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Pasirodo, kad net ant kar
eivių, ypač ant seniau tarna
vusių, jau caras negali per 
daug užsitikėti. Lenkijoj ir 
Mažrusijoj pašaukti po gin
klu kareiviai kėlė maištus. 
Volyniaus gubernijoj,važiuo
jant trukiu, 300 rezervos kar
eivių iššoko su ginklais iš 
trūkio ir nutraukė į girias, 
kur slapstosi ir dabar. Prieš 
juos išsiuntė ištikimiausius 
iki šiol, bet kvailiausius, ka
zokus.

Peterburge praplito paska
las, buk caras rengiasi, kaip

Iš Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėj gruodžio 

mėnesio pereitų metų Vil
niaus gubernijoj buvo 11 gai
srų. kurie užgimė: nuo neat
sargumo 1, nuo negerai įtai
sytų ir nevalytų dūmtraukių 
1, nuo nesusektų priežasčių 
9. Visuose atsitikimuose ug
nelė pridirbo blėdiee ant 1946 
rubl.

Patžudjsčių buvo 1. staigų 
mirčių 1. Vagystų išpildė 
5. Pavogė daiktų už 275 rb., 
ir gatavų pinigų 45 nrtfrr 
Arklių Vilniaus pavietyj pa
vogė 2.

Iš Mintaujos, Kuršėj.
Mintaujoj suštraikavo dar

bininkai. Dėlštraikų ir dar
bininkų maištų mokintiniams 
pailgino Kalėdų Šventę ant 
neaprubežiuoto laiko. Mo
kyklos visos uždarytos. Kai
po priežastį uždarymo val
džios paduoda 
smarkiai mieste 
Apart tymų, gal 
liepė ir užgimę 
maištai, nors valdžios to ne 
garsina.

Karaliaučiuje, ant upės 
Prėgelio. ant ledo atsistojęs, 
nusišovė grafas Eulenberg- 
Galingen. Paliktoj groma- 
toj grafas apreiškė, jog todėl 
nusižudo, kad pratę-nužudė. 
Kūnas jo nuvirto į vandeni 
ir srovė jį pagriebė ir nune-

tai buvo senovės Maskolijoj, 
sušaukti žemiečių rodąs ir su 
joms pasirodavyti apie krašto 
reikalus ir sako, buk tas už
ganėdina Maskolijos libera
lus. Apie ta užganėdinimą 
galima abejoti. Juk čia ai
šku, kad ( aras visokiais pa- 
skalais, tyčia jo tarnų leidžia 
mais, stengiasi monyti žmo
nėms akis ir kad tuščiais pa
žadėjimais stengiasi atitolin
ti išpildymą žmonių reikala
vimų, tai yra, pripažinimą 
konstitucijos. Caras mato, 
kad jo tarnai vagia, supran
ta jau, kad jie plėšia ir iš 
naudoja visą kraštą, bet ne- 
drysta jų sau valią apni be
žinoti, kadangi jų bijosi dar 
gal labiau negu reikalaujan
čių laisvės revoliucijonierių.

Užstojęs vietoj išsitrauku
sio Sviatopolk Mirskio ant 
urėdo vidaus ministerio, koks 
tai urėdas |tekmingiausias 
Maskolijoj, Bulygin jau pra
dėjo saviškai valyti Masko- 
liją nuo neištikimų jo men
kam protui ypatų. Jis spėjo 
jau siųsti žandarus ir padary
ti kratą pas, gal protingiau
sią caro tarną, ministerių ro
dos perdėtiuį, Witte. Žan
darai ir ministerijos urėdui ti
kai kratė, jieškojo per kelias 
valandas. Paėmė visus Wit- 
tės laiškus ir dokumentus. 
Jeigu jau teip augštai siekia 
nužiūrėjimai, jeigu jau daro 
kratas pas buvusius ministe- 
rius, o dabar jų rodos perdė 
tiuiue, lai matyt Maskolijoj 
labai blogai, caras neužsitikl 
jau nė artymiausiems savo 
tarnams, nieks nuo nužhirė- 
jimo nėra liuoeu. Teip, vie- 
nog, darė ir seniau visi de
spotai, kurių galybė griūti 
pradėjo. Na. o yra dar žmo
nės, kurie tiki, kad caras 
Mikalojus iš liuoeo noro duos 
žmonėms laisvę, sutiks apdo
vanoti Maskolijos žmonės 
konstitucija! Skaitlius to
kių svajotojų jau labai mažas.

Išteisinti • kankintiniai.
„Vilniaus Žinios" paduo

da, jog 1903 m. pavasarį Se- 
napilės ir Kalvarijos (Snv. 
gub.) pavietų žandarų virši
ninkas buvo patraukęs prie 
atsakymAo ypatų už plati
nimą tarp kaimo žmonių lie
tuviškų raštų iš užsienių ir 
už priešingų Rusijos valdžiai 
pažiūrų pro|>agandą. Kalti
namos buvo šios ypatos: Pi
jus ir Viktoras Vitkauckai, 
J. Ambraziejus, Ona Matulai- 
čiutė, Juozas (studentas) ir 
Liudvikas Matulaičiai, Kido- 
lius, Kucevičius (technikas), 
Penčyla, Švirmickas. Nenad- 
kevičiai (du broliu, kareivis 
ir ūkininkas), Bielckus, Bi
nkis, Matulaitis (iš Baragi- 
nėe) ir kiti. Dabartės. 1904 
m. Gruodžio 26 d. (1905 m. 
Sausio 8 d.) toje byla pasi
baigė. Visi 19 išteisinti.

B. V.

Iš Kauno.
Kaip kituose didesniuose 

miestuose, teip ir Kaune bu
vo užgimę štraikai. Pir
miausiai suštraikavo darbi
ninkai vinių ir drato dirbtu
vėse brolių Tilmansų, o pa
skui štraikas apėmė visas 
esančias mieste dirbtuves, ir

Ant užmanymo Vilniaus i 
katalikiško vyskupo Roopo, 
prie bažnyčių dijecezijoe. iš 
privatiškų aukų, ketina pa
rengti prieglaudos namus bei 
tėvų likusiems vaikams ir' 
mergaitėms, kur galės {pasi
mokyt; visokių rankų darbų. 
Kad tik prabaščiai i>arapijų! 
nepaverstų iš tų namų į gy
venimo _ vietą savo tarnų, Į 
kaip ;>avertė teip Lietuvoj 
vadinamas špitoles, esančias! 
veik kiekvienoj parapijoj, 
kurios su tikroms špitolėms į 
arba ligonbučiais nieko ben
dro neturi.

Vilniuje, namuose rymo- 
katalikiškos kapitulos, pn. 1 
Botaniškos gatvės, likosi ati
daryti prieglaudos namai siu
vėjoms. Namus tuos paren
gė lenkės moterys.

Vilniaus katalikiškos ka
tedros bažnyčioj, vyskupas 
Roop atlaikė mišias už pražu
vusius Port Arthure katali
kus kareivius, ktfrių ten pra
žuvo daugiau, negu reikėjo.

Vilniaus fabrikų inspek
torius prisakė išplatinti terp 
darbininki; dirbtuvių atsilie
pimą iždo ministerio su apra
šymu paskutinių maištų Pe
terburge. Ministeris. žino
ma, kaltę krauja ant darbi
ninkų, ypač gi ant politiškų 
agitatorių. Liepia darbinin
kams laukti kantriai, kol 
valdžia nepasirupįs pagerinti 
jų būvį; maištais, girdi, dar
bininkai pats ant savęs užsi
trauks vargus, kadangi dėl 
jų randas nesigriebs pageri
nimo būvio. Darbininkai 
vienog iš tikro kantriai laukė 
pagerinimo savo būvio per 
čielus šimtmečius ir ką jiems 
gero valdžia padarė? Kadan
gi ant galo darbininkai mel
dė caro, kad jis teiktųsi iš
klausyti jų pasiskundimų, 
caras savo kareiviams prisa
kė šaudyti į pulkus atėjusių 
su užsi tikėjimu pasiskųsti 
beginklių žmonių. Nuo to
kių valdžių žmonės, ypač dar
bininkai, nieko gero sulaukti 
negali.

Vilniaus gubernatorius iš- 
lipinėjo mieste atsišaukimus,

Iš Prūsų Lietuvos.
Rodosi, šią vasarą Prūsų 

Lietuvoj medžių prekysta eis 
gerai. Tilžės. Klaipėdos, 
Rusnės ir Karaliaučiaus me
džių prekė jai jau pernai ru
denyj pirko Maskolijoj diktai 
medžių, ypač daug 
Vaailčikovo giriose 
Jurbarko.

Kaip paduoda 
,,Nauja Lietuviška 
ga", Nimeraato žvejai rado 
pajūryj du bosu maskoliško 
spirito, iš viso apie 800 lite-

Į kuriuose apreiškė, jog pasi
rūpino apie apsaugojimą lai 
avės darbo. Ant ypatų at- 
kalbinėjančių kitus nuo dar 
bo žada uždėti kuo didžiau
sias bausmes, o nedirbanti, 
besivalkiojanti po miestą, bu
sią iš miesto išsiųsti į gimti
nius valščius. Vilniečių vie
nog ponas gubernatorius, 
turbut, niekur negalės iš 
miesto išsiųsti.

22 d. sausio, ant išvaginto
jo kerosi no kompanijos M a- 
žūt, Feino. ant gatvės užpuo
lė keli vyriškiai ir pagriebę 
nuo vežimo samtį, pareikala
vo 50 kap. už sugrąžinimą. 
Tasai išėmė iš kišeniaus mašne 
lę ir norėjo duoti reikalauja
mas kalikas, bet anie vyri
škiai, pamatę pilną pinigų 
mainą. ištraukė ją iš vežėjo 
raukų ir pabėgo; mašuoj bu
vo 269 rubl. Paskui polici
ja suėmė užpuolikus, bet pi
nigų jias juos nerado.

ir tą ypač varguolių šeimynos 
atjaučia.

Jeigu caro valdžios dabar 
bijosi užkabinėti be tikro rei
kalo darbininkus Maskolijoj, 
tai Lenkijoj ceremonijų ne
daro. kareiviai, rodosi, tyčia 
jieško progos aut darbininkų 
išbandyti savo karabinus. 
Vieną tik dieną, vien Lodziu- 
je, Sosnovicuose, Dombrove, 
pagal rando garsinamas ži
nias, 84 darbininkai likosi 
užmušti, o į pustrečio šimto 
tapo pašautų.

Variavo j visos augštesnių 
mokslų mokyklos uždarytos. 
Policijos viršininkas pagarsi- 
no, jog darbininkai nenorinti 
dirbti, jeigu jie ne iš miesto 
paeina, busią išvežti į jų gim
tinį kaimą. Miesto policijos 
viršininkas susidraugavusios 
užrubežių laikraščių draugy
stės korespondentams aprei
škė, jog dabartiniai, užgimę 
darbininkų maištai Lenkijoj 
yra ne teip ekonomiški, kaip 
politiški.

Caras prisakė visiems Len
kijos gubernatoriams prie 
mažiausio nepaklausymo val
džių prisakymo naudotiesi iš 
kariumenės. kareiviai turi 
šaudyti į žmonių minias. 
Toks, mat, yra tasai caras ba- 
tiuška. kurį dar net tūli lie
tuviai, žinoma, nieko nesu
prantanti, laiko už Lietuvos 
geradėją. Dieve apsaugok 
žmoniją nuo tokių netikusių 
geradėjų!

Apie kokius maištu* .Liet u - 
voj šiuom kartu žinių nėra. 
Valdžios garsina, jog darbi
ninkai Kaune ir Vilniuje su
grįžo prie darbo, bet kiek 
teisybės yra tose žiniose, sun
ku pasakyti. Pagal valdžių 
garsinamas žinias, Suvalkuo
se štraikuoja keli šimtai dar 
bininkų, bet užsilaiko ra
miai.

Drąsiai prieš netikusius ca
ro urėdninkus stoja darbinin
kai ir ant Kaukazo. Ant 
Kaukazo suštraikavo ir tar
naujanti ant geležinkelių. 
Jeigu tas pats atsitiktų visoj 
Maskolijoj, randas turėtų 
pasiduoti. Miestuose pri
truktų maisto ne tik varguo
liams, bet ir caro tarnams, 
net caro sosto apginėjams 
kareiviams ir ant karės lauko 
negalima būt pergabenti nė 
kareivių, nė amunicijos, nė 
kitokių reikalingų daiktų. 
Ant Kaukazo buvo teiposgi 
kruvini susirėmimai minių 
su kariumene; tuose susirėmi
muose pražuvo daug žmonių.

Londono laikraščiai rašo, 
jog gubernijose prie Volgos 
jau dabar gyventojai kenčia 
badą, o Lenkijoj baigia duo
ną. Pramonė ir prekysta su 
visu apsistojo, turtingi kavo- 
ja pinigus ir laukia kas toliau 
bus. Vienas angliškas fabri
kantas užmanė vienam tur
tingam prekėjui į trįs mėne
sius padaryti kontraktą ant 
išdirbinių. Ant to maskoli
škasis prekė jas atsakė: į trįs 
mėnesius aš negaliu žinoti, 
kas su manim bus, gal manę 
sušaudyti; kaipgi ant tokio 
laiko aš galiu daryti kontrak-

Siaiirine Afrika.
Prancūzija išsiuntė specia- 

lišką pasiuntinį į»as jos glo
bai ištekusį Morokko sulta- 
ną, kurio viešpatystėj nesi
liauja maištai. Prancūzija 
geruoju nori pertikrinti sul- 
taną perliniuose nors miestuo
se dabojimą tvarkos pavesti 
prancūziškai policijai ir pran
cūziškiems oficierairis ;>avesti 
organizavimą armijos. Skai
tlių kareivių padidinti ant 
tiek, kad Jų pakaktų aut per
galėjimo visų sulta no priešų. 
Morokko kariutnenė turi būt 
atiduota prižiurai prancūzi
škų oficierų.

Vokietija stengiasi įgauti 
didesnę įtekmę Abisinijoj, 
kur iki šiol viešpatavo pran
cūzų įtekmė. Pas Abisinijos 
valdoną Vokietija išsiuntė su 
dovanoms speciališką įtasiuu- 
tinį, kuriam pavesta padary
ti prekystes traktatą ir pa
rengti Abisinijoj vokišką 
konsuliatą.

ant angliškų žvėjų. Masko
liai teisinasi nekaltais esą ir 
caras darąs malonę, paskirda
mas iš geros valios atlygini
mą žvejų šeimynoms; angli- 
jonai gi laiko už kaltus. Ko
kį nusprendimą išduos su
džius, tikrai nežinia.
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negerą padarytų įspūdį visoj 
Maskolijoj, o žmonės ir be va-, 
dovų vaidų nepritaria karėti 
ir reikalauja, kad randas ją 
užbaigtų, kaltina randą už n< 
reikalingą įsipainiojimą į ka
rę Ir nemokėjimą jos vesti, 
kaip reikia. Ypač karėj iš-1 
eina į aikštę visa netvarka 
visame Maskolijos surėdyme, I 
vagystos caro tarnų papildo-į 
mos.

Dėl maištų, užgimusių Ma- 
skolijos viduriuose, Paryžiuj 
ir Londone praplito iškalai, į 
buk per tarpininkystę neu- 
trališkų kraštų neužilgio Ma- 
skolija pradės tarybas ant 
užbaigimo karės su Japonija. 
Mat svetur mena, kad Masko- 
lija negali dviejų karių t*- 
sti, tai su vienu priešu caras 
turės ta i ky tiesi; kadangi Ja
poniją laiko už mažesnį prie
šą, su ja ir pradės taikytiesi. 
Japoniškas vienog ;>asiunti- 
nyš Londone, užklaustas, at
sakė, jog apie kokias nors ta
rytas nieko nežino. Jeigu 
M a skolija geidžia karės už
migimo, tai turi su prašymu 
paliovimo atsišaukti į Ja;>oni- 
Jos randą. Maskoliškas gi 
ambasadorius VVashingtoue 
užtikrina, jog Maskolija ne
gali pradėti tarybų, kol ne
sumokė ja poli i r< ių. Užsigy- 
nimai ambasadorių vienog ne 
daug sveria: bet. rodoai. 
kad Japonija ištikro netiki, 
kad kare greitai pasiliaigtų; 
ji rengias: ant ilgesnio jos 
vedinei.

Dabar Japonijoj likosi su
tverta ketvirta armija. Ji 
bus išsiųsta ant apgulimo 
Vladivostoko, jau Siberijoj, 
o viena Jos dalia skirta už
imti salą Sachaliną. Masko
liai gi skubiai atšaukė savo 
kariumenės dalis, kurios bu
vo nuaigrudusios į šiaurinę 
Korėjos dalį, kadangi mat 
kareivių reiks ant apgynimo 
Vladivoetoko.

Paryžiaus laikraščiai gar
sina, buk po Mugdenu Kuro- 
;>atkin turi ant 60000 karei
vių daugiau negu ten yra ja- 
poniečių. Todėl tai Jis vėl 
bandė žengti pryšakin, bet 
tas nepasisekė. Ne visada, 
mat, tas pergali, katras turi 
daugiau kareivių. Protas 
vadovų ir kareivių dvasia ne 
sykį atgabeno pergalę silpne
sniam; teip atsitiko ir liku
tiniame dideliame mušyj ma
skolių su japoniečiais po 
Mugdenu.

Londono laikraščiai pagar
sino, buk caras rengiasi pra
šalinti nuo vadovystės armi
jos Kuropatkiną ir ant jo 
vietos norįs paskirti kuni
gaikštį Vladimirą, visų Pe
terburgo gyventojų neužken- 
čiamą. Dabar vėl '.garsina, 
buk Grippenbergo vietoj li
kosi paskirtas Jenerolas 
Kaulbars, kuris iki šiol karė
se niekur neatsižymėjo, pasi
garsino vien politiškoms in
trigoms Bulgarijoj prieš to 
krašto randą, dėl kurių tai 
intrigų likosi iš Bulgarijos iš 
vytas.

Iš Liepojaus išplaukė jau 
trečioji maskoliškos Baltiko 
laivynės eskadra ir kaip tiki, 
kovo mėnesyj Ji susijungs su 
laivyne garsaus Roždestven- 
skio. Tąsyk maskoliai gale- 
sę drąsiai plaukti ant susiti
kimo su japoniška laivyne.

Iš Port Arthuro uostos ja- 
poniečiai išgraibė maskolių 
paklotas minas ir jtj vietoj 
paklojo savasias, apgynimui 
tvirtynės prieš Roždestven- 
skio laivynę, Jeigu jai pasi
sektų sumušti japonišką.

Paryžiuj pasibaigė klausi
nėjimas liudininkų prieš ko
misiją tirinėjančią .užpuoli
mą Roždestvenskio laivynės

elektrišką staciją, ;>er tai ir 
ulyčiniai karai paliovė bėgio
ję. Atsiėjo uždaryti teipos- 
gi ]>ardaviuyčias. Guberna
torius nusigando ir liepė išli- 
pinčti j toiliepi mus, kuriuose 
prašė darbininkų neklausyti 
agitatorių, bet grįžti prie 
darbo. Užtai žadėjo pasirū
pinti, kad darbininkų būvis 
butų pagerintas (kol -aule 
užtekės.’ rasa akis išės!). 
Kaune, kaip valdžioagarsi- 
na, suštraikavo 3000 darbi
ninkų.

Balkanų punšail«.
Terp Turkijos ir Prancūzi

jos užgimė nesutikimai už 
tai, kad Turkija, apginklavi-i 
jnuį.savo armijos, Vokietijoj 
užsteliavo kanuolea Kadan
gi Turkija kalta Prancuiijai 
daug pinigų, tai turėjo nusi
lenkti ant tiek, kad i»adirbi- 
mą pusės kanuolių pavedė 
Prancūzijos dirbtuvėms ir da
vė Prancūzijai koncesiją ant 
dirbimo naujų geležinkelių 
Byri jo J ir Mažojoj Azijoj.

Rezervos kareiviai Macedo- 
nijoj likosi pašaukti po gin
klu, kadangi mat nuo pava
sario Turkija laukia iš naujo 
l»asikėlimo Macedonijos gy
ventojų.Karė Maskolijos su Japo

nija.
Apie kokius svarbesnius 

mušius ant karės lauko gr
eitą sanvaitę telegramai ne
pranešė; buvo vien susirėmi
mai mažesnių kariumenių 
dalių. Dabar Kuropatkin 
bomborduoja vidurį ir kairįjį 
šoną armijos jenerolo Oku. 
Bet kaip susirėmimai mažų 
kariumenės dalių, teip ir šū
viai mažų, vartojamų ant lau
ko, kanuolių, nepasiekianti 
įsikasusių į sušalusią žemę ja* 
poniečių, neturi 
šaudosi iš kanuolių 
nes tik todėl, kad 
turėtų ką veikti.
jeigu kas neatsargiai iškiša 
galvą iš grabės. šūvis gali pa
taikyti.

