės 
yra Maskolijoj jiersekiojami 
ir kemšami į kalėjimus.

Japoniečiai, matyt, lauKia 
maskolių užpuolimo ant vidu
rio savo armijos, todėl ten 
drutina savo stovyklas; ma
skoliai gi laukia ja|>oniečių 
užpuolimo ir teiposgi drūti- 
na savo pajiegas. Kaip ten 
su žengimu pryšakin kariau
jančių armijų ne butų, bet 
visgi, Jeigu ne dabar, tai pa- 
vasaryj stovėjimas ant vietos 
priešų turi pasibaigti, stovė
jimu ant vietos karės užbaig
ti negalima. Tik vis dar ne
žinia. kas iki pavasariui gali 
atsitikti pačios Maskolijos vi
duriuose. Jeigu laisvės drau
gai gerai suorganizavo savo 
pajiegas, jie gali paimti viršų 
ant naikinančios Maskolijų 
biurokratijos ir priversti jų 
užbaigti karę, kurios, apart 
tūlų oficierų,tikinčių iš plėši
mų pralobti ir augštesnių u- 
rėdninkų, nieks negeidžia.

Karės negeidžia nė karei
viai, kų geriausiai parodo, 
kad ne jau sušaukti po gin
klu rezervos kareiviai, bet čie- 
li stovinčios )>o ginklu armi
jos regimentai pradeda prie- 
šintiesi, nenori keliauti į ka
rę ir tai regimentai suside
danti iš tikrų maskolių. 
Kronstadte atsisakė traukti į 
karę 6000 kareivių.

Ištikro, apart neskaitlingos 
karės partijos, nieks Maskoli
joj karės negeidžia, kadangi 
ji žmonėms tik nelaimę atga
bena. Visos Maskolijos sko
los užtrauktos svetur a'A

Isz Lietuvos.
H Vilniaus.

Vilniaus telefonų abonen
tai atsišaukė į pačto užvei
ziu. kad butų sumažintas me
tinis mokestis už telefonų iki 
40 rubl. ant metų, kaip tai 
yra kituose Maskolijos mie
stuose; dabar Jie moka po 
75 rublius aut metų. Jeigu 
reikalavimas ne bus išpildy
tas. jie atsisako laikyti tele
fonus. Dabar Vilniuje tele
fonų abonentų yra su vir
šum 500.

Per sanvaitę,u no 5 — 13 d. 
sausio, Vilniuje apsirgo vi
sokioms limpančioms ligoms 
26 yjiatos: šlakuotoms šilti
nėms 11, pilvinėms 1, tymais 
7, difteritu ir krupu 5. rože 
2.

Ant rando reikalavimo au
kų ant sušelpimo šeimynų žy
dų kareivių nuėjusių į karę, 
Vilniaus žydai atsakė, jog ap
sistojus pramonei ir preky- 
stai dėl karės visur Lietuvoj, 
aprubežiuoti tiesoms žydai ir 
namieje pasilikę vargų ken
čia. todėl nieko negal aukau
ti.

Pradžioje šių metų Vilniu
je buvo parengtas balius, 
koncertas ir teatrališkas per
statymas ant naudos lankan
čių augštesnių mokslų moky
klas mokintinių vilniečių, 
arba baigusių vidutines moky
klas Vilniuje. Vakaras nusi
davė gerai. Pinigų surinko per 
1000 rubl. Pas mus vakarai 
su tokiais mieriais, jeigu at
gabena pelno kelis doliarius, 
tai jau gerai; šimtų labda
ringi vakarai pas mus neat
gabena, ypač gi vakarai ant 
naudos besimokinančių, ka
dangi mat net tūliems besi
veržiantiems į tautos vado
vus rodosi, kad mokslas 
mums nereikalingas, mus tu
ri išganyti ne mokslas, ne iš
lavinti vyrai, bet visai kas 
kitas. Žinoma, teip kalba 
tie, kurie kokį nors mokslų 
tik iš tolo matė.

■
Į pabaigoj lapkričio mėne

sio parengtų Vilniuje darbo 
į beržę iki naujų metų atsi- 
' saukė 527 ypatos reikalaujan- ' 
čios kokio nors darbo. Ber 

i žė parūpino darbų 400; jieš-1 
kančių darbo daugiausiai bu
vo amatininkų. Besikrei-

I plauti į beržę moka ant mė- ' 
i nėšio po 5 kap.

Pabaigoj pereitų metų Vil
niaus žem. banko rokundosei 
kapitalų buvo 163535785 rbl. i 
Depozitų banke buvo 9908-! 
350 rubl.

Ant geležinkelio tarnaujan
tis 45 metų darbininkas Bile- 
vič užėjo į svečius pas šėnių i 
nustatytojų Stankevičių, kur 
jam Stankevičiaus pati davė) 
degtinės. Parėjęs namon.; 
Bilevičia apsirgo urnai ir nu- Į 
mirė, liet prieš mirtį pasakė,1 
jog jį nunuodino Stankevi- , 
čiaus pati.

Vilniuje dabar, apart didė
lės žydų sinagogos, mažesnių* 
sinagogų, arba maldų namų, 
yra 97, taigi daugiau negu 
visų krikščioniškų bažnyčių. 

'Ištikro vienog Lietuvos sosta- 
pilėj žydų yra daugiau negu 
krikščionių.

iš Vilniaus gubernijos.
29 d. gruodžio pereitų me

tų vagiliai naktyj įsikraustė 
į rando degtinės (lardaviny- 
čių Rudziškiuoee ir, apart gė-1 
rymų, iš kasos jiašlavė 278 
rubl. 66 kap.

Dvarely) Novosiady, Vii-
1 niaus pav., naktyj likosi už-Į 
muštas dvarelio savininkas, 
45 metų Boleslovas Krupski. 
Žmogžudystę |>apildė, matyt, 
plėšikai, kadangi pinigai bu-

i vo paimti. Į namus plėšikai 
prisigriebė per stogų.

Dvare Belaja Volia, Len- 
skio vario dirbtuvėse, darbi
ninkų žydų Mejerų Kančev- 
akį pagriebė mašina ir krum
pliai suspaudė jam gerklę. 
Kada sustabdė mašinų, darbi
ninkas buvo jau negyvas. 
Minėto) dirbtuvėj dirba tik 

į9 darbininkai.

Permainos kunigų Vii* 
niaus vyskupystėj.

Paskirti: kun. Zenonas Ze- 
lionka prefektu vyriškos ir 
moteriškos gimnazijų Lietu
viškame Braste; kun. Vlad. 
Mironas už prefektų į moky
klas: Prozorienės, Kalokov- 
skienės ir techniškos geležin
kelio mokyklos Vilniuje.

Įšventinti į kunigus: Juo
zas Kraujalis, Boleslovas Se
rafinas. Feliksas Žalevski, 
Edmund Petkevič ir Teodo
ras Puchalski. Pasimirė: 88 
meti) kun. Jonas Sten)K)rzec- 
ki; 70 metų prabaščius Tra- 
bų parapijos Povilas Suchoc- 
ki; 40 metų Belsko dziako- 
nas, kun. Adomas Bilinin.

Iš Lietuviško Minsko.
10 d. sausio kavinyčioj A- 

ųuarium prie vieno stalelio sė
dėjo 3 oficierai. Apie 3 vai. 
ryto prie to stalelio priėjo 
šviežiai atėjęs oficieras rezer
vos ir pradėjo mėtyti nuo sta
lelio indus. Oficierai tuo
jaus pradėjo kapotiesi su 
kardais ir tas, kuris paskiau
siai į kavinyčių įėjo, anaai re- 
zervos oficieras, gavo trįs mir
tinus kirčius į galvų. Nuga
beno jį į ligonbutį. kur jis į 
porų dienų ir numirė. Ant 
gubernatoriaus prisakymo 
kavinyčia ant visados likosi 
uždaryta, nors čia, rodosi, jos 
užlaikytojas niekuom nenusi- 
kalto, kalti čia vien narsus 
caro garbės apginėjai, susi
pešę oficierai.

Laike atsilankymo Minske 
caro, prieš Kalėdas pereitų 
metų. Minsko gubernijos ba
jorai įbruko jam į rankų ky

šį 20000 rubl. ant karės rei
kalų. Mat Maskolijoj ir ca. 
ras nesigėdi imti kyšių nuo 
savo ukėsų, kuriuos skriau
džia, pančioja ir išnaudoja.

18 Baltstogės, Gartono gb
Policijos viršininkas parei

kalavo padauginimo polici- 
jantų: paprastų policinių ant 
50%, o oficierų net ant 100 
%. Miestas išpildė reikala
vimų, nors tas jam kas metų 
kaštuos 30000 rubl. viršaus. 
Tuom dar caro pašlemėkai ne- 
pasiganėdino. Pernai gu
bernatorius pareikalavo, kad 
namų savininkai užlaikytų 
dar policijos šnipus sargus. 
Miestas atsisakė išpildyti tų 
gubernatoriaus reikalavimų, 
kadangi tas namų savinin
kams kaštuotų apie 100000 
rubl.

Šįmet gubernatorius antru 
kartu Įianaujino reikalavimų

kada gi ant antro ir trečio 
paliepimo nebuvo atsakynąo 
ir dagi kontrabandnėšiai pa
kėlė rankas, kareivis neišken
tė ir paleido šūvį. Ant šū
vio atsakė garsus juokas, pa
skui keiksmas, o ant galo šū
vis. Kareivis tikėjo, kad 
tie žingeidus vyriškiai turi 
būt iš pragaro‘ir pradėjo žeg- 
notiesi, daryti tripetį. Vie
nok įgavo vėl drųsos, kada 
ant jo šūvių subėgo kareiviai 
iš visų artimesnių stovyklų. 
Visi drauge vėl suriko: 
„stoi!”, bet ant šauksmo vėl 
išgirdo tolimų juokų ir keik
smų. Kareiviai krūvoj šoko 
ant kontrabaudnėšių, bet tie 
vėl paleido šūvį, kuris vie
nam kareiviui pataikė į ran
kų. Visi kareiviai pradėjo 
šaudyti lyg nežinodami kų 
daryti, užgimė šaudynės kaip 
po Mugdenu, o pagiryj sto
vinti du kontrabandnėšiai šo-

ir pridūrė, jog jis kreipsis su kinėjo lyg durnaropių priė- 
reikalavimu kitur ir tas klau- dę, bet jau jų juoko nebuvo
symas busęs išrištas priešais 
norų miesto rodos. Toje vie
nog ir to nenusigando ir ne- 
su^aka išpildyti gubernato
riaus prisakymų.

KaUlikai ir bažnyčios 
Lietuvoj.

Pagal statistiškas žinias, 
surinktas katalikiško kalen
doriaus, katalikiškų bažny

girdėt daugiau. Ant galo, 
viens po kitam, plolė ant že
mės, matyt, kareivių pašan
ti. Visi kareiviai puolėsi 
prie užmuštų kontrabandne-
čių, bet kaipgi nudžiugo, ra
dę, vietoj užmuštų žmonių, 
kų tikėjo rasti, du pundu 
šiaudų, aprėdytu į 'vyriškus 

i drabužius. Pririštas prie 
vieno revolveris ir šniūrai nu-
tiesti į dvi pusi išaiškino ka
reiviams viskų. Tųsyk tik 
rubežiaus sargai suprato, kad

n epą ra p i-q ..Jįo n tr» bų n

čių yra Vilniaus gubernijoj: 
j>arapijinių bažnyčių 153, fi- 
lijališkų su parapijonais 13, 
be parapijouų 18, 
jinių bažnyčių 8.

Garteno gubernijoj: para
pijinių bažnyčių yra 83, fili- 
jališkų su parapijonais 5, be 
parapijonų 3, neparapijinės 
bažnyčios 2, koplyčių * 164. 
abiejose gubernijose (Vil
niaus ir Garteno). Katalikų 
abiejose gubernijose yra: 1- 
379-318. Klioštorių yra 4: 
Vilniuje benediktinių (7 mi- 
nyškos), Gartene brigidžių 
(4 zokoninkės) ir franciško-. 
nių (4 minyškos), Slonime 
bernardinių (4 minyškos).

Kauno gub. parapijinių 
bažnyčių yra 218, filijališkų 
143, kunigų 623, parapijonų 
1169694; Kuršėj 84187 para- 
pijonai. Klioštoriai yra 3: 
Kretingoj bernardinių (11 
minyškų); Kaune benedikti
nių (11 minyškų), Krakuose 
katarinių (4 minyškos).

Minsko gubernijoj katali- Largybos. 
kiškų bažnyčių yra 50, para

su šiaudų pundais suviliojo į 
vienų vietų, kad per paliuo- 
suotaa nuo sargų vietas liuo- 
sai galėtų pereiti cu ta vo
rais pulkas kontrabandnėšių 
ir tas jiems pasisekė. Rastus 
šiaudų pundus ir pakus sar
gai parsinešė į kardonų ir |- 
pykę, pradėjo badyti su dur
tuvais. Ant syk kas ten su
skambėjo. Išvynioję pakų, 
jame rado spirito .stiklinę ir 
raštelį, kad tai dovana kon- 
trabandnešių. tai užmokesnis 
kareiviams už jų kvailumų. 
Iš j ieškojo giraitę, bet joje 
jau nieko nerado. Matyt, 
tą naktį kontrabanduešiai 
nešė per rubežių brangius ta
voms ir kad ėjimas pasisek
tų, padarė šposų rubežiaus 
sargams ir su tuom )>asisekė 

įjuos nuo stovyklų atitraukti 
ir didelius plotus palikti be

pijonų 231432. Užninšti ir pašauti lietu-
Vitebsko gub. 84 bažny- viai.

čios, parapijonų 389956.

Su prievarta paima žemę.
Caro paliepimu liekasi ant) 

geležinkelio, reikalų paimta 
žemė nuo: ūkininko kaimo 
Plukų, Panevėžio pav., Nar
buto, 50 ketvirtainių siek-Į 
snių, 1| desiatinos nuo ūki- * 
ninku kaimo RaČupėnų, 
Vilkmergės pav.; 1| dės. nuo 
ūkininkų kaimo Ragviškių, 
Telšių )>av.; nuo kataliki
škos bažnyčios Vegeruose, 
Telšių pav. pusė desiatinos. 
Užmokėti už tų žemęcar))a-‘ 
laikis prisako iš kelių kapi
talo Kauno gubernijos, sudė
to pačių gyventojų.

Koutrabandaesių šposai
Paskutinę naktį pereitų 

metų, maskoliškas rubežiaus 
sargas, sergintis rubežių ties 
Taurage, pamatė du vyriškiu 
nužvelgtinai besisukinėjan
čiu prie rubežiaus. Jie ne
šė ant pečių pakus; tai len
kėsi prie žemės, tai sustojo, 
tai šoko vėl tolyn. Be abe
jonės turėjo tai būti kontra- 
bandnešiai. Kareivis ant 
syk šoko arčiau tų kontra- 
bandnešių ir suriko, kad su
stotų. Nė jokio atsakymo;

Maskoliška karės ministeri
ja pagarsino tųsų eilinių kar
eivių, užmuštų, pašautų ir 
prapuolusių, matyt, išteku
sių į japoniečių nelaisvę. '

IS VILNIAUS GUBERN.: 
pašauti kareiviai: Juozas Vo- 
jač iš Vilniaus pav., Abro- 
mas Brudny iš Smorgonės, 
Motiejus Belons iš Jevijos, 
Vincas Snezko iš Ašmenų 
pav., Pranciškus Šidlauckas 
iš kaimo Ličbeniso, Vilniaus 
pav., Icek Kardon iš mieste- 
stelio Labok, Dianos pav., 
Aleksandra Gajauckas iš kai
mo Padvarėnų, Vilniaus pv., 
Kazimieras Žitko išVoložino, 
Ašmenų pav., Kazimieras 
Blaževičia iš kaimo Kopacki, 
Dianos pav.. Numirė, saulės 
užgautas, Adomas Calko iš 
kaimo Čeckų. Dienos pav..

Pašautas Andrius Kučin- 
ski iš kaimo Pik Vižki, Vil
niaus pav..

IŠ KAUNO GUB.: Pra- 
! puolė Mikola Čikailo iš Čipa- 
nų valsčiaus, Panevėžio )šv.. 
Pašauti:., Ratti William iš 
kaimo Tonerelėnų, Panevėžio 
pav., Jonas VoloviČ iš Smil
gių valsčiaus, Panevėžio pv., 
Kazimieras Urbonas, Remiga- 

Ilos vai., Panevėžio pav.,



Mortchel Smilga * iš Panevė
žio, Mikola Einikis iš Bata- 
kų vai.. Raseinių pav., Juo
zas Daziukauckas iš Antalė- 
pų vai., Zarasų pav., Vikto
ras Juchnevičia iš kaimo 
Kvietkų, Zarasų pav.. Už
muštas: Chrapan liga iš Bra- 
slavo. Pašauti: Mik. Diri- 
kins iš Andrejavo vai., Ra
seinių pav., Staniai. Stulpin, 
Šiaulių pav., Mik. Augis iš 
kaimo Karšėnų, Šiaulių pv., 
Viktoras Voicechauckas iš 
kaimo Karaličikų, Kauno 
pav., Betigaloa viii., Justinas 
Bartaško, Solokų^val., Zarasų 
pav., Konstant. ZinkeviČia iš 
kaimo Martiniškių, Zarasų 
pav., Koust. Ja^uškevičia iš 
Krakinavo vai. Ji Panevėžio 
pav., Petras Sinianavičia iš 
Popelėnų vai., Zarasų pav., 
Prane. Jutis iš kaimo Cažilių, 
Telšių pav..

