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Metas XIII

Politiszkos žinios.
Kevoliucija Maskolijoj.
Darbininkų štraikai ir mai

štai Maskolijoj nenusirami
na; su darbininkais stovi di
desnė gal pusė Maskolijos in
teligencijos. Kraujo pralie
jimai nesiliauja, ypač tan
kiai susirėmimai minių su 
kariumene atsitinka Lenki
joj ir ant Kaukazo. Randas 
garsina, buk ant Kaukazo 
piovėsi armeuiečiai su maho
metonais., Nesinori tam ti
kėti, kad teip svarbioj valan
doj kaip dabar, rando pri
spausti gaivalai, vieton stoti 
į krūvą prieš visus žmonės 
skriaudžiantį raudą, piautusi 
terp savęs. Tas galėtų atsi
tikti vien tąsyk, jeigu pri- 
epanstua tautos, vietoj suma
nių, protaujančių vadovų, tu
rėtų kokius piemenis, kurie 
ant rando pasiundymo siųstų 
čielas tautas piautiesi terp 
savęs. Rando raportams vie
nok negalima tikėti. Be a- 
bejonės jis norėtų, kad jo 
prispausti gaivalai, vietoj 
stoti prieš tikrus skriaudė
jus, piautusi terp savęs. 
Kaukazo tautos Jau, turbut, 
ant tiekįsubrendusios, kad ne
siduos savę vadžioti jeib pieme* 
nims ir rando įnagiams. Ro
dosi, kad ant Kaukazo arme- 
niečiai, jeigu iš pradžių ir 
piovėsi su mahometonais, tai 
greitai klaidą suprato, ant 
atsiekimo svarbesnių mierių 
atmetė tikėjimiškus vaidus 
ir mahometoniški in al
ios eina iš vien su armėni
škais kunigais. Teip bent 
garsina užrubežių laikraščiai.

Piudyti žmonės, kad jiems 
besipiaujant, caras su rujoms 
savo urėdninkų galėtų susi- 
drutinti, stengiasi net pats 
caras. Tą geriausiai matyt 
iš jo manifesto. Jis pereitą 
sanVaitę išleido į ištikimos 
savo pavaldinius vieną mani
festą, kuriame juos pakvietė 
jungtiesi į vieną ryšį ir stoti 
apgynime stačiatikystės ir 
caro vienvaldystės, kuri buk 
teip daug Maskolijai gero at
gabeno. ant atmušimo reika 
laujančių naikinančių pama
tus vienvaldystės ir stačiati
kystės reformų. Reformų tų 
vienog reikalauja visa Ma
skolijos inteligencija, su išė
mimu caro tarnų-urėduinkų; 
pasiganėdina dabartinėms 
sanlygoms vien tamsus, ne
pažįstanti, nesuprantanti 
priežasčių savo skurdo kai
miečiai. Taigi aišku, kad 
caras tas tamsias minias ir 
siundo ant laisvės draugų. 
Jeigu su pagelba tų tamsių 
minių galima būt išskersti 
visą inteligenciją Maskolijoj, 
caro valdžia gal ant kokio 
laiko, žinoma* ne ant ilgo, 
vėl susidrutintų, bet tąsyk, 
netekusi inteligencijos, Ma- 
skol i ja nupultų žemiau, negu 
šiądien stovi Turkija; laimė 
kaimiečių trauktųsi trumpai 
ir juos skurdas greitai pa
siektų dar didesnis negu da
bar; Maskolija taptų išstum
ta iš eilių civilizuotų tautų. 
Ar tas siundantis ant inteli
gencijos caro manifestas iš- 

Muos kokius vaisius, nežinia.
Užrubežių laikraščiai pagar
sino, buk tūlose vietose tam- 
sūnų minios bandė užpuldi
nėti ant studentų, bet, tur 
būt, tokių atsitikimų buvo 
nedaug. Kvailų juk niekur 
netrūksta.

Turbut caras pamatė, kad 
su tuom toli nenužengs, o gal 
pabūgo užrubežių, be kurių 
pagelbos Maskolija negali 
laikytiesi eilėse didžiųjų civi
lizuotų viešpatysčių, be sveti
mų pinigų neįstengia uždeng
ti nė paprastų, milžiniškų

Jo visi pažadėjimai ir sienas užsidengiu) ui nuo ma-
Palaidoti ku-

nėins.
manifestai neturi nė jokios skeliu šūvių.
vertės, visi tie jo manifestai nūs nėra laiko. > 
išduodami vien ant viliojimo 
žmonių.

džia paskalų*, buk Maskoli- 
Jos randas nori ta i ky tiesi su 
Japonija ir laukia vien, kaip 
pasibaigs paskutinis mušis 
po Mugdenu. Pirma masko
liški agentai Antverpine pir
ko daug karėj reikalingų 
daiktų, dabar siuntėjai gavo

metinių išleidimų, o jau nie
kaip neįstengs vesti karės ly
giai su svetimais, kaip ir na
miniais caro priešais. Antai 
Prancūzija ant karės reikalų 
buvo pažadėjusi parūpinti 
Maskolijai 150 milijonų do- 
Barių. Iš pradžių duodan
čių pinigus buvo diktai, bet 
po paskutinių skerdynių Pe
terburge užsirašančių ant 
maskoliškos paskolos atsira
do teip mažai, kad įlankas, 
apsiėmęs parūpinti pinigus, 
pranešė Maskolijos randui, 
kad negali duoti paskolos, 
dėl žmonių neprilankomo.

Ant atgavimo šiek tiek 
nužudytos svetur simpatijos.— ------- . .
ir ant viliojimo inteligeuci- senatorius Šidlovaki, atsakė j Rodosi, kad iš tikro mušis ant ,nį*kųbt.\ n‘vo 
jos. antmonyjimo akių mažai darbininkams, jog Jis gali rytinio šono ja[K>niečių tapo 
protaujančių ir reikalaujan- komisijose daleisti vien per-1pradėtas “* ‘ 
čių, caras išleido kitą mani
festą, kuriame žada, ant [>asi- 
rodavimo, pakviesti žmonių 
išrinktus visokių Maskolijos 
kraštų reprezentantus.

Bet aišku, kad ir tas an
tras manifestas neturi nė jo
kios svarbos. Jis išduotas 
vien ant viliojimo ir išban
dymo reikalaujančių refor
mų, 
čiais pažadėjimais galima bus 
bent dalį inteligentų nutildy
ti. Bet ištikro ir tas caro 
pažadėjimas, kaip ir daugelis 
kitų, neturi nė jokios prakti
škos vertės. Caras vis už pa
matą stato savo neaprube- 
žinotą vienvaldystę, sauvalių 
urėdninkų. Jis sako, kad 
reikia sugrąžinti veikmę tie
sų, bet ištikro lygiai pats, 
kaip ir jo tarnai yra didžiau
siais tiesų laužytojais. Cą- 
ras ir jo tarnai už nieką lai
ko tiesas, jas naikina rankos 
mostelėjimu, daro ką tik no
ri, visai nepaisydami ant tie
sų, Jeigu jos kokiu nors budu 
aprubežiuoja urėdninkų sau
valių.

Dabar žada sušaukti žmo
nių išrinktus atstovus, bet 
tiems žmonių atstovams ne
pripažįsta balso sprendimuo
se; daleidžia Jiems sėdėti u- 
rėdninkų komisijose, aiškinti 
apie jų reprezentuojamų kra
štų reikalus, bet tie visokių 
kraštų atstovai neturi tiesos 
spręsti, spręs vien urėdnin- 
kai. Taigi viskas pasilieka 
po senovei. Laisvės žmonių, 
laisvės krašto ir kalbos ne- 
gal būt prie sau valios caro ir 
Jo urėdninkų, o jie sauvalios 
išsižadėti nenori. Todėl pa
skutinis caro manifestas turi 
tokią jau vertę, ką ir pirma 
jd išduotas, pripažįstantis di
desnę laisvę laikraščiams.