Svarbesnės vienog nuo 
karės lauko ateina žinios ne 
apie mušius. Londono laik
raščiai praneša, buk Kuro
patkin nužudė galutinai užsi- 
tikėjimą kareivių ir oficierų, 
kareiviai po jo vadovyste ne
nori muštiesi ir buk apie tai 
carui pranešė jenerolas Grip- 
penberg ir dėl to tai užgimė 
nesutikimai terp šitų jenero- 
lų; iš piktumo tik Kuropat
kin neatėjo į pagelbą Grip- 
penbergui ir davė jį sumušti, 
o paskui apskundė carui, buk 
tas neišpildė prisakymų. 
Grippenberg pareikalavo nuo 
vietos paliuosavimo ir tuo- 
jaus iškeliavo iš Mandžuri- 
jos. Kuropatkin teipgi atsi
šaukė prie caro su prašymu 
paliuosuoti nuo vietoj, bet 
caras nesutiko, pirmiausiai 
todėl, kad negalima juk ka
riumenės palikti be vadovo, o 
antra, kad prasišalinimas ant 
syk dviejų svarbių jenerolų

Prūsų Lietuvoj likosi su. 
tvertas trečias apskritys; iki 
šiol Prūsų Lietuvą tvėrė tik 
du apskričiai: Gumbinės ir 
Karaliaučiaus; dabar sutvėrė 
trečią — Allensteino. Prūsų 
Lietuva tokių budu susidės iš 
sekančių apskričių: Kara
liaučiaus: su 14 pav.. 13158 
ketv. kyliometrų ir 816302 
gyv.; Gumbinės: su 15 pavie
čių, 11758 ketv. kyliom. ir 
660698 gyv.; Allensteino: iš 
9 pav., 12032 ketv. kylm. ir 
ir 519926 gyv.. Naujai su
tvertas apskritys apgyventas 
daugume mozūrų 
jame nėra.

Ant 
turgaus 
mokėjo 
penėtas 
100 svarų gyvo gyvulio.

Antroj pusėj sausio mėne
sio siautė Prūsų Lietuvoj 
smarkios vėtros, kurios ypač 
ant laukų diktai blėdies pri
dirbo. Nulaužė malūnų 
sparnus, nudraskė šiaudinius 
stogus. Ant pievų sukrau
tus šieno kugius išdraskė ir 
šieno daug išnešiojo. Jonai
čiuose sugriovė tvartus ūki
ninko Šapalo; prie to ir vie
na kiaulė likosi užmušta’

Ties Lauksargiais pulkelis 
išeivių stengėsi per rubežių į 
Prūsų pusę pereiti ir iš tikro
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Nauja cerkvė.
Ant i>adavadijimo valdžių, 

miestelyj Drevėtuose. Zarasų 
pav., Kauno gub., bus pa
statyta stačiatikiška cerkvė. 
Randas ant to iš iždo paski
ria 15718 rubl., o stačiatiki- 
Škas sinodas duoda 5718 rbl.. 
Už tuos pinigus, žinoma, ne
kokią galima bus cerkvę pa
statyti: todėl gal maskolpa
laikiai bandys rinkti aukas ir 
nuo katalikų. Tegul katali
kai apsisaugos nuo maskolių 
aukų rinkėjų.

Žmonių pinigų užčediji 
inai.

Pereituose metuose į užčė- 
dijimo kasas, esančias prie 
pačto stacijų, žmonės sudėjo 
ant užčėdijimo: Vilniaus gu
bernijoj 4564588 rubl., o 
2891588 rubl. atsiėmė atgal: 
Garteno gubernijoj sudėjo 
2297852 rubl., o 1288630 
rbl. atsiėmė atgal: Minsko 
gubernijoj sudėjo ant užčėdi
jimo 2954064 rubl., o 1722- 
759 rubl. atsiėmė atgal. Kad 
tik randas tų žmonių pinigų, 
jeigu negaus svetur paskolos, 
nepaimtų ant tolesnio vedi
mo karės su Japonija, arba 
su savo locnais ukėsais?

bar gi maskoliškas randas 
užsigina. • Matyt užrubeži- 
niai pačtai parugojo ant be 
gėdiško caro tarnų pasielgi
mo su ateinančiais iš užru
bežių laiškais. Gal Trepov 
vėl atnaujįs Plehwfts padava
di j imą.

Vilniaus, neseniai susitvė
rusi draugystė apsaugojimo 
ir gelbėjimo moterų, paren
gė namus, kur moterys ir 
merginos ras gyvenimą už la
bai pigų užinokesnį, o tūlas 
jų skaitlius bus priimtas ir 
visai be užmokesnio. Namai 
tie šiose dienose bus ati
daryti.

Koncertas ir jmsilinksmini
mo vakaras, parengtas Vilnių, 
je ant naudos besimokinan
čių augštesnių mokslų vil
niečių arlia Vilniuje baigu
sių vidutines mokyklas atga
beno įplaukimų 1749 rubl. 
81 kap.. Išdavimų gi buvo 
iš viso 604 rubl. 9 kap.. Tai
gi gryno pelno buvo 1145 
j*ubl.. Pinigai tie likosi pa
dalyti terp 50 studentų kai
po pašei pa, bet nė viena y pa ta 
negavo daugiau kaip 40 rbl., 
mažiausia gi pašei pa buvo 15 
rubl. Pašelpą gavo: 15 stu
dentų lankančių Peterburgo 
universitetą. 15 Maskvos, 4 
Dorpato, 1 Kazaniaus, 3 stu
dentai girininkystės institu
to, 3 technologiško. Iš su
šelptų: 21 baigė Vilniaus I 
gimnaziją. 3 antrą, 7 reali- 
šką, 8 dvasišką stačiatikišką 
seminariją ir 1 moteris baigu
si Vilniaus moterišką gimna-

lš Vilniaus.
Miesto salėj, 22 d. sausio 

likosi atidaryta i»aroda abroz- 
dų prancūziškų tepliorių. 
Ant parodos atgabenta su 
viršum 200 abrozdų. Įžanga 
nuo ypatos buvo 30 kap. 
Pelnas iš to eina ant naudos 
Vilniaus Raudonojo Kryžiaus 
komiteto.

Užmuštos Port Arthure je- 
nerolas Kondratenko tarna
vo pirma Vilniuje. Dabar 
maskoliai, ant pagarbinimo 
jo, užsimanė į sieną namų, 
kuriuose jis gyveno, ant So
dinės gatvės, įmūryti su at
sakančiu parašu marmorinę 
toblyčią. Na. o jeigu namų 
savininkas, savo namams to
kios garbės negeidžia. Apie 
tai vienog maskolpalaikiai 
mažiausiai rūpinasi.

Iš Vilniaus išsiuntė į Man- 
džuriją, taigi į karę, 2 ba- 
talijoną saperų.

Vilniaus pačto viršininkas 
prieš Kalėdas gavo iš Peter
burgo sekantį paaiškinimą: 
,,nepaliepta atidarinėti visus 
laiškus ateinančius iš užru
bežių, kadangi tas butų prie
šingu terptautiškiems sutari
mams (mat Caro tarnai bijosi 
vien, kad kiti kraštai už lau
žymą sutarimų nepakeltų 
riksmo.). Daleista atidari
nėti tik nužvelgtinus, labai 
storus laiškus. Na. o viendg 
atidarinėti ateinančius iš už
rubežių laiškus, be jokio 
skirtumo, be paaiškinimo, 
buvo prisakyta užmuštojo vi
daus ministerio Plehwės. Da-

paskutinio
Tilžėj už

po 24—50
po 85—36 Mk

Revoliucija Maskolijoj
Iš Maskolijos ateina dabar 1 

prieštaraujančios žinios, ka
dangi, dėl cenzūravimo visų 
telegramų, laikraščiai negali 1 
gauti teisingų žinių, laikraš- ; 
Čiai gauna - tik tokias žinias, 
kokias cenzoriai perleidžia, o 
tos tankiausiai toli stovi nuo ' 
teisybės.

Darbininkų štraikai, nors ■ 
buvo išnykę, vėl atsinaujino 
Peterburge. Net Trepov i»a- 
bugo maištii ir stengiasi dar
bininkus raminti, vilioti, kad 
tik jie grįžtų prie darbo, y- 
pač, kad štraįkuoja darbiniu- į 
kai rando ginklų dirbtuvių. 
Trepov užmanė dirbtuvių sa 
vininkams ir : darbininkams 
išrinkti delegatus ir atsiųsti 
pas jį ant tarybų, o jis žada 
sutaikyti. Tokių taikytojų, ' 
turbut, darbininkai nereika- 1 
lauja. Anglijome ir ameri
konų savasčia esančios dirb
tuvės sutiko išpildyti darbi
ninkų reikalavimus: pripa
žinti 8 vai. darbo dieną ir 
užmokėti darbininkams algas 
už visą štraiko laiką. Tre
pov už tai net pabarė dirbtu
vių savininkus, bet tie atsa- 
kė, jog velija pasiganėdinti 
mažesniu pelnu, negu prisi
dėti prie naujo kraujo pralie
jimo.

Randas garsina, buk Peter- 1 
burgo darbininkai šiuom 
kartu nė jokių politiškų rei- 
kalenimų nestato. Ar išti
kro vienog teip yra, nežinia. 
Ant galo. reikalavimus poli
tiškos laisvės stato dabar ki
ti. ■» Konstitucijonališko Ma
skolijos surėdymo reikalauja 

inteligencija, žinoma, 
su išėmimu popų ir urėdnin- 
kų, yi>ač gi drąsiai stato rei
kalavimus bemokinanti 
augštesnių mokslų institutuo
se, akademijose ir universite
tuose, neišskiriant net mo
kintinių stačiatikiškos semi
narijos ir dvasiškos akademi
jos. Juk ištikro ir pirmuti
nius konstitucijos reikalavi' 
mus randui pastatė ne darbi
ninkai, bet inteligencija. Ka
da caras inteligencijos reika
lavimus atmetė, tąsyk su pa
našiais pasirodė darbininkai 
ir savo reikalavimus pastatė 
jau aštresnėj formoj. Ant 
reikalavimų tų caro tarnai 
atsakė kareivių šūviais į dar
bininkų minias. Dabar dar
bininkų ir inteligencijos sykį 
pakeltus reikalavimus dar 
drąsiau stato, paprastai ma
žiau besirokuojanti su pasek
mėms, karštesnio kraujo jau
nuomenė. Studentai visų 
Peterburgo augštesnių mok
slų įtaisų atsisakė vaikščioti 
ant lekcijų, kol Trepovo pa- 
gelbininkai kokiu nors budu 
kišis į mokyklų, studentų ir 
profesorių reikalus. Apart 
didesnės arabiškos laisvės kai
po studentai, jie reikalauja 
drąsiai konstitucijonališko 
surėdymo Maskolijoj ir už
baigimo karės su Japonija, 
kuri tai karė stumia į nelai
mę visą Maskoliją.

Štraikai laikosi Lenkijoj, 
jie užėmė visas Lenkijos dirb
tuves, net kastynes ir, rodosi, 
išeiplatįs ir ant geležinkelių. 
Dėl štraiko angliakasių Var
šavoj trūksta anglių. Ran
das daleido be muito gabenti 
anglis iš Prūsų, bet jeigu su- 
štraikuotų tarnaujanti ant 
geležinkelių, nė iš Prūsų ne
galima būt atgabenti jų į 
miestus, ypač didesnius, kur 
kakaliai ir virtuvės pritaiky
tos prie apkurimo su an
glims. Kadangi Varšavoj 
štraikuoja ir duonkepiai, tai 
gyventojams trūksta duonos
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jiems pasisekė perbėgti. Pa- 
tėmijo-* Ui maskoliški rube- 
žiaus sargai, pradėjo šaudy
ti į Prūsų pusę: vieną 26 me
tų vaikiną užmušė, o kitą 
sunkiai pašovė. Naktyj per
bėgo per rubežių du masko
liški sargai ir norėjo nušauto
vaikino lavoną į maskolišką skriaudėjams?

še visus raumenis. Nereikia 
užmiršti, kad ir gyvulys turi 
jausmus, nereikia todėl be 
priežasties gyvulių daužyti. 
Šitame atsitikime berną pa
tiko užpelnyta bausmė už jo 
piktumą. Kaip gi kitaip gal 
gyvulys atkeršyti savo

Dayton, Oh. Netoli nuo čia 
susimušė du geležinkelio trukiai. 
Prie to viena ypata likosi užmušta, 
o penkios sužeistos.

Dės Moines, Ia. Netoli Mel- 
bourne iššoko iš rėlių trukisChica- 
go, Milwaukee & St. Paul geležin
kelio. Prie to dvi ypatos likosi 
ant vietos užmuštos, o 15 tapo

Jis aut to tu- sunkiai sužeistą.
pusę pervilkti, bet žmonės 
nedavė. Mat maskoliški kar
eiviai visur pasirodo kiaulėms 
ir tai tikrai maskoliškoms; 
jie nežino, kad į svetimo kra- 

. što pusę nevalia šaudyti. 
Matyt ne kam vertus sargai 
turi oficierus, jeigu jie Jų ne
išmokina.kaip reikia elgtiesi.

Karaliaučiuje susitvėrė 
speeiališka draugystė turinti 
už mierį naikinti visokiais 
budais girtuokliavimus. Ji 
nusprendė siuntinėti į miestą 
ypatiškus vežimus su šilta 
kava, arbata, čekolada, pie
nu ir dešrelėms. Mat su pa
galba tų vežimų tikisi darbi
ninkus atpratinti nuo karčia- 
mų.

Kumetis Macigickis, iš d va 
ro. netoli Geldapės, išeidamas 
su pačia i darbą, namieje 
paliko trejatą mažų vaikučių. 
Karėjusi nuo darbo motina 
išvirti pusryčius, rado namų 
kambarį pilną durnų, o visus 
tris vaikus negyvus, užtro- 
škusius. Mat ant pečiaus 
buvo džiovinimui sukrautos 
jnaikos, kurios nuo karščio 
užsidegė ir visą nelaimę pa
gimdė.

,14 d. sausio, už javus mo
kėjo Klaipėdoj: už šėpelį 
kviečių 6.65—6.90 Mk.. 
rugių 5.05—5.30 Mk., miežių 
4.55—4.80 Mk., avižų 3.05— 
'3.30 Mk., žirnių 6.50 
—7.50 Mk., bulvių 2.00— 
2.40 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 1.60—1.80 
Mk., šieno 3.00—3.30 Mk.

ri tik nagas ir dantis.

(sz Amerikos.
Nauji sztetal.

VVashington, D. C. Kongre
sas, 42 balsais prieš 40, užgyrė te
ritoriją Naujo Mexiko priimti kai
po atskirą štetą, o teritorijas Ok- 
lahomos ir Indijonų drauge už vie
ną Štetą; teritoriją Arizonos užma
nyta palikti ant toliau kaipo teri
toriją.

I*iv«keu<lo laivaN.
Halifax, N. S. Netoli nuo čia 

paskendo oceaninis garlaivys „Da- 
mara. ” Vienas oBcieras ir 18 ypa
tų nuo minėto laivo prisigriebė 
kranto, bet kas atsitiko su kitais, 
nežinia; mena, kad kiti turėjo pri
gerti.

Iszmete legiHlMturoMsauari.
Springfield, III. Sanariai Illi- 

nojaus legislaturos, 121 baisu 
prieš 13, išmetė iš. savo tarpo le
gislaturos sanarį Franką Comer- 
ford iš Chicagos. Mat Comerford 
apkaltino tulus legislaturos sąna
rius už parsidavimus, bet teisingu
mo savo apkaltinimų neįstengė da- 
rodyti, todėl jį, kaipo apšmeizėją, 
pasiuntiniai iš savo tarpo prašali
no. Kad tai ir mes išrastume ko
kią nors bausmę ant neteisingų 
apšmeižėjų; pas mus jų labai daug 
prisiveisė, o mes apšmeižimus ir 
apšmeižėjus toleruojame. Per tai 
musų eilėse apšmeižėjų atsiranda 
vis daugiau ir ant galo galima su
laukti tokią laikų, kad dėl tų ap
šmeižėjų nieks ne norės nieko 
dirbti ant viešo labo. ApŠmeižė- 
jas yra biauresniu už Šunį,kandžio
jant) iš pasalų. Musų apšmeižė- 
jai iš tikro biauriausiai kandžioja 
pasislėpę ir niekaip ne gali supra
sti, kad daro biauriai, peiktinai.

New Brighton, pA^JCetoli nuo 
čia važiuojant skersargeležinkelio 
šėnių, ant rogučių su vaikais už
bėgo trūkis ir kelis vaikus užmu
šė, o kelis sunkiai sužeidė.

Gaisrai.
Coi.t'MBL's, Oh. Sudegė čia {tai

sos Columbus Merchandise Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
200000 dol. Dvi ypatos likosi la
bai sunkiai sužeistos.

Seatle, Wash. Sudegė čia di
delės geležies krautuvės Schwaba- 
chero. Blėdį gaisro padarytą skai
to ant pusės milijono dol.

EipliOZljlM.
Calumet, Mich. Magazinuose 

North Kearsarge kastynių explio- 
davo 10000 svarų dinamito. Ex- 
pliozijos trįs darbininkai likosi į 
Šmotelius sudraskyti, daug žmonių 
likosi sunkiai sužeistų.

Erie, Pa. Vienuose namuose 
atsitiko čia naturaliŠko gazo ex- 
pliozija, kurios keturios ypatos li
kosi apdegintos, dvi iš jų apdegin- 
gos mirtinai.

jos privalo persekioti. Ant 
Maskolijos pareikalavimo juk A- 
merikos valdžios gali net konfis
kuoti ant parėmimo revoliucijos 
surinktus pinigus ir areštuoti re- 
voliucijonieriškų komitetų sąna
rius. Revoliucijos visur organi
zuojamos slapta, apie fevoliucijo- 
nieriškus komitetus nieks laikraš
čiuose negarsina. Žinoma, terp
tautiškas tiesas galima peikti, nie
kinti, bet kol jos yra ir kol randai 
turi jas pildyti, su joms ir mums 
reikia rokuotiesi. Amerikonai be 
abejonės prijaučia labiau Maskoli
jos revoliucijonieriams, bet Ameri
kos randas, ant Maskolijos reika
lavimo, ar nori ar ne, turi drausti 
organizavimasi revoliucijonieriškų 
komitetų. Dirbkime todll, bet ne 
rėkaukime.

susirinkę lietuviai pradėjo kazy- 
ruoti ir susipykę, pradėjo pešty
nes. Ant nuraminimo dėdės nu
gabeno juos į Šaltąją, o paskui tu
rėjo užmokėti 30 dol. su centais 
bausmės. Mat ant ko eina lietu
vių pinigai ir tai laikuose, kuriuose 
musų tėvynėj broliai darbininkai 
pradėjo kovą už sąvo tiesas su 
despotiška caro valdžia.

Lietuviai svetimų nekenčiami 
pas mus, kadangi mat savo dar
bais ant godonės neužsipelno. 
TuŠtinimu butelių, barnėms, peš
tynėms ir kitokiais ne gražiais dar
bais nieks mat ant godonės negali 
nžsipelnyti. Svetimtaučiai lietu
vius rusais vadina.

Herrinietis.

nė ir tautiškus reikalus; ypač at
minė tuos, kurie, kovodami už lai
svę, likosi ištremti į Siberiją ir ki
tus Maskolijos kraštus. 

Likosi užmanyta paaukauti,kiek 
kas išgali, ant kankintinių ir į 
mokslą einančių naudos. ,

Vienas iš draugų perėjo per su
sirinkusius ir surinko *8.08. Au
kavo:

V. Gelejunas ir Marijona G..50
J. Norkevičia.............................. 25
V. Švereckis ir Elzbieta S.......50
F. Švirinas............................*1.00
J. Baltrušaitis........................... 15
J. Švereckis................................ 15
J. Sadlauckas.............................,35
Be vardo......................................18

Red.
M t. tarmei, Pu.

8 d. vasario pasimirė sūnūs len
ko Kūliko, kunigas ką tik įšventin
tas. Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos, jose dalyvavo apie 20 
kunigų, o jau davatkų — tai buvo 
daugiau negu Šimtas; pralobę lie
tuviai ant laidotuvių suvažiavo iš 
visų kraštų, kadangi mat laidojo 
kunigą. Jeigu būt numiręs darbi
ninkas, nors lietuvis, jie nebūtų 
ant laidotuvių atkakę.

Iš viso *3.08
Pinigus tuos paskirstome teip: 

12.00 ant naudos kantintinių ir 
*1.00 mokslan einantiems, 8 cen
tai eina ant persiuntimo. Pinigai 
tapo pasiųsti į ,,Lietuvos" redak
ciją.