IŠ GARTENO GUB.: už
mušti: Antanas JSakalauckas 
ir Steponas Manjievičia. abu
du iš Skidelio vai., Garteno 
pav.. Pašauti: Karol. Hen- 
tzel, Steponas Pukalo, Gre- 
gorijus KotovičJ Klementas 
Vertko, Jonas |Bercik. An
drius Zuk, Juozas Gireika, 
Steponas Kamiųski. Damia- 
nas Vinokurov, Abromas Ci- 
pik. Andrius Čigrin, Mikalo
jus Kuksa,.

Isz Amerikos
Ketkalauja žud> mo Idiotu vaiku.

New York. Sąnarys ČianykŠ- 
čios mokyklų užveizdos, Dr. 
Brown, išreiškė nuomonę jog 
idiotus vaikus reikia skandyti, ar
ba kitokiu budu nužudyti, kaip 
žmonės daro su šunyčiais, kurių 
ne nori auginti. Teip senų laikų 
gadynėj ištikro darė antai Spartoj, 
bet dabar žmonėms radosi, kad jų 
veislė stovi augšČiau už veislę Šu
nų arba kačių. Ar Dr. Brown 
kartais neužpatentuos savo išradi
mo. Butų tai ištikro teip svarbus 
išradimas, koks nė vienam civili
zuotam žmogui ne galėtų užeiti 
ant mislies. Apart idiotų, ant 
žmogaus sprando guli ir daugiau 
sunkenybių, iš kokių ji nė jokios 
ne turi naudos. Ar Dr. Brown ne 
išras atsakančio budo paliuosuoti

so 86191 y pat a, 1908 metuose per 
tą patį pusmetį atkako jų tik 57- 
189.

Vogima* vieNzu pinigu.
New York. Pagal apskaitymą 

vienos Amerikos asekuracijos drau
gystės, pereituose metuose Ameri
koj urėdninkai pasisavino 10 mili
jonų doliarių viešų pinigų. Dau
giausiai apsivogimų buvo New 
Yorko Štete, nes ant $1851585, Ca- 
lifornijoj $1058825, Pennsylvanijoj 
$987233. Mažiausiai apsivogimų 
buvo štetė Wisconsin.

PauninkaN perskyrimtoms po
roms.

Austin, Tex. Šteto Texas le- 
gislatura užgyrė sekančias tiesas 
sumažinimui persiskyrimo porų: 
toje pusė,kuri duoda priežastį per
siskyrimui, pagal naujas tiesas, nė 
galės sueiti į naują porą iki trijų 

žnloniją ir nuo kitų ją sloginančių kitai gi pusei pakaks vienų 
sunkenybių? Amerikos politikie
riai mat labai lengvai išriša ir sun
kiausius klausymus, tik tankiai iš
riša labai kvailai.

metu. Ar tos naujos tiesos suma- 
žįs persiskyrimus, reikia abejoti.

Parsiduodanti sanatoriai.
".Portland, Ore. Oregono sena
toriai Mitchell ir Brownell likosi 
apskųsti už parsidavimus. Mit- 
cbeliui darodė parsidavimą šešiuo
se atsitikimuose, o Brownellui ke
turiuose.

Vokietijos

Dirbtuvėse 
atlieka pa

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj konserva

tyvų draugystėj viršininkai 
ant sekančio laiko likosi iš
rinkti: pirmsėdžiu — Mik. 
Kailinis iš Luiių: jo vieti
ninku — Druits iš Gal tų;, 
kasieriu— Mari. Baudxe iš 
Alksinų: jo vietininku — 
Jone Mazurs iš Stimbrių: ra
štininku — Jokūbs Brazaitis 
iš Vėveriškių; jo vietininku

- Mart. Binišaę iš Martins- 
dorfo.

Prūsų Lietuvių Susivieny- 
jimo kuopa Tilžėj parengė 
atviru skaitinyčijp kur visi 
lietuviai gali ateiti ir skaity
ti visus lietuviškus laikraš-
ofdg. Laikraščių yra 16. 
Snbatoms skaitinyčia atida
ryta nuo 9 vai. ryto iki 11 
vai. vakare.

Prūsų Lietuvoj galvijai pa
brango: ant paskutinio tur
gaus Tilžėj mokėjo po 36-37 
Mrk. už. kiekvieną 100 svarų 
gyvo gyvulio. Už geras mel
žiamas karves: mokėjo po 
300 Mrk. ir po daugiau. Pa
brango ir arkliai, kadangi iš 
Maskolijos’dabar negalima į 
Prusus vesti arklių ant 
davimo.

PrieszistoriNzku laiku ola.

jReno, Nev. Aukso jieškotojai, 
Andrės ir Jonės, pietvakarinėj Ne
varioj užtiko olą, į kurią jiems pa
sisekė nueiti iki 150 žingsnių. Ra
do čia ženklus, paliktus gyventojų 
priešistoriškų laikų: ant sienų bu
vo heroglyfiŠki parašai; pasieniuo
se buvo akmeninės sėdynės. Matyt 
oloj toj gyveno žmones prieŠisto- 
riškuose laikuose.

Apsunkinimai atetvystM.
Washington, D. C. Ateivių 

komitetas Amerikos kongreso pa
davė ant užtvirtinimo naujas tie
sas, pagal kurias uždrausta butų 
atkakti iš vienos viešpatystės dau
giau ateivių kaip 80000. Dabar 
tą skaitlių peržengia tik ateiviai: 
iŠ Italijos, Maskolijos ir Austrijos. 
Mažiausiai iŠ Europos svetur ke
liauja prancūzų.

Nelaime dirbtuvėse.
Cincinnati, Oh. Rudos dalyj 

Carnegie Steel Co. nupuolusios 
rudos šmotų likosi užmušti darbi
ninkai Serdia ir Andrius leki, ro
dosi abudu slovakai.

1 Chicago, III. Durų ir langų 
dirbtuvių darbininkai padarė kon
traktus su darbdaviais ant sekan
čių dviejų metų. Darbdaviai pri
pažino 9 vai. darbo dieną ir kad 
dirbtuvėse dirbtų tik unistai.

5 Wilkesbarre, Pa. Čianykš- 
čiose kautynėse, kuriose buvo pa
siliovę darbai, pradėjo vėl dirbti 
pilną laiką, ir rodosi darbo Užteks 
iki balandžio mėnesiui.

T Darbininkai anglių, kastynių 
Belgijoj nutarė visoj Belgijoj su- 
štraikuoti. Tuom mat jie nori pa
dėti Štraikuojantiems 
anglekasiams.

• Atlanta, Ind. 
Atlanta Tin Plate Co.
taisymus, todėl darbai pasiliovė, 
bet už kelių dienų pradės vėl dirb
ti.

* Pittburg, Pa. Pasiliovė čia 
darbai prie didelių budavonių ir 
per tai daug darbininkų atsirado be 
darbo.

• South Chicago, III. Darbai 
Čianykščiose plieno dirbtuvėse ei
na gerai; prie darbo priima vis 
daugiau darbininkų.

* Cincinnati, Oh. Visi tarnau
janti ant Vandeba geležinkelio, su
laukę 70 metų, likosi su pensijoms 
paliuosuoti nuo tarnystos.

• Chicago, III. Medinių bak- 
sų fabrikantai priėmė vežėjų rei
kalavimus ir tokiu budu pasibaigia Į Vepraucko, 
Štraikai.

* Niles,Oh. Darbai čianykščio. 
se geležies dirbtuvėse eina gerai,

1 d. sausio šių metų, gyvenime 
S. Urbanto buvo susirinkimas Dr. 
Šliupo knygyno; susirinko ir ne
prigulinti prie jo, nes visi lietu
viai, bo skirtumo, buvo užkviesti. 
Knygyno prezidentas Mockus su
sirinkusiems aiškino mierius ir 
stovį knygyno. Knygynas turi 
jau veik visas kur nors išleistas 
lietuviškas knygas, o turi dar pini
gų pirkimui naujų. Ant to susi
rinkimo į knygyno Dr-tę prisirašė 
nauji sanariai. Mėnesinė mokestis 
sąnario yra 25c., bet terp sąnarių 
yra ir toki, kurie, įstodami, užmo
kėjo 5 dol.

Ant minėto susirinkimo buvo 
rinktas draugystės komitetas ant 
sekančio laiko; išrinko šiuos vy
rus: prezidentu — M. Mockų, sek
retorių — A. Matijošaitį; kasteriu 
— Luce Urbantienė; apiekunas 
kasos — S. Urban tas; prižiūrėto
jai knygyfto — P. Urbantas ir A. 
Sendzikas.

Ant to paties susirinkimo, p. 
Šulcą ir Matijošaitis užmanė sudė
ti kiek aukų ant naudos musų kan- 
kintinių, moksląeivių ir Vištelio. 
Susirinkę sudėjo $5.25. Pinigus 
nusiutėmėį „Vienybės" redakciją, 
kur jie, jeigu dar nebuvo, tai bus 
pakvituoti.

Iš Tarr, Pa.
Darbai Šitose aplinkinėse eina 

gerai; ir iŠ kitur pribuvusiam dar
bininkui ne sunku gauti darbą. 
Ypač trūksta darbininkų prie kok
so pečių. Neturint pakaktinai 
darbininkų prie kokso ir mainose 
gauna mažiau karų.
už 100 bul. iškastų anglių* po 
$1.00.

Lietuvių čia ne daug: iŠ viso 
yra 3 apsivedę ir apie 10 pavienių, 
Su tautiškais darbais jie ne pasi
rodo; gal svarbumo tokių darbų ir 
savo tautiškų pareigų daugelis ne
supranta.

Mokestis:

sprando nekaltų savo aukų. Lo- 
dziuje teipgi buvo susirėmimai ka
reivių su beginklių darbininkų mi
nioms: čia teipgi diktai darbininkų 
likosi užmuštų ir pašautų. Su- 
Štraikavo darbininkaiSosnovicuose 
ir anglekasiai Dombrovo anglių 
kastynių, iš kurių visa Lenkija ap
turi reikalingas anglis.

|| Garsų Maskolijos reakcijonie- 
rių, tiesų ministerį Myravjevą, ca
ras prašalino nuo vietos ministe- 
rio ir paskyrė už ambasadorių į 
Rymą. Italijos randas vienog ga
li dar jo ne priimti. 1 ąsyk caras 
nežinotų, kur padėti tokias šalia* 
vas.

J. S.

M. Mock us.

iš vaila

par

kas nori, tas 
gauna

„Nauja Lietuviška
praneša sekantį

prl-

kad minėta moteriškė

Tilžės
Ceitunga
atsitikimu. Į vieną geležin
kelio trūkio vagoną, ant sta
cijos Mažeikų, įlipo kontro
leris ir pradėjo peržiūrinėti 
bilietus. Visi keliaujanti 
parodė, tik viena sena lietu
vė moteriškė ant pareikalavi
mo urėdninko nieko neatsa
kė ir bilieto nerodė. Ant ga
lo, netekęs kantrybės, urėd- 
ninkas papurtė ją už pečių; 
tada moteriškė ištarė: „ugi 
artu manę .matai?” Pasiro
do.
pirm trūkio atėjimo atėjo ant 
stacijos. Čia pasisuko vyri
škis rubudse pfelegrimo, kuris 
pažadėjo už rublį parduoti 
jai kepurę, kurią, jeigu ji 
užsimaus ant galvos, nieks 
jos nematys ir ji galės be už- 
mokesnio geležinkeliu keliau
ti. kur tik panorės. Kepurė 
.vienog neišgelbėjo. Moteri
škė, kontroleriaūs teip neti
kėtai surasta, pradėjo verkti, 
kadangi ant kelionės pakak
tinai pinigų neturėjo, bet 
drauge važiuojanti pasigailė
jo ir sudėjo, kiek truko.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gauNl dykai, jei užsinuzy- 
81 laikraszti „Lietuva” ir užmokėsi 12.00 
už viso'meto prenumerata isz virszaus. 
„Lietimą” yra didžiausias ir geriausias 
1 aikraszus visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk *2.00 su .savo aiszkiu adresu 
o gausi , Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
Iszleiatojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEW8KIS, 
W4 33 r d St. Station 60. Chicago, II.

Turbut pati uusiiude.
New York. Viename hotelyj 

ant Fourth avė. rado prie lovos 
klūpančią ne gyvą jau jauną mer
giną su peršauta galva. Prieš 
mirtį ji papasakojo vienai iš hote
lyj apsistojusių moterų, jog ji lan
kė Northwestern universitetąEvan- 
stone, III. ir iš jo pabėgo su vienu 
studentu, bet kur dabar yra tasai 
studentas, ji nežino.

Kova terp tėvo ir sunaus.
Columbus, Ind. Netoli nuo čia, 

miestelyj Huntsville, geležies par- 
davinyčioj rado mirštantį, su pei
liu supiaustytą, 30 metų Edwardą 
Williams, o jo tėvą sunkiai sužei-

gimė mušis: tėvas šoko ant sunaus 
su peiliu, o sūnūs mušė tėvą su 
geležine lazda. Už ką jie susipy
ko, nežinia.

Dideli szalczlai.
St. Paul, Min. 1 d. vasario 

visoje Minnesotoj ir Dacotoj buvo 
dideli šalčiai: mieste St. Paul ter
mometras nupuolė iki 21 žemiau 
zero; Reufieldė, S. D., buvo dar 
daug Šalčiau, Čia termometras ro
dė net 45 žemiau zero; Monta
noj teipgi šaltis buvo iki 44 že
miau zero. Teip didelių 
dar šįmet nebuvę nė garsioj 
džurijoj.

šaičių 
Man-

Pabėgo jurininkai.
Niekur, turbut, nuo kariškų lai

vų nepabėga tiek jurininkų, kiek 
jų pabėga nuo Amerikos laivų. 
Užstojus žiemai, kadangi tąsyk 
tamysta sunkesnė, šįmet nuo Ame
rikos kariškų laivų pabėgo net 520 
jurininkų, o nuo laivo „Missouri” 
pabėgo 100 vyrų. Tūli laivai, vie
toj pabėgusių, turėjo jieškoti nau
jų jurininkų. Na, ojeasbut laike 
karės? Tąsyk juk tarnysta daug 
sunkesnė negu sandaros laikę.

MaityN 70000 vaiku.
New York. Čianykštė dalis 

„Išganymo armijos” rengiasi per 
žiemą 70000 lankančių mokyklas 
vaikų davinėti kas rytą šiltą valgį. 
Visokiose beturčių apgyventose 
miesto dalyse bus parengtos specia- 
liškos valginyčios. Kodėl niekinan
ti „Išganymo armiją” pats nieko 
geresnio neišmislija?

PraMzallno nuo vietų 30 grotuat- 
neezin.

Washington, D. C. Genetališ- 
kas pačto viršininkas Wynne pra
šalino nuo tarnystos su viršum 30 
gromatnešių už tai, kad jie, nešio
dami laiškus, varinėjo dar save 
asabišką biznį: pardavinėjo akci
jas anglių kastynių.

Ypatiazka* nusižudymo būdau.
Sisterville, W. Va. Netoli 

nuo čia gyvenantis turtingas far- 
meris Linsey Owens pavojingai 
pašovė savo pačią. Atlikęs darbą 
namieje, nuėjo pas kaimynystoj 
gyvenantį farmerį McCullough’ą, 
kuris namieje turėjo kerosino bač
ką. Suskaldęs bačkos viršų, už
degė kerosiną ir pats Šoko į de
gantį skystimą ir sudegė.

Ateiviai antram piiMinetyj pereitu 
metu.

Antroje pusėj pereitų metų į 
Ameriką atkako 400000 ateivių. 
Nors ateivių skaitlius apskritai tru
putį sumažėjo, bet iš Maskolijos 
;ų atkako daugiau negu kada nors 
pima: per paskutinį pusmetį perei
tų metų iš Maskolijos atkako iš vi-

Oa birai.
Parkeksburg, W. Va. Netoli 

j nuo čia išdegė farma Williamo 
Mc Carriero. Ugnyje pražuvo 
dvejetas farmerio vaikų.

Birmingham, Ala. Siautė Čia 
didelis gaisras, kuris išnaikino ke
lias pardavinyčias ir kelias dirbtu
ves. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant $250000.

Johnstovn, N. Y. Netoli nuo 
čia sudegė namai, kuriuose gyve
no Šeimyna Ančio. Ugnyje pra
žuvo patsai Antis, jo pati ir dvi 
suaugusios dukterys.

East St. Louis, III. 3 d. va
sario siautė viduryj miesto didelis 
gaisras, kuris išnaikino 6 didžiau
sias pardavinyčias. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 300000 dol.