Sutvėrė Peterburge iš urėd
ninkų komisiją pe^fiurėjimui 
tiesų pančiojančių laikraš
čius, į komisiją pakvietė net 
įtekmingesnių laikraščių re
daktorius, bet tuojaus po 
tam Trepov uždraudė išleidi
nėti kelis drąsesnius laikraš
čius; prasidėjo areštavimai 
drąsesnių raštininkų.

Maskoliškas randas, tik 
prie sienos prispirtas, duoda 
ką nors žmonėms, o paskui 
vėl stengiasi atimti, panai
kinti tą, ką pirma davė. Vi
same matyt jo sauvališki dar
bai. Tiesiu keliu nė caras, 
nė jo sudemoralizuoti urėd- 
ninkai vaikščioti nemoka, 
ant atsiekimo 
griebiasi kad ir 
riaušių darbų. Galą caro ir 
viso Jo rando nedorybėms ga
li padaryti vien laisva, pripa
žįstanti tautai laisvę pačiai 
rėdytiesi konstitucija. Dar 
ir tąsyk caras ir jo tarnai 
stengsis drumsti vandenį, pa
pirkimais ir gązdinimais 
stengsis už žmonių atstovus 
įbrukti kuo daugiausiai savo 
tarnų. Tą gi caras vargiai 
bo sutiks pripažinti žmo-

Jenerolai Kuroki ir Oku 
• nustūmė armiją jenerolo Li- 

Ant viliojimo darbininkų nevičo iš jos [tozicijų toli į 
caras Peterburge sutvėrė ko- šiaurius, kitos maskoliškoa 
misiją, į kurią daleido darbi- armijos sparnas teipgi iš
ninkama riukti savo atato- stumtas iš pozicijų. Masko- žinią tų pirktų daiktų nesių- 

Pirm rinkimų vienog liai nežino, ar kraštinių ja- {sti į Aziją. Iš to sprendžia, 
poniškų < armijų Jenerolai i kad Maskolija nori karę 
stengiasi užimti maskoliams baigti, 
užpakalį, ar gal Oyama pra i 
dėjo mūšį su armija Liueviča 
ant supainiojimo pliano, kad Į

VUS.
darbininkai išmintingai pa
darė reikalaudami, kad pir
ma butų iš kalėjimtj paleisti 
3000 ten parodytų darbinin
kų, laisvės žodžio komisijos------- ------ r---- ------
susirinkimuose ir pagarsini- priversti Kuropatkiną siųsti | 
mo be jokios cenzūros visti1 pastiprinimą užpultam Line-] 
bėgio tarybų. Caro paskir-; vičiui, kad tokiu budu butų

Isz Lietuvos.
Iš VilniaiiH.

6 d. vasario Vilniaus

už-

Šildo
taftos komisijos perdėtinis, apsilpnyti maskoliai kitur. P‘ute Perkratinėjo politišką 

x. ' . . . j' .• >____a n .11____ ___ u_____. Drova: »miklinti hnvn iii ao.

» ant apsilpirinimo 
kratinėti ekonomiškus darbi-!maskolių kitur. Ir tas, ro-| 
ninku reikalus, bet ne poįiti- Jdo«d, japoniečiams pasisekė, 
škus. Mat senatoriui rodosi. J

ei Ja I ist išką agitaciją: Alter 
Derektovič, Dovidan Davidov- 
skis, Jankelis I'
Burde, Gazauskis, Bobka ir

Tikisi mat, kad tūž

savo mierių
kuo nedo-

iškių, Karoliu ir įsiprašė į na-i 
kvynę. parkaitis daleido

į jam pernakvoti. Po vakarie
nei visi patėmijo; kad svečias 
kaip tai nepaprastai užsilai
ko: Jis vaikščiojo po butą ir parengtas skerdynes laike 
ką ten nesu >ra n t amo kalbė-, paskutinių darbininkų štrai- 
jo. Ant gilo griebė nuo kų: štabo oficierams nutarė 
stalo peilį ir su juom šoko Įmokėti ant dienos po 5 rubl., 
ant verpialnčios Jurkaičio o kitiems oficierams po 2 
dukters ir k<pl tėvai spėjo at- rubl..
eiti į pagelb|, Karolis jai su laikyti randas, ant algų jiems 
peiliu trįs kartus įdūrė į ran- nemažus žmones sudeda pini
kų, šaukdamas, jog Dievas gus.
reikalauja kįaujo. Aut galo
vienog pasisekė beprotį su-, Nlilljos bužliyčION.
valdyti ir, surišę, nugabeno Vidaus ministerija daleido 
jį pas |>ristoyą. pastatyti Lietuvoj naujas ka-

7 d. vasarino, dvare Grabe- talikiškas bažnyčias sekau 
liuese, M< išigalos vai., Vii- čiose vietose: miestelyj Ge 
niaus [>avieityj, siautė gai.
sras, kuris išnaikino tvartus

. • Gyvu
lius iš tvarto pasisekė lai-

K<»[»elman, 4var|M)I1jo 5farbutto.

škus. Mat senatoriui rodosi, kadangi Kuropatkin Linevi- l*H*Ka Derektovičiai, teipgi: lnjtJgai vjMUH išvesti, 
jog darbininkai teip kvaili, čiui atsiuntė 50000 kareivių V inuik-Minaki, C ha-
jie nesupranta, kad politiški į ir tokiu budu apailpnino sa- n,e ' Chame Hofstein 
reikalai ankštai rišasi su e- vo armijos vidurį ir vakarinį ir ūkininkas Konstantinas

šoną, iš to Japoniečiai pasi-1Protocki- Slldo buU“ pa
naudojo ir tikrą šturmą pri-!’l‘r«ndė: Burdą [<aodyti į 
leido prie apailpnyto Mugda- į 4 mėnesių, Di
no ir ant vakarinio maskolių r**kb)'i< ią, Davidovskį, Ko- 

Čia,suskubintais maF Pelman< ant 2

konomiškais. Tiktlėl netikti- 
mo politiškų sanlygų varg 
sta darbininkai ir apskritai 
žmonės Maskolijoj; gamta 
jai davė viską, ko žmonės rei-išono. __ __________ r____
kalauja. gamtos Maskolija šais,atėjo armija Jenerolo No-!“,n*kBobkąirfceigą-Direk- 
gausiau- apdovanota negu ko -I gi, kurio kareiviai su šauk- b,vlfc išteisino; Vinniką-Miu- 
kis kitas musų žemės kraštas, smu: ..darykite skį i tvirt\nes kazeniatus ant

tąs mažas žmonių nuo Port Arthuro!” puolėsio vienog 
skaitlius vargsta ir vargsta ant vakarinio maskolių šono 
tik dėl uetikumo politiškų ir juos išmetė iš pozicijų ir 
sanlygų.

Neįstabu, jeigu darbinin
kai uepasiganėdina rando [»a- 
žadėjimais ir nesiliauja štrai- 
kavą. Jie dabar rengia a* 
beiną štraiką visoj Maskoli
joj visų darbininkų, jeigu 
randas neišpildys svarbesnį 
reikalavimų. Jeigu tas sykį 
atsitiktų, viskas Maskolijoj 
turėtų atistoti: sustotų fa
brikai. geležinkeliai darbai 
ant laukų, miestams pritruk-_____
tų maisto. Negalima būt [latvirtina ir maskoliai, kad 
nieko pergabenti ant karės iki šiol Japoniečiams [msisekė 
lauko. Kas vienog toliau at
sitiks — pamatysime.