Aukautojams ištariame širdingą 
ačiū.

Isz darbo lauko.
Gvthrie, Okla. Dėl užgimusių 

nesutikimų terp pvalobėlių, likosi 
uždarytos įtaisos išvadžiojimo ke- 
rosino terpBartlesville irTulsa.Per 
tai 400 darbininkų atsirado be dar
bo.

* Conellsville, Pa, Darbai 
prie kokso pečių eina labai gerai. 
Iš kitur atkakę darbininkai, mo
kanti prižiūrėti kokso pečius, čia 
greitai gali rast darbą.

9 Chicago, III. Galvijų pio- 
vinyčiose Anglo American Co. pa
kėlė štraiką mėsininkai, kadangi 
kompanija numažino jų algas.

Už svarą sviesto 1.10—1.20 
MR. Už kapą kiaušinių 4.00 
—5.00 Mk.

Tilžėj mokėjo: už 100 kylio- 
gramų kviečių14,50-16.25M.,

Ilgai gyveno
Milwaukee, Wis. Miestelyj 

Beaver Dom, Wis. pasimirė Marė 
Borowik, išgyvenusi 114 metų. 
Velionė gimusi Lenkijoj, čia gyve-

5 Brookside, Ala. Čianykščio- 
se kastynėse nuo vasaros traukiasi 
štraikai ir nežinia, kada pasibaigs.

* Pittsburg, Pa. Dėl didelių 
šalčių darbai paupinėse kastynėse 
pasiliovė.

žlų 11.90—13.25 Mk., avižų 
11.60—12.80 Mark., bulvių 
5.75 Mk., šieno 7.60 Mk., 
šiaudų 4.60 Mk.

Kaime Tra kandžiuose, ne-

Muncie, Ind. Netoli nuo čia, 
miestelyj Gilmon, savo locnuose 
nauose pasimirė Aleksander Fer- 
guson, išgyvenęs ant svieto 126 
metus.

I8K
Lietu viszku dirvų.

Iš Brooklyno. N. Y.
toli Šilokarčemoe, vagilius už
simanė pavogti žėglius nuo 
malūno sparnų. Įlipo į spar
ną, norėdama prilaikančius žė
glius šniūras nupiauti. Be-

Nauja kometa.
San Jose, Cal. Profesorius Al- 

ken, tėmitojas Lieko žvaigždžių 
tėminyčios, ne tik surado pirmiau
siai prancūzo Borelli patėmytą su 
žiūronu Marsilijos žvaigždžių tė-

Iš NaMiun, N- II
Darbai eina Čia vidutiniškai, nė 

per blogai, nė per gerai; iš kitur 
vienog pribuvusiam darbą sunku 
gauti.

Lietuvių yra Čia pusėtinas būre
lis, su moterims ir vaikais bus jų 
apie 600. Dabar atėjo prasti lai
kai, išnyko terp mus sutikimas, 
pasidalinome į bedievius ir per 
daug dievuotus, apart to dar yra 
keli Šliuptarniai ir „cicilistai." 
Kol neturėjome kunigo, nebuvo 
terp mus vaidų, atėjo kunigas ir 
prasidėjome terp savęs piautis 
kaip šunes su vilkais. Kol kuni
go nebuvo, tai lietuviai verkė, 
skundėsi, kad jie tiek „griekų" 
papildo, o nėra kam atleisti. Da- 
sižinojo Manchestusn dijecizijos 
vyskupas apie tokią lietuvių ne
laimę, pasigailėjo ir partraukė iš 
Europos kunigėlį, kokį ten su. ma
tyt perkeista pravarde, Leoną Te- 
lią. Vyskupas, pamokinęs, kaip 
Amerikoj reikia elgtiesi, įstatė jį į 
Neshua lietuvių dūšias ganyti. 
Dažinojusi apie pribuvimą kunigo, 
Šv. Kasimiero Dr-tė sušaukė ex- 
tra mas mitingą. Ant mitingo su- j tetas, kurio pareiga Šelpti'valdžių 
sirinko veik visi čianykščiai lietu- kankintinius, o tokiais juk yra da 
viai paklausyti, ką gers jiems pa- j bartiniai pradėję kovą uš laisvę 
sakys naujas dūšių ganytojas. | Maskolijos darbininkai ir laisvės 
Atėjęs ant salės, kunigėlis pasvei- draugai. Rd.). Musų draugystė 
kino susirinkusius caro kalboj žo- prijaučia Maskolijos darbininkams 
džiais: „zdrastvuite ruskija rebia- įr nori juos Šelpti,kiek tik pajiegos 
tcy!" Žmonės, nežinodami ką mis- ' daleis. Kaip tik susitvers komite- 
lyti, tylėjo, atsakė pusbalsiai tik < ta5t mes neatsisakysime nuo aukų, 
susirinkimo viršininkai ir zakristi- Remti ir Šelpti kovojančius už lai- 
J°nas- *“ svę su myniojančioms prigimtas

Atidarius susirinkimą, kunigėlis žmonių tiesas caro valdžioms tai 
pradėjo kalbėti. Pasakė, jog at- pareiga kiekvieno žmogaus. Iš 
važiavo čia lietuvių dūšias ganyti [ tOs kovos ir musų brangi tėvynė 
ir tą turys padaryti....Kas link^gi gajį ,&eiti liuosa. Mieli bręliai^, .

Laikas ' dešimtį centų atėmė

Jaunavedys.

B.

Iš Wilkesbarre. P«.
5 d. vasario laikė mėnesinį susi

rinkimą D. L. K. Algirdo Dr-tė, 
ant kurio, apart kitko, likosi pa
keltas klausymas dabartinių sker
dynių darbininkų ir laisvės draugų 
despotiškoj Maskolijoj. Tūli drau
gai norėjo aukaut po kiek centų 
ant naudos caro žiaurumo aukų, 
bet tas likosi atidėtas ant toliau, 
kol nebus iršrinktas tam tikras ko
mitetas (klausymą komiteto rei
kia gerai apkalbėti, kadangi tvėri
mui atviro komiteto atsiras svar
bios kliūtys ypač mėgstant mums, 
rėkauti ir nurodinėti ant ypatų. 
Tuom tarpu aukas galėtų priimi
nėti dabartinis kankintimų komi-

Ar tas mums reikalinga*?
Shenandoah’rio apieiinkėje Lie

tuviai sutvėrė naują organizaciją 
p. v. „Susi yienyjimas Lietuvių 
UkėsųAmerikoje.” Pereituose me
tuose ir konstituciją sutaisė. Iš 
konstitucijos matoma, kad jos 
svarbiausiu mieriu bus: sukuopti 
lietuvius ukėsus į vieną didelį ryšį 
ir raginti balsuoti už tą partiją,ku
ri tvirčiausia. Ji už savo užduotę 
turi niekad nesilaikyti vienos par
tijos, bet už tą balsuoti, kuri bus 
geresnė......... Teip man vienas
tautietis ir karštas organizatorius 
tos organizacijos papasakojo: „Mes 
balsuosime vieną syk už republi- 
konus, o kitą syk už demokratus, 
parodysime politikieriams, ką 
galime, visada balsuokime už lie
tuvius kandidatus."

Man rodosi, koki nebūtų kandi
datai, lietuviai ar ne, senųjų par
tijų kandidatai yra priešingi darbi
ninkų reikalams. Paimkime Šiuos 
faktus: Kada aŠ lankiausi prieš 
didįjį štraiką Shenandoah, Pa. ir jo 
apieiinkėje,darbininkai uždirbdavo 
po dešimtą procentą mažiaus, už 
anglis mokėdavo už toną *2.50, o 
šiądien turi mokėti *4.50.

Elektrokarių kompanijos už per
vežimą padvejojo mokestį iš She
nandoah, Pa. į Geradville, Pa.: 
pirmiau kaštavo 5c., dabar 10c.; 
teip padarė visose antracito aplin
kinėse. Dešimtį centų davė, o dvi-

Ir visgi vienok iki šio laiko atsi
šaukė gražus būrelis susipratusių 
lietuvių darbininkų. Čia trumpai 
perskaitysim susitvėrusias ir prisi
dėjusias prie L.S.P.A. kuopeles ir 
jų sąnarių skaitlių: 1. New Britain, 
Con. kuopa iš 10 sąnarių; 2. Pitts
burg, Pa. 12san.; 8. Philadelphia, 
Pa. 16; 4. Bluefield, Va. 5; 5. 
Trenton, N. J. 8; 6. Scranton, Pa. 
19; 7. Wilkesbarre, Pa. 10; 8. Mt- 
Carmel, Pa. 10; Cleveland, Ohio. 
6; 10. Chicago, III. 15. — Viso la
bo, priskaitant prie šių 10-ties 
kuopų ir pavienius atsišaukusius, 
prisidėjo prie L.S.P.A. 120 sąna
rių. Aukų partijos reikalams į- 
plaukė: nuo J.Danilavičiaus *1.00; 
nuo Allegheniečių *2,25 — viso 
*3.25.

Kaip matote, spėkos L.S.P.A. 
yra dar menkos, kad galima butų 
mislyti apie uždėjimą organo, ir 
pradėjimo veikti ant plačios papė
dės. Tačiaus visgi galėsime duoti 
partijai gyvastį ir daryti nors tą, 
kas bus galimu. Bet pirmiausiai 
dar turime vėl sykį paklabinti 
vientaučius ir paraginti karščiau 
pradėti rupintiesi savo partijos 
reikalais. Juk nereikia atsidėti 
ant praturtėjusių, nė kunigėlių, 
kad jie padėtų sutverti mums par
tiją. Sicijalistų partija — tai pini
guočiams galas, ir jie butų dide
liais neišmanėliais, jeigu ją remtų. 
Mes, ir vien tik mes, — vargšai 
darbininkai, sutversime darbinin
kiškos partijos kūną. Tarnai ka
pitalo, visokį valdytojai vargšo ki
šenių agentėliai buržuazijos, — yra 
mus priešai, nors priešai labai ak
li: jeigu jie perprastų socijalizmo 
hliozofiją, tai jie taptų pirmuti
niais jo skelbėjais. Socijalizmas 
nieko nuo pavienių neatims, bet 
tik atiduos,kas jiems priguli. Šią
dien jie to nesupranta, ir nėr ką su 
jais veikti.

Taigi mes kreipiamės dar sykį 
prie brolių, lietuvių darbininkų, su 
Šiais įnešimais:

1. Dar sykį užkviečiame sukrusti 
brolius darbininkus ir pasidarbuo
ti dėlei L. S. P. A. labo, — tverti 
kuopeles, kalbinti draugus, paagi
tuoti tarpe unijų, kliubų, draugys
čių, — ir pritariančių prisiųsti var
dus.

2. Sąnariais partijos gali būti ne
tik įmokantis duoklę, bet ir tie,ku
rie negali. Tame gėdos jokios nė
ra. Tiktai kapitalizmo sistema 
nekenčia savo partijose bepinigių. 
Musų sąnariai yra musų broliai, ir 
dėlei neišgalėjimo mokėti į par
tiją nė vienas negali būt nė neprii-

7 d. vasario atsibuvo čia susi
rinkimas lietuvių, apsvarstyti da
bartinį padėjimą revoliucijos Mas- 
kolijoj ir kokiu budu galėtume 
nešti ko greičiausiai ir naudingiau
siai pagelbą mus broliams, kurie

lipant, subraškėjo sparnas, 
nuo ko pabudęs maluninkas 
nulipo ir pamatęs vagilių, 
pasuko sparną augštyn. Va
gilius, negalėdama užsilaiky
ti, turėjo nušokti, bet prie to 

’ nusilaužė koją ir teip sunkiai 
apsikulė, kad jį reikėjo ga
benti į ligonbutį.

Lumpėnuose, Ragainės 
pa v., sudegė Scbweigerio 
tvartai, karčiama ‘ir pačtas. 
Schweigerio sudegė visi na
miniai paukščiai ir kiaulės.

Tilžės sūdąs du žemaičiu, 
iš Prūsų sykį išvytu: Marti
ną Rimkų ir Antaną Ambra
są. už tai, kad jie vėl į Pru
sus sugrįžo, nusudijo ant 
dviejų sanvaičių kalėjimo ir, 
žinoma, ant išvijimo iš Prū
sų.

Laike paskutinių, sausio 
mėnesyj, siautusių Prūsų 
Lietuvoj vėtrų, netoli Kara
liaučiaus vilnys išardė ant 
čielo kyliometro apsaugoji
mo pylimus ir vanduo išsilie
jo ant laukų; ypač giriose 
daug blėdiee pridirbo, van
dens išrovė daug medžių. .

Laike prancūziškos karės 
1871 m. kareivis iš Macsku- 
brų. Dovas Svars, pateko į 
prancūzų nelaisvę. Po karei 
jis nesugrįžo, todėl nami
škiai tikėjo, kad jis pražuvo. 
Dabar brolis jo gavo laišką, 
kad Svars tarnauja prancūzi
škame svetimame legijone 
Algiere.

Kaime Puskepaliuose, Pa
kalnės pa v., bernas Jonaitis, 
tarnaudama pas ūkės savi
ninką, tankiai be priežasties 
kankino arklį. Tas ilgai 
tuos kankinimus kentė, bet 
ant galo, matyt, užsimanė sa
vo kankintojui atkeršyti: 
kada bernas atėjo įpilti į rin- 
dą akselį, arklys su dantims 
pagriebė jį už peties ir išplė-

minyčios kometą, bet išskaitė jos 
kelią, kokį atlieka dangaus rui
muose. Šita kometa, arba uode
guota žvaigždė, apkeliauja aplink 
saulę į 7 metus ir 4 mėnesius. Pri
guli ji prie musų saulės sistemo.

Beprotis.
Macon, Mo. Farmeris John 

Copenbauer, matyt ne pilno proto 
žmogus, atvažiavo su rogutėms į 
miestą, palikęs arklius, su peiliu 
rankoj užpuldinėjo ant praeivių. 
Sunkiai sužeidė penkias ypatas ir 
policistą, kuris jį norėjo suareštuo
ti. Ant galo miesto maršalui, su- 
davimu su revolverio kulbe, pasi
sekė beprotį parmušti ir suareš
tuoti.

Pakorė buvusi miesto majora
Charlottesville, Va. 10 d. 

vasario likosi čia pakartas buvęs 
per ilgas metų eiles miesto bul- 
mistru Samuel Mc Can. Jis mat 
užmušė savo pačią ir užtai sūdąs 
nusprendė jį ant pakorimo. Prieš 
mirtį jis apreiškė, jog ant tos baus
mės užsipelnė.

Bausmes už nusižengimą priesr. 
moteryste.

-Šteto Idaho legisliatura užgyrė 
naujas tiesas ant baudino nusidė
si ų prieš moterystę: už daugpaty
stę arba daugvyrystę, teiposgi už 
sulaužymą prisiegos vinčiavojimo 
kalti čia bus baudžiami kalėjimais 
ir piniginėms bausmėms. Štete 
Wyotning pasiuntinys Mandell pa
davė ant kongreso užtvirtinimo 
reikalavimą, kad nieks iš persisky
rusių porų negalėtų gauti urėdo, o 
esant toki urėduose turi būt pra
šalinti.

Naminiai gyvuliai Suvienytose 
Valstijose.

Pagal surinktas statistiško biuro 
žinias, ant viso Suvienytų Valsti
jų ploto yra naminių gyvulių: 17- 
057702 arkliai, 17572564 karvės, 
43669143 jaučiai, 45170423 avys ir 
47320511 kiaulių. Vidutinė vertė 
kiekvieno arklio yra 70 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New York. Ant viršutinio ge

ležinkelio, ties 3 av., susimušė du 
trukiai. Prie to 19 pasažierių li
kosi sužeistų, o vienas iš jų sužei
stas mirtinai.

kovoja už laisvę visuomenės.
Kalbėtojais buvo: P. Mikolai- 

nis, Varkala, Dr. Želvienė, Jan- 
kauckas ir K. Balčunas.

Kalbėtojai perstatė dabartinį sun
kų padėjimą musų brolių Maskoli- 
joj, aiškino, kad jiems reikia duoti 
materijališką pagelbą ir kad reikia 
čia sutverti komitetą, kuriam gali
ma butų prisiųsti pinigai ir tt. 
(Tverti visiems žinomus komite
tus ne paranku; priežastys aiški
namos žemiau. Rd.).

Pabaigus kalbas, likosi priimta 
visų šitiokia rezolucija: šelpimui 
revoliucijonierių reikalingas yra 
Centrališkas Terptautiškas Komi
tetas. Dėlto nutariame išrinkti iš 
musų tarpo komitetą, kuris turi 
perstatyti visoms aplinkinėms 
draugystėms ir visiems lietuviams 
Amerikoje reikalingumą Centra- 
liško Komiteto, kad ant kiekvieno 
susirinkimo butų išrinkti atsakanti 
komitetai, kurie paskui, susineŠę, 
galėtų sutverti vieną vietinį komi
tetą, tas gi vietinis komitetas, su
sinešęs su visais Suvienytų Val
stijų,galėtų sutvert Centrališką ko
mitetą.

Todėl prašome visų draugysčių 
kaip ir neprigulinčių prie draugys
čių lietuvių daryti visur susirinki
mus ir priimti atsakančias rezoliu
cijas, tverti vietinius komitetus, 
ir apie tokius pagarsinti laikraš
čiuose. Tikimės, kad musų geras 
užmanymas ne pasiliks be adbal- 
sio, tikime, kad ir lietuviai patai
kys tokiame svarbiame reikale su
sivienyti ir parodysime visam svie
tui,jog ir mes dar gyvuojame.

S. Gribauckas, sekr.
Drauge su šituom atsiųsta 

*12.26.
Šelpti, kiek išgalint, remti revo- 

voliuciją ir kovojančius už laisvę 
tai pareiga kiekvieno doro žmo
gaus, bet kad ne reiktų gailėtiesi 
po laikui, visuose darbuose nega
lima užmiršti viešpataujančių da
bar terptautiškų -Ttiesų. Pagal 
terptautiškas tiesas, neutrališka 
viešpatystė negali daleisti organi
zuoti pas savę, turi perkirsti kiek
vieną organizaciją ant nenaudos 
kaimyno. Mes gi šaukiame, kad 
organizuosime komitetus,garsinsi
me laikraščiuose adresus komite
tų. Tokiu budu norime tiesiog 
parodyti Amerikos valdžioms, ką

parapijos po valdžia komiteto, tai 
apreiškė, jog nė jokio komiteto ne 
pripažįsta, girdi, prie tokių komi
tetų priguli tik šliuptarniai (pliauš
kė mat lyg kalbanti mašina, sykį 
kitų Amerikos kunigų užsukta^. 
„Kaip, girdi, jus drystate kištiesi į 
bažnyčios reikalus? Kas jums 
galvoj apie stovį bažnyčios; tai 
vien kunigo reikalas! Čia, turbut, 
kunigėliui galvoj apsisuko. Kuni
go reikalas, į kurį nieks ne gali 
kištiesi, yra: jo gaspadinė, jeigu ją 
iš savo kišeniaus užlaiko; pietus 
jo paties pirkti arba kokio jo asa- 
kiško draugo, drabužiai ir tt.; bet 
jeigu bažnyčia ne už jo, bet už 
žmonių pinigus statyta, jeigu ją 
žmonės sunkiai uždirbtais centais, 
užlaiko, tai jau ne kunigo vien rei
kalas, bet labiau tų, ant kurių 
sprando guli užlaikymas bažny
čios. Tie dalykai teip aiškus, kad 
tą jau ir maži piemens gali supra
sti. .

Kalba ta nors ir ne sutinka su do
ros principais, vienog labai patiko 
Marcinkonių dzūkeliams, kurie be
veik prisiekė neiti prieš kunigo 
norus ir pažadėjo visada jo klau
syti [ar ir įam liepiant blogai dary
ti?]. Dabar kunigas iš bažnyčios 
gerą daro biznį, pasirinko du ko
lektorių menkesnės doriškos ver
tės, kurie už pabučiavimą kunigo 
alkūnės,net savo tėvą parduotų.

N. Še t.

Iš E. St. Louis, III.
29 d. sausio čianykščioj lietuviš

koj bažnyčioj likosi suvinčiavota 
jaunų lietuvių pora: ėmė mat šliu- 
bą Juozas Soročka su Ona Vaita- 
vičiute. Viskas butų gerai ir mes 
linkime jaunai porai laimės, tik 
ant nelaimės, St.Louiso angliškas 
republikoniškas laikraštis, turbut 
ant juoko, pagarsino jaunavedį už 
E. St.Louiso lietuvių karalių. Ant 
užsipelnytno ant vardo lietuvių 
karaliaus reikia didelių nuopelnų, 
musų gi eilėse nėra nė tokių, kurie 
užsipelnytų ant vardo paviečio 
viršininko, nes nieks iš mus dar 
tautišką dvasią ne įkvėpė nė to
kiam lietuvių skaitliui, kiek jų 
gyvena vienam pavietyj. Ką jau 
čia veržtiesi į karalius! Porą me
tų atgal antai Philadelphioj apsi
reiškė „Lietuvos kunigaikštis,” 
bet ant nelaimės, yisai ne kuni
gaikštiškai užbaigė darbus ant lie
tuviškos dirvos, arba anot „Sau
lės”,ant lietuviško pūdymo.