J| Iš chiniškų laivų su pabėgė
liais maskoliais iš Port Arthuro, 
17 laivukų ne atėjo į Cifu; tikrai 
žinia, kad 36 pabėgėliai netoli 
Miatao salų prigėrė; gal būt, kad 
prigėrusių yra daugiau; .prie tų sa
lų susidaužė 4 laivai.

U Italijos parlamentas užgyrė 
reikalauti, kad randas atsišauktų į 
Maskolijos randą su reikalavimu, 
kad butų iš kalėjimo paleistas gar
sus maskoliškas raštininkas Gor
ky. Užrubežinių vienog dalykų 
ministeris atsakė, jog to padaryti 
ne gali, kadangi terptautiškos tie
sos nedaleidžia kokiu nors budu 
kištiesi į naminius reikalus kitos 
viešpatystės. Jeigu randas to pa
daryti ne gali, tai Italijos gyvento
jai gali tokį reikalavimą siųsti mas
koliškam randui tiesiog, be rando 
prisidėjimo.

|| Kriokavoj lenkai kele 2 d. va
sario neprilankias Maskolijos ca
rui demonstracijas. Ant ulyčių 
draskė caro Mikalojaus paveiks
lus. Tokios jau demonstracijos 
buvo ir Lvove.

Iš kelionės.
Gyvendamas ilgiau laisvoj Ame

rikoj, matau už reikalingiausią! 
platinti terp lietuvių darbininkų ir 
darbininkių socialistiškas idėjas, 
supažindinimą su siekiais darbi
ninkiškos partijos, kuri užsiima 
vien apgynimu darbininkų reikalų! j 
Terp kittauČių daug yra gana pa-1 
siturinčių socialistų daktarų ir ku-1 
nigų netrūksta, bet tarpe lietuvių I 
yra kitaip: pasiturinti bijosi ir var
do socializmo, daktarų, advokatų 
ir kitokių apsviestesnių irgi nėra 
platinančių socializmą. Dr. Šliu
pas kelis metus karštai darbavosi, 
platindamas socijalistiŠkas nuo
mones tarp brolių darbininkų, bet 
dabar reikia jam atleisti, jeigu ir 
nesidarbuotų ant soči jai istiškos dir 
vos: kaip kiekvienas augalas dyg
sta, tarpsta, auga, vysta ir miršta, 
teip yra ir su karščiausiais darbi
ninkais. *

Dabar jau aišku, kad mes gerų 
organizatorių neturime iš pusės 
turčių, daktarų ir kitokių apšvie- 
stesnių (ne visiems ant visko pa
kanka laiko ir ne visi tinka ant or
ganizatorių. Rd.) ,bet mes vargšai 
darbininkai negalin\e apleisti dar
bininkiškos dirvos, bet turime,kiek 
galėdami, aiškinti, išrodinėti šios į 
dienos draugijos .surėdymą, visas 

j kapitalistų žmogžudystes.
J Tverkime kuopeles darbininkiš
kos socijalistiŠkos partijos. Steng- 

j kimės praplatinti „Socialistiškos 
.idėjos lapelius” terpžmonių dar- 
1 bintnkų! Lai visas svietas žino, , 
kas tai yra socijalizmas ir kam 
darbininkiška partija yra reikalin-1

1 K*-
Tai ir aš, 26 lapkričio pereitų i 

metų, pasiėmęs socijalistiŠkų kny- j 
gų, leidausi keliauti po lietuviškas

I kolionijas, norėdams praplatinti Į 
j socijalistiŠkas idėjas. Pittsburge, i

Iš Waterbury, Con,
Ant farmos musų tautiečio Jono 

.--r-,----- netoli \Vaterbury,
29 d. sausio buvo krikštynos, ant 
kurių susirinko diktas būrelis mu- 

j sų tautiečių. Susirinkę kalbėjosi 
apie visokius įeikalus, apie var- 

j gus musų tėvynės Tamošius 
Tunila, Jonas Segevičia, Adolfas 
Valrodenas laikė trumpas kalbas, 
kuriose aiškino prispaudimus ir 
sunkų jungą maskoliškų valdžių, 
kokį neša musų tėvynė. Ant galo 
likosi užmanyta sudėti po kiek 
centų ant tautiškų reikalų. Susi
rinkę tam pritarė ir sudėjo $3.00 
<aukauto;ų pravardės ir jų aukos 
pagarsintos kitoj vietoj. Rd.). 
Pinigus tuos siunčiame į „Lietu
vos** redakciją ir s< kančiai padai i-: 
name: $2.00 kankintimams; $1.00 
moksląeiviams „Aušros” Dr-tės 

nyčia yra tolokai nuo lietuvių ap- tondan ir 10c. ant išleidimo nau- 
gyventos miesto dalies, daugeliui dingų knygų (tokio fondo dar nė- 
rodosi per toli ir per tai neina į, r*« Tuom užsiima Tėvynės My- 
skaitinyčią. Yra čia vienog gana Dr-tė, Laisvamanių Susiv. | 
tokių, kurie ne nori skaityti, vietoj j Socijalistų organizacija. Kam 
knygos, velija prie kaušo raugo todėl t$ 10c.‘perduoti? Rd.). 
laiką praleisti. I A. Valroden.

Dabartinis prabaščius šv. Rocho 
lietuviškos parapijos, kun. Pėža IliCHlJO, III.
(jis niekur ilgai ne išbuvo, prasi- 28 d. šių metų, „Lietuviškas Į pa dllttA1 socijalistiškų knygelių 
Šanpo po trtrAnf»Artt lailriil ir* ii Chi- J&ptųiulrirnngas 'KJiūbas1 pardaviau?

kur buvo ir asistentu ir mėnesinį mitingą. Pabaigus Kliu- 
bo reikalus, J. Bruževičia užmanė 
paaukauti po keletą centų ant nau-

isz
Lietuviszku dirvų

Iš Brorkton, Mas
Darbai eina Čia vidutiniškai; 

daugiausiai žmonių dirba čevery- 
kų dirbtuvėse.

Lietuvių bus Čia iš viso apie 
1000 ypatų abiejų lyčių. Pirma 
buvo tik viena šv. Roko Dr*tė; 
dabar yra jau kuopa Susivienyji- 
mo Lietuvių Am. ir skaitinyčia D. 
L. K. Keistučio. Gaila, kad skai-

stos. , cagos,
New York. Miesto dalyj Wil-! prabaščium)’, rengia antrą, be 

liamsburg siautė gaisras, kuris iš- trefnų raštų, skaitinyčią. Per r----------„--------- , —,---------
naikino 6 namus. 36 šeimynos ne- j Naujus Metus sušaukė mitin- do» į mokslą einančios musų jau- 
teko pastogės. gą, ant kurio ragino lietuvius skai-

. tyti lietuviškus raštus ir ant ap-
NetatmeH aut griežtu keliu. i švietimo proto užmanė užsirašyti

Gtand Rapids, Mich. Ant su-1 „Saulę". Išreiškė nuomonę, kad 
sibėgimo geležinkelio ir ulyčinių užgimęs dabar Peterburge naujas 
karų linijos ant West Leonard str. lietuviškas laikraštis išnaikys tref- 
užbėgo trūkis ant skersai kelio va-1 nuosius (mat kunigėlis nežino, kad 
žiuojančio karo ir karą sudaužė. Peterburginio redakcija užkvietė į 
Prie to 6 ypatos likosi labai sun
kiai,gal mirtinai,sužeistos.

AtlantaGa.Netoli McDonaugh, 
Ga., ant Southern geležinkelio 
susimušė du bėganti į priešingas 
puses trukiai. Prie to mašinistas 
vieno trūkio likosi ant vietos už- 
muštąs, o peČkurys teip sunkiai 
sužeistas, kad nuo to pasimirė.

Hornellsville, N. Y. Važiuo
jant pasivėžinti su rogėms parapi- 
jonams universalistų bažnyčios per 
reles Pittsburg, Shawnit & North
ern geležinkelio, atbėgo trūkis, ro
ges sudaužė ir užmušė 10 ypatų, o 
3 sunkiai, gal mirtinai sužeidė.

Port Worth, Tex. Netoli Čia- 
nykščių galvijų piovinyčių trūkis 
St. Louis ir San Francisco gele
žinkelio užbėgo ant skersai šė- 
nių važiuojančio ulyčinio karo. 
Prie to apie 20 ypatų lilcosi sužei
stų.

Fond du Lac, Wis. Ant She- 
boygan alkūnės Chicago North- 
western geležinkelio pasažierinis 
trūkis užbėgo ant stovinčio 
stacijos tavorinio. Prie to su 
sum 20 ypatų likosi sužeistų.

Isz darbo lanko.

prie 
vir

* Washington, D. C. Darbi
ninkai, per savo pasiuntinius ban
dė atsišaukti į kongresą su reika
lavimu panaikinimo sudžių išduo
damų uždraudimų. Reikalavimą 
tą vienog kongresas atmetė be 
perkratinėjimo. Nieko daugiau, 
turbut, darbininkai ir laukti ne ga
lėjo, kadangi kongresas juk susi
deda iš kapitalistų tarnų, išrinktų 
už jų pinigus.

1 Chicago, III. Didžiausios 
Chicagoj medinių dėžių dirbtuvės 
Maxwell Bross & Co. padarė nau
jus kontraktus su savo vežėjais. 
Jų paveikslą turės sekti ir kitos 
dirbtuvės. Reikia todėl laukti 
greito pasibaigimo štraiko.

*X1ew York. Amerikos plie
ninis trustas pertraukė, dėl pas
kutinių maištų Maskolijos vidu
riuose, derybas su maskolišku ran
du, kuris norėjo gauti iš Amerikos 
plienines šėnis antrai linijai Siberi- 
jos geležinkelio.

sandarbininkystę visus trefnuosius 
raštininkus. Rd.).

Nedeldienyj po naujų metų bu
vo antras susirinkimas dėl to pa
ties knygyno. Užmanyta jam 
duoti kokio šventojo vardą; kam 
ten pasipriešinus, atsakė, kad ku
nigas nori šventojo vardo, tai teip 
turi ir būti. Ir Šv. Mikolas likosi 
savininku knygyno. Kunigas pa
sakė, kad knygynas nebusęs krau
tuve Šventenybių, bet joje busian
čios visokio turinio geros knygos. 
Klausymas tik iŠ kur tokias ims? 
Kunigų išleistų gerų ir pamoki
nančių yra mažai.

Kadangi per pamokslą Pėža pa
sako visokias juokingas anegdo- 
tas, iš kurių žmonės bažnyčioj 
juokiasi, tai žmonės visaip kalba 
apie jo mokslą: vieni sako, kad 
buvęs advokatu, kiti mano dar ki
taip; bet apskritai musų dievuo- 
čiams jis patinka, tik nežinia kaip 
ilgai teip bus.

Čia yra trįs lietuviškos pardavi- 
nyčios valgomų daiktų, šėsi ex- 
presninkai, kurie parūpina lietu
viams gėrymus. Atvirų karčiamų 
nėra, bet paslaptų girtuokliavimo 
vietų yra daugiau, negu reikia. 
Ypač teip savę vadinanti dievuo- 
čiai ypatišką supratimą turi apie 
gerą ir blogą, vieno nuo kito at
skirti negal ir paprastai blogą už 
gerą laiko ir blogų darbų griebiasi.

Vienas tautietis' rinko čia aukas 
ant lietuvių nelaisvių Japonijoj, 
bet iki šiol niekur ne matėme pa
kvituotų tų aukų. Kur jos nuva
žiavo, mes nežinome. Jau laiko 
t^uvo gana jas prisiųsti, kur reikia.

15 d. šio mėnesio prie vieno lie
tuvio namų rado pusgyvį anglijo- 
ną, kuris nugabentas į ligonbutį, 
ten pasimirė. Aną lietuvį, prie 
kurio namų rado tą anglijoną, su
areštavo.

nuomenės, iš kurios ateitėje turė
sime išlavintus visokiose mokslo 
Šakose inteligentus, kurie parodys 
mums kelią ir būdą kaip kovoti už 
būvį ir prikelti iš sunkaus miego 
varsgtančią musų tautą.

Išskiriant keletą, kurie dar ne
supranta kuom yra, sudėjo $2.10, 
kuriuos paskirstome šitcip: $1.50 
,,Aušros” Dr-tės fondan;60c. kan- 
kintiniams. Visus prisiunčiame į 
„Lietuvos” redakciją.

Minėtas. Kliubas 11 d. vasario, 
salėje p. Ažuko, laikys balių. Kas 
atsilankys, linksmai praleis laiką ir 
sušelps savo tautą našlės centu, 
nes Kliubas dalį pelno paskirs ant 
tautiškų reikalų.

Juozukas.

Iš Ncranton. Pa.
Anglių kastynėse likosi užmušti 

šie lietuviai: Kazimieras Grigas, 
20 metų, nevedęs ir Juozas Bi
zauskas, paliko pačią su geru bū
reliu mažų vaikelių.

24 gruodžio, pas Jurgį Stadal- 
niką, Antanas Žiemis sužagė 11 
metų mergaitę; tapo suareštuotu, 
bet $1000 kaucijos užstačius, liko
si paliuosuotu iki provai. Prova 
eis į augštesnį sūdą. Lietuviai 
pradeda jau tokius baisius darbus 
atlikinėti. Musų kunigai neįsten
gia savo parapijonų doros išmo
kyti: keikdami bedievius, savuo
sius neturi laiko gero mokyti.

Atsibuvo balius draugystės J. 
Lelevelio. 10 d.sausio, prieš balių 
padavė vaikams išdalinti pagarsi
nimus pas lietuvišką bažnyčią 
žmonėms einantiems iš bažnyčios. 
Vaikai tarnavo prie mišių, todėl 
apgarsinimus pasidėjo zokristijoj. 
Pamatęs vargamistra,įmetė į pečių. 
Vargamistra, rodosi, nežino, kad į 
Lelevelio draugystę daugiau kaip 
pusė parapijonų priguli ir jie jį už
laiko su pačia ir vaikais.

Prisikėlęs.

D—dis.

Iš Delray, Mich.
Nors čia lietuvių yra ne dau

giausiai, bet jie pabudo jau iŠ sun
kaus miego. Yra čia kuopos Su- 
sivienyjimo Liet. Amerikoj ir Tė
vynės Mylėtojų Dr-tės, turime ir 
Dr. Šliupo knygyno draugystę; 
paskutinė įsteigta 4 metai atgal. 
Ji užlaiko knygyną apšvietimui 
savo sąnarių, toliau stengsis #al 
veikti ir ką nors dar svarbesnio.^

Iš Elizabeth, N. J.
Čianykštis Lietuviškas Ukėsų 

Kliubas gerai laikosi ir tarpsta, 
dabar prie jo priguli jau netoli 100 
sąnarių. Mat už mokestį 25c. ant 
mėnesio laike ligos sanariai gauna 
po 3 dol. ant sanvaitės paselpos. 
Ir materijališkai Kliubas stovi ge
rai, kasoj turi 600 dol. pinigų. 
Apt susirinkimo, atsibuvusio 31 d. 
sausio, Kliubas nutarė laikyti ba- 
li! su prakalboms 18 d.vasario,ant 
m ūdos visuomeniško knygyno. 
Ti kimės, kad lietuviai parems ba-

- rengiamą su tokiais mieriais. 
knygyno juk visi galės naudo

tis si, ant skaitymo galės praleisti 
litfosą laiką.

Iš

Studentukas.

II Garsus Peterburgo jeneral.-gu- 
bernatorius Trepo v parengė tikrai 

Į maskolišką komediją ir atgabeno 
carui, žinoma savo paties parink
tą, neva darbininkų deputaciją į 
Carskoje Selo. Tiems neva dar
bininkų pasiuntiniams žadėjo ca
ras pasirūpinti apie pagerinimą jų 
būvio, bet liepė turėti kantrybę. 
Ištarė, jog atleidžia darbininkams 
kaltes, nors iŠtikro ne darbininkai 
nusidėjo, bet caras.

|| Peterburge įgriuvo kybantis 
Fontanka tiltas, jojant per jį dra
gūnams; su kareiviais į upę nupuo
lė ir tūli per tiltą važiuojanti veži
mai. Prie to vienog tik vienas 
dragūnas prigėrė.

|Į Odesoj likosi uždary tos augš- 
tespėsės mergaičių mokyklos, ka
dangi mat ir merginos mokintinės 
kėlė neprilankias carui ir jo val
džioms demonstracijas.

H Maskoliška dalis mokslinčių 
kriminalistų atliko susivažiavimą 
Kijeve. Terp kitko susirinkę nu
tarė reikalauti panaikinimo žudy
mo politiškų nusidėjėlių, kaip pa
naikinta tokia bausmė žmogžu
džiams, kadangi politiški nusidė
jėliai ištikro . yra kariautojais už 
laisvę savo tėvynės. Policija už 
tokius nutarimus uždarė susirinki
mą, bet susirinkę ne klausė ir trau
kė darbą toliau.

|| Caras savo kvailumo aukoms, 
šeimynoms jo kareivių užmuštų 
Peterburge darbininkų paskyrė, 
žinoma, ne savo, bet iždo pinigų, 
25000 dol.

|| Odesoj likosi pašautas polici
jos viršininkas Galovin. Kulka 
Gaiovinui įlindo į petį. Rovėjas 
stengėsi pabėgti, bet jį pagavo ir 
suareštavo.