Į nustūmė į žiaurius. Tą patį pa
darė Kuroki ant rytinio šono 
Pagal [taškutines, rods. neo* 
ficijališkas žinias, armijos je- 
nerolų Nogi ir Kuroki susi
jungė prie Tie terpkalnėa. 
Jeigu |»askutinė žinia teisin
ga. tai išpultų, kad vidurys 
Kuroįiatkino armijos japo- 
n iečių likosi ajisiaustas.

Kaip ant mūšio lauko da
bar dalykai stovi ištikro, sun
ku sužinoti, bet tiek žinia, ką

Karė Mas kol Įjos su Japo
nija.

Pabaigoj užpereitos sanvai- 
tės, pradėtas aplinkinėse 
Mugdeno mušis dar nepasi
baigė. Čia Kuropatkin su
traukė visas trįs armijas ir 
visos mušasi su ja|>oniečiais. 
Maskoliai turi čia 400000 
kareivių, ir apie pusantro 
tūkstančio kanuolių. Kiek 
turi kareivių japoniečiai, ti
krai nežinia. Mušis be pa
liovos traukiasi jau antra 
sanvaitė. Iki pereitos sau
valės subatos abidvi kariau
jančios armijos nužudė 70- 
000 kareivių. Iki šiol japo- 
niečiams visa* trįs maskoli
škas armijas pasisekė išstum 
ti iš jų pryšakinių pozicijų ir 
jau jie iki 7 angliškų mylių 
prisiartino prie Mugdeno, iš 
sunkių kanuolių ištikro bom
barduoja miestą, ką patvirti
na ir Kuropatkin.

Pereitos subatos dieną atė
jo privatiški telegramai, pra
nešanti, buk japoniečiams pa
sisekė pertraukti vidurį Ku- 
ropatkino armijos ir jie sku
biai traukia į šiaurius užimti 
maskoliams pasitraukimo ke
lią. Kadangi vienog Kuro
patkin dar neapleido Mugde
no, tai tą žinią reikia laikyti 
už neteisingą. Maskoliškos 
armijos vadovas juk nesiduo
tų savę apstoti, bet jeigu iš
tikro matytų, kad jį gali ap
stoti, jis trauktųsi greitai į 
šiaurius. Pašautų ant lauko 
yra tokia daugybė, kad jų 
daktarai neįstengia apžiūrėti, 
atgabena neapžiurėtus į Mug- 
deną ir iš čia skubiai veža į 
Charbiną. Užmuštų teipgi 
lieka ant lauko teip daug, 
kad iš jų japoniečiai daro sau

maskolius nustumti toliau į 
šiaurius. Kadangi mušis 
dar nepabaigta, tai visgi ne
galima pirm laiko spręsti, 
kaip jis galutinai [tasibaigs. 
Šiuom kartu japoniečiai lai
kosi geriau, kadangi aišku, 
kad jų vadovai geresni, 
bet kad maskolių kareivių y- 
ra daugiau ir Jiems atsiunčia 
vis daugiau ir daugiau kar
eivių, tai visgi negalima žino
ti, kaip gali teip ilgai besi
traukiantis mušis pasibaigti. 
Jis vienog seredoj, ar ketver
ge turi pasibaigti. Pagal Ja- 
poniečių apskaitymą, po 
Mugdenu Kuropatkin turi 
400000 kareivių, su esančiais 
gi Siberijoj, už Baikalo, ma
skoliškų kareivių pervežėjau 
iki 700000.

Iš atsišaukimo į kareivius 
Kuropatkino matyt, kad jis 
nesitiki šitame mušyj japonie- 
čius sumušti, išreiškia vien 
pasitikėjimą Jeigu kareiviai 
gerai mušiš, atstovėti prieš 
Japoniečius. nesiduoti sumu
šti. Kaip vienog ištikro iš
puls,apie tai į porą dienrj da- 
sižinosime.

Japonijoj sutvėrė naują 
armiją ir Ją pradėjo Jau ga
benti į Genzan, šiaurinėj Ko
rėjoj. Šita armija paskirta 
ant apgulimo' Vladivostoko, 
vienaitinio maskoliško kari
ško porto ant Didžiojo ocea- 
no. Porą tūkstančių karei
vių ketina gabenti ant užė
mimo salos Sachalino, kuri 
seniau prigulėjo Japonijai. 
Salą tą dabar Japoniečiai no
ri atgal atimti. .

Ant Indiško oceano pasiro
dė net trįs japoniškos lai v y- 
nės eskadros. Matyt, tos lai- 
vynės laukia, ar gal plauks 
ant susitikimo su garsaus 
Roždestvenskio laivyne.

Europos laikraščiai vėl lel-

12 mėnesių, Volinskį išteisino; 
Gofsteiną ant 8 mėnesių į 
tvirtyuę, o Protock| ant 4 
mėnesių.

19 d. vasario Vilniuje atsi
buvo metinis susirinkimas sa
vitarpinės [lašelpoa lietuvi
škos draugystės šv. Mikalo
jaus.

Kadangi Prusnose pradėjo 
dirbti popierą iš medžio, tai 
dabar Prūsų dirbtuvių ageu* 
txi važinėja po Lietuvą ir 
pirkinėją ypač minkštesniu* 
medžius, daugiausiai drebu
les ir per tai prekės drebuli
nių malkų neišpasakytai pa
sikėlė: už sieksnį drebulinių 
malkų moka dabar Lietuvoj 
net po 25 rubl..

Per sanvaitę nuo 4 — 11d. 
vasario Vilniuje apsirgo žmo
nių visokioms limpančioms li
goms: šlakuotoms šiltinėms 
9, pilvinėms 6, tymais 7, dif
teritu 1.

Galutinai nutarta sujungti 
Vilnių su Peterburgu telefo
nu. Darbai tiesimo dratų 
prasidės nuo ateinančio pa
vasario.

22 d. vasario Vilniaus sū
do rūme buvo prova politi
ško turinio: apskųsti buvo: 
universiteto studentas Gure- 
vičia ir moterys: Fiacher, 
Brumberg, Rafes ir kiti.

Iš Vilniaus 28 d. vasario 
išsiuntė ant karės lauko į 
Maudžuriją 2trą saperų bata- 
lijoną, išviso 1200 paprastų 
kareivių ir 32 oficieru.

Vagiliai išlaužė aukų dė
žes, kybančias prie Aušros 
Vartų koplyčios ir ten jau 
esančią dėžę aukoms ant nau
dos maskoliškos Raudonojo 
Kryžiaus Drtės. Vagiliai li
kosi surasti, jais pasirodė ne 
žydai, bet krikščionys: Dom- 
brovski. MichaloVski ir Jure- 
vič, visi, kaip matyt iš pra
vardžių, katalikai.

Valdžios daleido Vilniaus 
lietuviams parengti teatrali
šką perstatymą lietuviškoj 
kalboj, salėj tarnaujančių 
ant geležinkelių ratelio. At
lošta bus: ,,Amerika Pirtyj” 
ir,, Vienas iš mus turi apsi
vesti.” Paskutinė komedija 
versta iš lenkiško, tik verti
mas jos blogas, lietuviška 
kalba ne kam tikusi.