Čerškutis.

Iš Herrin, III.
Darbai eina čia šiuom tarpu ga

na gerai.
Lietuvių privažiavo diktai, 

tik gaila, kad vietoj pasirodyti 
svietui su gražiais darbais, pasiro
do su blogais. Vienuose namuose

ne laukime su tuom ilgiai.
bėga, o parama reikalinga.

G. Tu moša.

• hrtiSbiišrde ismėtamtb. ’PaVitrg

Aukos daly vavuMem* 
Ir n u ken tėjusiems lietu- 
▼tams dabartiniame revo- 
llurijiiiiitrne jiidejimeMas- 

kolljoj.
[Surinktos A. Balčiūno Chicagoj]. j jiems nerupi 
M. Damijonaitienė 
T. Druktienis...... 
St. Varašauskytė... 
A. B........................
M. Savickas...........
J. čižauskas ...........
J. Jančauskas......
E. Girijotienė.........
K. Mickus...............
L. Varašauskas.......
K. Mickevičia........
Ben. Mačius...........
V. Mačiulis...........

Varašauskienė .. 
X................... ..

K. Gugis ........... . .
O. L. čigas...........
EI. S.......................
M. čižauskiutė........
K. Šimkus..............
J. Augenskis...........
K. MazureviČia ....
A. Šimkus...............
L. Raudis...............
K.Luopas ..............

Shenandoah'rio tūli laisvamaniai 
'sako, buk Soc. Part. dar ne reika
linga darbininkams. Teipgi žmo- 

' nėtns nieko ne aiškina apie darbi- 
, ninku reikalus; organizatoriamsSu- 
, sivienijimo Liet. Ukėsų eina vien 
apie gavima urėdų, už sužvejotus 

' lietuvių balsus jie nori pelno tik 
savo ypatai, visuomenės rauda

O

50 j Kodėl darbininkams per anksti 
*1.00 organizuoti partiją apgynimui sa- 

25 vo reikalų? 1900 m.nuo kiekvieno 
1.00 darbininko kapitalistai prisisavino 

sau po *2000; darbininkui paliko 
tik penktą dalį jo uždirbto pinigo. 
Benjamin Franklin, 1790 m. tvirti
no jog darbininkui Amerikoj už
tenka dirbti tik keturias valandas 
ant dienos ant prasimaitimo. 
Šiądien Socijalistai Šaukia viso 
svieto darbininkus Susivienyti į 
vieną didelę darbininkišką partiją, 
kuri apvaldytų visus turtus darbi
ninkų padirbtus: elektrokarus, ge
ležinkelius, kasyklas, tiltus, dirb
tuves, gazo ir alyvos šaltinius ir 
visą žemę su jos turtais. Totai So
cijalistų Partija trokšta visai žmo
nijai. Argi tas yra nereikalingu, 
ąrgi tas yra nenaudingu darbinin
kams? Tik tas gali darbininkų 
luomą išliuosuoti nuo verguvės ir 
išnaudojimo kapitalistų.

Socialisto Vaikas.

1.00 
1.00 
1.00 
..50 
..50 
1.00 
..50 
..25 
1.00 
..50 
1.00 
..50 
.,50 
..50 
..25 
..50 
..50 
..50 
..50 
..25 
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*15.25 
‘ Draugai! Imkite sau šitą už pa

vyzdį ir pasistengkite teipgi ir ki
tuose miestuose surinkti aukas ant 
nukentėjusių ir kovojančių už mu
sų tėvynės laisvę. Nepamirškime, 
kad per dabaitinį revoliucijinį ju
dėjimą daug šeimyify neteks savo 
duonos rūpintojų, kurie miršta 
už tėvynės laisvę, šelpkime juos! 
Dėdami po keletą dešimčių centų 
nė nejausime, o iš jų susidės dide
li parama kankintiniams. Juk ir 
liavina, kuri net kaimus užberia, 
prasideda tik nuo mažo sniego ga
balėlio. Pasirodykime.jog mylime 
savo tėvynę ir geidžiame lai
svės! Pasirodykime tikrais vaikais 
Keistučio ir Vytauto! Šelpkime 
kankintinius revoliucijinio judėji
mo Lietuvoj 1

Visos man atsiunčiamos aukos 
bus pagarsintos „Lietuvoj” ir nu
siųstos „D.Balso” redakcijom

Rinkėjui šitų aukų kaip ir au
kautojams ištariu, varde „D. Bal
so”,širdingą ačiū.

J. Ilgaudas, 
„D. Balso” atstovas,

3108 S. Halsted st., Chicago, III.

Iš Union City, Con.
31 d. sausio, ant vestuvių Vinco 

Švereckio su Elzbieta Sujoniute 
susirinko keletas musų brolių. 
Susirinkę, besilinksmindami, atmi-

Reikale tvėrimo Lietuvių 
Socijalistų Partijos Amer.

Kada praėjusiuose metuose mes 
atsiŠaukėm per laikraščius į Ame
rikos lietuvius darbininkus, kviez- 
dami juąs prisidėti prie naujai tve
riamos darbininkiškos partijos, tai 
mes tuomlaik praleidom iš atydos 
keletą nemenkai svarbių smulkme
nų. Visupirmu, paskirdami laiką 
atsišaukimo iki Naujų Metų, mes 
neatminėm to, jog per tą trumpą 
laiką [2—3 mėnesius] negalima 
yra pajudinti lietuviškos visuome
nės iš ekonomiško įmigio vien tik 
vienu, trumpu pažadinimu, netu
rint pasišventusių darbininkų, sa
vo organo, savo literatūros; mus 
broliai, lietuviai-darbininkai, labai 
yra sudemoralizuoti įvairių pseu- 
do-vadovų, kurie jau pirmiau ke
liose vietose ir kelis syk, juos su
viliojo ir susiėmę po keletą- dolia- 
rių, dingdavo su visais pinigais ir 
socijalizmo idėjomis. Negali už- 
sitikėti lietuviai jiems mažai žino
moms ypatoms: jie pratę yra sekti 
paskui įsigyvenusius savo vardą. 
Ir tame negalima jų peikti. Pra
leidom iš minties mes ir tą, kad 
nepadavėm visuomenei partijos 
programo, ir tuom patim neparo- 
dėm, koki yra jos siekiai, ko ji no
ri, kas tas viskas yra. — Pigiai no
rėjom atlikti svarbų darbą.

mo nereikia gėdytis. Reikalauia- 
si tiktai balsuoti už socijalizmą.

3. Visos naujai susitvėrusios 
kuopos ir pavieniai turi atsišaukti 
iki 1 d. kovo, 1905 m. ant šio ad
reso: J. O. Sirvydas, 401 E'. Main 
st., Plymoutb, Pa.

Programas L.S.P.A., kaip jau 
minėjome pernykščiame atsišauki
me, bus veik toks pat, kokį turi 
Socialist Party; šiaip jau musų 
tautiškuose klausymuose bus soli- 
dariŠkas su Liet. Socijaldemokra- 
tų Partijos mieriais. Stengsimės 
programą apdirbti iki ateinančiam 
vidurvasariui [apie berže!io-liepos 
mėn.]. Ir tada turėsime atlikti 
musų partijos susivažiavimą [sei
mą], kur ir bus pristatytas apdirb
tas programas. Jeigu jis taps de
legatų priimtas, arba jeigu bus 
priimtas su padarytoms permai
noms, tada jį atspaudysime ir pa- 
skleisime tarp lietuviškos visuo
menės. Programo sutaisymas ir 
priėmimas kokios, nors partijos 
vardan, priguli ne nuo keleto ypa
tų, bet nuo daugumos partijos są
narių. Taigi ir mes teip pasielg
sime. Ant seimo bus sudavadyti 
ir kiti visi partijos reikalai; k. t.: 
išrinkimas tolesniam bėgiui centr. 
komiteto, [organizatoriaus, sekre
toriaus susineŠimų, finansų sekre
toriaus, iždininko, globėjų iždo, 
knygininko ir kt.]; partijos takti
ka, agitacijos reikalai, santikiai su 
kitoms socijalistų partijoms, ir tt. 
ir tt. Reikalų bus daug ir reikalų 
netuščių, ne iš vėjo gaudomų, 
smagių, ir kiekvienam darbininkui 
malonių....

Atidėdami galutiną sutvarkymą 
L. S. P. A. reikalų iki seimo, no
rime, kad ji pati užsimegztų nuo 1 
d. kovo, ir todėl meldžiame musų 
draugų tą gerai įsidėmėti ir karš
tai pasidarbuoti, kad iki paskirto 
laiko dusyk daugiau pritrauktų 
prie partijos draugų, negu ką mes 
turime šiądien. Rasi galėsime 
tuomsyk ir pamislyti apie organą. 
Jeigu gi laikraštis uždėti išsyk ne
pavyks [mes turime gilią viltį, kad 
pavyks], tai išsyk išleidinėsime 
mėnesinius biuletinus, kur tilps 
svarbesni partijos reikalai, įneši
mai, bei aukos. Ypatingai krei
piame vientaučių darbininkų aty- 
dą, kad prie kiekvienos progos 
užmanytų parinkti partijos reika
lams [k. t. spaudos reikalams, 
agitacijai ir tt.] aukų. Biuleti- 
nuose, arba mums prielankiuose 
laikraščiuose tilps atskaitos, ir 
kiekvienas nors centą aukavęs, 
matys, kad jo centai yra sunaudo
jami vien tik jo paties reikalams 
— išleidimams socijalistiškų raš
tai-

Broliai darbininkai I Pakarto 
jau mums kapitalo retėžiai. Sa
lin su jais! Tegyvuoja meilė, ly
gybė, laisvė ir brolystė.

Lyglaikinis Komitetas.

Nanji Kasztai
A. ItusseU Week»,K»r«Ulu ssir- 

<11m. Liet u visikai luzgulde V. »• 
Kbenanfloah, Pa. 1004 87 pusi-

Trumpa apysakaitė, parašyta 
gana užimančiai. Joje paro
dyti galingų ir valdonų jaus
mai, arba, geriau sakant, širdis. 
Tie ponai išlikro širdies ne turi, 
jie siaučia su žmonėms kaip katė, 
pagavusi pelę ir džiaugiasi iš kan
kynių paprastų žmonių. Apysa
kaitė verta perskaitymo.

Henryk Sienkiewlcz, QuoVadl», 
Nerono laiku apysaka. Pirmas 
tomas. 1904 m. Khenandoah, 
Pa. 278 pusi.

Yra tai žinomo lenkiško rašti
ninko Sienkiewiczo apysaka. Dėl 
savo gerumo ji versta veik į visas 
civilizuotų tautų kalbas, versta ir į 
anglišką kalbą ir Amerikoj dau
giau buvo amerikonų skaitoma ne
gu kokia kita. Gaila, kad išėjo 
dar ne pilnas lietuviškas vertimas. 
Reikia tikėti, kad bus išleistas ir 
antras tomas. Juk išleistojas su ši
ta apysaka ne padarys teip kaip 
padarė kunigas Milukas su Pajau
ta, kurios išleido pradžią ir ant to 
apsistojo ir per tai toje apysaka, be 
vidurio ir pabaigos, neturi vertės.

Lietuviškas vertimas Siekiewi- 
ezo apysakos ne blogas.

Vilties Kalendorius 19OA m. 
Siienadoah, Pa 80 pusi.

Apart kalendoriškos dalies tel
pa Čia sekanti raštai: eiles p. a. 
Kitą kart teip buvo, iš Poškos ei
lių. Apysakaitė Nemojewskio p. 
a. Pamokinimas. Eilės Vaičaičio 
p. a. Prasčiokėlis. Velnias, apy
saka Guy de Maupassant'o. Ilgas 
ir pamokinantis raštas p. a. Pagel- 
ba nelaiminguose atsitikimuose. 
Jaunimo Giesmė, Maironio. In
formacijos apie pačto surėdymą. 
Surašąs ir andresai lietuviškų laik
raščių.

Guy de MaupaMKant, Draugai. 
Lietuviszkat iszculde Jonas isz 
Parubežes.8benandoah,Pa. 1904 
m. 29 pusi.

Guy de Maupasant buvo viens 
iš geriausių prancūziškų raštinin
kų, ypač puiki buvo jo kalba, per 
tai versti jo raštus ne lengva, ne 
gerai verčiant, galima visą gražu
mą sudarkyti. Kelios jo pasakai
tės tilpo seniau „Vienybėj," bet 
stilius vertimo buvo sunkus, o ori
ginale gražumas remiasi ant sti
liaus. Šitame vertime vertėjas ge
riau laikėsi originalo ir taikėsi prie 
autoriaus mierių.

(Dantį* už dantį. A. Nemojewa- 
kio. Apyzaka. Hhenandoah. Pa. 
HMF4. 41 pual.
Nemojeurski vienas iš geresnių 

lenkiškų apysakų raštininkų jau
nosios gentkartės. Raštai jo už
imanti ir noriai skaitom*. Lietu
viškas vertimas „Vilties” išleistos 
knygutės ne blogas, todėl galima 
rodyti ją persigabendinti. Išleistų 
centų parsigabenęs nesigailės, lai
ką ramiai praleis ant skaitymo.

Naujas laikraštis „Keleivis” pra
dėjo išeidinėti SouthBostone.Mas. 
Pirmame numeryj yra visko po 
trupiitį. Už mierį naujas laikraš
tis stato: būti organu tų lietuvių, 
kurie dabar ne skaito kitų laikraš
čių. Ar „Keleivis” galės išpildy
ti savo mierius, pirm laiko ne gali
ma spręsti, nes nežinome, kokiu 
budu išleistojas galės pritraukti 
prie skaitymo njeko ne skaitančius 
ir nenorinčius skaityti. IŠleistoju 
naujo laikraščio yra p. Žvingiia.

Kalba galėtų būt gesesnė, bet 
ateitėj gal ir kalba pasitaisys. Vi
sur klaidžiai vartojami sakiniai su 
„dėl’š dėl reiškia priež5stį,o „Ke
leivis” tą žodį vartoja kaip len
kai dla. Kaslink kalbos, ji vis
gi geresnė už kalbą „Spindulio” ir 
„Saulės.”

Mes JŠ savo pusės, tikėdami,kad 
naujas laikraštis gerįsis ir tobulin- 
sis, velijame jam kuo geriausios 
kloties.

Rygoj išėjo maskoliškoj kalboj 
knyga p. a. Prava litovcev po 
žemletladeniju vSeverožapadnom 
kraje, parašyta, rodosi, lietuvio, 
advokato K. A. Vizbaro.

Redakcijos atsakymai.
P. Sv. Tamista stebiesi, kad 

atsiųstas raštas ne patilpo; mes gi 
nusistebime, kadangi ne pirmuti
nis kreipiesi su tokioms pretensi- 
joms. Galime vien pridurti, kad 
raštuose po kelių metų po mirčiai 
turi būt ir kas svarbesnio, naujo, 
ne vien atkartojimas to paties, kas 
laikraščiuose patilpo pasimirus. 
Priedas gi apie nemokėjimą iš
reikšti savo mįslių visai nereika
lingas, kadangi tas visuomene 
ne apeina. Toki yra reikalavimai 
elementariški, bet ir psycholiogija 
su tuom sutinka. r

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gausi dykai, jei uisiraAzy- 
•i laikrauti „Lietuva” ir užmokėti 12 00 
už vito meto prenumerata itz virstaut. 
„Lietuva” yra didžiauaiat ir geriautiat 
laikraastit visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk *2.00 su tavo aisskiu adresu 
o gausi , Lietuva” kas subata per visa 
meu ir pulku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos" 
Įsileistojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEW8KIS, 
924 33rd St. Station 60. Chicago, II.
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Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal Bitneri,
nuo vyriškų, o vienog vyriškųjų žiedų dul
kės visgi patenka ant motės moteriškųjų ir 
ją užvaisina; patenka gi ten iš oro. Teip 
jau nešiojasi ant oro ir daugybė 
gas gimdančių bakterijų.

Mikroskopiški tirinėjimai 
Cunninghamo 1872 metuose 
Kalkuttos, Indijoee, ir Miųuel’o Paryžiuj, at
likti 1878 m., išaiškino, kad nors ne aut 
daugumo ligas gimdančių bakterijų, esančių 
ore, remiasi smarkesnis, ar silpnesnis siauti
mas epidemiškų ligų, bet jame, apart mieli
nių ir pelėsinių grybelių, yra didelė daugybė 
bakterijų, terp kurių yra ir daug epidemi
škas ligas gimdančių, kurių, prie apsistoji
mo oro tekėjimo, negerai ventiliuotuose, ne
švariai užlaikomuose kambariuose gali prisi
rinkti didelė daugybė ir sveikata tokiuose 
ruimuose gyvenančių žmonių atsiranda dide
liame pavojuje.

Bet tie nematomi žmonių priešai gali 
prie žmonių prisigriebti ir kitokiais keliais, 
ne vien iš oro. Nuo laiko, kada likosi ištir
ta, kad ligas gimdančios bakterijos gali vei
stieji madinguose skystimuose, kaip antai 
vandenyj, kuriame yra tūlos organiškos ir 
minerališkas medegos — nieks neabejoja, 
kad ligas gimdančios bakterijos gali prie 
žmonių prisigriebti su vandeniu, jį geriant. 
Likosi ištirta apie pilvines šiltines, kad vi
sur, kur nešvarumai šiltinėms sergančių gali 
patekti į geriamą vandenį ar tai tiesiog, ar
ba per žemę persi košdami, tokiame vandenyj 
būva paprastai ligą gimdančios bakterijos, 
tokį vandenį pavojinga gerti. Siaučiant šil
tinėms kokioj vietoj, tirinėjanti su mikro
skopo pagelba vandenį, ’ jame rauda daug 
bakterijų: taigi aišku, kad tos bakterijos 
prisigriebia į vandenį iš ligonių nešvarumų; 
ypač daug bakterijų būva stovinčiuose van
denyse, kur jas suneša, suplauja vanduo nuo 
lytaus. Uždarymas tokių šaltinių, prūdų, 
filtrai ir vandens traukimo įtaigos, žinoma, 
gerai, sumaniai įrengtos, žymiai sumažina 
pavojų, o kur to padaryti negalima, ten rei
kia vartoti vien pervirintą vandenį: karštis 
verdančio vandens ušmuša ligas gimdančias 
bakterijas.

Ne tik Šiltinės, bet ir cholera, be abejo- 
.nės. platinasi per vandenį, kurį žmonės ge
ria, su kokiu plauja valgio produktus. Ka
da, porą metų atgal. Hamburge siautė smar
kiai cholera, pasirodė, kad ją čia atvilko ma
skoliški jurininkai; jų nešvarumai, išmetus, 

• pateko į vandenį upės Elbos ir ją užkrėtė; 
choleros bakterijos prisiveisė turinčiame rei
kalingas organiškas medegas vandenyj kaip 
maitingame skystime, o vandens traukimo 
dūdoms, išvadžiojančioms po namus nefil
truotą vandenį, išsiplatino po visą miestą ir 
ypač smarkiai siautė nešvariai užlaikomose 
Iieturčių apgyventose miesto dalyse, nors ne
aplenkė ir turtingų. Su užkrėstu vandeniu 
gali platintieji teip jau ir kitokios epidemi
jos.
niu.

užmazgų lt*

oro, atlikti 
aplinkinėse

Jos vienog platinasi ne tik su vande- 
bet ir kitokiais budais.

tų pušies šaknų, jis tuojaus įsiėda terp žie
vės ir medžio į minkštą brazdą; tie grybelio 
micelijai greitai išsivysto į tikrus grybus su 
geltonoms kepuraitėms ant ilgų kotų; gry
bus tuos, išsivysčiusius iš tų grybinių siūlų, 
mes pažįstame po vardu kelmučių ir kitokių, 
kokių diktai žmonės vartoja valgymui, nors, 
tikrai sakant, grybai nepriguli prie geriau
sių, maitingų valgių: jie mažai turi maitin- 
gų medegų, sunkiai pilvo įiervirinami.

Pušis, žinoma, stengiasi pasiliuosuoti 
nuo to požeminio priešo, leisdama daugiau 
sakų, bet tas negelbi. Kaip tik grybas iš
naikino vieną medį, grybiniai jo siūlai, arba 
micelijai, išėdę vieną medį, per jo piaulus, 
savo Įianašiais į šaknis šniūreliais, arba mok
slinčių vadinamais ri*omorphai», prisigriebia 
vėl į žemę ir jieško naujos aukos. Ir teip to
liau. Kol grybas, pavidale tikro grybo, į>asi- 
rodo ant medžio paviršiaus, jo micelijai Jau 
ilgą laiką graužė medžio vidurius.