Ii Varšavoj policija nedaleidžia 
giminėms laidoti kunus užmuštų 
laike poskntinių maištų, laidoja 
juos pati policija naktimis. Už
muštų čia matyt buvo daug: vie
nas tik Naujo Svieto policijos cir- 
kulas palaidojo 50 ušmuštų, o Var
šavoj cirkulų yra 12. Naujo Svie- 
tp cirkulas apgyventas turtingų, nei 
darbininkų.

11 Paryžiuj, priemenioj namų, 
kuriuose gyveno sekretorius mas
koliškos ambasados, kunigaikštis 
Trukeckoj, rado padėtą dinamito 
bombą.

|| Mieste Kalisze, Lenkijoj, su- 
štraikavo visi miltų malūnų darbi- 

; ninkai.

Naujas vaistas-.
Paryžiaus gydytojas, Dr. Alhert

Ii Peterburge reprezentantai Rodia pritaikė prie gygymo tūlų 
mokslo institutų ir mokyklų ap- ligonių naują vaistą ir užtikrina, 
dirbo atsišaukimą į valdžias su nu- kad tas vaistas tūlas ligas, o tame 
rodymu apverktino padėjimo mo-. džiovą ir nerviškas ligas gydys ge-

Dar man ten ėsanl? 
susitvėrė kuopelė iš 12 draugų. 
Atsilankius pas P. Railių, 32 Rad- 
ner st., Alegheny, Pa., kur buvo 
sočiai susirinkę ant krikštynų, už
siminiau apie reikalingumą aukų 
„Liet. Soc. Par t. Am.” Svečiai 
sumetė $2.25 kaipo auką minėtai 
partijai. Wilmerdinge, Pa. irgi lie
tuviai tikisi sutverti kuopelę iŠ 
kokios penkiolikos draugų.
- Atsilankius kietų anglių apielin- 
kėj, per pasirūpinimą draugo Ba
nio, tapo sutverta kuopa iŠ 10 
draugų. Minersvillej, Pa., mei
lingai priėmė draugas Vincas Ro- 
manauckas, per kurio pasidarbavi
mą pasisekė sušaukti susirinkimą 
ant vardo SocijalistiŠko Klinbo, 
pirmiau ten gyvenusio. Susirinkę 
10 draugų sutiko, kad reikia neat
būtinai turėti kuopelę, kuri butų 
šaka „Liet. Soc. Part. Amen" 
Dėl penkiolikos centų niekas ne 
subiednės, o Soc. propagandai bus 
didelė parama.

Atsilankiau ir pas draugą Ku
činską, Shaft, Pa., mylėtoją Soci- 
jalizmo, svetingai pas jį buvau 
priimtas. Paėmė knygučių už 3 
ddliarius ir dar prižadėjo darbinin
kiškai partijai ant reikalų propa
gandos paaukauti $10.00, bet tada 
kaip jau bus visuomenės išrinktas 
CentraliŠkas Komitetas ir kada 
tikrai bus žinoma, kad aukos nuei
na ant to, ant ko yra aukaujamos.

Shenandcah.Pa., pergyvenau ar
ti trįs sahvaites. Buvo šauktas 
susirinkimas vien .tik apšviestu- 
nų, bet tik V. Balčiūnas atsilan
kė. Kiti galvočiai sako, kad su
pratimas Darbininkiškos partijos 
reikalų žmonėms dar ne reikalingas 
Mahanoy City, Pa., p. Strimaitis 
karštai darbuojasi ant tautos labo, 
bet nuo vienos ypatos ne galima 
per daug reikalauti ypač, kad kiti 
nepritaria tokiems darbams.

Dabar ketinu keliauti po apie- 
linkes New Yorko. Jeigu tūli 
draugai malonėtų sutverti kuope
les ir norėtų, kad kas paaiškintų 
Socijalizmo ir Soc. Partijos reika
lus, lai kreipiasi su užklausymu 
pas Centrališką Sekretorių J. O. 
Sirvydą, 401 E. Main st., Ply- 
mouth.Pa. Ketinu būti NewYorko 
apielinkėj iki 15 d. vasario.

Rutkus.

Isz visur.
|| Pagal paskutines rando pagar

sintas žinias, laike darbininkų 
skerdynių Varšavoj su viršum 300 
darbininkų likosi užmuštų; ištikro 
be abejonės užmuštų buvo dau
giau: randas visada mažina aukas 
savo žiaurumo, ne slepia to, ko 
užslėpti ne gali ir tai paprastai sa
vo kaltę stengiasi sukrauti ant

vinimo budo. Ant pagerinimo prie gydymo tų ligų vaistau. Nau“ 
vaikų lavinimo budo mokyklų de- jas Dr. Rodino išrastas vaistas — 
legatai reikalauja konstitucijos, yra tai kilnojimas ligonių su orlai- 
kadangi biurokratija viską pagadi-! viu augŠtai į orą. Jis išbandė jau 
no, tai ji ir pataisyti negal. savo tą ypatišką vaistą ant dauge-

  lio sergančių ir ant turinčių 
Musų klerikų ginamas kuni- . suerzintus nervus ir kaip sako, tas 

gaikštis Sviatopolk Mirsky pasi- , išduoda geresnius vaisius negu 
traukia galutinai nuo vietos vidaus siunčiant ligonius į daug kaštuo- 
ministerio; pildymą jo pareigų j jaučias keliones į kalnus. Į kal- 
tuodi tarpu caras pav/<iė užveizė- nūs reikia atlikti tolimas keliones, 
tojui pačto ir telegrafo, Durnovui. vaikščiojimas po kalnus alsina ser- 
Mirsky butų geriau padaręs, pasi- gančius, o su orlaiviu jie pigiai ir 
traukdamas prieš jo surengtą krau- tuojaus gali pasikelti į tokias augš- 
jo praliejimą. *----------------- tumas, į kokias tik reikia, be jokio

-------- * ! alsinimo sergančių. Dr. Rodin 
H Prašalintam nuo vietos vidaus sako, jog išbuvimas augštai po- 

ministeriui kunigaikščiui Sviato- ros valandų didesnę ligo- 
polk Mirskiui caras ne davė kito- niams gali atgabenti naudą, negu 
kio urėdo, bet davė jam pasportą i išbuvimas poros saijvaiČių kalnuo- 
prasišalinimui į užrubežius. Teip ! se. Didelėse augštumose, kalnuo- 
Maskolijos carai daro su savo tar- se ne pratę žmonės gauna teip va- 
nais netekusiais jau molonės. dinamą kalnų ligą, kuri, kaip iki 
Mirsky yra auka caro rando kvai- Šiol manė, paeina nuo praskiesto 
lumo.-------------------------------------i kalnuose oro-ir nuo greito sunaudo

------------ -------  | jimo žmogaus kraujo oro oxygeno.
|| 31 d. sausio pietinėj Italijoj Rodin gi sako, kad tas labiau pa

puolė raudonas sniegas, kuris la-1 eina nuo alsinimosi, laipiojant po 
bai gyventojus iŠgazdino, jie tą! kalnus.
sniegą apšaukė už kruviną sniegą Kokių nors negerumų galima 
ir laikė už ženklą karių ir kraujo laukti vien augŠtumoj didesnėj 
praliejimų. Ištyrus, pasirodė, jog , kaip 130*.*0 pėdų ir tie negerumą 
raudoną parvą sniegui suteikė pie- paeina nuo per daug praskiesto, 
tinio vėjo atneštos iš Sacharos tirų ' oro, bet ir tą galima prašalinti su
dulkės. ! teikiant ant kvėpavimo paimtą

-------------------- Į nuo žemės oxygeną. Iš bandavo- 
i nių Dr. Rodin persitikrino, kad 
ant oro augštai su orlaiviu pasikė
lęs žmogus sunaudoja ant 50% 
daugiau oxygeno negu ant žemės, 
plaučiai paima dusyk daugiau oro 
negu žemai. Pasikėlus į dideles 
augštumas žmogus kvėpuoja du
syk, arba dar smarkiau ir nusilei
dęs ant žemės palaiko per tūlą lai
ką tas sykį įgautas geras ypatybes. 
Ir džiova serganti didelėse augštu
mose paima į pagedusius plau
čius daugiau oro, turi greičiau 
kvėpuoti, todėl Dr. Rodin rodija 
tokius ligonius, kurie turi jau su 
skubintą kvėpavimą, ne siųsti į 
padebesius, bet siųsti tik tokius, 

! kurie kvėpuoja dar normališkai.
AugŠtumų oras geibi sergan

ti Iš Peterburgo praneša, jog, tiems: chroniškais pilvo pagedi- 
garsus raštininkas Maxim Gorky maįs> anemijaf ginantiems po ligų liLzsc-a Lnliiimn noloictoc 1A m

|| Vokietijos randas rengiasi nuo 
privatiškų kompanijų išpirkti visas 
kastynes, kaip pirma išpirko gele
žinkelius. Tas randui kaštuos apie 
250 milijonų doliarių. Reikalin
gus pinigus pasiskolįs nuo Vokie
tijos bankierių, kurių jau užklausė, 
kiek į trumpą laiką gali pinigų pa
rūpinti?

II Kadangi per paskutinius par
lamento pasiutinių rinkimus Ven
grijoj išrinko daugiau ministerių 
perdėtinio Tiszos priešų negu Šali
ninkų, tai jis su visa ministerija 
pasitraukė nuo vietos. Ciecorius 
pavedė grafui Audraszy sutverti 
naują ministeriją.

likosi iš kalėjimo paleistas, bet jam 
prisakyta tuojaus išvažiuoti iŠ Pe
terburgo. Jeigu jį valdžios palei
do, tai tik todėl, kad pabūgo įsiki
šimo su užtarimu kitų viešpatys
čių.

greičiau sugrąžina pajiegas, geibi 
ir neurastbenikams,teiposgi ir džio 
va sergantiems, bet tik neturin- 

' tiems suskubinto kvėpavimo.

h Svetimų laikraščių pagarsin- ■ 
tos žinios, matomai paties masko
liško rando, ant muilinimo akių 
tyčia suteiktos, apie paleidimą iš 
kalėjimo raštininko Maximo Gor- 
ky, pasirodė neteisingoms: Gorky 
ir 7 kiti maskoliški raštininkai, ku
rie prašė Mirskio saugotiesi krau
jo praliejimo, visi dar sėdi kalėji
me.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 5 2f
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. . 52jc 
Virei 1000 rubliu, rublis po. ...... .52|ę

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito kautu.

Jai norit*, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikssesiotu ir niekur neiutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. OlMzevski,
024 33r<t 8 L.. Chicago, UI.



Lietuva

Uzniirszo pasakyti!
Pasakojimas iš gyvknimo Aust sa

ujos kolionistu.

PAKAŠė StKRONAS v. KoTZI.

Ona Clark? — O, iinoma, tau 
rodėsi, kad aš su ja apsivestų? Ar 
ne teip? Teip ir man vieną kartą 
rodėsi, bet....

Ne, — nieko tokio. Jos kaltės, 
žinoma, Čia ne buvo. Bet aš ga
liu tau papasakoti visą tą istoriją. 
Taigi ne spręsk klaidžiai. Aš ži
nau, kad esmu senas valkiozas ir 
mano meilės istorija gal tavę pra- 
juokįs. Bet man ji buvo labai 
karti.

Ir mano kaltės Čia teipgi ne bu
vo — tikrai, tuštuma, tai tikra ne
laimių kaltininkė; ji iŠčiulbė sme
genis, galvą, kaulus, ji ant galo — 
bet gana to.

Tu matai — May ir aš per il
gus jau metus buvome draugais, 
kada ji buvo dar maža, kada lan
kė mokyklą, o aš jaunas vaikinas 
buvau vos dvidešimties met. Ar aŠ 
stengiausi jai džiaugsmą padaryti 
arba ji man, aŠ dabar nežinau ge
rai, bet abiejų tėvai tikėjo, kad aš 

' ir ji turime ankščiau ar vėliau tver
ti porą. Bet siausti ir vesti tai vi
sai ne tas pats dalykas. Man pa
tiko, kad mažoji gražiutė su ma
nim darė ką norėjo: peikė mano 
ne gražius apsiėjimus, liepė nelai
kyti rankų kelinių kišeninį. Al 
niekada ne mokėjai apšviestų 
draugystė) švelniai apsieiti, ypač 
gi ne mokėjau užsilaikyti gražiai 
su svetimoms dievaitėms.

Bet aŠ dar nemishjau apie tvirtą 
ant vietos gyvenimą, norėjau dar 
bandyti jielkoti laimės kitur, val- 

; kiotiesi po ginas, arl>a ką kitą 

Liga, gimdyto. ne‘!°’’*“-
K uu .diu j viduriu., kur ir «ups p..,.Ub..u

- .. . . , . . • . i .. be atsisveikinimo, ne teip kaip da-
,į'r . . pr eneisę. paginu j i gą. uiaUKįotį jaUnikaičiai.

i Keliai tie yra - uosis ir burna, kurpateke Ak ,ko,iu uu ilt., .pie 
aršu maistu ar. kvepuojaut prisigriebia man<j ,^v.)kioįin,us Ou„„slln.

Mes* uemihe&ime visų limpančių ligų, ant i 2*111** ir.l P au«.l»D*. *7 . .,1'‘J* / de. Gyvenimas giriose visur juk
kurių tirinėjįimus atliko per paskutinį de ' pne^ai gali patekti į kraują> vieooks. Sudyta mėsa, pelenuota , minių,
šimtmetį svarbiausiose civilizuotų kraštų ti- •lel^u txla’ ^*J i duona, sunkus darbas, mažas pel-
rinėjimo limpančių ligų įtaisose: Berlyno kūno ne< engia ‘ nas, skystimas maišytas su arbata,
Kocho laboratorijoj ir Paryžiaus Pasteuro *j* Ir nuo pa e usm J‘* ' ’■ tabaku ir iš kitokių sudėtinių, kokį
institute, kuris ištikro. teip sakant, pastojo [ kraujas gma>i ir ne ar ą . . * tirų žmogus degtine vadina — ir j 
terptautišku, fcadangi tame institute darbuo- riis siecius, ne\ įsai a ga s g . viltys! Viltys visokiose parvose 
jas! atsižymėję daktarai veik visų civilizuotų Oro ruimuose viskas kruta, dėl to tai j pavįda|e- Viltys laimingos, Į 
musų žemes kraštų. Iš tų tirinėjimų pasiro- durnai, visoki kvapai, visoki {lašalmiai gazai 
dė. jog visas ’limjiančias, epidemiškas ligas i^eiskirsto, išsisklaido atmosferoj, kad net 
gimdo bakterijos, taigi mažyčiai, neužmato- netoli jų šaltinio jau ore negalima patemyti L protiško bado tiruose; viltys ... ....... ,v-
mi liuoso^nis akimis organizmėliai. Ne visų tų medegij. lai gi. rodosi, visai nesupranta mei|ės ir 'saniausmo, ko nėjokia mansui sykį galą padaryti ir be 
vienog limpančių ligų bakterijos, taigi ligą mu’ kaip ligas gimdančios bakterijos, jų ui- 
gimdančios sėklos arba užkrečianti medega ina*g(* g^h nešiot i esi ant oro toli nuo Lgos 
likosi surastop ir ištirtos, bet šiądien nieks vieton, toli nuo sergančių, ras galėtų atai-| 
jau neabejoja, kad visas limpančias ligas tikti vien, jeigu bakterijos pai irstų į smul 
gimdo bakterijos.

Paminėsime čia apie suradimą bakterijų, 
arba teip pramintų koku plaučių uždegimo^ 
kurią tai ligą iki neseniai laikė už nelimpan
čią,.už tokią, kurią gimdo peršalimas. T 
rodė vienog kad ir čia ligos priežastis yra 
bakterijos. Bakterijas plaučių uždegimo 
1883 m. surado daktaras Karolius Fridlaen- 

-der. Bakterijas gimdančias influenzų arba 
prippą. taigi ligą, kuri į trumpą laiką apima 
čielus apskričiu*, 1892 m. surado daktarai; 
Haffkin ir Pfeiffer. Grippa, rods, apserga 
daugiau žmonių negu kokia kitokia liga, bet 
ji ne teip pavojinga; ji siaučia kokioj vie
toj porą sanvaičių ir išnyksta. Gimdo, rods, 
kentėjimus, bet nuo grippos arba influenzos 
ne daug žmonių miršta. 1874 m. Koch, 
Ebert ir Klebs surado bakterijas gimdančias 
pilviun šilti tie*.

Vienas iš svarbiausių i&tirimų paskuti
nių laikų — buvo suradimas bakterijų gim
dančių baisi} azijatišką arba teip vadinamą 
bubonini marų, kuris jau nuo dešimtmečio 
siaučia Indijose ir daktarai iki šiol neįsten
gia jo išnaikinti. Maras buvo prisigriebęs ir 
į Europą. į Portugaliją, bet čia jis neilgai 
siautė, greitai išnyko. Marą gimdo bakteri-

Nematomi prieszai ir
. draugai žmonių.