Iš Vilniaus gubernijos.
6 d. vasario, į kaimą bemi

škius, pas ūkininką Jurkaitį, 
Varnių valsčiaus, Vilniaus 
pav., užėjo ūkininkas Sošani-

Iš Liepojai!*, Kuršėj.
Kaip paduoda laikraštis 

„Rižsky Vestnik”, Liepojaus 
fabrikantai nutarė a pd o vano
ti maskoliškus oficierus už Jų

Oficierus juk turi už-

Iš Lietuviško Minsko.
Minske atsibuvo rinkimai 

miesto viršibinkų. Miesto 
galva arba gikapftdoriu išrin
ko Vollovičą; ajiginėją buvu
sio pirma miesto galva grafo 
Capskio, prie kurio urėdniu- 
kai • [>adirbo ! tūlas šelmystes 
su miesto pinigais. Išrinki
mu Vollovičb, matyt, [tasi- 
baigs ir persekiojimai nusi
dėjusių miesto urėdninkų, y- 
[>ač gi buvusio miesto kasie- 
riaus.

Padavadijimu Vilniaus 
mokslinio apskričio viršinin
ko, mokestis už mokslą Min
sko moteriškoj gimnazijoj li
kosi padidintas iki 60 rubl. 
ant metų nuo kiekvienos mo
kintini.

Mokintiniai čianykščios 
stačiatikiškos. dvasiškos se
minarijos susi bu n tavojo. Jie 
sudaužė gyvenimą seminari
jos difektbrikus 
riaus; sudegino 
kanceliarijoj ir 
apleido miestą.

gužinė, Trakų pav., naują 
murinę parapijinę bažnyčią 
vietoj senos, medinės; mie
stelyj Šid lo vienose, Volkovi- 
sko pav., Garteuo gub., nau
ją, murinę bažnyčią, vietoj 
senos, medinės; miestelyj 
Janovske. Volkovisko pav., 
— filijališką bažnyčią.

Iš Tauragės' Kauno gub..
Cianykščiam gyventojui 

Stanislovui Šukevičiui likosi 
valdžių d a leista parengti čia 
knygų pardavinyčią. Minė- 
toj [»rdavinyčioj bus knygos 
visokiose kalbose, teipgi lie
tuviškoj ir lenkiškoj.

ir inspekto- 
visus raštus 
visu pulku

Iš Pinsko, Minsko ciib-.
Šįmet čia atsibus žemdir

bystės ir naminės pramonės 
paroda; bus teipgi speciali- 
ška dalis ūkininkų. Paroda 
atsibus rudenyj, rugsėjo mė
nesyj.

Iš Baltstogės, Garteuo gb.
Štraikai čia, nepaisant ant 

visų besistengimų valdžių, 
nepasibaigė, ( darbininkai ne
grįžta prie darbo. Matyt, 
tefrp jų ir darbininkų kitų 
Maskolijos kraštų yra koks 
susižinojimas, koks susiriši
mas, plianas. Dabar Balt
stogėj štraikuoja 10000 dar
bininkų. Baltstogė yra pra- 
moningiausiu Lietuvos mie
stu, ypač daug čia yra gelum
bių dirbtuvių.

6 d. kovo likosi nušautas 
policijos viršininkas Jele- 
čin.

Baltstogėj vagiliai naktyj 
įsikraustė į Į gyvenimą grafo 
Ronikero ir išnešę geležinę 
kasą, girioj ją sudaužė, iš jos 
išėmė 4000 rubl. gatavų pini
gų, o 12000 rubl. procenti
nėms popierbms paliko.

Iš Dorpato, Latvijoj.
Čianykštis universitetas 

dar vis uždarytas. Tik ant 
tūlų kursų profesoriai bandė 
pradėti skaityti lekcijas, tik 
neatsirado studentų, norinčių 
tas lekcijas lankyti. 6 d. 
vasario profėsoriai atlaikė su
sirinkimą ir 32 balsais prieš 
9 nutarė ant) tūlo laiko užda
ryti universitetą. Nesutikę 
ant uždarymo universiteto 9 
profesoriai . tuščiose salėse 
skaito lekcijas. Turbut jie 
bijosi, kad dėl uždarymo uni
versiteto nenustotų algų.

Užmušti ir pašauti lietu
viai.

Kaip garsina maskoliška 
karės ministerija, karėj likosi 
užmušti arba pašauti sekanti 
[paprasti kareiviai iš Kauno 
gubernijos: užmušti: Jefimas 
Osipov, iš Zarasų pav., kai
mo Gačgalų; Teodoras Al- 
brecht iš Raseinių paviečių; 
Stanislovas Juzič iš Rasei- 
nių pav., Batakų valsčiaus; 
Kazimieras Palilionis iš Pa
nevėžio pav..

Pašauti: Kalinov iš Zarasų ( 
pav., kaimo Čadusų; Povilas i 
Drukstein; Motiejus Stanke- , 
vičia iš Raseiniij pav.; Juo
zas Guibogis iš Jurbarko; 
Juozas Lugulis iš Batakių ( 
valsčiaus, Raseinių pav.; Po- , 
vilas Mažeika iš Čipėnų, Pa
nevėžio pav.; Alberta Gura- 
levičia; Jedabinis Juozas iš 
Šiaulių pav.; Feibuzon Se- 
vach iš Vilkmergės pav.; Jo
nas Malinauskas iš Raseinių 
pav. Petras Barkauckas iš 
Šiaulių pav.; Kazimieras 
Maistkevičia iš Raseinių pav.; 
Jonas 
vai., 
Fischer iš Lackavo, Šiaulių 
pav.; Juozas Staicech iš Ra
seinių pav., kaimo Chalpių; 
Juozas Tiumenec iš kaimo 
Bagotokų, Batakių vai., Ra
seinių pav.; Justinas Tulei- 
kis iš kaimo Sitų, Šiauliij 
pav.; Jurgis Stepinas iš kai
mo Konstantinovkos, Vižunų 
vai., Vilkmergės pav..

Rimkus iš Akmenų 
Šiaulių pa v.; Moiše

Iš Virbaliaus. Suvalkų 
gub..

Per Virbaliaus muitinyčią, 
kol maskoliški muitininkai 
apsižiūrėjo, iš užrubežių į 
Maskoliją įgabeno daugybę 
ginklų ir dinamitinių bombų. 
Ginklai tie ir bombos, be a- 
bejonės bus sunaudoti prieš 
caro valdžią. Pakus su bom
boms įgabeno kaipo obuolius 
ir apelsinus; iš tikro ant vir
šaus buvo apelsinai. Daug 
tokių pakų, per neapsižiūrė
jimą muitininkų, prisigriebė 
į Maskoliją. Bombos tos ne
panašios į tas, iš kokių iki 
šiol Maskolijoj naudojosi: 
dabar įgabentos į Maskoliją 
panašios yra į rankinius gra
natus, kokius vartoja kariu- 
menės mūšiuose.

Iš Prūsų Lietuvos.
Dvi garinės mašinos ties

Tilže kala polius antram ge
ležiniam tiltui per Nemuną.

Ant paskutinio kiaulių 
turgaus Tilžėj mokėjo: už po
rą 5 sanvaičių paršų po 14— 
16 Mrk., už senesnius po 18 
—22 Mrk., už paprastas 
kiaules po 30—50 Mrk.; už 
penėtas po 36—38 Mrk. ui 
kiekvieną centnerį svarumo 
gyvo gyvulio.

Ant paskutinio arklių tur
gaus Tilžėj už darbo arklius 
mokėjo po 150—200 Mrk., uz. 
geresnius 300— 400 Mrk., liet 
tokių mažai buvo. Iš masko
liškosios Lietuvos arklių ne
atvedė, kadangi,kol traukiasi 
karė, randas uždraudė ga
benti į užrubežius arklius; 
bijosi mat, kad jų japonie
čiai nepirktu.