Toks jau likimas Įiasiekia ir daugelį va
balų,įsikasančių ant žiemos į žemę. Didesnė 
dalis įsikalusių ant žiemos į žemę vabalų ne- 
atgija pavasary], kadangi žemėj juos suran
da sporai grybų naikintojų, užmazginiai 
krepšeliai kurių, įsiėdę į vidurius užmigusio, 
sustingusio vabalo, išėda vidurius ir ant ga
lo pripildo odą stambiais juodais sporais.

Taigi aišku, kad teip, kaip oras ir van
duo, teip ir viršutinės žemės eilės pripildy
tos bakterijų visokių veislių, jmvojingesnių, 
mažiau pavojingų ir visai mums nevodingų, 
o kartais net naudingų ir reikalingų. Drau
ge su naikinančioms bakterijoms, bakteri
joms puvimo, per kurių prisidėjimą visokios 
organiškos medegos dalinasi į savo sudėti 
nius, yra žemėj bakterijos dirbančios anemi
jų ir azotinę rūgštį, per bakterijų prisidė
jimą ant žirnių, arba vikių šaknų darosi 
gumbeliai. kokiuose renkasi teip augmenims 
reikalingos azotinės medegos; taigi tokiu bu
du bakterijos gerina dirvą, užvaisina ją teip 
kaip iš tvartų išvežtas mėšlas; bet drauge su 
toms naudingomsioms, žemėj yra ir vodin- 
gos, ligas gimdančios bakterijos.

Kontagijos, tai yra užkrečianti medega 
siberiško maro, yra sporuose maro bakterijų, 
kurias, nupuolusias ant žemės drauge su dul
kėms, vėjas išnešioja ant žolės, o žolę, drau
ge su maro medega, ėda besigananti galvijai 
ir nuo jos užsikrečia maru.

Žandų užvėrimas apima sužeistus žmonės 
ir gyvulius; ant užsikrėtimo užtenka ma
žiausio snsižeidimo ir tankiausiai liga pasi
baigia mirčiai gimdo jį krutančios bakterijos 
vadinamos Baeillus tetani, kurios prie išsi
vystymo iš sporų jianašios būva į mažas vi
nutes arba spilkutes

Isz visur.
II Muenchene, Bavarijoj, žymus 

teplioriai, muzikai, poetai, rašti
ninkai ir atsižymėję moksluose vy
rai atlaikė susirinkimą ir užgyrė 
protestą prieš biaurius pasielgi
mus maskoliško rando su locnais 
ukėsais ir prieš persekiojimus lai
svės draugų. Vokiško rando laik
raščiai stengiasi įkalbėti, buk dėl 
panašių protestų Maskolijos biu
rokratai ne paliuosuos pančių, ko
kiais suvaržyti jos ukėsai, priešin
gai, girdi, protestai gali vien sulai
kyti randą nuo įvedimo kokių nors 
reformų. Ištikro vienog ne teip 
yra: Maskolija labai jausli, jai la
bai rupi, ką apie ją mislija kitos 
civilizuotos tautos, todėl tai ran
das net laikraščius verčia platinti 
kuo daugiausiai melo apie sanly- 
gas Maskolijoj. Dabartinėj karėj 
juk Maskolija atiduota ant malo
nės kitų civilizuotų viešpatysčių. 
Jeigu Maskolija ne gaus pinigų 
svetur ant karės vedimo, jeigu ne 
gaus ginklų, amunicijos, laivų; jei
gu ant visų rubežių reiktų laikyti 
atsigynimui nuo kaimynų didelę 
kariumenę, ji visai negalėtų vesti 
karės su Japonija. Atsižymėjusių 
vyrų protestai mažina, naikina 
simpatijas, kokias Maskolija galė
jo turėt svetur, tautos gali priver
sti randus ne remti nė jokiu budu 
Maskolijos šioje karėj. To Mas
kolija labai bijosi. Už tas biau- 
rias sanlygas, kokios užsiviešpa- 
tavo Maskolijoj, kaltė iŠ dalies 
puola ir ant kitų civilizuotų tautų, 
kadangi jos velijo tylėti,negu biau- 
riam kaimynui teisybę sakyti; vie
toj rodyti pasibiaurėjimą, nekarta 
rodė ne užpelnytas simpatijas, 
vietoj kenkti teršiančiam vardą 
civilizuotos tautos randui, reika
lauti pritinkančių civilizuotai tau
tai reformų, rėmė nevertą vardo 
civilizuoto valdono carą, garbino 
jį už tą, už ką jis ant garbinimo 
neužsipelnė.

Ii Popiežius Pius X ant senat
vės pradėjo prancūziškai mokytie- 
si, kadangi susineŠimuose su kitais 
kraštais terp viešpatysčių randų, 
kaip ir popiežiaus, vartojama mat 
prancūziška kalba. Su ypatoms 
ne mokančioms itališkai popiežius 
dabar kalba prancūziškai.

Ii 9 d. vasario, prie įėjimo į Alio- 
ny Bay, užbėgo ant uolų prancū
ziškas kariškas laivas „Sully“ ir 
jo nuo uolų ne gali nutraukti. 
Žmonis nuo jo pergabeno ant 
kranto, išgelbėti laivą nėra didelės 
vilties, kadangi uolos pramušė di- 
dėlę skylą.

ii Maskoliška expedicija, išsių
sta Peterburgo Mokslo akademijos 
ant tirinėjimo Šiaurinių Siberijos 
kraštų po vadovyste barono Toli, 
kelionėj nuo Bennett salų ant sa]ų 
Naujos Siberi os, pražuvo; nė vie
nas žmogus ne išsigelbėjo.

II Suštraikavo studentai techniš
ko instituto Hannovere todėl, kad 
rektorius uždraudė jiems susineši- 
nėti su studentais kitų augŠtesnių 
mokslų institutų. Dėl atsisakymo 
studentų lankyti kursus, institutą 
atsėjo uždaryti.

II Mieste Batume, vietinės gim
nazijos mokintiniai ant gatvių kė
lė neprilankias eurui demonstraci' 
jas. Sudraskė caro portretus, 
reiviai Šūviais vienog išvaikė 
nūs demonstrantus.

Ka
jau-

II Išsiųsta ant tirinėjimo pietinių 
ledinių kraštų prancūziška moksliš
ka komisija Dr. Charcot, turbut, 
pražuvo, kadangi nuo balandžio 
pereitų metų nė jokia žinia nuo jos 
į čivilizuotus kraštus ne atėjo.

Žvejas Uraszima.
Japoniška lkoenda.

Buvo šviesus pavasario rytas, 
saulė pasikėlė nuo jūrių, o jos 
spinduliai puolė ant prisiglaudusio 
prie kranto kaimo ir žibėjo vyšnių 
šakose, kurios apibertos žiedų, lei
do aplink saldų kvapą. Su kiek
vienu vėjo pūstelėjimu puolė ant 
žemės žiedų lapeliai, žemę aplink 
kelmą apiberdami kaipi sniegu. 
Už kaimo, horizonto gilumoj kėlė- 
se milžiniškuose kontūruose kal
nas Fuzi dar žieminiuose parėduo- 
se. Kaipi ledinis milžinas, kalnas 
tas kėlėsi augštyn į orą.

Prie kranto suposi valtelė,kilno
jama vilnių, bet jūrės buvo ramios 
ir traukėsi žibančiu, truputį susi
raukusiu paviršiu,} tolį nepasiekia
mą akių. Debesys plaukė dan
gaus ruimuose ir mėtė šešėlį ant 
jūrių gelmių, saulės Šviesa juos 
sklaidė ir teip ant tų ramių vande
nų maišėsi visokios parvos.

Tykios pakrantės pradėjo busti. 
Tvirtos, su apdegusiais veidais 
žmogystos ėjo prie valčių pradėti 
savo kasdieninį darbą. Atėjo 
teipgi Urašima, jaunas vyras, neš
damas ant pečių tinklą. Padėjo jį 
ant valties dugno ir pagriebęs irklą 
keliais jo sudą^imais nustūmė val
tį ant mėlyno paviršiaus, paskui, 
ištempęs žėglį, savę ir valtį atida
vė ant vėjo valios. Ant jūrių už
metė tinklą ir laukė kantriai, bet 
nors saulė perženge jau pietų 
augštį, Urašima dar nieko nesuga- 

ne lėmė.
kranto su 
užsimanė 
Traukda-

Viskas yra sapnu, svajone — i vidurmiestyj, siautė gaisras, koris 
kalbėjo sau. — Juk perėjo vos trj* • pridirbo blėdies ant pusės milijo

no doliarių. Prie gesinimo 8 ng- 
nagesiai likosi sužeisti.

metai,kaip iš Čia prasišalinau.
Atsiminė skrynutę. Tikėjo, jog 

joje yra užkerėjimas ir kad kaip 
tik ją atidarys, pamatys savo tė
vus. Ir nepaisydams ant prisie- 
gos, atidarė skrynios antvožą. 
Bet jos viduryj nieko nebuvo, tik 
lengvas durnelis pasikėlė, susirin
ko į debesį ir nuslinko jūrių link. 
Urašina norėjo tą debesėlą pa
griebti, persigandęs sulaužymo 
prisiegos ir supratęs, kad laimę sa
vo ant visados nužudė.

Bet veltu: debesėlis išnyko iŠ 
akių. Nusiminęs stovėjo valandė
lę, bet greitai jo veidas suvyto, 
plaukai pabalo, sanariai neteko 
pajiegų ir žvejų vaikinas puolė ne 
gyvas po sunkenybe laimėj pergy
ventų keturių šimtų metų.

Kitokį budai besiplatinimo epidemijų ir ko
va su joms.

Ne tik ore ir vandenyj yra ligas gimdan
čių bakterijų užmazgos. yra jų ne mažai že
mėj. apie ką persitikrino tirinėdami ligas 
augmenų ir naudingų vabalų. Jeigu iš pasėtų 
puoduose kvietkų sėklų išdygę diegai pajuo
duoja ir pūva, teiposgi jeigu girinių medžių 
auginyčioee ką tik išdygę bukai žūva ant 
syk. tai. kaip tai ištyrė prancūzas deBarry 
ir vokietis Robert Hartig. tas paeina nuo to, 
kad jaunus augmenų diegus užpuolė pelėsi
niai grybeliai. Sporai tų grybelių, išgulėję 
ilgą laiką žemėj, pradeda peraugiuėti ir pri
sigriebę silpnų dar augmenų diegų, juos iš
naikina. Grybeliai tie giminingi bulviniams 
grybeliams, kurių sporus nors ir nešioja 
oras, bet jie savo naikinantį darbą atlieka 
po žeme: kada tasai grybelis išnaikina žalią 
bulvės virkščią ant paviršiaus, jo užmazgos 
celelės nupuola ant žemės ir sausame, šiltame 
laike gali gulėti gana ilgai, neišsivysto. Bet 
pirmutinis lytus jas atgaivina, teip sakant, 
prikelia; lytaus vanduo, jsigerdamas į žemę, 
neša ten ir tas grybelių celeles, jos prisi
griebia bulvių ir ant jų tuojaus perauga, 
praduria laibučiu galu jaunos bulvės žievę ir 
leisdamos grybinius siūlelius arba micelijus, 
naikina visą bulvių krūmą, bulvės nuo to 
pradeda puti: micelijai tų nematomų pelėsi* 
nių grybelių teip suėda bulvę, kaip micelijai 
.arba grybiniai siūlai didelių grybų naikina 
dručiausius girių medžius. Kada ant me
džio pasirodo grybo kepuraitė, jau jo mice
lijai arba grybiniai siūlai išgraužė medžio vi
durį. Todėl tai medžius, ant kurių pasiro
dė grybai, giriose, kaipo pagadytus, parduo
da pigiau, ant malkų. Teip jau daro ir nema
tomi liuosomis akimis bulviniai grybeliai. 
Jeigu pavasary] pasodyti bulvę, viduryj ku
rios buvo grybelio micelijas. tai tas išlenda 
ant paviršiaus drauge su bulvės virkščia, pa
tenka į lapus ir vėl paleidžia į orą daugybę 
užmazgos celelių: jeigu oras drėgnas ir vejas 
atsakantis, tos celeles gal vėl užkrėsti liga 
visą bulvių dirvą.

Galviniai grybeliai teipjau vodingi ru
giams kaip rudžių grybeliai, kaip ištyrė 
prancūzas Tulasne ir vokietis Julius Kuehn, 
platinasi ne per orą, bet nuo žemės užkrečia, 
užnuodina javais užsėtus laukus. Jų sporai 
patenka į žemę sėjant grudus, prilimpa prie 
grudų. Užmazgos dūdelės praduria silpnus 
diegus rugių, kviečių, kol jie yra dar žemėj. 
Augdami drauge su išdygusiais diegais ant 
žemės paviršiaus, prisigriebia į varpas, išėda 
jų audeklus ir pripildo tuščias varpas juo
doms savo sporų dulkėms.

. Tankiai siaučiantį giriose, naikinantį ir 
tvirčiausius medžius amarą gimdo auganti 
žemėj, prie šaknų, grybai; net storiausios 
pušys džiųsta nuo vieno tokio požeminio gry
bo, kurio micelijai. panašus į susipainioju
sius siulus, užklotus juoda žieve, veisiasi ir 
vystosi po žeme. Užtenka, kad tokio grybe- 
io micelijai arba grybinis siūlelis prisigrieb- 
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su buožėms. Kad tos 
bakterijos gimdo žan
dų užvėrirną, tą daro- 
dė 1884 m. Dras Ni- 
coleier, o paskui, 1889 
m. patvirtino japonie- 
tis Dras K i ta za to, už
auginęs speeiališkai 
tas bakterijas ir įskie 
pijęs jas žvėrims. Ši
tos bakterijos labai 
pavojingos, žmogus jų 
apvaldytas paprastai 
miršta, labai retai pa
sitaiko išgydyti. Vei

siasi jos žemėj, į žmonių ir žvėrių žaizdas pa
tenka su dulkėms nuo že
mės, vėjo pakeltoms.

Limpančios ligos kar
tais kaipo palaikai nuo 
tėvų pereina ant vaikų: 
mat, nematomos liuosoms 
akimis ligas gimdančios, 
bakterijos iš kūno tėvų 
kartais gali pereiti į ne
šiojamą motinos vaisių. 
Tą patėmijo pirmiausiai 
ant kirminų šilkinių va
balų. Kada pradžioj antros pusės XIX šimt
mečio terp šilk vabalų pradėjo nykti maras 
pagimdytas pelėsinių grybelių (Išaria Bas- 
sii), jos vietą užėmė dar piktesnė epidemija 
vadinama pebrina, užpuolusi ant šilkinių va
balų ir jų kirminų. Ligos apimtus vabalus 
lengva {>ažinti, kadangi lygiai ant vabalų, 
kaip ir jų kirminų kūno pasirodo juodi šla
kai. Itališkas t iri neto jas Cornalia visuose 
organuose epidemijos užpultų šilkvabalų ir 
jų kirminų rado žibančius kunelins panašius 
į bakterijų sporus. Tirinėtojas Balbiani iš
tyrė, jog tie kūneliai yra iš tikro sporaisgry
belių Glugea bambycis.

Sporai tų grybelių ne tik užnuodina va
balų kūną, bet iš jų patenka ir į vabalų |>a- 
taičių dedamus kiaušinius; todėl laike smar
kesnio siautimo šitos naujos šilkvabalų epi
demijos Europoj beveik negalima buvo rasti 
sveikų, neužkrėstų šilkvabalų kiaušinių: iš
sivystę iš užkrėstų kiaušinių vabalų kirminai 
buvo teiposgi epidemijos užkrėsti. Atsiėjo 
gabenti kiaušinėlius iš Chinų ir Japonijos, 
kur epidemijos nebuvo; Vokietijoj gi, kur 
sanlygos tiko veisimuisi bakterijų, dėl pe- 
brinos atsėjo su visu užmesti šilkų auginimą.

Pasiremdamas ant palaikinio perdavimo 
ligas gimdančių užmazgų, garsus Pasteur 
1870 m. išmislijo nepainų būdą išnaikinimo 
šilkvabalų ligos. Poras šilkvabalų jis talpi
no į krepšelius; kada padėjo kiaušinius, abu
du vabalu, su mikroskopo pagelba, gerai iš
tyrė: jeigu jų kraujuose rado nors truputį 
bakterijų, visą krepšelį su vabalais ir kiau
šiniais sudegino; tik kiaušinius vabalų visai 
sveikų perino. Prie gero dabojimo ir prisi
laikymo šito budo, pasisekė su visu išnaikyti 
Prancūzijoj naikinančią šilkvabalus epide
miją.

Bakterijos žandų užvirimo 
(Baeillus tetanl) ir jų spo
rai. ’

Bakterijos žandų už
virimo ir jų sporai, 
padidintos 1000 kartų

HAntTrepovo prisakymo,Peterbur
go policija perdavė dirbtuvių savi
ninkams surašą darbininkų, kurie 
turi būt prašalinti nuo darbo dirb
tuvėse. Bet savininkai ir užvei- 
zėtojai tūlų didelių dirbtuvių atsi* 
sakė išpildyti tą reikalavimą, ka
dangi policija reikalauja prašalini- 
mo gabiausių darbininkų, kurių 
vietą ne butų kuom apsodyti. Teip 
einant toliau, beprotiški, nedori 
caro tarnai dar gal pareikalauti, 
kad moterys apleistų jiems nepa
tinkančius vyrus. Rodosi kąd 
kvailumas toliau žengti ne gal,

II Laikraščiai praneša, buk susi
rėmime kalnakasių §v. Katarinos 
kastymų [netoli Sosnovicų, Len
kijoj] 50 darbininkų likosi užmuš
tų. Susirėmime prie Niwka kasty- 
nių net 150 žmonių pražuvo.

Ii Iš Paryžiaus Švento. Eustachi- 
io katalikiškos bažnyčios likosi 
pavogtos relikvijos švento Eusta
chijaus. Kas tą galėjo padaryti, 
nežinia. Relikvijos tos pinigiškos 
vertės ne turi.

Ii Maskolija pirko nuo Hambur
go laivų kompanijos didelius pasa- 
žiennius garlaivius „Deutshland" 
ir „Hamburg," už kuriuos užmo
kėjo >5500000. Laivą: tie bus 
perdirbti į kariškus

I I Prezidentai Brazilijos, Chili 
/ Garsus reakcijonierius, Peter- Į jr Argentinijos rengiasi pakelti 

burgo ponas, Trepov, išdryso jau > protestą prieš kišimąsi Suvienytų 
net augŠtesnių mokyklų perdėti- Valstijų į vidurinius išpaniskų re
niams prisakymus davinėti, nors i publikų reikalas, 
iš tikro jis ne vertas kad jam mo- 1 -----------------------
kyklų perdėtiniai duotų savo čere- j | milijono gyventojų, žmog- 
rykus valyti. Trepov prisakė Pe-1 gūdžių išpuola: Vokietijoj 43, 
terburgo mokslinio apskričio vir- Prancūzijoj 14, Anglijoj 10, Mas- 
Šininkui, kad jis sykį galą padary- kolijoj 44, Suvienytose Valstijose 
tų anarchijai mokyklose k kad Šiaurinės Amerikos 129. 
studentai liautųsi štraikavę, nes ■ ---- —
jeigu štraikas nepasiliaus, arba jei- | Filipinų salų pakrantėse pas- 
gu profesoriai užstotų už studen- Į kendo,maskoliško rando pasamdy
tus, visos Peterburgo mokyklos j tas pergabenti visokias karėj rei- 
busiančios uždarytos. Na, tąsyk, į kalingas medegas į Vladivostoką, 
žinoma, būt tikras rojus Trepovo angliška* garlaivy* „Carlisle”. 
rujoms! - ----------------------

----------------------- Ii Bremos Lloydo garlaivių kom-
li Lenkijoj, mieste Sosnowicuo- panija.už pervežimą išeivių iš Bre- 

se, štraikuojanti darbininkai ban- mos į Galvestoną, Texase,numaži- 
dė išvaikyti dirbančius darbinio- no prekes nuo 142.50 ant >37.50 
kus elektriškos stacijos, bet trio- nuo ypatos.
boj paslėpti kareiviai per langus -----------------------
pradėjo šaudyti į pulkus ant uiy- į || Odesoj policija suėmė siuntinį 
čios susirinkusių darbiniakų ir *a revolveriais ir karabinais, kurie 
peršovė daug darbininkų. Sosno- buvo bandyta siųsti ant Kaukazo, 
vicuose valdžios sutraukė 8 bata- apginklavimui štraikuojančių ten 
lijonus pėkštininkų, 8 eskadronus 
raitelių ir vieną regimentą kazokų.

darbininkų.

vo. Laimi tuom kartu 
Jau norėjo grįžti prie 
tuščia valtele, bet urnai 
dar kartą pabandyti,
mas tinklą, pajuto, kad jis sunkus; 
ištraukęs jį į valtį, rado jame žel
vą, sutvėrimą pašvęstą jūrių die
vui.