Pagal Bitneri.
bakterijos ant žmonių, kaip ir žmonių ant 
karvių.kartais išsivysto 'ir įmgMndo džiovą, 
nors ir nevisada. Taigi nuo džiova sergan
čių karvių pieno kaip kada žmonės gali užsi
krėsti džiova, todėl geriausiai valgyti pieną 
tik atvirintą. Galvijų džiova smarkiai siau
čia Prūsų Lietuvoj, ką ištyrė j Prūsų valdžių 
galvijų gydytojai: ar liga ta siaučia terp gal
viju ir Maskoliškoj Lietuvoj, nežinia gerai, 
kadangi čia esanti urėdninkai veterinoriai 
neužsiiminėja kokiais nors svarbesniais tiri- 
nėjimais.

Kada 1883 m., atvilkta iš Indijų chole
ra smarkiai siautė Egipte ir be mažo neprisi- 
griebė į Europą, Vokietijos randas išsiuntė į 
Egiptą speciališką daktarų komisiją tirineti 
epidemiją Rytų šalyse. Expedicijoj toj bu
vo ir pagarsėjęs jau Koch. Jis žarnose pasi
mirusių nuo choleros ir jų išmotose užtiko 
ypatiškas bakterijas, truputį užriestas, kurias 
dėl to Koch praminė Bakterijos
tos, besiveizdainos žarnose, gimdo jų uždegi
mą ir, kaip visi žino, nemažai žmonių į trum
pą laiką į kapus nuvaro. Išmetos cholera 
sergančių turi teiposgi daugybę tų komų, 
kurios tokiu budu yra svarbiausia priežastis 
gimdanti cholerą, jos platina ligą, užkrečia 
sveikus. Pavidalas jų ir būdas veisimos! 
prie auginimo palengvina daktarams pažinti 
cholerą. /

jos panašios į trumpas lazdutes. Surado jus 
beveik vienu kartu 1894 m. gumbuose maru

Bakterijos a»ijatiško maro, padidintos 1000 kartų 

sergančių Chinuose: daktaras japonietis Ki- 
tasato,mokintinis Kocho ir prancūzas Jerein, 
mokintinis Pasteuro. Išsiųsta 1897 metuose 
vokiško rando daktarų komisija į Rytines 
Indijas.'po vadovyste daktaro Haffkino, su
sekė, jog' didesnė dalis žvėrių, beveik visi, 
išėmus beždžionių ir žiurkių,neužsikrečia ma
ru, užtai žiurkės ir beždžionės užsikrečia la
bai lengvai. Tokiu budu, yj>ač žiurkės, 
ėdančios pastipusias nuo maro, i>ačios grei
čiausiai užsikrečia, o paskui, bėgiodamos iš 
vietos i vietą, besi veikdamos ant laivų, gali 
būt plotintojoms maro, teip kaip modai yra 
tikrais platintojais drugių-malarijų. Šilu
ma 70^, pagal Celciaus termometrą, užmuša 
maro bakterijas į bertainį valandos; ant oro 
gi jos nužudo vodingumą, taigi užkrėtimo 
pajiegą. į dešimtį dienų net tąsyk, jeigu bu 
tų prilipusios prie drabužių.

Choleros komos, pa
didintos 1209 karių. leros 

stikliniame ei 
linderyj po -I 
dieną.

XIII.\Oras ir vanduo kaipo platintojai limpančių 
ligų.

Peržiūrėti am i priežMtis-limpančių ligų, 
mes dažinojome, kad ligas tas gimdo bakte
rijos, taigi mažyčiai, nematomi be mi
kroskopo organizmėliai augmeuif»ko 
paėjimo. Bet kokiu budu tie teip pavojin
gi organizmėliai patenka į musų kūną! Kol 
jie į kūną neprisigriebia, negali pagimdyti 
ligos, taigi negali žmonių užkrėsti epidemi
joms. Ar jie į žmonių vidurius patenka iė 
oro, ar iė žemės? Ką reikia daryti, kad apsi- 

? dingoti nuo tų ypač pavojingų, kad jų ne-
i matome, priešų?

i Nuo tll žmonių ir žvėrių kūną 
r* saugoja oda geriau negu visi plieniniai ser-1

■ dokai nuo šūvių kulkų. Py— yimri>nčin«
BacHisi pilvinės ši i bakterijos turi tik du keliu į vidurius, kuri 
tinės, padidinti 1000 ga]į veistiesi ir 1 * ' 
kanų k’rtiini tirt vra — nosis ir burna, kurnatekei

svieto atsitikimus, nuo jo per 
daugelį mėnesių atskirti, kalbėti 
juk ne galėjome, nieko apie tuos 
atsitikimus nežinodami. Mes iŠ 
kalno žinojome ką katras pasakys, 
pirma negu jis atidarė lupas. Mes 
žinojome visas kito anegdotas ge
riau negu jis pats. Griebėmės me
lo, bet ir tas mums nusibodo ir lio
vėmės visų išmistų.

Tankiai pasitaikydavo dienos, 
kuriose mes žodžio į viens kitą ne 
ištarėme.

Mano protas pradėjo atlikinė
ti savistoves keliones, bėgiojo 
po svetimus kraštus. Ant gulo 
aš ne galėjau suvaldyti mano jau
smų, ne galėjau gerai suprasti, ar 
tūli dalykai ištikro mano gyveni
me atsitiko, ar tai buvo tik sapnai, 
ilmislyti sergančios fantazijos.

Kada mes musų aukso gyslą be
veik iškasėme, užsimanėme ją par
duoti. Be jokių kliūčių pasisekė 
ją už gerą prekę parduoti vienam 
angliškam trustui. Tegul ilsisi ra
mybėj. Su pripildytais kišeniais 
mes persiskyrėme.

Aš palengva keliavau pietų link.
Ir ten man pasitaikė laimė an

tru kartų. May’os vyras buvo nu
miręs'

Čia ateina dalis mano istorijos, 
kuri gal tau pasirodyti visai nega
lima. AŠ negalėsiu gerai išaiškin
ti, kaip tas atsitiko. Aš to pats 
gerai nesuprantu. Tai buvo teip: 
aš atsiradau ant mano senos vietos 
kaipo norintis apsivesti su May, 
kaipi kad ji visa* ne butų ištekėju
si ir lyg kad aš tik ant sanvaičių, o 
ne metų bučiau iš čia prasišalinęs 
ir sugrįžau išpildyti mano saldžiau
sius pažadėjimus.

Mano pažiūros per tuos metus 
[persikeitė. Tik vyras, kuris ge
riausius savo jaunystės metus pra
leido beširdžiuose tiruosę vienas, 
kur išdžiūsta visi geresni jausmai 
ir instinktai — tik tas gal garbinti 
saldumus, kokius netikėtai vėl at
rado.

čia laiką praleidinėjau toli nuo I 
May turėjo daug jaunikių, 

bet aš tikėjausi esąs geriausiu. 
Buvo ten vienas jaunas vaikinas, 
kuris visada buvo ant May kelio, 
kurią aš laikiau už vienaitmę mano

Nuolatinis besilankymas ano 
ramios ateities, gyvenimo terp ei- man ne patiko. O tuom tarpu 
viližuotų žmonių vietoj kūniško May jį drąsino net’prie manęs.

Aš nusprendžiau tam mažam ro-

draugystė užstoti negal.
Greitai įsipainiojau į kalnakasy- 

i stos užsiėmimus. Su traukian- 
. . . - , ~ .-Al A • * čioms be rūpesčio ir mislies apie•kiauHiaBdnlkft,. kaip tai antai 1888 roetuoąe, jnioms ,,inl5 
atitiko su vnlkamSkais tąiletiais. įknibtais ii >ukso jitlkoAun>i tr,uk,.u nuo 
vulkano Krakatoa: t^jk pelenai įsmeet! iv |>uko klt0 , 
kratero to vulkano pripildė or, viso temės „it, ui ,«| ,uipan- ----- ; ; . , ..... , ticaip oaznvcios peie, uu venųPa.i- paviršiaus, buvo Jų diktai ir oro musų tevy-1 sUmbll rokunda b,nke. kail.D(Į,

T vi nn Tn vnlkonn 1 milHll T4U _nes Lietuvon, nors nuo to vulkano į musų tė
vynę yra tūkstančiai mylių.

Teip greitai išsiplatinti po visą šėmės

Choleros bakterijos (Microspirs Cotnmsk padidintos 
1000 kartų.

orą ligas gimdančios bakterijos, žinoma, ne
gali, bet ligas gimdančių bakterijų nžmazgoe 
gali išsiplatinti ant mažesnių plotų, visgi ant 
gana didelių, gali jos traukti jialengva oro 
ruimuose, kaip nešiojasi pavasario )aike aug
menų žiedų dulkės. Juk iš oro vyriškos 
dulkės patenka ant žiedo motės ir ją užvaisi 
na; nors tūlų augmenų moteriški žiedai, tai 
gi žiedai išduodanti vaisių, būva gana toli

„Austoh” DraugyNtėN apy
skaita

Už visus trįs pereitus metus,nuo 
jos įkūrimo gruodyje 1901 m. iki 1 
sausio 1905 m.

įėMIMAl:

Turtas pakrikusios seniau
„Aušros” dr-stės.............

Chicagos kuopa ir prigu
linti prie jos iš kitur pa-

■ vieniai....................................294.75
Scrahtcn kuopa........................24.75
Brooklyno kuopa ..............  16.00
Plymoutho kuopa.......................9.75
Rinktų „Freedom’ui” pi

nigų................... . .. 7..............75.71
Rinktų „Rambynui” pinigų.. .8.00 
Sus. Lietuvių Amerikoje.... 99.42 
Lioterija cigarų davė.......... 186.18
Už knygas .................................12.80
Marė Augštakalniutė surin

ko aukų...................................22.60
Marė Laukienė surinko.... ..16.50 
Marė Tampauckienė, Mi

nersville, surinko................ 20.85
Lietuvos Sūnų Draugystė,

Newark   ..........  10.00
Philadelphijos taut./dr-stės .. 10.00 
šv. Petro ir PovylpDr-stė,

Westville................................ 18.00
Tėv.Mylėtojų Dr-stės kuo

pa, Westville...................... 10.00
Tėv.Mylėtojų Dr-stės kuo-
-pa, Pittstone............ ............. 10.00

Simano Daukanto Dr-stė,
Chicagoj.................................20.00

Sim. Makauckas (Mack)
Elizabeth, dovanų.............. 10.00

Smulkesnių aukų nuo drau
gysčių ir pavienių įėjo 
per redakcijas laikraščių:

a) „Lietuvos’
b^ „Vieaybta*

>10.00

442.89
361.07

Viso.......... >1684.22
Tuktas knygomis. • 

šernas*(„Lietuvos” redak
torius), paaukavo 650 
egz. knygų vertės...... >547.50

Dri A. Bacevičia 50 egz.
knygų vertės..........................25.00

i Susiv. Liet. Laisvamanių
kuopa VVaterbury . 100

žmonis sukilo

verstas ant tūlo laiko apleisti uni
versiteto sienas.

V. D., — lavinasi piešiamosios 
dailos čia pat Amerikoje. Bendra
darbiavo „Aplvietoj,” „Naujoj 
Gadynėj” ir kituose pirmeivinges- 
niuose laikraščiuose,
prisideda jis ir dabar. Naudojasi 
stipendija >100.00.

A. V., — lavinasiKriokavos dai
los akademijoje. Už savo pieštus 
paveikslus, išstatytus parodai aka
demijos ruimuose pereitą rudenį 
gavo dovanų bronzinį medalių. 
Gauna nuo „Aušros”; >100.00 sti
pendijos.

Gražys, — lavinasi viename iš 
Šveicarijos universitetų, lanko li
teratūros ir philosophijos skyrių. 
Maskolijoj lankėsi ant medicinos 
skyriaus, bet nesusitaikydams su

ūraugyseziū Keikalai
mas, pasitraukė užsienin. Bendra-1 
darbiavo „Varpe”, „Ūkininke” ir! 
„Naujienose”, paskui perėjo į I 
„Darbininkų Balsą” ir „Draugą.

Revoliucija Komijoj.
Rosijoje didesniuose miestuose 

kilo Revoliucija, 
prieš valdžią, o kareiviai armi
jos skerdžia juos. Ta revoliucija 
iš miestų pereis ir į kaimus. Dau- 

Plunksna ’gyjjg žmonių taps išpiauta. Todėl 
kas mislina savo draugus parkvie
st! Amerikon, tegul pasiskubina, 

Į tegul tuojaus siunčia jiems Šifkor- 
: tęs pakol dar jie nepateko į maiš
to eile*.

Šifkortės vra geriausiai pirkti 
„Lietuvos” redakcijoje, kuri turi 
visų kompanijų linijas. Rašykite, 
o gausite šifkorčių prekes. Adre
suokite:

A. OLŠEVSKIS, 
924 33rd Street, Chicago, III.
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mat aš niekada ne užmiršau ten 
padėti,,eigu laimė gerai nusišypso
jo, tai vėl ėmiau atgal tą, ką bu
vau sudėjęs, jeigu vargas prispau
dė.

Aš pažadėjau rašyti namon. Bet 
parodykie man tokį jauną žmogų, 
kuris tokiose aplinkybėsė išpildy
tų pažadėjimą. Gana, kad aš ne
išpildžiau. Po kelių metų, visai 
netikėtai pasiekė rųanę smūgis, 
kada aš išgirdau apie ištekėjimą 
May, su kuria persiskyriau be at
sisveikinimo. Žinia ta atėmė man 
kvapą. AŠ negalėjau nusiminimo 
užgesinti nė ugniniame vandenyj, 
kaip degtinę vadina tirų valkiozai: 
lygiai tąsyk buvo mirties tuštuma 
mano mašnoje, antra likimo netei- 
sybė. Keikiau aš ir nenorėjau nu
siraminti. Gyvenimas išdžiuvu
siuose tiruose arba kalnuose yra 
baisiai nuobodus, ypač jeigu nėra 
kuom mįslių išmesti. Ėdanti gi
rių meladeholija, nejuntant,įsiėda į 
Širdį ir gimdo visai nemalonius 
jausmus.

Bet dabar aš 
vieną kentėjimą, 
laimingo, išvyto nuo laimės puo
tos. Tai buvo labai užganėdinan
tis užsiėmimas.

Ar buvau aš savmyliu? Kiek
vienas yra labiau ar mažiau tokiu. 
Žmogus,kuris ne nori būt savmyliu, 
kuris negarbina savęs, yra asilu. 
Tik per didelis kėlimas to jausmo 
yra ne geras.

Na — aš parašiau sarkastišką 
laišką su linkėjimais mano jauny
stės draugei, ne gavau atsakymo ir 
tokiu budu visas dalykas buvo pa
baigtas.

Ėjo visaip; kol ant galo, keturi 
metai atgal,aš aplinkinėse Clokcu- 
ry pataikiau ant aukso gyslos, kuri 
man ant galo užmokėjo už visus

Ne buvo tai 
bet visgi

turėjau rūpestį, 
Lošiau rolę ne-

mano apsirikimus, 
koki ten aukso kalnai, 
mes, mano du draugai ir aš,į trum
pą laiką susirinkome pusėtiną pi
nigų sumą. Bet buvo sunkus dar
bas, sunkus ir baisiai vienodas 
gyvenimas. Visi trįs mes prisie
kėme ne imti į burną ugninio van
dens, kada mes atsiradom ant ke
lio vedančio prie turtų, ir dienos 
viena po kitai bėgo vienodai, kol 
ant galo atėjo laikas, kad nežino
jome kokia yra diena ir tankiai 
vesdavome karštus ginčus apie 
metus grogerijoniŠko kalendo
riaus. Knygos nepateko į musų 
stovyklas ir buvo jau didelė šven
tė, kada išeidavo mėnsnis lapas di- 
strikto laikraščio.

Ir musų pasišnekėjimai ne labai 
buvo svarbus ir užimanti. Apie

tolesnio žudymo laiko vesti May. 
Vieną gražią dieną aŠ iškeliavau į 
Vuowoomdą, kur tikėjausi ant vi
sados apsigyventi ir norėjau įreng
ti namus.

Kaip kad tas butų vakar atsiti
kęs, teip atmenu gerai mano atsi
sveikinimą su May. Aš jai ne pa
sakiau nė kur, nė kodėl aš keliau
ju. Aš norėjau jai netikėtą džiaug
smą padaryti. Vieną dieną aš tą 
višką kaip sapne apsvarsčiau — 
tyki graži villė, sodelis, pievos 
ir laukai aplinkui. Sveikinau sa
vo fantazijoj kiekvieną namų kam
barėlį ir norėjau įrengti teip, kad 
mano numylėtai patiktų.

Labai manę nudžiugino, kad ji 
dėl to trumpo persiskyrimo teip 
labai buvo susirupinusi ir nusimi
nusi. Lyg rodosi ką baisaus jautė 
ir lyg negalėdama manę paleisti; 
teip laike ji manę nuo kelionės. 
Vis ir vis iš naujo atsisveikinėjo. 
Ant galo aŠ be mažo nepasivėli
nau įsėsti į trūkį ir truputį nekan
triai, negalėdamas suprasti jos pa
sielgimo, nuo jos pasiliuosavau; ji 
puolė ant kėdės ir graudžiai pra
dėjo verkti. Su juoku ir štukavo- 
dams, aŠ išbėgau laukan ir sėdau į 
trūkį. Iškeliavęs, išbuvau ilgiau, 
negu tikėjau. Mat namų įrengi
mas reikalavo daug darbo ir laiko. 
Bet ant galo viskas buvo pabaig
ta. Aš išsiunčiau telegramą pas 
May apie mano sugrįžimą ir atsi
radau vėl mano senam vienstipio 
gyvenime.