Netoli Širvintos, kaime 
Sprangiuose, jaunas vaikinas, 
Fridrich Virbolaiti*, bandė 
paplauti savo sergantį patė
vi: su peiliu perplovė jam 
kaklą, o paskui, sėdęs ant ar
klio, norėjo pabėgti, bet žan
daras jį sugavo.

Netoli Karaliaučiaus, prie 
Varlubynų, geležinkelio trū
kis pervažiavo vežimą dvar
ponio Roslovo. Arkliai prie 
to likosi užmušti, bet vežėjas 
išliko gyvas.

Pradžioj vasario, Prūsų 
Lietuvoj, laike smarkios dar
ganos siautė ir perkūnija, 
kas žiemos laike nepriguli 
prie paprastų atsitikimų.

Tilžėj suareštavo maskoli
šką žydą, turintį jau 50 me
tų, kuris, gyvendamas Tilžėj, 
pas sarę viliojo 14—16 metų - 
taruaujančias pardavinyčiose 
merginas ir ten su joms atli
kinėjo niekšystes. Užtai 
reiks niekšui prieš sudžią at
sakyti.

Kaip paduoda Tilžės 
,, Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga”, vienam Prūsų Lietuvos 
dvare ’ vagilius bandė per 
kaminą naktyj įsikraustyti į 
dvaro savininko namus. 
Įlindus jam į kaminą, užkure 
pečių. Vagilius, troškinamas 
dūmų ir negalėdamas aug- 
štyn išlipti, pradėjo šaukti. 
Kada apačioj ugnį užgesino, 
iš kamino išlindo buvęs minė
to dvarponio bernas.

Klobiuose, mokintojas Jur
gis Motiejaitis, semdamas iš 
šulinio vandenį, įpuolė į šuli
nį galva žemyn. Nors tuo- 
jaus jį užgriebė, bet jis buvo 
jau negyvas.

Labgavos aplinkinėse lai
ke [>askutinių šalčių bulvės, 
supiltos į negilias rusis, suša
lo. Šalčiai mat ypač varguo
liams labai daug blėdies pri
dirbo.

Netoli Ysručio, du kume
čiu karališkos arklių auginy- 
čios Jurburgyj, bekasant žiz
dras, užgriuvo žemė. Kada 
juos^tkasė, abudu buvo jau 
negyvi.

Iki šiol Karaliaučiuje, liu
teroniškoj bažnyčioj, lietu
viams kareiviams sykį ant 
mėnesio laikoma buvo lietu
viškoj kalboj dievmaldysta 
ir atkakdavo iš Tilžės pasto
rius Jurkšaitis pasakyti lie
tuvišką pamokslą. Dabar 
lietuviška dievmaldysta ir 
pamokslai likosi panaikinti. 
Mat kareiviškos valdžios pri
pažino tą už nereikalingą.

Prūsų Lietuvoj pasimirė 
lietuvis mokintojas Alberta 
Storosts, kuris, turėdamas 
didelį muzikališką gabumą, 
daug lietuviškų dainų ant 
balsų sudėjo.

Už javus Tilžėj mokėjo 
pradžioj vasario mėnesio: ui 
šėpelį kviečių 6.20—6.50 
Mk., rugių 5.20—5.40 Mrk., 
miežių 4.30—4.40 Mrk., avi
žų 3.00—3.10 Mk.. Už cent
nerį šieno 2.60—3.80 Mk., 
šiaudų 2.10—2.30 Mrk..



Isz Amerikos.
, i Tikra komedija.

■ , PinuADKLPHi*, Pa. Čianykščiai
• gyventojai parengi čia tikrai ame

rikoniuką politišką komediją. Jie 
daugely) t {bažnyčią parengė besi
traukiančias kelias valandas diev- 
maldystas, kad Dievas, įpuolusj į 
nuodėmės miesto majorą Weaver

išliuosuotą nuo piktos įtekmės. 
Po maldą nusiuntė pas majorą de- 

’ legatų komisiją paklausti, ar jis 
jaučią kokią nors ant savęs maldų 
įtekmę? Tas atsakė vienog, kad 
nijokio skirtume ne gali patėmyti.

Į į . : j ' Ateiviai.
Ntw York. Iš surinktų ateivių 

užveizdos statistiškų žinių matyt, 
jog vakario mėnesyj šių metų atei
vių į Ameriką atkako ant 130% 
daugiau negu pernai: pernai vasa
rio mėnesyj iš viso atkako 23410

• ateivių, šįmet gi 53450.

Paskendo laivas.

San Francisco, Cal. Netoli 
Nomaies, Californijos pakrantėse, 
paskendo amerikoniškas laivas 
,,Iesse VMatsoN.” Prie to prigėrė 
12 žmonių laivo įgulos.

Gyventojai apleido miestą.
Flagstaff, Ariz. Atėjo čia ži

nia, jog visi gyventojai miestelių 
Halbovan ir St. John, Apalachų 
klonyj, apleido savo namus ir visi 
išsinešdino kitur. Jie mat bijosi, 
kad užtvinę vandens ne išardytų 
pylimų ir ne užlietų klonies.

Nelaimes ant geležinkeliu.

Klerkai ėsančių mieste grocerijų | Čianykščiai lietuviai jau nuo Be
žada štraikuoti, kadangi pafdavi- niai nesutiko su kunigu šimkevy- 

Čia. Pernai nuo jo atsiskyrė di-nyčių savininkai nenori išpildyti jų 
reikalavimų.

T Sharo.n, Pa. Plieninis tru- 
stas neužilgio visų savo dirbtuvių 
darbininkams, kurių turi apie 60- 
000, žada padidinti algas.

1 CVMBERLAND, M D. Visose ši
tų aplinkinių stiklo dirbtuvėse dar
bininkai štraikuoja ir nežinia, kada 
pasibaigs Štraikai.

1 "Unionvown, Pa. ' Darbinio-
kams dirbantiems prie kokso pečių 
nuo 1 d. kovo pakėlė algas ant 
10%.

5 Sharon, Pa. Camegies dirb
tuvėse, dėl taisymų, pasiliovė dar
bai, bet ateinančią sanvaitę vėl 
pradės dirbti.

desnė pusė lietuvių. Jie parsi
kvietė kun. Urboną, įšventintą į 
kunigus neprigulmingo lenkiško 
vyskupo Kazlausko, Cbicagoj. 
Atkakus naujam kunigui, tuoj pra
dėjo dėti pinigus ant bažnyčios ir 
į trumpą laiką sudėjo porą šimtų 
doliarių, nupirko lotus ir ketino 
tuojaus pradėti statyti bažnyčią. 
Bet kunigo Šimkevičiaus parapijo- 
nai pradėjo urboniniams įkalbinėti,

Louisville, Kv. Netoli Laka- 
von Junction, Ky., susimušė bė- 

■ J ganti į priešingas puses 2 tavoriniai 
trukiai Louisville & Nashville ge
ležinkelio. Prie to du trūkio tar
nai likosi užmušti, o vienas mirti
nai apkultas.

Chambkrland, Mi>. Netoli Eritt 
Creek trūkis Wabash geležinkelio 
pervažiavo ir užmušė ant vietos 
keturis geležinkelio tarnus.

Phftsbl'rg, Pa. Ant Cleveland 
<& Hittsburg geležinkelio, trūkis 
vežantį žmonis ant inauguracijos 
prezidento Roosevelto į Washing- 
toną, susimušė su kitu. Prie to 4 

^vyriškiai ir 2 moterys likosi ant 
vietos užmušti, o 20 ypatų likosi 
sužeistų.

Nelaime* kaatyneee.