Perimtas baimės ir apvaldytas 
garbės, vaikinas pagautą želvę 
įleido vėl į jūres. Vos vanduo už
sivėrė, ii gilumų iškilo graži mer
gina, vandenų nimfa su palaidais 
plaukais ir prisiartino prie valte
lės. Urašima persigando, ber mer
gina teip į jį prakalbėjo:

— Nesibijok! Šventą želvę pa- 
godojai, tai jūrių dievas nori tau 
atlyginti, nori atsakančiai tavą ap
dovanoti. Eik sų manim.

Ir pirma negu vaikinas spėjo at
sakyti, valtėle per vilnis lėkė kaip 
iŠ lanko paleista vilyčia, lėkė vis 
tolyn ir tolyn. Užkilo vėtra, kuri 
į šmotus sudraskė žėglį. Po tai 
kelionei vaikinas išlipo ant tuščios 
salutės. Pamatė tamsią skylę, 
kaipi įėjimą į olą, įėjo j ją ir 
žengė tolyn. Iš pradžių aplinkui 
viešpatavo tamsa, puskui pasirodė 
palša Švieselė lendanti per plyšius, 
o paskui Šviesoj vaikinas pamatė 
puikų pojurinį rūmą. Tarnavo 
ten žuvys žingeidaus išveizdžio, o 
prie rūmo durų ant sargybos sto
vėjo milžiniškos baisybės. Tro
pais nulipo priešais graži mergina, 
kurią vaikinas tuojaus pažino, nes 
buvo jo matyta jau ant jūrių nim
fa. Nuleido akis ir tykiu balsu ta
rė:

— Aš esmu duktė jūrių dievo. 
Ar neri manę imti už moterį?

Ir paėmusi už rankos vikiną, nu
sivedė jį su savim.

Jauna pora pradėjo gyventi sal
džiai, visi rūpesčiai bėgo nuo jos 
šalyn. Bet po kelių metų tokio 
gyvenimo jaunas žvejas išsiilgo 
savo tėvų. Buyo tai žmonės seni 
ir Urašima norėjo dar kartą su 
jais pasimatyti. Ilgai kovojo su 
tuom išsilgimu, bet -ant galo prisi
pažino savo moterei. Ji nusigan
do to prisipažinimo. ilgai neno
rėjo atleisti vaikino, bet ant galo, 
pamačiusi, kad prašymai ir ašaros 
lika be pasekmių, paleido vaikiną.

kodėl japoniečiai mažo 
ūgio.

Terp gyvenančių ant žemės pa
viršiaus visokių tautiškų gaivalų 
yra Čielos tautos didesnio arba 
mažesnio ūgio. Žmonių pasako
se yra paminėti nykštukai, gnomai 
ir kitokio vardo mažo ūgio žmo
nės. Tirinėjimai labai seųų, užsi
likusių dar kapų parodė, jog ir 
Europoj, dar priešistoriškuose lai
kuose, kaip antai rytinėj Vokieti
joj, drauge su žmonėms paprasto 
ūgio, gyveno ir mažiukai, prigu
linti prie kitos tautiškos giminės, 
ne prie tos pačios, ką didiejie.

Vidurinėj Afrikoj, Kongo vieš
patystėj ir dabar onvena mažo 
ūgio tautelė: žmonės jos yra tokio 
vidutiniško ūgio kaip 14 metų vai
kai europiečių. Kaip mena, tą 
mažą ūgį galėjo pagimdyti vargai, 
stoka maisto, dėl ko per ilgas am
žių eiles išsiveisė, sumažėjo žmo
nės.

Terp civilizuotų tautų — ma
žiausio ūgio yra japoniečiai. Nuo 
ko paeina tas jų mažas ūgis? Že
mė Čia gana vaisinga ir išdirbta 
geriau negu daugelyj vietų Euro
poj, bet kraštas labai tirštai apgy
ventas: ant tokio ploto kaip Ang
lija gyvena Japonijoj netoli 50 mi
lijonų žmonių, taigi Japonija tirš
čiau apgyventa negu Anglija, o 
Europoj Anglija priguli prie kraš
tų tirščiausiai apgyventų. Gal būt 
todėl kad ir stoka maisto atsiliepė 
Šiek tiek ant išsidirbimo mažo 
ūgio japonieČių, bet kaip tirinėji
mai parodė, ne stoka maisto yra 
svarbiausia pasekmė mažo ūgio 
japonieČių.

Kad susekti
žo japonieČių ūgio, rando likosi 
sutverta iš mokslinčių komisija ir 
štai kas iŠ jos tirinėjimų išpuolė. 
Mažas japoniecių ūgis paeina nuo 
to, kad japoniečiai ne sėdi ant kė
džių, bet ant išklotų ant grindų 
šiaudinių pintinių, parietę po sa
vim kojas. Toks sėdėjimas stab
do kraujo priplaukimą į kojas ir 
per tai jos ne gali priderančiai 
užaugti, išvystyti, kojos japo
nieČių per tai trumpos ir silpnos. 
Europeiškai įrengtose su suolais 
mokyklose vaikai įgauna drūtesnes 
kojas ir jie didesni iš lankančius 
įrengtas pagal japonišką būdą 
kaimų mokyklas,bet kad ir teip au
ginti japoniečiai susilygintų ugije 
su kitoms tautoms, reikia ilgo lai
ko.

Nežiūrint vienog ant silpnumo 
kojų, kaip dabar pasirodo, ant sa
vo trumpų ir silpnų kojų japonie
čiai laikosi tvirčiau negu maskoliai 
ant tvirtų ir ilgų.

Revoliucija Kosi joj.
Rosijoje didesniuose miestuose 

kilo revoliucija, žmonės sukilo 
prieš valdžią, o kareiviai armi
jos skerdžia juos. Ta revoliucija 
iš miestų pereis ir į kaimus. Daa- 
gybė žmonių taps išplauta. Todėl 
kas mislina savo draugus parkvie
st! Amerikon, tegul pasiskubina, 
tegul tuojaus siunčia jiems šifkor- 
tes pakol dar jie nepateko į maiš
to eiles.

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.

Draugyscziu Reikalai
Baliu*!

Minersville, Pa. lėta kuopa . etuvt* 
karezemninku po vardu „Improved Or- 
derof Knight* of tbe Royal Arėk *f 
Pennsylvania” laikis pirm* balių 22 d. 
vasario, 1905 m mainienu saleje a*t 
naudo* Pottsvilta ligoobucsio, kur ir 
musu lietuviu ne vienu gauna priegiaa- 
da. Muzike bus net ta Berlyno ir iau 
naujausio* mados szokiu* Prasidės 8 
vai. vakare ir traukais iki volai. Tildė
te* 25c , merginoms dykai Visus IteUs- 
viua ir lietu vaite*, kaip vietinius, teip ir 
aplinke* kvieciia kuoskaillinriausiai su
si rinkti.

Komitete*.

Ketvirta* Metini* Kožini* Balio*;
Chicago. Dr les Ssv. Antano ta Pad- 

vos (Isz parapijos Apveisdo* Dievo) atsi
bus nedalioj, 19 d. vasaurio, 1905 sn. 
Freih*it Turner saleje, 3417-3421 So. 
Halsted st., tarpe 31 ir 35 ui. Sale be* 
atidarvta 4 vai. po pietų. Balius prasi
dės 5 vai. Tikietas vyrui su moterr 25c. 
Užprassome uirdingai ant musu Ketvir
to Rožinio Baliau* visus lietuviu* ir lie
tu vai t**, senus ir jaunus, mažus ir dide
lius, jaunikaiczius ir paneles, nes tai 
bus labai puik us balius, ne* dar tokie 
ssimet ne buvo. Ant baliaus bu* dali
namos visiems sveesiams rožes už dyk*.

(17—IJ) Komitetas.

Lirtuvisaka* Pikninkn*.
Chicago. Dr te Ssv. Kazimiero turės 

savo pikninks nedeiioj, 13 mgpiucsio, 
Bergman e Grov* darže, Riverside, DI. 
Todėl m*ldtia visu kitu draugyscziu ne
daryti toje dienoje pikninku ne balių, 
idant vieni kitiems neuikenktumem*.

Komitetas.
(H-17)

Dideli* Teatru*.
14 kuopa Susi v. Lietuviu Amerikoje, 

Clevelaod, O. parengė subatoj, 25 vasa
rio 1905 m Polonia saleje. kerte Fair-

' Coil*re g*t. puikią, ir juoki*g* 
fJimitfn T.’VaiTČ pfSflyK 

bus gražus ir linksmas balių*.
ss 7 vai. vakare. T i kietas tie.

Vietines Žinios.
— Sudžia Grenee išteisino ap-

II Peterburgo augštesffi'ų mc> 
kyklų studentus, o tame ir stačia* 
tikiškos dvasiškos akademijos, ap* 
reiškė, jog teip ilgai ne lankys 
kursų, kol policija ne bus praša* 
linta iš mokyklų, kol caras Masko* 
lijai neduos konstitucijos, kol ne 
užbaigs karės ir ant galo kol val
džia nesiliaus persekiojimų studen
tų ir jiems pritariančių profesorių.

II Angliškos valdžios pietinės 
Afrikos kolionijų išleido naujas 
tiesas, ant kurių pasiremiant, kiek
vienas juodveidis katras, kuriam 
bus darodyta, kad per čielą sanvai- 
tę nieko ne dirbo, turi būt išvytas 
iš kolonijos. Ką gi juodparvis 
gali daryti, jeigu jam baltos par- 
vos žmonės, viską į savo rankas 
paveržę, darbo ne duos?

. XV. Pergalėti ir apsilpnyti priešai.
Iki šiol dar mokslas nesurado budo visi

ško išnaikinimo ir sulaikymo išsivystymo li
gas gimdančių bakterijų, patekus jau joms į 
kraują žmogaus arba žvėries; iki neseniai vi
sas darbas daktarų apsirubežiavo besistengi- 
mu nedaleisti užsikrėtimo.

Jau 1865 m., taigi dar prieš pastatymą 
tirinėjimo limpančių ligų ant tikro pamato, 
kada dar nebuvo ištirta, kad ligas gimdo 
bakterijos, angliškas gydytojas, Dras Joseph 
Lister, pritaikė prie chirurgiškų operacijų a-:

(Toliaue bus.)

II Ant Kaukazo ir tarnaujanti ant 
geležinkelių štraikuoja, per tai tru
kių bėgiojimas turėjo pasiliauti, 
jeigu štraikai išsiplatintų ant gele
žinkelių visoj Maskolijoj ir Siberi- 
joj, negalima būt traukti karės su 
lapohija, caras turėtų skubintiesi 
susitaikyti su Japonija, nes karei
viams atseitų Mandžurijoj baduo- 
ti.

H Tąsynės terp Saksų karaliaus 
ir jo pabėgusios pačios ne pasibai
gia. Pabėgusi karalienė gyvena 
dabar Italijoj. Karalius atsiuntė 
pas ją advokatą, reikalaudamas 
atidavimo dukters, bet karalienė 
atsisakė išpildyti karaliaus reikala
vimą. Be provos Italijos suduose, 
matyt,ne apsieis.

|| Finlandijos sostapilėj likosi 
nušautas prokuratorius Soininen, 
o jo sūnūs sunkiai pašautas. Šo- 
vėjas Hohenthal likosi suareštuo
tas.

|| Laikraščiai praneša, jog gar
sus raštininkas Maxim Gorky liko
si iš Petro ir Povilo tvirtynės išsių
stas j Rygą, kur atsibus jo pro va.

|| Mokintiniai visų VarŠavos mo
kyklų, išėmus dviejų, atsisakė eiti 
į'mokyklas, kol jose mokikimo kal
ba ne bus įvesta lenkiška. /

|| Peterburge šešiose rando dirb
tuvėse ir 13 privatiškų dirba 75 va
landas per sanvaitę, o 28 didelėse 
dirbtuvėse daugiau.

|| Vakarinėj Vokietijoj sugrįžo 
prie darbo 70000 štraikavusių kal
nakasių, bet visgi dar štraikuoja 
98000.

II Ant Liukiu salų, rytinėj Azi
joj, dėl prasto šįmet užderėjimo, 
15000 šeimynų baisų kenčia badą.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po..........
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis į». .52jc 
Virsi 1000 rubliu, rublis po.................52{c

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

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaiksiciiotu ir niekur neiutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. Olazevski,
9*24 33 rd 8L, Chicago, .

naa dc pascniuių,
Ant kelio d.v« i.m >uod, skrvou- ’k'ls<"s "epnžmrtum,. <141 ku- 

. . t rio atsitiko garsi nelaimė, savinin-tę ir pasakė: ' w .i,— Išteisino juos,
pasiremdamas ant sekančių moty
vų: jeigu teatre gaisras užgimė 
nuo elektriškos kibirkšties, tai už 
tai ne galima kaltinti teatro savi
ninkų. Kad už išlėkimą kibirkš
ties negalima kaltinti teatro savi
ninkų, tas tiesa, bet jie ne už ki
birkštį buvo kaltinami, tik už tai, 
kad teatre ne buvo, kas reikia, 
parengta ant gesinimo kad ir nuo 
kibirkšties užgimusio gaisro, ypač 
gi ne parengė to, kas palengvintų 
publikai išsigelbėjimą gaisrui užgi
mus.

— Pereitą nedėlios dieną ir pa- 
nedėlyj atlankė Chicago nežinia 
jau .kelintą šįmet kartą Šalta vilnis. 
Nedėlioj mieste ne truko žmonių 
su nušalusioms nosims. Ant ker
tės Wood ir Taylor st. policijantas 
rado ant tvoros pasirėmusį, pu
siau sušalusį belgijoną Charl.Lan- 
guli, kurį reikėjo gabenti ant at
gaivinimo į pavieČio ligonbutį. 
Minėtas vyras mat šildėsi karčia- 
moj, bet kada išleido paskutinį ni
kelį,Šinkorius ant Šalčio girtą žmo
gų išmetė laukan.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 554 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 319 vyriškių ir 235 
moterys; vaikų iki 5 metų amtiaus 
buvo 205, senelių virš 60 metų 
103. Daugiausiai mirčių buvo nuo 
plaučių uždegimo, nes 118, nuo 
džiovos 68. Chicagoj, ypač terp 
vaikų pradeda siausti rauplės.

— Pereitos sanvaitės pėtnyčioj, 
elektriškose dirbtuvėse ant 5 avė., 

L

— Utlaikykie tą skrynutę, bet. k™ I””“1’ tel,ro'
prisiegkie, kad jos niekada neati
darysi. Pasimatęs su tėvais, tuo- 
jaus grįžkie pas manę, bet jeigu 
ne paklausytum mano prisakymo, 
sugrįžimas bus tau uždarytas.

Urašima, kuris savo dievišką 
moterį labai mylėjo, davė prisiegą 
ir žadėjo greitai sugrįžti- Vos pa- 
siliuosavo iš glėbio verkiančios 
dievaitės, užstojo audra ir didelė 
vilnis išnešė Urašimą ant tėviško 
kranto. Apsidairė jis aplinkui. 
Pažino išveizdį sniego užkloto 
kalno Fuzi, aštrias linijas netolimų 
kalnų eilės, bet savo gimtinio kai
mo pažinti ne galėjo. Viskas ja
me išrodė kitaip ir praeiviai žiurė
jo į jį su nusistebėjimu, visi buvo 
nepažįstami. O vienog jis pažinojo 
ir atminė kiekvieną žmogų savo 
gimtinio kaimo.

Ant galo prisiartino prie vieno 
senelio ir paklausė apie savo tėvus 
ir gimines.

— Visi nuo seniai guli ant kapi
nių — atsakė senelis. — Bet kas 
tu esi ateivi, kad klausi apie žmo
nis gyvenusius keturi šimtai metų 
atgal?

Urašima greitai atsitolino ir nu
ėjo ant kapinių. Išilgai murinės 
tvoros išpurpėję, sutrukę, sama
noms apaugę stovėjo ženklai ant 
kapų jo šeimynos. Perskaitė pu
siau nusitrynusius parašus, per
skaitė ir savo pravardę su paaiški
nimu, kad prigėrė jūrėse. Užlau
žė rankas ir apsiverkęs, sėdo ant 
pievutės, perimtas gailesčio, kad 
jau daugiau nematys savųjų.

teatrui
PrasidM 7 vai. vakar*, 
kožnam Vairuojant ant teatro reiki# 
paimli transportai ant FatrtUM 
karo. Vitui Lietuvius ir Lietuvaites 
kaip ta Clevelaudo teip ir ta apliek** 
medingai uikviecsis susirinkti kao- 
skeitlingi nosiai.

Komitetą*.
(17-11)

8-ta* Dideli* Baliu*.
Chicago. Dr-te* Pana Ssv, Merija* 

Panos Raianciavos, turės savo assiunt* 
Didvli Baltu nedalioj, 26 vasaris, 1906, 
Freihait Turner saleje, 3417 8o Hslsted 
st., tarp 34 ir 35 ui. Prasidės 4 vai. po 
pietų Inejimas 25c porai. Ant ssio 
baliaus Drte Penu turas geriausia muj 
tiks, gerinusius gerymus ir pasirūpins 
visus atsilankiusius sveciius kuogra- 
žiausiai priimti. Todėl visus lietuvi u 
ir lietuvaites kvieciia kuoskailliogiau
siai susirinkti ant sxio baliaus.

Dr-te Panų Ssv. Marijos P. R. 
(11—24)

Dideli* Bailu*.
Dr-tes Teisybes Mylėtoju, atsibus ne

dalioj, 5 d. kovo, 1903 m paskutine ne
dalia prieaz užgavėnes, K. Laudanakio 
naujoj saleje, po nu m. 3117-19-21 B. Mor
gan st. kampas 31 Place. Balius prasi
dės 4 vai. po pietų. luženga vyrui su 
mot e re 25c. Užkviecsiame visus lietu
vius ir lietuvaites vaikinus ir merginas 
ateiti ir linksmai praleisti paskutine ne
dalia prie** užgavėnes. Sale naujai pa
taisyta, labai smagi dėl šiokiu. Jeig* 
kuns ateit ant siio baliaus tai nesigai
lės, nes musyke bus pirmos klienos.

Dr te Teisybes M vietoj u.
(S—III)

Teatras Ir Baliu*
Kudirkos Dainininku Dr-ts*Dr 

spėkoms, bus pentttyt* ant scenos tra
gedija Minds igis, nedalioje 26 vasario 
(Feb ) 1905 m. Pulaskio salėj, 800 Ash
land avė. (prie 18 ui.) Prasidės lygiai 7 
vai.vakare. Sale atsidarys 5 vai.po piet. 
Po teatrui Balius. Pelnas nuo teatro ir 
baliaus eis ant naudos ..Aussro*” Drau
gyste* sselpiamu lietuviuku moksleivių.

Uikviecsiame visus lietuvius atsilan
kyti. Tragedija „Mindaugu'' yra vert* 
pamatymo, o Kudirkos Dainininku špo
ke* jau Chicagieciiams pažįstamos isa 
geriausios puses. Geresniam suprati
mui klausytoj u. programuose bus paduo
to* viso* perstatomos tragedijos turinys 
sutraukoje. Sėdynių prekes 25c. ir 50c.

Komitetas. 
(3—III)

Haverhill, Mus Ssv. Kasimiem Ka
reiviu Dr te parengė balių subato* vaka
re, 18 d. vaurio (Feb.) 1905 m. puikioj 
Lafayette saleje po No. 41 Lafayelle Sq. 
Prasidės puse po septiniu ir trauksi* iki 
12 vai. nakties. Užprauom visu lietu
viu ir Betuvaicsiu, vietiniu Ir ta aplin
kiniu miesteliu atailankyti ir drauge pa- 
ailinksminti, o kiekvienu ta pribuvu
siu sveesiu bus pilnai užganėdintas. Te
žengs vyram* 25c., merginoms ir mote
rims 10c.

Komitetas.

8-ta* Metinis Baliu#.
Newark, N. J. Lietuvisikas Neprl 

gulmingas Polittalcas ir l’aszelpini* 
Kliubas parengė balių s u balos vakare 25 
d. Vasario, 1905 m.. Jot Harburger salė
je 80-82 Hamburg Pi.. Prasidės 7 30 va
kare. Inienga 25c. Siirdingai kvieciia 
kuoskaitlingiausiai susirinkti visus lie
tuvius ir lietuvaites kaip vietinius teip 
aplinkinius.

Komitetas.

.ąjf-
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11-ta* Baliu*, paskutinis prieše 
į uigavenei*.