Pirmutinis laiškas, kokį aš iš 
krūvos ištraukiau, buvo tai dru- 
kuota kortelė apie vestuves May 
su pirma paminėtu jaunu vyriš
kiu.

Teip— tai buvo viskas!
Oh — to išaiškinimo buvo gana. 

Matai, aŠ — aš — užmiršau jos 
prašyti, kad butų mano motere.

Ha — tu juokiesi. Kitaip to iš
aiškinti negaliu. Man rodėsi tas 
teip aiškiu ir suprantamu be žo
džių, be prašymo, kad aŠ ją vesiu, 
o ji vėl buvo liuosa ir neprigulmin 
ga. Man rodėsi, kad ji viską tą 
žino, rodėsi kad ji yra vienos su 
manim mislies, kad ji suprato ir 
pritaria mano plianams. Kuo 
karščiausiais meilės. žodžiais aš 
tūkstantį kartų išreiškiau jai die- 
dos sapnuose, bet ant nelaimės, 
niekada to garsiai nepasakiau. 
Ant nelaimės, gyvenimas tiruose 
išmokino manę sapnus imti už tei
sybę, nekalbėti to,kas yra reikalin
giausiu. Rad*s pakvietimą, aš 
jau supratau, kas atsitiko, ką aš 
padariau, arba ko nepadariau, nors 
tas buvo reikalingu. Bet buVo 
jau per vėlu.

Mano nupirkta ir įrengta villė 
yra ant pardavimo. Aš ją pigiai 
parduosiu.

Da ką pasakysiu tau, senas drau
ge: jeigu tu turėsi kada sūnų, ne 
siųskie jo į girias ir tirus, jeigu iš 
jo vyrą norėsi padaryti. Tas yra 
kvailysta. Giria vyro ne padaro: 
ji iš vyro daro melancholišką svajo 
to.-ą, seną bobą, tokį kaip aš.

egz. knygų vertės..! .. ...15.00

Viso 800 egz. vertės 587.50
Parduota 81 egz. už 12.80

Lieka turto knygomis 76" - ---------
egz. vertės.. ... ............. ! ..574.70

» IŠLEIDIMAI:
v

Į Spauda „Aušros” įstatų. ...13.00
Hektografas .. .................. ....2.50
Spauda liotrrijos tikietų. ....4.50
Stipendijos: V-tei...... . ..215.00

„ V. M............. ..150.00
„ V. D..... .. .200.00
„ A. V.. .......... ..155.00
„ Gražiui........ .153.00

PaŠelpos J. K.............. ..175.00
„ P. M ..... ...50.00

Pinigų siuntinėjimai.......... ....3.24
čekių muitas...................... 50

—
Viso...... >1121.74

Palyginimas.

įėjimų................ . ................ >1684.22
Išleidimų...........;................ .1121.74
Kaso) liekasi IVVD metams

(be turto knygomis] .. .>562.48

„Aušros” Draugystė susideda
dabar iŠ keturių kuopų su 59 sana-
riais. Chicagos kuopon iki Šiol
buvo prisirašę iŠ viso 44 sanariai,
terp tų 6 pavieniai iš kitų miestų;
išbraukta iŠ sąnarių 7, liko 37.
Sc ranto n o kuopa susidėjo iŠ 6 są
narių, dabar joje likos tik 3. 
Brooklyno kuopa susideda iš 13 
sąnarių, Plymoutho iš 6.

Bėgyje trijų metų savo gyveni
mo ,, Aušra”, su visuomenės prisi
dėjimu, sušelpė septynis mokslą- 
eivius. Nors menko išmanymo ir 
piktos valios žmonės savo siundy- 
mais ant ,,Aušros” draugystės ir 
platinimais apie ją melų, dagi ban
dymais areštuoti*] jos sąnarius 
stengėsi trukdyti jos darbą, vienog 
draugystė visą tą išlaikė, o visuo
menė, matomai, nepatikėjo siun- 
dymams, kadangi nepaliovė Šelpti 
pinigiŠkaį moksląeivių fondą. Kad 
ta pati visuomėnė žinotų, ant ko 
jos aukaujami centai apverčiami, 
ką ,,Aušra" Šelpia, paduosime čia 
bent trumpas apie Šelpiamuosius 
žinias. Šelpiamųjų vardus, pa
duodame inicialais arba pseudoni* 
mais.

V-tė, universitete, Šveicarijoj, 
lanko literatūros ir istorijos sky
rių. Raštininkė. Korespondencijo
mis iš Lietuvos ir kitokiais raši
niais šelpė ,,Varpą,” ,’,Ūkininką” 
etc. Pasirašydavo yvairiais pseu- 
donymais. Skaitantiejie ,,Lietuvą” 
turėjo progą pažinti jos plunksną 
piešiniuose ,,Scenos iš-už kulisų,” 
Indiškose legendose etc. ,,Aušros” 
Dr-tė moka jai stipendijos >120.00 
ant metų.

V. M., — lankęs Rygos poly- 
technišką institutą. Už organiza
vimą slaptų ratelių terp lietuvių 
studentų ir darbininkų, ir už so- 
cialistiŠką propagandą du sykiu 
buvo patekęs į kalėjimą. Masko- 
lijos žandarų persekiojamas,moks
lui užbaigti bėgo užsienin. ,,Auš
ra” buvo paskyrus jam >150.00 
stipendijos, bet po metų laiko sti- 
pendijatas, dėlei savo suardytos 
sveikatos kalėjimuose, buvo pri-

*) A Ui ii ko persimo* meluot Balti mo- 
rejs, kur „Auizros" aanarel, M Auksz- 
ukalniutai, renkant aukas moksląeivių 
fondui, du tautieciiu buvo paeikeaine 
atiduoti už Ui į policijos ranka*:

Didelis Lletuvisskaa Teatras.
Chicago. Amatoriszka lietuviszka 

' trupa lo*z nedelioj, 12 d. vasario, 1905 m.
... . ! Melodrama4 veiksmuose po vardu „Jo-

Pasirašo yvairiais pseudonymais j Tvardauckas’’ Freiheit Turner mle- 
[Barzdyla, Bežemis ett.]. Ameri- je 3417 8. Halsted st. Sale bus atdara 
koj išleistos dvi brošiūros: ,,Au- *nt 3:30 po pietų, teatras prasidės 5 vai. 
kos karės dievui” ir ,,Užmušimas T**c*r*- 

25--- ±caro Aleksandro II” jo plunksnos. p
l ”D. Balso redakcija teip jau apie kuopuikiausiai, kaip dar lyg-
į jM>rą jo brošiūrų išleido į,,Iš mu- | sziol nebuvo, teip kad kožnam vienam 
sų praeitis” etc.]. Stipendijos j hus labai akyva pamatyti, todėl visus 

ijam buvo paskirta >60.00, bet po ~ '
, metų padidinta ją iki >100.00. |

J.- K., — medicinos studentas, • (10—Il>
j mokinasi Amerikoj, Šįmet paskuti- j 
; niame kurse. Lietuvoj daug pri- Ms ’, ‘ Minersville, Pa. 16u
| sidėjęs prie platinimo raštų terp karcjgmniuku po vardu 
[žmonių. Išmokėta jam >175.00įderof Knight* of tbe 
: paŠelpos. [ Pennsylvania" lai kis pirma balių 22 d.

P. M., — medicinos studentas, Į v“*rl°’ “ mamieriu saleje ant
«_ »< i -a insudos Pottsville* ligonbuezio, kur irAmerikoje. Maskvos universite-1 . ! musu lietuviu ne viena* gauna prieglau-
te, Maskoliuj, dvejus metus lankė jdv Muxjke bos net in ir
jurisprudencijos skyrių. Už lietu- j naujausios mados ssokiu*. Prasidės 8 
vystę ir konspiraciją patekęs į ••*- vakare ir trauksis iki ^*i Tikie-

i žandarų nagus, buvo ištremtas ant I Us '5c‘* DBef<'oon” dykai \ įsus lietu-
. . ... , vius ir lietuvaites, kaip vietinius, teip irtrijų metų „poselenijos i viatkos . , . , , .... .x v t I apjmkes kvieczia kuoskaitlingiausiai su-

> guberniją. Dabar, besimokįdams; išrinkti.
rašinėja į čionykščius laikraščius, 
ypač į ,,Vienybę.” Gavo nuo 
,,Aušros” 50 dol. paŠelpos.

Apart tų, yra da atsišaukęs ir j liūs Draugystes Lietuvos Dukterų atsi- 
ištikimų ypatų 
jaunikaitis, P. 
skulptūroj. Prašo jis paŠelpos. 
Atsišaukia ir daugiau, ir jeigu lie
tuvių visumenė Šelps ir ant toliau 
moksląeivių fondą, kaip kad jį iki 
Šiol šelpė, daugeliui vargstančių 
moksląeivių bus palengvinta dalis, 
o suŠelptiejie ne vienas šimteriopai 
atsimokės savo darbais lietuvių 
tautai, o tuomi ir patiems Šelpė- 
jams.

,,Aušros” Dr-tės. Vyriausybė.
Chicago, III. 

vasario 1, 1905.

‘ . Preke tikieUmi 50 c , 35 c. ir
25 centai.

P n taisymas ir »u rentimas teatro bus

’ lietuvius ir lietuvaites kviecziame atei- 
[ lankyti kuoakaitlingiausiai.

Komitetą*.

kuopa lietuviu 
„I m pro ved Or-
Roysl Are h ot

Komitetą*
Bali u a su Dainoms!

S. Boston, Mssfe Antra* metini* ba
lių* Dr*ury*te« Lietuvos Dukterų aid- 

rekomenduotas bu* 21 d vasario, pne*z szve&ie Jurgio 
R besilavinai Wa*hingtono, svetainėje po numar. 1M 

Broadvay Exien*ion. So. Bostone. Pra
sidės 8 vai. vakare tr trauksis iki 5 vai. 
ryto. Muzikantai net isz Paryžiaus gra- 
jis po vadovyste J. Tamosavicsiaus. 
Tatrtiszkas dainas dainuos Lietuviszkas 
Choras Pasilinksminimas bus malonus 
kožnam, lodei visus Lietuvius ir Lietu
vaites vielinius ir aplinkinius kuoskait- 
^ingiausiai kv eezia atsilankyti.

Komitetas.
Ketvirtas Metinis Rožinis Balius: 

Chicago. Dr te* Ssr. Antano isz‘Plo
vos (l*z parapijos Apveizdos 'DrėvBTft*! ‘ 
bus nedalioj, 19 d. vasasario. 1905 m. 
Freiheit Turner saleje, 3417-3421 8o. 
Halsted si., tarpe 31 ir 35 ui. Sale bu* 
atidaryta 4 vai. po pietų. Balius prasi
dės 5 vai. Tikieta* vyrui su motere 25c 
Cžpraszotne szirJmgai ant musu Ketvir
to Rožinio Baliaus visus lietuvius ir lie
tuvaites, senus ir jaunus, mažus ir dide
lius. jaunikaiestus ir paneles, nes tai 
bus labai puikus balius, nes dar tokio 
szimet ne buvo. Ant baliaus bus dali
namos visiems svecziams rožes ui dyka.

(17—H) Komitetas. .'
Lietuviszka* Pikninkaa.

Chicago. Dr te Szv. Kazimiero turės 
savo piknink* nedelioj, 13 rugpiuczio. 
Bergmane Grove darže, Riversidė, III. 
Todėl meldžia visu kilu drsugyseziu ne
daryti toje dienoje pikninku ne balių, 
idant vieni kitiems neuikenktumeme.

Komitetas 
(II—IT)

Didelis Teatras.
14 kuopa Susiv. Lietuviu Amerikoje. 

Cleve|and, O parengė su baloj, 25, vasa
rio 1905 m. Poloni* saleje, kerte Fair- 
field ir College gat. puiku ir juokinga 
teatra, po vardu „Vaito pirszlyste;" po 
teatrui bus gražus ir linksmas balius. 
Prasidės 7 vai. vakare. Tikietks 25c. 
kožnam. Veiliuojant ant teatro reikia 
pai m t: “
karo. Visus Lietuvius ir Lietuvaite* 
kaip iss Clevelando teip ir i*z aplinke* 
szitdingai uikvieczi* susirinkti kuo- 
skaitlingi ausiai.

Komitetas.
(17—11)

besilavinąs

Vietines Žinios.
*— Pereitą subatos dieną 

nes išgazdino ne paprastas 
reiškimas: juodas šlakas ant sau
lės. Kadangi dangus bnvo už
dengtas retų debesių,reikia manyti, 
kad tas juodas šlakas ne ant sau
lės buvo, tik arčiau žemės buvo jo 
priežastys. Pamokslininkai jau 
sunaudojo'tą apsireiškimą ant gaz- 
dinimo žmonių pereitą nedėlios 
dieną.

— Pereitos pėtnyčios dieną, 
Humboldt parke nusišovė turtingas 
Chicagos fabrikantas, John B. 
Scully, gyvenantis pn. 1646 Jak- 
son boul. Prie nusižudymo jį pri
vertė sunki liga, prie ko dar prisi
dėjo ir liga jo pačios.

— Chicagos miestas rengiasi su 
visu į savo rankas paimti parūpi
namą elektriškų žiburių. Miestas 
turi savo elektriškos pajiegos sta
ciją, kuri suteikia elektriką 559936 
žiburiams.

— Ant geležinkelio Illinois Cen- 
tral stacijos pereitą nedėlios dieną 
rado užmirštą popierinį baksuką 
su kūneliu ką tik užgimusio kūdi
kio. Mat motina prie gimdymo 
numirė ir ją palaidojo ant Mt Car
inei kapinių; kūną kūdikio turėjo 
palaidoti toj pačioj duobėj, bet 
mat jį užmiršo ant geležinkelio sta
cijos.

— Chicagoj suareštavo kokį ten 
Joną Hoch, matyt vokietį, kuris 
turėjo tiktai 20 gyvų pačių; poli
cija vienog tiki, kad mieste pana
šių moterų išnaudotojų yra dau
giau.

— Dėl didelių šalčių ant ežero 
įšalo keli laivai su visais ant jų bu
vusiais žmonėms, (šalę yra vel
kanti garlaiviai „Donfood” ir 
„Dtfnkan.” Pereitos nedėlios die
ną įšalo Goodrich linijos garlaivys 
,,Iowa,” plaukiantis iš Milwaukee 
su 20 pasažierių.

— Sausio mėnesyj Chicagoj pa
simirė iš viso 2487 ypatos, kuria
me tai skaiiiuje buvo 1391 vyrų ir 
1096 moterys. Daugiausiai žmo
nių pasimirė nuo plaučių uždegi
mo, nes 515, nuo džiovos 272. Pe
reitą sanvaitę pasimirė 530 ypatų, 
kuriame tai skaitliuje buvo 297 vy
riškiai ir 238 moterys. Daugiau
siai mirčių buvo nuo plaučių už
degimo, nes 115, nuo džiovos 67.

žmo- 
apsi-

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

ošiu mitingai ar balių apgarsinimai po 
50e. ui koina syki.

transportai ant Fatrfiald

KokN bus ateinantis metas?
Amerikos fabrikantai ir pramoninkai 

pranaazauja kad ateinantis metas bus 
geras, buse daug darbo, eise* gerai bit
ais ir daugybe naujai atkeliavusiu dar
bininku ras gera uždarbi. Taigi dabar 
jau laikas pirkti szifkortes tiems, kurie 
mislina Amerikon keliauti. Saifkortes 
yra geriausiai pirkti ,,Lietuvos" redak
cijoje nes ežia galite gauti szifkortes ant 
visu linijų ant geriausia laivu ir ui teip 
pige preke kaip pacaios kompanijos offl- 
suose.

A. OLSZEVSKIS.
924 33rd Street. Chicago, Dl.

Emeritą pergali Europa.
Europiečiai labai nusiskundžia, 

buk išvežimas jų tavorų ’į kai-ku- 
rias šalis kas metas mažinasi ir 
tai gana žymiai, * o ypatingai tose 
šalyse, kur amerikinis tavoras ran
da didelį įplaukimą. Ištyrimas 
parodė, jog Europos pabrikantai 
turėjo ant mislies tik vieną mierį, 
beje: padarymą pinigų, nesirūpin
dami visai iš kokios medegos jų 
tavoras yra padarytas. Amerikon 
nai tuojaus patėmijo jų klaidą ir 
pradėjo produkuoti tavoms sanži- 
niškai, už kuliuos geras pinigas 
tuojaus buvo atmokėtas, Tie da
bar kontroliuoja svietą. Ta pati 
yra priežastis, kuri padarė Trine- 
rio Amerikonišką Eliksyrą Karčio
jo Vyno geriausiai žinomu vaistu 
nuo visokių 'skilvio ligų. Viso
kiuose atsitikimuose apturėjo ge-. 
ras pasekmes. Atnaujina kraują, 
darydamas jį grynu ir stiprutn, iš
gydo kiekvieną skilvį,, sustiprina 
raumenis ir nervus, išklaido sveiką 
peną po visą sistemą. Ant par
davimo randasi visose aptiekose. 
Juozapas Trineris, 799 S. Ashland 
av. Chicago, III.