Wilcoe, W. Va. Kastynėse 
N Bluefield expliodavo gazai.Explio- 
- zijos 23 darbininkrj likosi užmušti.

Calumet, Mich. Red Jacket 
kastynėse atsitiko dinamito explio- 
zija, kurios vieni s darbininkas li
kosi užmuštas, o 3 sunkiai sužei
sti.

Gaisrai.

E. Livkrpool, Oh. 28 d. vasa
rio siautė čia didelis gaisras, kuris 
išnaikino šešias r dideles triobas ir 
daug mažų. Blėdį gaišto padary
tą skaito ant pusės milijono dolia- 
rių.

Eapliozijos.
PlKJtviLLE, Kr. Darbininkų sto

vyklose Cleveland & Ohio geležin
kelio, netoli Greaty, expliodavo 
dinamitas. Expliozijos 4 darbi
ninkai likosi ant vietos užmušti, 2 
mirtinai sužeisti,-o 4 nors sunkiai, 
bet ne mirtinai.

Isz darbo lauko.
5 Chicago, III. Darbininkai 

dedanti langams rėmus- trioboj 
naujo pačto apreiškė kontraktoriui 
Morton ui, jog jie neprims mede- 
gos iš Rino dirbtuvių, kur yra dar
bininkų štraikai; jeigu kontrakto- 
rius ne paklausytų persergėjimo, 
prie naujo pačto triobos užgims 
štraikai.

5 Chicago, III. Pieno išva- 
žiotojai ant sekančio laiko parei
kalavo didesnių algų, bet jų reika
lavimą darbdaviai atmetė; todėl 
išvažiotojai, pasibaigus seniems 
kontraktams, žada štraikuoti. 
Kontraktai pasibaigia 1 d. balan
džio.

1SZ
Lietuviszku dirvų.

■ I

Iš Šri n gilei d, 111-
Čianykščiose anglių kastynėse 

šįmet dirba ne geriausiai: tūli Šal
tai išdirba vos po trįs, keturias 
dienas per sanvaitę; tik naujiejie 
Šaltai dirba gerai. Iš kitur pribu
vusiam labai sunku gauti čia darbą, 
nes teip daug yra čia darbininkų, 
kad nė už pinigus ne visi gali gaut 
darbą. Dviejuose šaltuose čia iš- 
sivieŠpatavo mada pirkinėti darbą. 
Už tą kalti pats lietuviai, nes 
pats pradėjo už darbą siūlyti pini
gus.

Nuo pereitų metų skaitlius lie
tuvių čia žymiai pasididino, dau
gybė jaunų vyrų suvažiavo iš Pen- 
sylvanijos. Dabar jų čia yra 600 
—700 ypatų. Toks būrelis lietu
vių, rodosi, galėtų šį tą nuveikti ir 
ant tautos labo, bet kad Čia trūk
sta gerų vadovų, kurie panorėtų 
bandyti vadžioti savo brolius ge
resniais keliais, tai tie vis 
braidžioja po seną dumblyną. Pur
vinuose saliunuose praleidžia visą 
laiką, čia saviškai besilinksminda
mi, per daug pripila gerklę, ap-' 
kvailinę protą, tankiai susipeša. 
Iš to turi naudą sudžios ir dakta
rai, bet ne musų tauta.

25 d. vasario A. A. po peštynių 
už sulopimą puodynės turėjo dak
tarui užmokėti 10 dol. Neseniai 
vėl keli lietuviai sunkiai sužeidė 
slovaką. Užpuolikus nugabeno į 
šaltąją, o slovaką į ligonbutį.

Nevisi vienog čianykščiai lietu
viai blogai elgiasi; yra čia ir geres- 
nių, tie ne lanko saliunų, nesidau- 
žo galvų. Tie užlaiko kuopas 
Susi vieny j imo Liet Am. ir Tėvy
nės Mylėtojų Dr-tvs ir Lietuvos 
Sūnų Dr-tę. Bet prie šitų lietu
viškų organizacijų ne daug sąnarių 
priguli, kiti nenori prisirašyt, veli
ja po senovei stypsoti saliunuosė, 
ten pinigus ir sveikatą žudyti.

26 d. vasario Lietuvos Sūnų 
Dr-tė, ant savo susirinkimo,nutarė 
paremti p. Artojaus užmanymą; 
jegu prireiks, žada prisidėti ir pi
nigais. Tegul ir Lietuviai Suvie
nytų Valstijų statistikoj turės at
skirą rubriką kaip turi lenkai. Kam 
gi mums didinti lenkų ir maskolių 
skaitlių ir prisidėti prie padidini
mo lenkų įtekmės I Savo reikalus 
tegul sau lenkai atlieka savo pa- 
jiegoms, mums nėra reikalo jiems 
tarnauti, kadangi ir lenkai dar nie
kur lietuviams nepatarnavo.

Karštesni katalikai nuo trijų me
tų tveria parapiją,turi jau ir kunige 
lį, kuris gana ragina žmonis nešti 
pinigus, tik tie raginimai pasilie
ka šauksmu tiruose: labai mažai 
Jra tokių, kurie su noru išmeta 
kokį doliarį ant Dievo namučių, 
daugelis tuos namučius laiko už 
kunigo biznį ir pinigų neduoda.

Vincukas.

Iš Du Bois, Pa.
Lietuvių bus čia apie 1000. Dir

ba jie daugiausiai anglių kastynė
se ir uždirba gana gerai.

i Yra čia ir lietuviška bažnyčia, o 
klebonu kun. A. Šimkevičia, per 
pusę lenkas, o per pusę liutuvis;

kad jų kunigas yra vedęs, su pa
čia. Tie patikėjo ir išvijo Urboną. 
Iš to vienog šimkevičia ne pelnė, 
nes buvę Urbono parapijonai pas 
j į.neina.

Čianykščiai lietuviai jau daug 
ergelio turėjo su kunigais ir dabar 
dar jų negali užbaigti ir dabar dar 
daugelis geidžia kito kunigo.

Apskritai, čianykščiai lietuviai 
savo pasielgimuose ne gali būt už 
paveikslą kam nors statyti. Pra
sivardžiuoja visokiais vardais, ko
kius tik iŠmislyti gali. Nėra terp 
jų tautiškos meilės, nė brolystės. 
Pirmą vietą užima girtuokliavi
mai, o paskui peštynės. Būva čia 
dienos,kuriose skvajeris nuo lietu
vių paima Šimtą, o kaip kada ir 
daugiau doliarių. Dabar čia pasi
taiko daug lietuviškų vestuvių ir 
jos, žinoma, teipgi padidina skva- 
jerio pelną.

Apie tautiškus darbus ir tautiš
ką supratimą nėra ką kalbėti. 
Skaityti kokius nors raštus Čia- 
nykščisi lietuviai tripgi ne mėgsta. 
Apie aukas ant tautiškų reikalų ne 
galima nė užsiminti?

Už visus blogus pasielgimus ne 
galima per daug peikti čianykščių 
lietuvių, kadangi nieks jų gero ne' 
pamokina,o atvažiavusiejie šviežiai 
iš Lietuvos tėvynėj ir gi nieko ge
ro negirdėjo.

Gerai butų, kad čia atsilankytų 
koks geras agitatorius,o gal ir terp 
čianykščių lietuvių galėtų ką gero 
padaryti.

Neseniai pribuvęs.