Chicago. Nedelioj.il d. kovo (Msrch) 
1*05, Jaunu Amerikos Lietuviu Pasi
linksminimo Kliuba* turės savo 11 ba
ltu. Freiheit Turner salėja, 3417-3421 8. 
Halsted at arti 34-to*. Prasidės 5 vai. 
po pietų. Grajy* profesorius Fr. Kie- 
fer. Inženga moterims 25c., vyraųn*35c. 
Kadangi 5 kovo yra paskutine hedelia 
prie** užgavėnes, lai paskutine proga 
gers: pasilinksminu bu* ant musu ba
liau*. Svecsiai bu* patarnauti gardžiai* 
ateiszviežinimais. Laikyk atmintyj 5 d.

! f H (3—III)
Teatras ir Baliu*.

Chicago. Dr-ce Dr. J. Baaanavioiiaus 
parengi antra dideli teatre po vardu: 
Kova oi laisve, subaioj, 4 d. kovo. A. 
McbulUo saleje, 697 Noble st. Prasidės 
T vai. vakare. Tikietai po 25—35—50c. 
po teatrui bu* balius; pelnas nuo teatro 
ir baliau* eis ant naudo* ssv. Myko
le Arch. parado*. Teatre* ir tudius bu* 
paikus, muzike smagi, todėl neužmiru- 
kite visi ka* gyvas ant uito pasilinksmi- 
aimo ateiti. Ashlando karai daveža iki 
Blackhawk, netoli ule*.

Komitetas.
(27—1, 17, 24—II)

Balius su prakalbom*.
Elizabeth, N. J. Ideluviuku U kęsu 

Kliuba* parengė dideli balių su prakal
boms 18 d. vasario. 1965 m , saleje po nr. 
136 Jersey st.' Kalbėtojai bus iss kitu 
■testu pelnu paskirtu inkurimui 
kliubnamio ir skaitinycsioė. Szirdingai 
atprasto atsilankyti kuoeksltlingisusiai 
visus lietuvius ir liettivaite* vietinius ir 
aplinkinius, visi bus užganėdinu.

Komitetas.

Pirmas Sietini* Balius!
Portland, Ilk 4 d. kovo, 1905 m. Ka- 

cMviai Gvardijos Didžio Lietuvos Kun. 
Godemino ture* savo dideli balių Fr. 
Margio saleje: prasidės 6 vai. vakare ir 
trauksis iki 6 vai. ryto; inženga kotnam 
dykai. Kareiviai puikiai kareiviszkai 
pasirėdė turės tavo dievmaldyste szv. 
Konstantino bstinyczioje, atminiman nu- 
■setirfo baudžiavos Lietuvoje. Visu 
draugyste* ir lietuvius abelnai kvieczia 
Irooekaitltngisusiai susi ri t k ii.

Gvardijos Ruztininkas. 
(3—III)

Dideli* Balius
New Haven, Conn. Lietu v iszkasU kę

su Kliuba* parengė pirma metini balių 
4 d. kovo, 1905 m. Germantan saleje, 139 
Wooster st.; prasidės 6 vai. vakare ir 
trauksis per visa nakti. Inženga vyram* 
Me., moterims ir merginom* dykai; mu
šike vokisaka isz Hartfordo. Visu* lie
ta vi u* ir lietuvaites kvieesiame atsilan
kyti k uoekai t!i ogiausiai.

Komitetą*.

Susirinkimas 8. L. A.
Chicago. Subatos vakare 18 d. vasa

rio 1905 m. bu* Extra susirinkimas Sus. 
L. A. 36 kuopos, p. L. Ažuko salėj* 3301 
Aaburo avė. snt kario uipraszom Lietu
vius ir Lietuvaites, kurie norite prisira- 
•syti prie Sus. L A- Visiems sanariaums 
pasiuntem Poetkartes su paraginimu ant 
•aio susirinkimo.

M. J. Damijonaiti*, kuopos prez. ]

Šeimyniška rodą-
Geriausia rodą kožnai šeimynai 

yra nurpoyti kelią į labai gerą ir 
tinkamą kasdieninį gyvenimą be 
didelių išdavimų, arba kokiu budu 
galima sužedyti pinigus, nežudant 
visokių smagumų gyvenimo. Po
nas Fr. Bures iš Frydek, Tex., 
tvirtina, buk jis suradęs ką tokio 
verto žinoti. Rašė jis mums ši- 
teip: „Širdingiausia padėka Tune
liui už jo Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, kadangi jis yra tik
ru išganymu tiems žmonėms, ku
rie turi silpną kraują. Vartojome 
tą vyną, atėję ant persitikrinimo, 
jog tikrai nėra nieko geresnio. 
Nuo laiko, kada pradėjome varto
ti tą vyną, neturėjome daktaro sa
vo namuose ir tokiu budu užčėdijo- 
me geroką sumą pinigų.’’ Tfrine- 
rio Amerikoniškas Eliksyras Kar->

Pajieszkau savo ssvogerio Antano Bai
sūno, Kauno gub., Panevėžio pav., Klo- 
van i u parap., Barvaioio sodos, 8 metai 
kaip Amerikoje Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia snt adresu: (

St. Jasiunas,
613 S. Union at., - Chicago, III

Pajieszkau savo vyro Pranciszkaus 
Szczesnulevioiiaus, Vilniau* gub., Tra- . 
ku pav., Maskauko* kaimo, susnos ‘ 
parap., gyveno pirmiau Bo.Onaaha.Neb.:' 
asx 3 menesiai kaip atvažiavau iss Lie
tuvos tr norecsiau ji surasti. Jis pate 
ar ka* kita* teiksis duoti žine ant adreso:

Agota Zalecka,
10 Noys Pi., Boston, M sss.

(3-III)

Neseniai atvyko in Wi)burton, Ind. 
Ter. vyras, kuris save vadino Jos'Cser- 
nevskis, o rassesi Jos Harris; polam jis 
issnyko. bet mes ji labai norėtum* su
rasti; jisai moka keturias kalbas, szneka 
cayatai, paeina iss Vilniaus gub., api* 5 
pėdu ir 10 coliu augsaczio, geltoni plau
kai, maži geltoni ūseliai, issrodo ant da- 
vadno vyro, kaklas rumbuotas, spauge*

čiojo Vyno daugelyje atsitikimą' aaunvotema. Kaa api* ji ant žemiau*
visiškai atstovi daktarą. Kožnu 
sykiu išgydis skilvį nuo visokių li
gų ir išvalis kraują; jis pastumia 
visą organizmą bėgin sveiko veik
lumo. Sutaisytas yra iŠ tikrų 
vynuogių ir šaknelių. Nėra ge
resnio vaisto išvalymui kraujo. 
Ant pardavimo randasi visosą 
tiekose. Juozapas Trineris, 
S. Ashland av. Chicago, III.

paduoto

Bos 178,

adreso pranaaz, gaua gera do-

Tony Smlth, 
Wilburton, Ind. Ter.

ant pardavimo gera* lota* ant

ap-
799

Pigiai
Hermitage avė. arti 46 to* ui. arti lietu- 
visskos bažnyciio*. Atsissaukite in 
,,Lietuvos'* redakcija.

NESIUSK PINIGU! UŽMOKĖSI SIUNTINI 
TO!, JEI Tikt TLu.

K«at pacarslsU mn*u tavom ir tataliogu* te- 
duosima tutatančlu* dolterls verte* prasentu* 
luaau k ul—erlmi Prieinate matu tavo pil
ta adrrsa ir art lau.la namo ■ tad ja, o uiti tau 
■ritinsime 1 kom pieta aakančlu terore; į >**ta 
<4 ptažžM «(garw; 1 Ui. astatate er6a nikoliai 
tgriika laikrodoli. adam virtum (paminėk ko
ri Bari) p«rta lutes rodanti iri p, taip ganot 
torto! laOrodtlU ir gvaraocite to 15 mota tad 
tart. Jei augo*. pataUvalme ui dyka, arti* ap- 
SsalnGlno* ant kilo Jei bu* negera*; 1 grotu lA. 
pukrinla irnciagoliou kompotu; 1 Bario! Dei
manto nnnka: t Bario! Dtimanio tpilka; t 
gota ikalniemko ir rankoriu <n**tew; 1 pora 
labai aratim auMntu kolionUm V viriui grotu 
tUda U! adyta te 1 peria, 4 Bario! Deioumlaio 
ir t Jtmoraldaii. V teka* ta* bu* audė u 1 n vte- 
■a pliullM lllke likkite skrynute. Kada airei, 

—■— nipceeui Oa.UT ir atveiimo kaltus ir 
to. Vilkas ko me* norima, kad raita 
r'Utu lai'trodeha ir 4*coliu ilga tencluge- 

‘ igu su ui pralytu u prisiusiantis 

•sabinaton St , Chioa*o, III.

Nei

MARJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bsauliu paaisto.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki lotos ryto.

Telefonas: Morgan 1382. 
Tsiefonuot galima iss klskwieno* 

■pliekos.

Ant 17 Almenu
«*»!y«UlArodelli

Patentuotas rusaite 
torius, antakis užsuka- 
mat tr sudaloma*. vy 
naikus ar mou-rterkaa,

Z1U l’Bntain. Oonn. Delegatai neil
siu Drangyscziu su 34 kuopa Su*. L. A. 
yarenge dideli'maskini balių utarninke 
7 4. kovo 1905 m. Hanna's Armory salė
ja ant E. Main gatves; prasidės 8 vai. va
kare. Geriausiai atsižymėjusiems yra 
psskiriem dovano*: Pirmutine — Bran
go* auksinis žiedas; Antra — Laikrodė
lis: Trecsia — Lietsargi*. Ine j ima* vi- 
■tems dykai, kurte turės draugyste* 
temkla, passaliniams 25c. Visu* lietu
vio* ir lietuvaites vietinius ir aplin- 
kraius ssirdingai kvieczia atsilankyti.

> Komitetas.

Auszro*“ fondas.
..........................................|471 34 

1.00 
..50

Mavo............................ ..................
Fer Sa ve rėčka Union City, Conn
Per G ra ve* Nev Haven, Conn...
Per M. Valiukoni New Br;tain,Oon..lX)7

Sykiu *173.81
Visa suma *473.81 lapo sziadien pa

siusta naujam „Auszros" kasieriui Dr.J. 
Madiupoi.

Nuo sziadien visi sukantojai teiksis 
„Ausarai* surinktus pininigus siusti ne 
„Lietuvos" redakcijai, bet atacaiai nau
jam ,, Auszros" kasieriui, adresuodami 
aaiteip: Dr, J. Szliupas,
SK8 Federal s t.. Pbiladelphia,Pa 
e kasierius priėmęs pinigus pats pakvi- 
Uos aukautoja vardus tokiame laikrasz- 
tyje kokiame jis norės.
‘ A.Otezevskte, ex-ka*ierius.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Alse* Adomaiti nes (po le

vais Dereszk.ules) Sąveikų gub, Sens- 
piles pavieto, bus 14 m. Amerikoj^. Vi- 
dutioio ūgio, rauplėta dantis pryszaki- 
niai dideli, kaip juokiasi iszsižioja, no
sis smaila ir ant kaktos tari pletma, pa 
likus cziouais viena vaike 4 metu, o 
antra 4 menesiu. 5 metai atgal isztrukus 
iss po geležiniu grotu iszdure in Pitts- 
burgo kalnus su Portunalu Kazlaucku, 
kuri* yra palikes Lietuvoje paczla (po 
tėvais Barbora Giedraicziute) Kauno g. 
isz Žemaicsiu. Kas apie tokia porele 
duos man žinia bus prieisi įsakai užganė
dinti, nes man reikalinga žinoti, ar jie 
gyvi ar gal Dievui dusze atidavė.

KazysAdomaitis, 
Gardenaville Sla. Baltimore, Md.

(U-34)
Pajieszkau Kazimiero Gužauskio,Kau

no gub., Sziauliu pav., Kurszenu vol., 
Kabeliu kaimo, 7 metai Amerikoj^. Asz, 
jo brolis, pribuvęs ir Amerika 31 4- sau
sio sziu metu norecziau su juo susižinoti. 
Jia pate ar kaa kitas teiksi* duoti žine 
ant adreso:

Joe Gutauskas.
194 Athen* sL, S. Boston, Maa*

Pajieszkau savo dėdės Petro Ksnapin- 
skio, Kauno gub., Raseinių pav., Viduk
le* parap., jau nuo seniai jis yra Ameri
koje, Pennsylvanįjoję, teipgi Stanislovo 
Szidlauskio Keksiniu parap., ir Pran- 
dsskaus Silvino Raseinių pav., Ne- 
makszcziu parap., Taubscsiu sodos; ta
riu prie ju svarbu reikalą. Jie patys ar 
ka* kitas taikai* duoti žine aat adreso:

Kaz. Soroczka,
Rox 438, Westvin*. ttt.

Pajieszkau savo draugo Simano Ma- 
eziaus ir pusbrolio Viscento Griciaus; 
teipgi pajieszkau apsivedimui merginos 
lietuvaites lerp 16 ir 30 melu, su 11000.00 
dalios, mokanesioe gerai angliukai skai
tyti ir raszyti — noriu uždėti bizni, esiu 
22 metu amžiaus. Teiksis siaiszaukti 
adresu:

Frank Statkus, 
Boz G, Franconis, N. H.

Pajieszkau savo pusbrolio Juozapo 
Vinoaelio, Kauno gub., Raseinių pav , 
Pajų rak o* vol.,Keberkszcziu sod<o,2vin- 
giu parap., 3 metai kaip Amerikoje, gy
veno Westville, III. Jis pate ar kas ki
tas teiksi* duoti žinia ant adresu:

John Gigą, « 
Box 116, Oglesby, III.

Pajieszkau savo brolio Jono Pileckio, 
Vilniau* gub., Pakrovu kaimo; turiu 
prie jo labai svarbu reikale. Jia pats 
ar kas kita* teiksi* duoti žine snt adreso:

Zofija Pileckiule,
73 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo brolio Jurgio Kinsgai- 
loa, kurs 9 d. sausio atvažiavo isz Lietu
vos in NevrYorka ir ten buvo sulaikytas. 
Asz jam tiuneziau 110.60 pinigu. Pinl- 
nigus priėmė, bet man žinios nedave ir 
kur ji* nukeliavo nieko nežinau. Ji* pat* 
ar kas kita* teiksis duoti žine ant ad
reso.

Reikalingi lletuvisaki vyrai.
Me* reikalaujamo agentu perstatymui 

m ui visokiuose mlMteUuoae ir miestuo
se perdern po visa* Su*. Valstija*, par
davinėjant musu auksinius, sidabriniu* 
ir nikeliniu* laikrodėliu*.

Me* taipgi neužilgio reikalausime ke
leto vyru kalbancsiu alovenlaskai,keliau
ti au musu amenkoniasku pardavėju, 
neaaioti jo pažiuriniu skrynele ir būti jo 
pagalbininku bei tulku.

Me* mokame eigos *20 00 ant aanvai- 
tea, ar ra bau tikriem* agentam*, ir *15 
ant, aanvaite* pagalbininkam* ir tul- 
kama.

szaukia prie mus. paras* y k savo pravar
de ir adrese atšakiai.

Great Baste r n Watch Co., 
Box 564, Dep. b. Neis York City. ;

Reikalinga* buczens, gerai suprantan-1 
ti* bueserystes dirba. Atsitsaukit pa* 

Frank Rajūnas,
Cor. Lake and 23 ai., M ei rota Park.111. >

Nauja vale ir saliunan.
Turiu už garbe praneasti visiem* drau

gam* ir kaimynams, kad aax savo name 
po nr 3I1D—2i 8. Morgan at. i**tai*iau 
didele ir puikia sale, tinkame didžiau- Į 
■tems viesziems susirinkimam*, ballsms, 
veeeilioms, mitingams, apvaiksscsioji- I 
mam* ir teatrams, todėl užprsszau drau- 
gysciiu delegatu* ateiti pamatyti ir per.; 
■itikrinti, kad visokiem* draugysesiu 
susirinkimam* ar baliam* turite asla ar
ti puikia, didele ir nebrangia sale.

Teipgi sziame paesiame nsme atida
riau pirmos kliasos saliuos, kur visu* 
**vo *enu* pažystamu* kviecsiu atšilau 
kyli ir pamatyti mano nauja vieta.

K. Laudatukia, 
3119 8. Morgan *l., kerte 31at Placa.

(17—II)

K.Juozaitk ir
J. P. Curlan Uo.

1112 8. Leavittat., Chicago, III.
Nauja lietuvlaska

GROCERNE IR BUCZERME.
Užlaiko saviežias ir visokia* rūkyta* 

mėsas bei visokius grocerissku* tavoru*. 
T*vorai pirmo* kliasos, greita* patarna
vimas Prekes pigesne* kaip visur kitur. 
Visu* splinkiniu* lietuvius užkvieczi* 
atsilankyti ir persitikrinti.

(M-II)

Pirmas Lietuvtezkan Sali nitą*.
Bell* Phone 8«8-X E' Phooe 1083-A 

Geriausia* alus. Puikiausi Havanos ei 
garai, Importuoti Vynai ir kitokį gėri
mai. Savininkas geras lietuvis, spsipa 
žinos su visokiais Maniai*; reikalaujan
tiems rodą* duoda dykai. Apsilanky
dami eita lietuviai ras sau užgadedini- 
m‘- (AI—H)

JULIUS GALMINA,
400 Mechanic st., Camden, N. J

Pmutrga gergantiemn vyram*.
Visi SMBdin*lutei tar*l*Sl gydymai per gro 

matas yra tik viliojimu pinigu nuo ligonio Jei
gu tikite in telšybe tr raikaianjate pagelbės nuo 
užaikrecztemu lytiszkn bei nervteako ir kitokiu 
ligų (Isagydome nuo girtybe* — nežinant galiota 
teduoti gyduole*) su musu Naujausia Methoda, 
auo kurios takstaaastei pa*i<eibeio. Kai nori

Koenignberg Specialiste, 
Box 108, No. South F.ight Street, W Uliamsburg. 

Brooklyn, N. Y.

Tautigzkiems Reikalams.Aukos
- Jiew Haven, Conn. Ant vestuvių J. 

Petkevicziaus su P. Urboniute sudėjo: 
P. Petkevicziene, V. Jakavicze, P. Sa
dauskas vo 25c.; P. G n ves 15c.; J. Pet- 
tevieze, J. Karpavicze po 5c.; viso *1.00 
Paskiria 50c.mokslaoiviams: 50c. kankin- 
tiniams.

Aukoff reikalams revollucfjinio 
Judėjimo Maakolijoj.

Brooklyn, N. Y. Ant vestuvių K.Bal- 
cziuno 4 d. vasario sušukavo. K. Balčiū
nas, V. Vaitkus, J. Balczunas, L. Erėm i 

•< nas, Petras Stankevicsia, J. Szukis po 
Sl.CO; J. Mikutis, K. Mockus po 50c ; 
Dambrauckiene, J. Buczinskas po 25c.; 
▼iso *7.50.

Ant prakalbu, parengtu Suaiv. Brook- 
lyno Lietuvaicziu 5 d. vasario surinkta 
F7 00.

Ant susirinkimo lietuviu Brooklyne, 
N. Y. 7 d. vasario, 1905 metuose surink
ta *12 36.

jai. Skinsgsils,
3336 Fisk st., Chicago, 111.

Pajieszkau Juozo Vsitkeviczisus, Są
veikų gub., Vilkaviszkio pav., Czelmiu 
gmino ir kaimo, apie 23 metai kaip isz 
Lietuvos ir gyveno Baltimorej, Md., at
važiavo jo gimine. Jis pats ar kaa kitas 
teiksis duoti žine ant adreso;

8. Armon.
I.awrence, Mas*, tas iaikrodėli* nepajuoe, taip k*d pleltuotjuit.'tet- 

kO laika kuogeri»u«l*i ir yra vartojamas geležin
kelio tarnu. Jis terodo kaip už *40 gryno auJuo 
laikrodėli*, ir kiti vaisbial prato už Ji Š10.00. Jei 
prteiunsi su pareikalavimu (3.88, tai me* duosime 
pulku žiedą ar peili dykai ir pasiusime laikrodėli 
apsaugota pačta, užčėdydaral tau siuntimo taėtua. 
Dvtll viena* laikredėll* Jei plrtai ar parduosi 
v J “ė’leži*. Paminėk koki, vyrteta ar moteriška.
2? *C*o-, Whoi*»*is dUuJciera
»<wt 107, Cnicego, Iii.

AatsuoUs Laikrodėlis 
jeJJLJw[’-V* ĮJ j HeBUvo duo 

a.m. Ug.iol 
i. . Mes paslansime Uu snt 

eBn‘)ln‘llll.Ykl‘i *‘l» gražu runk* 
iruote 14 karatu f--t.pa>o 

aklini laikndčll.