__

Kerte Ashland Ate. 
ir 48-tos nl.

Towq oi Lake. Pas Spiegel’s 9133—9136
Commercial Avė.,

South Chicago,

Baldai, Patiesalai ir Pecziai ant Bargo.
Pirma invedimo Spirgel io vertingos iszmokestines instaigoa žmones velyjo apsi

eiti be naminiu daigtu ir baldu,jei negalėjo užmokėti grynais. Bet dabar jie ateina 
czionai tiesiog kaip vaikai be jokio koktumo ir mums tas padaro tiek smagumo 
jiems intikti, kiek jiems musu intikimas. Mes tikime, kad musiszkis yra “vieninte
lis būdas.

lt 1 /

150 Sek lytini u ailin. Puikus apmuszalai ir gera politūra.
3 30.00 Ailios, pardavimo preke 318.00.................. Isalygos 32.00 inmoketi.;...............50c ke* sanvaite
3 50.00 Ailios, pardavimo preke 323.00................... Iszlygoe 33.00 inmoketi................. 50c kas sanvaiu
3 85.00 Ailios, pardavimo preke 331.50................... Isslygos 83.50 inmoketi.................75c kas sadvait*
8 85.00 Ailios, pardavimo preke 339.75................. Iszlygoe 34.00 inmoketi............. 31.00 kas sanvaite
3100.00 Ailios, pardavimo preke 347.50.................Isalygoe 35.00 inmoketi............... 31.00 kas sanvaite
3150.00 Ailios, pardavimo preke 369.00................. Iszlygoe 37.00 inmoketi.......... . 31.25 kas sanvaite

Kitos ailios po $75, $93.00 vertos daugiau negu dvigubai musu svitos pardavimo prekes

Smagios Snpuoles ar- 
žuolu ir mahogenu 
baigtos, 6 kvarmos 

$2.69 ir $1.69
PASARGA J VInon karu HuUon 

- r— perseNdo ant Ash
land Avė., iszlipk ant kerte* 4M-to* 
uly esioH.

Specialiazkos iNzIyęos szi 
tani iszpardavimui.

Mes iureugiaiue nainim pilnai.

t 25.00 vertes, 12 50 inmok.. S2 kas meneais 
• 50.00 vertos, 35.00 inmok.. 34 kas moneris 
3100.00 verte*, 310 inmok.. 36 kas tnenoais 
3150.00 verte*, 315 Inmok., 38 kas menesi* 
3200.00 vertes, 320 inmok., 310 kas tnenesis

Atdara kas vakaras
Be Sereriu ir Petnycslu.

NESIUSK PINIGUI K.EA'i».
J?*?1 p*<“r,lntl.rnn«u tavoms u kataiioguTiZ 
duonine riu v. j

i*1*1-“'"" , tavr /
\ < 07 [/r“i * kll.^u,iH <-' —j

»••*, >-t 
maiin.ltne *nt kito>l bu* t

ir » K'nrrabtaU. V tok a* U. bu* »u<Vta in 
M pliušine šilk u Išklota *k r ynu ta. Kada atveš.

pertlurak viską tr Jeigu tau tte daiktai tinkta atmokėk e* prosui •H.W7 U atvežimo kaštu* ir 
peallmk tavori'*. Jei netinka nemokėk nsylsno cento Viskas ko tnc* norime, kad roko- 
menduoiumeį m u* tavo draugam*. S*>« daiktai *u motorikų lafirodellu ir 48 coliu ilgu h-nolnge- 
llu kaštuoja |17U Me* galime juoe prtaluati tau ir pečiu. Vigu tu u* prašymu prisiusi vUut 

pinigu* Ir BnA. aut i to kalto, v
L. A- MOLLAND Jk Ck>., Įff rt Wt*hlngton Rt . Chitmeo. III.

MAHJA DOVVIATT

Kauno <ub. Staullu pavieto.

723 W. IStli Street.
Nuo Stos Iki 10to* ryto, 
auo T-to* iki • vai. vakaro.

Nedaliom* liktai auo s-io* iki 10-tal ryto

Telefoną*: Murdau 1382. 
Teiefonuot galima i*a kiekvienos 

aptieko*.

Nereikia Mokėti iki Iszgydymui.

Ant 17 Akmena
Laikrodėlis

^^■ESSSpe^ t uotas ant ar motu
Sly laikrodėly pasius- 

■Ims C. O. D. ant ktekvtouo adreso. tu pavelyj*- 
mu isseirsamlneoti. Jeigu bu. toks kaip rasto- 
are, atsimokėk ezprosul $5 73 Ir etvedtss* 
kaistu. Ir pasiimk laikrodėly. >1 na, nemokėk 
ne vt.no oento. Atmink, kad ni loki pat laikro
dėly kitur mokėsi *36 uO. Prie la knatelio dar 
pridedama 14< ankstau labai gr*šu leneiunely 
sa kompasą dykai.

Patentuota* reguUo
loti na, nutukto užsuka
mas ir nusiau>mas, vy 
ristksa ar motarisskš*, 
tik auksuotas, d rifam 
"Huatlatr** lukštui, 
terastai išakyto 1 k uous. 
Irikrai perui laika rodo

Eicelslor Watch Co.
1MH> Central Bauk Bliig, Cbicago.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau Mikolo Viliutno (Bendorai- 

ciio) Suvalkų gub., Vilkaviukio pav., 
Gižu gm , kaimo Baroukines, Gyvena jis 
kur ant farmu, turiu prie Jo svarbu rei
kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti tinę ant adreso:

Vincas Ramsnauckas.
P. O. Box 1U,1 Mineraville, Pa

Pajieszkau Alzes Adomaitines (po tė
vais Dereszkiutes) Suvalkų gub , Sena- 
piles pavieto, bus 14 m. Amerikoje Vi
dutinio ūgio, rauplėta dantis pryszaki- 
nisi dideli, kaip juokiasi iszsiiioja, no
sis smaila ir ant kaktos turi pletma, pa
likus orionais viena valka 4 metu, o 
antra 4 menesiu, 5 metai atgal užtrukus 
isz po geležiniu grotu iszdure in PUts- 
burgo kalnus su Portunatu Kazlaucku, 
kuris yra palikes Lietuvoje paezia (po 
tėvais Barbora Giedraicziute) Kauno g

Pajieszkau Antano Truuinskio, Kau
no gub.. Telsziu pav. ir parap , Branu- 
piu sodos. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adresu.

Kas. Valickis,
5 Beaver av., Allegheny City, Pa

Aukoti TautiMzkieniM ItelkalaiiiN
Isz Waterburio, O>nn. ■*'“

T. Tumia, P. Meldaiis ir M Veprauc 
kas po 50c.; J. Sigevicsia, A. Valroden, 
M. Valroden, A. Skripstunaa ir A. Bnr- 
tuszka po 25c.; G. Sigevieziene 15c.-, 
A. Lutkeyiczta 10c.; J. Veprnuekas ir 
G. Veprauckiene po 5c. I*z viso 33.10.

I*/ to paskiriame 32.00 kankmiiniams 
31.00 „Auszros” Dr-tei. 10c ant laalei- 
dimo knygų.

Isz Delray, Mich. Sudatoa aukoa ant 
susirinkimo ,,Dr Szliupo Draugystes. "

Kankmiiniams:

Nauja <*ale ir saliunas.
Turiu ui garbe praneesti visiem* drau

gams ir kaimynams, kad aaz savo name 
po nr 3113 21 8. Morgan st. isztaisiau 
didele ir puikia sale, tinkam* didiiau- 
■iem* vieaziems susirinkimams, baliams, 
veseilioms, mitingams, apvaikssesioji- 
mams ir teatrams, todėl užpraszau drau- 
gyseziu delegatus ateiti pamatyti ir per
sitikrinti. kad visokiems draugyscsiu 
susirinkimam* ar baliams turit* asla ar
ti puikia, didele ir nebrasgia sale.

Teipgi sziatne paežiam* name atida
riau pirmos kliasoe saliuna, kur visus 
savo senus pažystamus kviecuu atšilau 
kyti ir pamatyti mano nauja vieta.

K. I~audan»kis, 
3119 S. Morgan st., kerte 31*t Place 

/ (17-11) '

K Juozaitis ir
J. 1*. Curlan ( o

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastu ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynu, vadinama*: 
"Togo Teste" yra geriausiu tr sveikiau
siu už visus kitu* iki iiol buvusius kar
čius ir kitokiu* vynu* TogoTonic pra
šalina visokiu ligas, kaip tai: Reuma- 
tiunf. neuralgia. skaudėjime vidurių, 
sunkumą ant krutinės, teipgi taiso a- 
petitą; žodžiu sakant yra m k alingu 
kiekvienam žmogui Mes i ar naudam! 
aavo guodotiuiems tautiečiam* vely- 
jame dėl persitikrinimo paklausti u- 
vo artimiausio taituniniko apie t* mu
sų naujai išrutą vyną Togo Tome. 
Prekė už butelį 81-00. už tunna 87.50 
Reikale prašom atsišaukti ant adreso:

TOCO WŽNE CO.
517 Mifwaukse Avė., CHICAGO, ILL.

Ra u lai kur tu 
begi? Nugi pas 
Petrą Nzieki nee 
labai o
pa* ji galima aui-1 
vedyli, nee ji* turi 
puiku ir stalu ba- 
varške alų, gardžia | 
rusk* ocziszciena 

8 . grieika, cigarus net
it* Havanos, o iszslgerus gauni žmogus 
K i k u užkandi kiekviena diena, ui jau i 

iausu umisu kalbėti negaliu. Lik I 
veikas turiu skubinti*. Prie to ji* turi 
puikia ule dėl veaeliu ir mitingu ir pa-1 
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikit* pas ma- i 
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso-1 
kiuoee reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iu kitu miestu galite gauti pa* mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, 
3321 Auburn av., Chicago, ilt. 

ITarpe 33-ioe ui. ir 33-ioPl.) 
Telephona* Y arda 6012.

= = • 4 
i = I -

3 . 
3$

Nsu|*ut<*i • Sž rašte* Nedicines:

l*rot. J. M. Brutuiaa
Now York ABrooklyn, USA

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus mediškas užžiurčtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

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

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

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

Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos aut 
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, bei Jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra. • - z

Gyduoles Dykai iki Isz^yjimvii.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
M»t užstatoma *<Mt kandančiu i nuo unisoMįusių Ilgų, nuo kurių negalėjo iitigydyti, atplaukti j musų gydynyčių Ir parno- 

gyti musų NAUJA BUDA, kurta yra laikoma* ui neklaidingą.

Ofioo valandos: nuo 10 ryto iki 4 j»o pietų; nuo 6 iki 7 vakar*. Nedėliotus ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

duos man žinia bu* prieteliKkai užganė
dinti, nes man reikalinga žinoti, ar jie 
gyvi ar gal Dievui dusze atidavė.

Kazys Adomaitis, 
Gardensville S ta. Baltimore, Md.

(11-24)

Pajieszkau savo pusbroliu Juozapo, 
Kazimiero ir Marijonos Navicku, Kauno 
gub.. Telsziu pav., kaimo Pakalniszkiu, 
gyveno Chicageje. Jie patys ar ka* ki
tas teiksis duoti iine ant adreso

Ant Navickas,
3321 Auburn ave^ Chicago, UI.

Pajieszkau savo brolio Kazimiero Kar- 
paežio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kupszeliszkiu kaimo, 34 metu amžiaus, 
apie 15 metu Amerikoje, pirmiau* gyve
no Chicagoje. Jis pau ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Vladislovas Karpaczis,
479 S. Center st., Chicago.

Pajieszkau BenediktoKaszavskio,Kau- 
no gub., Raseinių pav., Kaltinėnų mies
telio. Jis pau ar kas kitu teiksis duo
ti žine ant adreso;

Joe Yoga, 
Box 393, Lincoln, III.

Pajieszkau Kazimiero Gužauskio.Kau- 
no gub., Sziauliu pav., Kurszenu vol., 
Kabeliu kaimo, 7 meui Amerikoje. Aiz, 
jo brolis, pribuvęs ir Amerika 31 d. sau
sio sziu metu norecziau su juo susižinoti. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:
. J<e Ciuzauskas.
194 Athens st., 8. Boston, Mass

- Pajieszkau savo draugu Tamosziaus 
Vaiantos ir Juozo Pajavio, abudu Suvai
kė gub., Kalvarijos gm., Jurgežeru kai
mo. Jie patys ar kas kitu teiksi* duoti 
žinia adresu:

Juos. Zabarauckas,
157 Hope st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo draugo Petro Nor- 
vaiszos, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakrojo miestelio. Jis pats ar kas kitu 
teiksis duoti žine ant adreso.

e Antanu Zdanys,
23 l^vrrence st., Paterson, N. J.

Pajieszkau savo giminaiezio Bakszu- 
ko ir savo Susiedo Jurgio Naujoko, abu
du Kauno gub., Raseinių pav., Bata
kių vol., Varnaicziu sodos. Jie patys ar 
ku kitas teiksis duoti žine-ant adreso:

Sim. Bakshas,
253 22nd st., ■ S. Omaha, Nebr.

Pajieszkau savo dėdės Petro Kanapin- 
skio, Kauno gub.. Raseinių pav., Viduk
lės parap., jau nuo seniai jis yra Ameri
koje, Pennsylvanijoje, teipgi Stanislovo 
Bzidlauskio Keksiniu parap., ir Pran- 
ciszkaus Silvlno Raseinių pav., Ne- 

'makszcziu parap., Taubacsiu sodo*; tu
riu prie ju svarbu reikale. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Kaz. Soroczka,
Box 438, Westville, III.

Pajieszkau apsivedimui Dzmintingos 
lietuvaites ne senesnes kaip mano metu 
— 22. Del artesnių žinių malones atsi
szaukti, adresu:

Vincas Povilaitis, 
Box 325, FrankHn Furnace, N. J.

Pajieszkau savo dėdės Vincento Ber- 
notavicziaus, Kauno gub.,Raseinių pav., 
K vedai nes parap. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adresu:

Aleks. Navardauckas, 
526 Dickson st., Homestead, Pa.

Pajieszkau savo brolio Jono Pileckio, 
Vilniaus gub., Pakrovu kaimo; turiu 
prie jo labai dideli reikalą. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adresu r

Zofija Pileckiute,
Brooklyn, N. Y.

(17—11)
73 Grand *t.,

Urban ta*. V. Banionis, A. Sendzika* ir 
M. Mockus po 25c. Viso 32.00.

Mokalaei viams:
J. Saule* ir A. M atjosiant* po 50c.;
Urban tas 25c. Viso 31.25.

P.

MatUNzel!
Pvelyk man nuvažiuoti ant baliaus. — 

O kurgi, dukryte, ta* balius yra? — Pas 
P. Karecka, West Pullmane 12 d vasa
rio. Visos pažystamos merginos ir vai
kinai teiksite* atsilankyti ant saito pui
kaus pasilinksminimo.

P. Karecka*.

Pigiai ant pardavimo groserne ir bu- 
czerne su visais i n taisymais. Priežastis 
pardavimo liga. AuiszaukiU adresu:

Joe Tnaakafka,
3236 Illinois et., Chicago.

Pigiai ant pardavimo geras lotas ant 
Hermitage avė. arti 46 tos ui. arti lietu
viuko* bažnyczio*. AtsiszaukiU 
,,Lietuvos'’ redakcija.

in

Reikalingi lietuviNzki vyrai.
Mes reikalaujame agentu perstatymui 

mus visokiuose miesteliuose ir miestuo
se perdem po visas 8uv. Valstijas, par
davinėjant musu auksinius, sidabrinius 
ir nikeliniu* laikrodėliu*.

Mm teipgi neuiilgio reikalausime ke
leto vyru kalbancziu sloveniszkal,keliau
ti su musu amerikoniszku pardavėju, 
neszioti jo paiiurinin skrynele ir būti jo 
pagelbininku bei talku.

Mea mokame algos 320 00 ant sanvai- 
tes, ar rabatą tikriems agentams, ir-815 
ant sa n vai tęs pagalbininkams ir įni
ktai*.

Tik teisingi ir blaivu* vyrai teatsi- 
szaukia prie mus; paraszyk savo pravar
de ir adresa aiszkiai.

Great Eastern Watch Co.,r
Box 564, Dep. b, New York City.