Iš Chicago, 111.
Pereitą pėtnyčios dieną pasibai

gė prova p. Žemaičio su kunigu 
Kravčunu. Mat 1897 m. kunigo 
KravČuno Šuo sukandžiojo nėščia 
esančia Žemaičio moterį. Prova 
buvo atidėstinėta, bet ant galo atė
jo laikas jos perkratinėjimo. Liu
dininkų iŠ kunigo pusės stojo teip 
daug, kad visų nė ne klausinėjo. 
Ir teip prova traukėsi per penkias 
dienas. Kaip kun. KravČuno 
provoj savo laike su ,,Lietuva*', 
teip ir šitoj ne mažą rolę lošė alus. 
Vienas iš svarbiausių kunigo liudi
ninkų, jo draugas, net sude apreiš
kė, jog alų ne galima per mažas 
šonines dureles įgabenti, reikia jį 
gabenti per didelės, prišakines. 
Daug mat to alaus išeina!

Daktaras, stojęs kunigo pusėj 
teip susipainiojo, kad visai ką kitą 
dabar pasakojo sude, o ką kitą 
parašė, rašydamas apdukciją Že
maičiui pradžioj. Kito daktaro, 
perstatyto už expertą, visai ne pri
ėmė sūdąs, kadangi buk jis turįs 
kokias ten svarbias nuodėmes ant 
saužinės. Painiojosi savo liudiji
muose ir kiti liudininkai, todėl su
džios palaikė juos už per daug ar- 
tymoj giminystoj stovinčius su ku
nigu.

Sudus nusprendė kunigą Krav- 
čuną ant užmokėjimo Žemaičiui 
5000 dol. Visai mat kunigui Krav* 
čunui nesiseka su provoms, o jis 
jų visgi ne vengia. Paskutinė 
prova buvo visai nereikalinga ka
dangi iš pradžių Žemaitis meldė 
kunigo vien sugrąžinimo gydymo 
pačios kaštų, bet kunigas išmetė 
jam, kaip elgetai, kelis doliarius, 
lyg kad tuom jam „didelia lošką 
darytų.** Sude vienog pasirodė, 
kad čia ne kunigas Žemaičiui „los- 
ką” norėjo padaryti, tik atbulai. 
Šiurkštus su žmonėms elgimąsi, 
didelis besipuikavojimas tankiau
siai išeina ant nenaudos besipuika- 
vojančių.

S. Ž.

* Monessen, Pa. Darbai šiuom 
kartu eina čia gerai. Senos dirb
tuvės dirba pilną laiką; kitos priė
mė daugiau darbininkų. Naujai 
statomose American Steamless 
Tube Co. dirbtuvėse neužilgio pra
sidės darbai.

1 ConnelsviLle, Pa. Darbai 
prie kokso pečiij šitose aplinkinėse 

•eina gerai. Iš esančių šitose ap
linkinėse 22703 pečių — degė 21- 

i 646, o stovėjo 1057. Prie 75 pe
čių dirbo 6 dienas, prie kitų po 5 

| dienas per sanvaitę.
1 Daquesne, Pa. Esančios ši

tose aplinkinėse Miflin Coal Co. 
kastynės dėl nežinomų priežasčių 
likosi uždarytos ir per tai 300 dar
bininkų neteko darbo.

jT Pittsburc, Pa. Visose pau- 
pinėse kastynėse Monnangahely 
klonies,kuriose, dėl užšalimo upės, 
buvo pasiliovę darbai, pradės vėl 
dirbti ir darbo bus pakaktinai.

5 Chicago, III. Štraikas dar
bininkų muilo dirbtuvių pasibai-

yra dvi pagelbinės 1 etuviškos 
draugystės su šventųjų vardais ir 
Kliubas. Šventųjų draugysčių 
konstitucijos savo sąnarius su prie
varta, kaip avinus į skerdinyčią, 
varo prie išpažinties. Prievarta 
tikėjimo reikaluose mažiausiai ga
li tikėjimui patarnauti. Draugy
stė Saldžiausios Jėzaus Širdies 
gyvuoja jau 16 metų ir per tą laiką 
iš savo iždo paskyrė $120 ant nu
pirkimo į bažnyčia monstranci
jos, ant tautiškų reikalų, žinoma, 
nieko nedavė. Antra drugystė 
yra „Švento Jurgio Mučelninko,” 
užsidėjusi 4 metai atgal. Kadangi 
jos mieriai cie pats ką ir pirmuti
nės, tai sunku suprasti, kodėl ji 
užsidėjo. Gal dėlto, kad daugiau 
lietuvių turėtų progą būti viršinin
kais? Kliubas turi vardą: „Lietu
viškas Neprigulmingas Kliubas” 
(koki jo mieriai? Rd.\ gyvuoja 
nuo pernai.

Lietuviškų vertelgų yra čia 10, 
daugiausiai laiko valgomų daiktų 
pardavinyčias. Sekasi jiems ne 
prasčiausiai, nes lietuviai juos pa-
laiko; todėl sunku suprasti, kodėl 
jie savę lenkais vadina? Jeigu lie
tuviai jų nerems, lenkai nepalai-

Iš New Yorko.
Mes čia atlaikėme susirinkimą ant 

apsvarstymo, kaip galima padėti 
Maskolijos laisvės draugams ir su
judinti Maskolijos pavaldinius A- 
merikoj. Nutarėme sušaukti į New 
Yorką susivažiavimą visų Masko
lijos pavaldinių.

Lenkų socialistai žadėjo prišių- 
sti savo delegatus, bet greitai per
keitė savo nuomonę. Mes gavome 
žinią, kad lenkai ne nori vjenytiesi 
su mums reikaluose šelpimo revo- 
liucijonierių Maskolijoj.

7 d. vasario buvo parengtas su
sirinkimas su prakalboms, ant ku
rio pribuvo ir keli lenkai. Mes 
persitikrinome, kad lenkai ne nori 
vienytiesi su kitoms tautoms (ar 
Amerikos lenkai nori vienytiesi ar 
ne, tas ne labai svarbus dalykas. 
Amerikos lenkai, lietuviai, arba 
kitoki buvę Maskolijos ukėsai, 
jeigu, užgimus tikrai revoliucijai 
Maskolijoj, ne keliaus į karę su 
despotais, gali revoliucijonierius 
remti vien pinigais. Tegul tik
Maskolijoj laisvės draugai su
sivienys ir eis iš vien. Rd.), 
bet kas norės lenkams padėti, tai

kys. Kamgi todėl gėrėtiesi len- tokį jie prims už savo sanarį. 
kyste? Mums rodosi, kad mums nėra nė

didelio reikalo melsti lenkų, kad 
jie Čia Amerikoj vienytusi su 
mums. Mums reikia surinkti kuo 
daugiausiai pinigų ant šelpimo re- 
voliucijonierių ir raginti kitas Mas
kolijos tautas eiti su mums iš vien, 
kada ateis laikas abelno pasikėli
mo, kadangi tik suvienytoms visų 
pajiegoms galime ką svarbaus nu
veikti. Dabar ypač Lietuvoj gy
venanti turi vienytiesi, nesiskirsty- 
ti į partijas, kadangi tas skirsto 
musų pajiegas ir jas mažina.

Mes laisvamaniai ypač turime 
parodyti, kad ne vien galime 
išleidinėti knygutes, bet galime ir 
ką svarbesnio veikti ant išliuosa- 
vimo musų tėvynės iŠ po caro jun
go. Kur tik yra Laisv. Sus. kuo
pos,jos privalo rengti susirinkimus 
su prakalboms, rinkti pinigus ant 
išliuosavimo tėvynės. Negalima 
laiko žudyti. Kada ateis laikas 
stoti į tikrą kovą, mes turime 
būt gerai prisirengę; tąsyk ne 
laikas bus rengtiesi, kada ateis lai
kas kovoti. Laikas kovos artina
si. Tegul pražūva despotai, siur
bianti kraują ir turtus musų tėvy
nės, tegul griūva žmogžudžių so
stai; tegul pražūva rujos išnaudo
jančių visus Maskolijos pkėsus 
biutokratų, kurių kišeniuj dingsta 
pinigai viešai naudai paskirti!