‘f-' > r ,
nu te ir-T.auMii akmenų-u u v>- 
duriuC.O.D. ir expre*osaitai* 

apmokėtais už ė3 HS ftiitrinimat aa M mo
ta, retežėli* ir kaboti* *o kožnu laikrodėliu. 8*1-251 Canal *t.,

„ . ko laika kuogertau*lai ir yra varto
Pajieszkau savo brolioPrano Ivaszauc- kelio tarną. Ji» terodo taip už aso' 

ko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Kro 
kialaukio gm., Kriksztienu kaimo, apie 
12 metu Amerikoje, 6 metai atgal gyve
no Pittsburge, o dabar Chicagoje. Jia 
pat* ar kas kitas teiksią duoti žine ant 
adreso:

tu a u avansas, utiruot 
Basus*" Iškratei, 

(raliai laakeiei k uotas, 
r Ikrai garai laika rodo

VĮffĮKIjLEjmjĮįff ■ • el'ntaHo tarnu, u'u'^Tter li-U'i gertaui • < lt 
laikantis ---------

tuotas _____
Szy telkrodaly pasius- 

alma 0.0. D. aat ktekvtoao adreso, tu paveiyj*- 
ma IssegiamlBnoU. Jeigu bu• toks kaip rauso* 
aso, eteimokek expr*eel SS 75 ir stuoSlmo 
kaastus ir pasiimk laikrodėly, )•! sa, sumokėk 
no Tiaaocento- Atsiek, kad ui loki pat laikm* 
daly kitur mokėti S* JO Prie te krodelte dar 
pridedama 14K auksinta labai grstu loeciugely 
su kote pasu dykai.

Eicelslor litch Co.
VOO Central Bank Bidg,Chicago.

Naujas Iszradimas.
Musu naujai iJrastaa ir patvirtintai 

geriausią daktarą vynaa, vadinama*: 
“Tofo Tente*' yra geriausia* Ir sveikiau
sia* už vistu kitu* iki iiol buvusiu* kar
čiu* ir kitokiu* vjrnu*. TuffuTonic pra
kali na visokias ligas, kaip Ui: Reuuis- 
tismį. neuralgia, skaudėjimą vidurių, 
sunkumu ant krutinės, taipgi taiso a- 
petit*; žodžiu sakant yra reikalinga* 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
s* v o guodotiniem* tautiečiams vely- 
jame dėl persitikrinimo paklausti Sa
vo artimiausio sahuniaiko apie ta mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prekė ui butelį *1.00, ui tutina *7 *0 
Reikale prašom atsisaukt! ant adreso:

TOCO WINE CO.
517 NihraakM Ava.. CHKAGO, ILL.

RX.SUs $3»UhiiisI*ttr«4el!s 
i DiJtiamia proga pirM goriatma gryno ao
■ ladtrod/lį ta aomteoJŪžų proif I.ukStal yra _ 

krai auk,uotų grasiai ranka graviruoti, turi dvi-
■ guba tam tyčia »tora pluokėta gryno aujtoo ir ta- 
dirfjįįn uMtirinima! aat SOmrtų tapau*1** U vL

! dau* lūkėta. Vtdnrtel perdėm vr* grriaoaioa ru

k-sčln. h*t grynai*, tai tn«* lOaao* nuleidžiame. 
pa>'i*dani laikrodėli až »1X5O RaSrk ar noct vy- 
rteko. ar nKHrri*k<* medžiok!Intel* ar atdarai* 
ukttai*.

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted nlyczii.

Gyvtaimas viriui Aptiek**.

CHICAGO, ILL.

Kaulai kur tu 
JT'. begi? Nugi pa* 

Petrą Beleki u*s 
isitroszkes, o 

pas ji galim* štai- 
vedyti, nes ji* turi 
puiku Ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
rusk* oczisieirn* 
arielka, cigarus net 

iss Havanos, o iszsigeru* gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, tai Tau 
ilgiau su tamtsta kalbėti negailu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 

ki* sale d*l veaeliu tr milingu ir pa- 
kiekvieno, o ypacz ui tlumocziu 

angliszkai. Ateikit* pa* ma
ne, o asx jum pstarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir pruvoae. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras 8zInkis, 
8321 A u b u r u av., Chicago, Ui. 

(Tarpe 33-io* ui. ir 33-i o Pi.) 
Telephona* Yard* *012.

susikalbėti

7-A ► s 
iii

Mssjassl

Prof. J. M. Brandaa
Now York ABrooklyn, U 8. A.

Dykai aukainia lAlkrodelU

ukailokus

■ syk tuojau* o me* tnc 
,>rt»le»lme bižuatenia 
pardavinėjime. Kada 
ę*r4noel Misletk ■ 
iii laikrodėli *u lene i m

Pinigust UOLA P»<ulUtonų. nustatymA, yrs Batatey- 
te* if«ln* Iki minutei. *Myletojanii teisinto telk-

po pakaktinam spaltuvjimai. o likę tt tari batl 
temokėti po *1 JO ant nteueskv Pri«inntusiam ■* 
pareikalavimu *t mat duosimą paiks retežėli .ta . 
būti ir laikrodėli pa71u»lu»e pa^tB- u4‘
ČMrdami siuntimo kaitas. VžmokantlsSSlalk- 
rtslėli mauna pilnai be jokių paranku ar vartymą 
dėlei likutis nedarni-kitų mum* M Jfę* tiiinu 
teu ir žinome, kad bosi tiek ažgaaMlnia* te pir- i 
kinio. Jo* atlvsln*! be užvilkimo likusia* (S po j

Atidaosin Pinigus 
poigu vtesa skrynele 

Jota e KaM-Kura 
ui ta- ueittgydyt *lo- 
rateudejlmo. giyte* te
nto, iiutsaibno ttlur

Jehn’t Supply Neuu CėUCAOO, ILL

TEISINGIAUSIA FIRMA 
Laikrodslių. lenciefeiių. Žiedų, špilkų. 
Skrtpkų. klenMtų, fleitų, kencertiakų. 
■netaikų, ir tt
Kada tik reikalausi iš viršminėtų 

daiktų, tai kreipkis pas M. J. Dami- 
jonsiti į Cbicaoo, o Čia gausi ge
riausių gatunkų tavoms už mažes
niu prekę negu pas svetimtautį.

Jsiąs dar neturi mano katjluooo, 
tai rašyk šendien prisiusdam* ui2c 
markę dėl pačto kaštų, o LileKopą 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
S10B *c. Halsted 81, CHICAGO, ILL

PINIGAI!
Dauguma žmonių, gsriau nežinodami, 

munetia savo pinigu* in kraju per viso
kius žydeliu* ir kitokiu* svetimtauezius, 
kuriu dauguma tankiai tubankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigu* in ktaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos" redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bu* vieto. 'pri
imti irmekado* ne centas nežus. ’, Lie
tuva” jau 12 metu kaip stovi ant tvo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu s! olų 
namus, 8 lotu*, drukarne ir už kele de- 
■simtis tukstaneziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktai* Szis- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 

! • kieczlai ir austrijokai. „Lietuva" yra 
tai didžiausia* bankinis kamoras ir 
paūžto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
ua kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortea, tai pirk ja 
' „Lietuvos” redakcijoj, ežia tave* neap

gaus Ir gausi lai va koki norėsi. Raszsyk 
Usojaus, o gausi prekes visu szifkorcziu 
Ir pinigu prekes-

Adresuok ant vardo „Lietuvos” iaz-
• eistojo saiteip:
į A. OL8ZEW8KIS,
t «M SBrd St. Station 60. Chicago, III.

Ant. Ivsszauckss,
Box 333, VVyomlng, Pa.

Pajieszkau Antano Vaitkaus, Petro 
Petrosziaus, Juozapo Bumbalo ir Jokū
bo Maszakos, visi Kauno gub., tariu prie 
ja svarbu reikale. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Vincas Navickas,
Box 370, Virden, III,

Pajieszkau savo brolio Jurgio Zenke 
vieziaus, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav. Balbienszkio gm., Pabrascziu kai
mo. Jis pate ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

John Zenkevicz,
Box 43, Farmersburg, Ind.

Pajieszkau savo pusbrolio Vincento 
Taliuszio, kaimo Daukszaicziu, Juozavo 
Lamsarglo, kaimo Varniszkiu ir draugo 
Franciszkans Poezkos, visi trys Kauno 
gub., Raseinių pav., Svieksznos parap. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Paul Montville,
79 Hallock et., New Haven, Conn

Pajieszkau savo draugo Alberto Rim
kaus arba Kalinauskio, 3 metai kaip A- 
merikoje, pirmiau* gyveno Brooklyne, 
N. Y., paeina isz Kauno gub., Telsziu 
pav., Žydiszkiu parap., Szelriu sodo*. 
Jis pats ar ka* kita* teiksis duoti žinia 
ant. adresu.

8t. Jasi tinas,
613 8. Union st., Chicago, III.

JONAS SZOLIS,
Pirko narna už *6000 00 po. 4AOS S 

Laflin st. Chicago, 111. Ir atidarė ja 
me

Groaorne ir Buczerne.
Užlaiko szviežia ir gera tavora Ir viską 

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25—05)

galiūnas ■ 
JUOZAPO PAPIEVIO,

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

mui, biliardas pasibovyjimui ir saliunin- 
kna gerus žmogus, jei neturi draugo jia 
pade* tau gerti. (11A—0€)

Ar Susiszlapini Lovoj? 
8usl»xlaplnlnte* lovoje bemiegant Ir labai tanku* 

•zlaplnima* yra pūsle* liga, o ne paproty* arba pa- 
•Ueldlma* kaip įmone* mlillna. Be pagvlbo* ta 
liga nuolatai eina blog-»n ir ant galo ateina tok* 
laika*, kad (zlapuma* be perstojimo varva. To
kio žmogau* niek* nenori laikyti tr Ji* daug ne- 
Sriimnuinu nukenciia. Muiu “UROKLRA" gv- 

uole ui *3.00 iazgydy* ta geda daranezia Ilgalr 
padary* tave įvelku," linkimu ir laimingu, be atii- 
trauklmo nuo darbo ir Jokiu nenarankumu. Ne
lauk bet tuojau* prteiuik mum 13.00. o me* 1**- 
■iuilroe ta gyduole *u pilnu pamokinimu kaip Ja 
vartoti ir kaip užailaikytl kad greieziau pagytum. 
JOHI’S SUPPLY NOUSE CHKAOO, *1LL j

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

Nerviszki Vyrai.
rrama raikalaujantiamt pagsibo* prteiunalu 
kopija *ar**u> racapto dykai Ne 0 .0 D

. ta. Prrotaitgttitr ma paoarga
i ATSARG/Al.

Šri psasrsa yra vyram* tugriku to* nervi**- 
ko* *l*tsmo*. kuris pat “’° Jaunyti** klaida* Ja 
papilde. Klautykite mano patarimo. Sutlokito 
band* patentuotu* apvavmfu* valttu*. elektrtot- 
ku* diržu*, “*peeteli*to*" ir kitu* netlkutiu* be 
verte* gydymu*. N no diržu nepagysiu, o n uolė
tai vartedaml vaistu* *unslky»lte pilvo žlsbcilo- 
Jima. užnuodiotlte visa *i»tema ir padarysit* 
savo liga D*l*zgydoma.

Daug metu *** kentėjau savo Jaunyste* klai
du, nervisskuma. naktiniu* tekėjimus, skoba 
vyriizkumo. silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramumą, gėdingumą, strėnų sksudejlma. vl*a- 
Uny nusilpimą ir tt, kaip paiks*** pirkau ir var
tojau vitokla* patentuota* gyduole* Ir vista ka 
tik l**girde*. Ant galo buvau priversta* važiuo
ti in Eropa p*geibo* Jtesskoti pa* garsu daktare, 
kur* man* ir lisgyde.

To daktaro recepte, pagal kurt man vaistai 
buvo užraazytl, a*x ir dabar turiu pa* save. Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu ilgu a*» žinau iss 
patyrimo, todėl eax noriu Ir kitus pagelbetl. Ka* 
man apratty* tavo liga, a** tem pasiusiu užpe- 
ezetvtame tetetke to recepto kopija *u patari
mai* dykai. Ali Jau gavau **lmtu» lėlišku Iss 
visu tilo* *zalie* k raistu nuo vyru, kurie raezo 
kad imdami vaistu* pegsi szy reoupte vlslyzkai 
pagijo, taip kaip ir ess.

Receptą užraszytl stipru* bet nevodlngt vai
stai ir receptas teip paraižyta* kad vaistu* gali
ma gauti kiekvienoje geroje aplinkoje už mažu* 
pinigu*. Gavę recepte. Jei nenorėsite pety* eiti 
In aptiek* uieteliooti vaistu*, tai parniūkite 
mes, o a*z jum* Juo* ošia Chioagoje patlrupln- 
*|u lr pnsiunslu. A*z nesu nosių C O. D. kad

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsini inediAkad užžiurčtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Univeraite- 

tUB, bu daug metų patyrimų yra autorium, iftrodinStojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užBiaenejuBių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, }>eržengimas gamtos tiesų, 
n natoj imas gyvybes, lenkimasis draugijos,^sunykimas ir tt. yra tai pasekmes 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 siigryžimo prie sveikatos. Daugel vyru 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 ravelio, 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 nukrauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki lazgyjitnui.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
■ »< MŽjnUm* via** t*n6t*nAiu t nuo uHtMMtetių ’l*ų. mm kurių noąaloj* itaąydyti. atvšukti j musų gytfyny&ų ir p*m*- 

jyti muxų NAUJA BUDA, kurti yra laiko*** u nokiaMinąą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 Į o pietų: nuo 6 Iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniai* nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
L-tinems 'draugystėms tezdirba:-' 
Kainam*, A*a*r1ko«i*zkss 
Helis sus, Su' Jaoe- 

__ ___________ __ )KtoH«M,< 
Kepa ros ir dėl Maraaalka VjįflK Norėdamos nododaos I>r les, 

tĮĘĮFF arba guodooni Kunigai, kad J asu 
sustelpti sawo tautėtę, p«meskite ji tikraiasiro tautelę, paveskite ji tikrai

Guodotiniem* Kunigams isidir 
u-Kapas, Amata*. l>alm*ti- 
ss, Aiaa*. Malas ir »®u baž-

lšetuwaitMUą

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dirision 8L, Chicago, III.

ASI e*u Mniauaia* *peclteli*ta* norta-
tintam gydyme vyrtezku Ir aiMneluaiu li*v-
Asz iszgydau nuodugniai kraujo už- 

nuodvjima. reumatizmą, užsenejusia* 
paslaptinga* liga* ir ligas paeinanezias 
nuo žagiino save ir iszdykumo; geiytna 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvo*, 
akaudejima po krutinę, sąnariu, nugaro* 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakime 
szirdie*. užvma au*vse tr galvoje, dre- 
bejirna kraujo, pamelinavusiu* paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudėj ima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias aki*, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
tno. negaiejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima_, niežus, skuroe, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargę* ir greitai paistantis, 
baugu*, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustoję* vilties, jeigu lytiszko* da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze- 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėsta* kokia liga, ta
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
■teik ar raazyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Sosazlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
iieszko pagelbos tikėdami jog negalim* 
išzsigvdvti. Asz savo tam tikrai* vais
tai* užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KSYU momu ueu DYUI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu

“."S“ I *yw įžiurk* £
mane tam* nor* otteulngu. galu* tai tatanyti 1 sas vvnszkas IT paslaptingas ligas, kaip 

šiltame paežiam* lalkra*zty> I nnri ansiaanroti ir lAzairvdvtL
‘ Szl pasarga gal nebu* daugiau gartlnama, 

taigi ra*zyktt* man iziandten, o gaualta ta re- 
oepto koplte ir reikalingu* patarimu* dykai 
tuojau*. 8zy pasiulitlma a*x gailu atlikti b* Jo
kiu Jnm* kultu. Adrucuokite:

C. Bentson, P. H. box 655, Chicago, III.

1 nuo j u apsisaugoti ir uzsigydyti.
h. D U D ACC 175 S. Clark St^ kerte 
Ur. D. Itl* Kvdd Monroe. Chicago, III.

On*aa atidaryt** kaadien nuo# Drf4. Panedelto. 
Setedo*, Petnycaio* ir Sutetoa vakarai* noo6:K 
iki a Nedeliom nuo 10 iki L

FJBradchulis
Attoruej and Counselor ai La*
Chuabtr Couerce Bldg. Room 709
8. E. Ooroar LaSalle A Waahington ata.

CHICAGO, ILL._______
Telephone Main 304,'.

Vienintelis lietuwys advvokata*. baigą* 
mokslą jurisprudencijos atlos Amerikoj 
Weds prowa* kaip dvilinka* te r t ir 
kriminalistka* visuose suduot*
Bea.3112 8. Halated arti 31 mos.

• Tel Tsrds 504«

Išgydyta nua u»t*ene|u$io$ skilvio ligos ir 
skausmų inkstuose.

Iszmegiūk Viską ir Palaikyk Geriausia.
Ir vėl naujas metas pasekmingo gydymo ligonių pasibaigė Dro E. C. Collins'o Vai* 

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 pagelbėjo Žmonijai labiau ne
gu kuomet nors pirmiau. Pereitame mete tūkstančiai gydinių 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 lig^ 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
reikalautų.

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

Išgydyta* nuo hemoroidų Ir ligos puste*

Garbingiausia* Profesoriau:
Turiu viltį. Jog guodotlna* Profesoriau 

malonėsl perskaityti kelte žodžius dėkingumo- 
Sirgau syflliu savirt per penkis metu*. Ėjau 
pas visokiu* vietiniu* ir aplinkinius dakta
rus bei sperlalistus. bet vietoje Jausite geriau, 
sytilte kas sykis giliau leido takui* mano or
ganu tu* n ir teip iėd plėtojo, kad neturėjau na. 
vyje sveiko kūno Ir Jau paaltejojau apie savo 
gyvastį. Vienas ii mano draugų parūdijo man 
paradyti pa* Ta m i* tą Prof., kurio su nenoriu

Paul \yasilewski| 
Box 116,

Grampian, Pa.
Gtaodotinas Tam teta Profesoriau:

Suvirtum 1S metų kentėjau uervlikui galvos skaudėjimus, turė
jau baltąsias antdnspanes, nupuolimą gumbo, gėlimą vidurių irabel- 
ną nusilpnėjimą JMkoJau pagelbos pas jrvalrlus daktaru* ir spe
cialistu* ir sykį net pasidaviau operacijai vienoje U klinikų Ir 
nieks man netik nedavė palengvinimo, bet prieilngal* Ite* mano kas 
syki* labiau plėtojo*! ir Jau maniau, kad reikė* skirti* su liuo svietu. 
Ant laimė* atėjo man mtelte pavalyti pas Tamistą Prof. Ir Tamteta

rią pasijaučiau geriau, taigi paročiau antru 
kartu. Nuo tą paskutinių kasdien Jaučiausi 
•veikesniu Ir ėiędien gailu drąsiai pasakytu 
Joj e*iu pilnai įvelta*. Uite! meldžiu priimti 
nuo manę* žodžiu* tikro dėkingumo Irai ru- 
piniiuoei nurodyti ant Tami*to*t»avo bendra- 
broliam* kaipo ant geriausio daktaro.

Su Jausmu dėkingumo pasilieku ant visados

Lyra, Tex.

Marya Belinb, 
R. F. D. N. 8, 
Clarkson, Neb.

prisiuntė! man gyduoles, kurtomis pradėjau gydyti* ir pati nusiste
bėjau, kaip už poro* sanvaičių pasijaučiau pilnai sveika.

Užtai tegul Tamistą Prof. Dievas užlaiko savo globoj už s:grie
bi m* manęs nuo neiivengtemos mirties.

šito velija deganti dėkingumu gydinė, 
Klementyna Navnoeta.

‘ Desloge, Mik

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
pergalėtų.

Jis išgydo pasekmingai visokias ligas: Chroniškas ir užsisenėjusias ligas — plaučių, kruti
nus, skilvio, žarnų, inkstų, kepenų, pūslės, kaipo ir visokias ligas papilvinės plėvės, skaudėjimą 
gerklės, nosies, galvos, nerviškumą, drebėjimą ir skaudėjimą širdies, katarą, užsišaldymą, dusulį, 
kosulį, plaukių 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. Nerėguliariškumą antdrapanių, baltąsias, nupuolimą gumbo ir tt, Dro Col- 
lins’o V. Inst. yra vienintėliu speciališkumu trumpu laiku išgydyti DŽIOVĄ.

Dr» E. C. Collins M. I.
140 West 34th Street, New York, IN. Y.

X Off l*o valandų*: nuo 10 ryto iki 5 vakaro. U ternl akai* ir Pė tnyčiorau iki 8 vakar*, o Nedėliotai* n uo 10 ryto Iki t vai. po pietą.
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