Duodu žinoti visiems, kad asz apsive
džiau su Jieva Degucziute, szliubas bu
vo subatoj pnetz Naujus Metus. Vesei- 
lia buvo puiki, isz kurios kožnas užganė
dintas; Valgiai szalti ir szilti, gerymai 
visokį, 4 bartenderiai balui apsirengė 
patarnavo su valgiais ir gerymsis. Ve- 
setlia traukėsi 4 dienas, aUibuvo Tsmu- 
sonio saleje, prusiszka orkestrą groji jo 
visa nakti. Norinti atsiszaukti su kokiu 
reikalu teiksis kreiptis adresu:

Antanas Kairuksztis, 
213 E. Oak st., Bhenandoah, Pa.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, goriau nežinodami, 

■ unezia *avo pinigu* in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauezius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju, tai 
siusk juo* per ,,Lietuvos" redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vieto. pri
imti ir niekados ne centas nežus. ’, 'Lie
tuva" jau 12 metu kaip stovi ant tvo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu s! olų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kele dė
tai m tis tukstaneziu dol. vertes ta voro 
knygomis ir kitokiai* daiktais. Szia- 
dien per „Lietuvos" redakcija siunozia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai.* „Lietuva” yra 
tai didžiausias bankini* kamoras ir 
paėsto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
iu kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvos" redakcijoj, ežia tavM neap
gaus Ir gausi laive koki norėsi. Raszsyk 
tuojaus, o gausi prekes visu szifkorcziu 
ir pinigu prekM

Adresuok ant vardo „Lietuvos” tos- 
autojo sziteip:

A. OL8ZEW8KI8.
924 33rd St. Station 60. Chicago, III.

— HH8. heavittrt . Chicago, III.
Nauja lietuvisska

GROCERNK IR BVCZBRME.
Užlaiko szvieiias ir visokias rūkyta* 

mėsas bei visokius grocenszkus tavorus. 
Tavorai pirmos kliasoe, greitas patarna
vimas. Preke* pigesnes kaip visur kitur. 
Visus aplinkinius lietuvius uikviecsia 
atsilankyti ir persitikrinti.

Szis $30 Auksinis Laikrodėlis m 
proga pi riti goHauoiP gryno auto- 

laUro-hli d prrtf Lukštai yra ti
krai auksuoti, grąžtai ranka gr*vtru->ii. turi dvi

Dykai auksini* l^aikrodribi

tiM.ca ro*ultotorių, im-ita nu* 
ta* ir «ina iki minutab Myk 
ro,Mlx> ji* rr* pat* ta* Aito*

Ušl arearoiuitn-i musų vaivboa Ir davimo pragos 
kodnam įgyti tukt puikų laiknatolį už n-unlaaU*- 
kg prokg. mg* prižadam* pa*iųdl litų laikrodMį

Pirma* UetuvLozka* Saliuna*.
BolI’ Phono 868-X E’ Phone 1033-A

Geriausias alus, Puikinusi Havanos ei 
garai. Importuoti Vynai ir kiloki gėri
mai. Savininkas geras lietuvi*, apsipa
žinęs su visokiais bizniais; reikalaujan
tiems rodąs duoda dykai. Apsilanky
dami ežia lietuviai ras sau užgadedini- 

(AI-H) 
JULIUS GALMINA,

400 Mechanic st., Camden, N J

Cn-įkala t lai u *B. tuo* do 
ų Ir lalkr-atolį pa»ių*li

rdšh nuna Mtnai hrsaių parankų ar varžymų 
dšlrl likusių arvtani aš'a manta fa JdafitoaM 
tau ir žinome, kad ba.i Ark ažgaoMlnia* it pir 1 
kinio, jog atlyginai ba užvilk lino likualna *9 po .

Ukaliaka*

l»»

Piaifos

John't Supply Moutg ctoLauo.h.i.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.

tas, K m kardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Msrszalku

GuodoCnietn* Kunigam* iardir* 
u- Kapas, Amatas. Dalmati- 
ss, Alba* Stula* irvisutbož-

Guodounom* tnuuukom* ir bai

'liėk* artistiszkai in laiką.
[ Noredamo* gundotino* Dr-tez, 
arba gnodatini Kunigai, kad Jus* 

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sa*o tautetę, paveskite ji tikrai 
betų w ai tiait

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St-, Chicago, Iii.

F.PBradchulis
Attornej and Conoselor at Lai. 
Chimbtr of Comoerce Bldg. Room 709 
S. E. Corner LoSalle <fc Wuhingvon

CHICAGO, IEU _____
Telophone Maio 3643.

Wleninio!ta lietuvy* advokato*, boigęa 
tnokalg juriaprudenci joaczion Amerikoj 
Weda provaa kaip clviliazka* terp ir 
k n m i n ai i»z k a* visuoae »uduo»e.
Kės. 3112 S.Habaed arti 31 moa.

Tel.Tards 6046

akštal*.
M RECH * Co Whole**ler*. O»»t Si. Ch>ca<o

I’asHrjra Merffautiem* vyram*.
Visi SMsdieaintol garoIagi gydymai per gro 

matas yra tik viliojimą pinigą nno ligosią. J*i- 
gu tikite in telsyb* tr roikalnnjnte pagelbo* nuo 
afaikroetiamu lytlssku bei nervlssku ir kitokie 
ligų (issgydome nuo girtybe* — nešinant gali*** 
Išduoti gyduoles) su musu Naujausia Methoda, 
nuo kūno* tnkstancsiai paslgelbeio Ka* nori

KoenigNberK Spėriaitats. 
Boa 108, Ne. South Eigbt Btroet, W intomiburg. 

Brooklyn. N. Y.

’ST Anksnotas Laikrodėlis
.»»a ii ■ insimeteuantpažlu-
JfflMrojimo dyk»| >1U1 /ražu rauk* 
^QN«*<^lirikviruota 14 karstu -trigubo 

n auinni lslkr.-il.-ll.
VĮBHnMKy

11,1 k--riauslu skiuciri.,tu vi
duriu C.O. D. ir ez proso *a*tala 

apmokėtais už 8:< l»M. CiiUrinimat aa to ne 
«u, retetflta ir kabutis su kožnu laikrodėliu. Šil
ta* laikrodėli* nepaluoo, kaip kad pienuotasis, lai
ko laika knogr-rlaustol ir yra vartojamos geležin
kelio tarnu. Ji* Išrodo kaip už *40 gryno aukso 
laikrodėli*, ir kiti valsbtal prašo už JI 110.00. Jei 
prtsiunil su pareikalavimu *3 9*. tai me* duosime 
puiku žiedą ar peili dykai ir poaluslme laikrodėli 
apeaugota pačte. užčM vdsml tau siuntimo kašto*. 
Dvkfli viena* laikrodėli* jei pirksi ar parduoal 
"JSKi.fe-šis. Paminėk kokį, vyriška ar moteriška. 
M RECM SCo,Whol»**l* 4Uu>slsr« 
B*Pt 107, Cnicago. Iii.

JONAS SZOLI8,
Pirko narna už 86000 00 pu. 4508 8

Latiin *8, Chicago, Hl. ir atidarė ja 
me

Gronorne ir Buczerne.
Užlaiko Kviežia ir gera tavora ir viaka 

parduoda pigiau negu kiti.
(2-25-05)

Sali linas
JUOZAPO PAPIEVIO,

471 8o. Canal 8t., CHICAGO.
Pilnas geru gėrynių, puiki vieta užeji- 

mui, biliardas pasibovyjimni irsalinnin- 
k>is geras žmogus, jei neturi draugo jis 
pade* tau gerti. (]IA~0?)

Dykai! Dykai!

L—VA, P. 0. Bei 268. 
ADISON 8Q. N. Y.

Dr.O.C.Heine

TEISINGIAUSIA FIRMA 
Laikrodžių. tosciuHIių. riedu, špilkų. 
»kri*kų. ktoroetų. fleitų, koecertiakų, 
armonikų, ir M.
Kada tik reikalausi it virAminėtą 

daiktą, tai kreipkis jm* M. J. Dami- 
joiurri į Caicaoo, o čia gausi ge
riausių gatunkų tavorus ui males- 
nię prekę negu pas svetimtautį.

Jeigu dar neturi mano katauooo, 
tai raly k iendien prisiusduns ui 2 c 
markę dėl pačto kaštų, o AafaAo^ę 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
3108 Se. Halsted St., CHICAGO. ILL.

DENTISTAS

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. Halsted ulyczis.

Gyvenimą* viriui Aptiškę*.

CHICAGO, ILL.

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

Nerviszki Vyrai
Vyrams reikalaujantiems pagalbos prlsiuneiu 

kopija garsaus recepto dykai Ne 0.0 D 
ne apgaoingus vaistus, tiktai recep

tą. Prrsžaftažttr ttia patarga 
AialRGUl. .

Sti pasarga yra vyram* ssgrtaato* nervits- 
ko* ti*tetno*. kurto per savo jaunyste* klaida* ja 
papilde. Klaniyklte mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotu* apsavingu* valdai, slektrin- 
ku* diržu*, "*pMtolf*tu*" ir kitu* ndlkuda* be 
verte*gydymu*. Nuo diržu nepagyille, o nuoia 
tai vartodami valdu* *unaikjr*lte pilvo žlabezio- 
Jlma, užnuodlniite vtoa ddema ir padarysite 
•avo liga naiizgydoma

Daug metu s*z kantejau *avo jaunyti** klai
da*, nsrviiikuma. naktiniu* tekėjimu*. *koka 
vyriizkumo. dlpna atminty, doko ambieūoa, 
neramumo, gėdingumo, tironu tkaudejlma. viaa- 
tiny auillptma ir tt. kaip paikių* pirkau ir var
tojau Tito*los patentaota* ryduolo* Ir vilko ko 
tik lazgirde*. Ant galo buvau privirote* važiuo
ti in Eropa pagalbo* jiaizkotl po* g art u daktare, 
kur* man* fr liagyde.

To daktaro recepte, poni kuri man valdai 
buvo užraityti, a*i tr dabar turiu pat *av«. Kaip 
tai lunku yra pagyti n*o tu ilgu a** tinas i»t 
patyrimo, todėl aai noriu ir kitu* pagdbaU. Kas

mai* dykai. A** jau gavau *timtu* lalstku i»« 
visu *zlo* atalla* krantu nuo vyru, kuri* raszo 
kad imdami valdus pagal **y reeapta visissjtal 
pagijo, telp kaip ir asz.

Recepte užraityti dlpru* bet nivodlngl vai
stai ir rooeptag telp pataisyta* kad vaidu* gali
ma gauti kiekvienoje geroj* apttekoj* už mažu* 
pinigu*. G*v* reeapta, jei nenorom* patys *1U 
in aptiek* užstelluoU valdus, tai p*ra*s*kite 
man, o asz jum* juo* ozto Chieogoje paiirupln- 
•įu ir prtsiunslu. A** nesu uosiu C. O. D. kad 
iaivlhoU nuo jus pinigu*, arba perduoti jumis 
vaistus, kuriu jus nenorite. Jeigu patemyelte 
mane kam* nors neteisingu, galit* tai paganyti 

szltame paczlame laikraiztyj*.
S*1 paaarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi matykite man nlasdlen. o gausite to ro- 
bepto kopija ir reikalingu* patarimu* dykai

Buslszlapintmas lovoje bemiegant ir labai tanku* 
szlapinimas yra pūsles ilga, o ne paproty* arba pa- 
•Įleidimą* kaip įmone* m tolina. Be pagelto-, ta 
liga nuototal eina blogyn ir ant galo ateina toks 
laika*, kad sziapuma* tie perstosimo varva To
kio žmogaus niek* nenori Laikyti ir ji* daug ne- 
prtlmnumu nukenezia. Mu*u'"UROKURA" gy
duole už *3.00 iszgydy* ta geda daranczla liga ir 
podarv* tave sveiku! linksmu ir laimingu, be atsi- j 
traukimo nuo darbo ir jokiu neparankumu. Ne- 
du.kn£ta‘ gyduolė,u‘p!^ taoteu.‘° PŠiy pLtalTuma V.i Mlto'ku’llu be’to
vanoti ir kaip užsltei/ytl k^ grelcziau bagt /u£ J?““ >

JONN'S SUPPLY HOUSE chkaoo *ill 1 c. BcntMn, P. H. box 655, Chicagc, 10.

■

Asz issgydau nuodugniai kraujo už- 
nuodyjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo sagitno save ir issuykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir. skaudejima gaivos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugarot 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakime 
azirdies, užvma ausvse ir galvoje, dre
bėjimą kraujo, namelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma koįoee, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuroe^ 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, u iširu pi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
lya yra nusilpnėjo jog negali atsakančiu 
atlikti vyro pnderysesiu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Sumszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir dailgumas ne- 
jieezko pagelbos tikėdami jog negalima 
isssigydvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu issgydyma trumpam laike.

Kiru VISOKIU LI6U OYKil.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviuką knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo j u apsisaugoti ir uzsigydyti.

Dr.B.M.ROSS^^'H'
Ofiso* atidaryta* kasdien nuo9 Utį 4. Panedalto, 

Berodo*. Petnycsto* ir Bubato* vakarai* nuo«:» 
Iki & Nedeliotn nuo 10 iki L

Iszmegink Viską ir Palaikyk Geriausia.
Ir vėl naujas metas pasekmingo gydymo ligonių pasibaigė Dro E. C. Collins’o tai- 

stininkystos Institute.
Daugelis sirgusių yvairiausiomis ligomis tapo išgydyta ir dabar džiaugiasi 

vėl iš savo pilnos sveikatos ir laimės. Skaitlius ligoniu 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 Specialisto j>agelbėjo Žmonijai labiau ne
gu kuomet nors pirmiau. Pereitame mete tūkstančiai gydimu rašė Drui E. C. Collins- 
ui. velydami jam laimingų Naujų Metų ir pasisekimo kitiems metams.

' Kožnas sergantis Vyras/moteris ar vaikas pirma nusidavimo pas kokį ki
ta 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 bile kam, kuris sirgdamas jų pa
reikalautu-

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

Išgydyta* nue hemoreidų Ir ligos pūstos \ ~

Uarbingtausias Profesoriau.
Turiu vilti, jog guodotinas Profesoriau 

malonėti perskaityti kelis todiius dėkingumo 
Sirgau syfUiu suvirf per penkis metus. Ėjau , 
pas visokius vietinius ir aplinkinius dūkta 
rus bei specialistus, bet vietoje jaustis geriau, 
syfilia kas sykis giliau leido šakai* mano or- 
ganinnan ir telp iki plėtojo, kad neturėjauaa 
vyje sveiko kupo ir jau paabejojau apie savo 
gyvastį. Vienas ii mano draugų parūdijo man 
parašyti pas Tamiatų Prof., kurio su nenoriu 
paklausiau. Atsakyman gavau vaistus nuo kn' 
rių pasijaučiau geriau, taigi paraitau antru 
kartu. Xuo tų paskutinių kasdien Ja°^i*u*l 
sveikesniu ir ligdien galiu degalai pasakyti, 
jog estu pilnai sveikas. Ūktai meldžiu priimti 
nuo manys žodžius tikro dėkingumo ir a* ru- 
pinsluosi nurodyti ant Tamistosisavo bendra- 
broltom* kaipo ant geriausio daktaro.

Su jausmu dėkingumo pasilieku ant visados 
Ksawery Zarybe,

Išgydyta nuo uzsi»anė|usiot skilvio ligos Ir 
skausmų inkstuose.

Mirya Belinb,
R. F. D. N. 3, 
Clarkson, Neb.

prisiuntei man gyduoles, kuriomis pradėjau gydytis ir pati n mįsle- 
bėjau, kaip už poros sanvaičių pasijaučiau pilnai sveika.

Užtai tegul Tam istų Prof. Dievai užlaiko savo globoj ui a t grie
bimą manys nuo neišvengiamos mirties.

Šito velija deganti dėkingumu gydinė.

Beatoge, Mc

Paul Wasilewski,
Box 116,

Grampian, Pa,.
Guodotinas T»mi*ta Profesoriau:

Suvirtum 1S metų kentėjau nervišku* galvos skaudėjimas, turė
jau baltąsias antdrapane*. nupuolimų gumbo, gėlimų vidurių ir abel- 
nų nusilpnėjimų. J ieškojau pagelbos pas y vairius daktaru* ir spe
cialistus ir syki net pasidaviau operacijai vienoje iš klinikų ir 
nieks mau netik nedavė palengvinimo, bet priešingai. liga mano kas 
sykis labiau plėtojosi ir jau maniau, kad reikė* skirtis sa šiuo svietu. 
Ant laimės atėjo man mislls parašyti pat Tam lt tų Prof. ir Tamista

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

Jis išgydo pasekmingai visokias ligas: Chroniškas ir užsisenėjusias ligas — plaučių, kruti
nės, skilvio, žarnų, inkstų, kepenų, pūslės, kaipo ir visokias ligas papilvinės plėvės, skaudėjimą 
gerklės, nosies, galvos, nerviškumą, drebėjimą ir skaudėjimą Širdies, katarą, užsišaldymą, .dusulį, 
kosulį, plaučių ir bronchijinį kosulį, spjovimą krauju, šaltį ir karštį, trumpą kvapą, nevirinimą, 
neuralgiją, reumatizmą, gėlimą kaulų, deginimą ir skaudėjimą strėnose ir nugaroje, auksagyslę, 
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 vieninteliu speciališkumu trumpu laiku išgydyti DŽIOVĄ.

Dr. E. C. Collins M. I.
140 VVest 34th Street, • . New York, N. Y.

_ OffIžo vatando*. noo 10 ryto iki 5 vakaro. Utarninkais ir Pėtuj-čionai* iki ė vakare, o Nedėliotai* nuo 10 ryto iki » vai. po pietų.
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