K. BalČunas.

Iš Cleveland, Ohio.
Kaip laikraščiuose buvo garsin

ta, kad 14 kuopa Susiv. Liet. Am. 
loš komedija „Vaito Piršlystė,** tą 
ji ir padarė. 'Aktoriai nevisi gerai 
savo roles atlošė, bet žmonėms 
visgi patiko, ką liudijo rankų ploji
mai.

Pirm atlošimo buvo išrinktos trįs 
ypatos surasti halę, bet jie ne su
rado, o žmonis kvietė kad atsilan
kytų pažiūrėti komedijos ir pasi
linksmint ant baliaus. Žmonių 
susirinko arti trįs šimtai. [Kur? 
Rd.].Gryno pelno buvo apie 40dol.

Žmonės, atėję, norėjo sermėgas 
pasidėti ant kokio laiko, kaip tai 
kitur daro, bet čia nebuvo vietos. 
Iš keturių Šimtų žmonių tegalėjo 
pasidėt drabužius tik 24 ypatos, o 
kiekvienas prašė, kad priimtų. 
Vyras paskirtas priiminėt drabu
žius dėjo sermėgas su skrybėlėms 
kaip Lietuvoje pėdus kluone, bet 
sermėgos ne buvo surištos; tai vis
kas susimaisė teip, kad niekas ne
galėjo, ko reikia, surasti. Apie 2 
ai 3 valandą ryto atėję pažiūrėt ko
medijos patys turėjo lošt geresnę: 
kiekvienas ėjo jieŠkot Savo drabu
žių, pakėlęs nuo žemės po kele
tą sykių sumyniotą sermėgą ar 
skrybėlę, o kad savosios nerado, 
metė ant žemės, leisdamas perkū
nus! Buvo skrybėlių vertų $20, 
bet ir tos buvo mindžiojamos; kiti 
visai savo drabužių ne surado. Ir 
kas čia galėjo būt kaltu. Iš vyrų 
rinktų prižiūrėt drabužius,viens ne 
atėjo, kitą, atėjusį pasižiūrėti ko
medijos p. Secevičia įprašė užim
ti čia vietą. Ir šitą žmogų nega
lima kaltinti už drabužius. Kiek
vienas matė, kad drabužiai sudėti 
eilėmis ant grindų, galėjo suprast, 
kad išimant apatinį, viskas susi
maišys, bet ant to žmonės ne pai
sė.

Balius ir teatras pasibaigė di
džiu klyksmu ir keiksmu.

Buvęs ant Teatro.

Iš Heriin, 111.
Herrin yra pietinėj dalyj šteto 

Illinois. Miestas dar naujas, daug 
yra-tuščių lotų ant pardavimo (to 
ne trūksta Amerikoj ir senuose 
miestuose, kadangi mat čia miestai 
su ruimu nereikalauja teip rokuo- 
tiesi kaip Europoj. Rd.). Mie
stas jau gerai apgyventas, didelis; 
aplinkui vra 8 kastynės, visos dar 
naujos, anglių sluognis turi 7—8 
pėdų storio.

Už toną prikirstų aglių moka 
čia 45c. Karai dideli. Darbai ge
ri, lengvesni negi kitur, kadangi 
anglys grynos. Uždarbiai geri.

Lietuvių yra Čia 18 šeimynų, o 
pavienių bus apie 80 ypatų. Yra 
čia Susivienyjimo Liet. Am. kuo
pa. Buvo užmanyta sutverti čia 
lietuvišką pašelpinę draugystę, 
bet įvykdinti to iki šiol ne pasise
kė, kadangi neturime atsakančios 
salės susirinkimams, dėlto nėra 
kur visiems . susirinkti (Tokios 
menkos priežastys, prie gero noro, 
negali užmanymo stabdyti, tik ten 
toki mažmožiai gali būt kaipo 
priežastis statyti, kur nėra tikro 
noro. Patarlė juk sako: prastai 
šokėjai ir marškiniai kenkia. Rd.). 
Randasi lietuvių visokių nuomonių 
^tas, turbūt, ir. yra svarbiausia 
priežastis, kurios dėl draugystė ne 
gali susitverti. Rd.): ką vieni 
laiko už gerą, tą kiti niekina; per 
tai ir suoku ką nors svarbesnio nu
veikti.

27 d. vasario sutvėrėme kuopą 
S. L. P. A. (ką taš turi reikšti? 
Ar kuopą Socialistų partijos? Var
dų ne galima, rašant į laikraštį, nė 
trumpinti, nė kryptonymais per
statinėti, reikia rašyti pilną vardą. 
Rd.]. 12 d. kovo laikysime vėl 
susirinkimą, ant kurio užprašome 
visus vietinius lietuvius prijaučian
čius vargstančiai ir išnaudojamai 
darbininkų luomai ateiti ir prisira
šyti prie kuopos. Iš syk prie kuo
pos prisirašė penki sanariai,. bet 
mes tikimės, kad į trumpą laiką

skaitlius sąnarių pasididįs, kadan
gi tik socializmas ir susidraugavi
mas, susirišimas į vieną ryšį visų 
darbininkų gali sumažinti jų skur 
dą ir pagerinti būvį; tik per socija- 
lizmą darbininkai gali numesti nuo 
savo sprando sunkų kapitalizmo 
jungą.

, M. Rockus. .

Iš 80. Boston, Mm.
21 d. sausio 1905 m. Dr-tė Lie

tuvos Dukterų parengė pasilinks
minimą ant Dr-tės naudos. Sve
čių atsilankė diktai netik iš Bosto
no, bet ir iš apielinkės miestelių. 
Giesmininkai, po vadovyste p. M. 
Karbaucko, palinksmino svečius 
tautiškoms dainelėms; dainavo net 
tris kartus po keletą dainelių. P. 
M. K., už dainelės aupturėjo bu
kietą kvietkų, kurias jam padavė 
maža mergaitė. Susirinkę neuž
miršo moksląeivių, nes tapo užma
nyta tam tikslui kolekta. Surink
ta $4.00, kuriuos paskiriame „Auš
ros” Dr-tės fondan. Pinigai nu
siųsti „Aušros” Dr-tės kasieriui, 
Dr. Šliupui.

Butų gerai, kad lietuvaitės stotų 
į eiles besidarbuojančių, rašytusi į 
tautiška? draugystes, imtųsi už 
skaitymo pamokinančių knygelių, 
lankytųsi ant prakalbų ir tt. Im
kime paveizdą nuo kitų tautų mo
terų, kurios turi milžiniškas orga
nizacijas, išleidinėja laikraščius, 
turi knygynus ir tt.; įrengė tą vis
ką be pagelbos vyrų. Laikas, lie
tuvaitės, nusikratyti tamsybės mig
lą, lai ir mums užžibės šviesos 
spindulys.

Giesmininkams, svečiams, teipgi 
aukautojams Dr-tė ištaria širdingą 
ąčiu.

O. B.
So. Bostone lietuvių yra daug, 

gal keli tūkstančiai. Vestuvių bū
va kas nedėlią ant visų svetainių, 
bet apsiėjimas labai prastas, la
biausia merginų, kurios girtuoklia
vimuose ne nori apsileisti vyrams. 
Man teko būti ant kelių vestuvių,tai 
mačiau merginas traukiančias „ru- 
dį**teip smarkiai,kad paskui net ant 
grindų kaip kiaulės voliojosi. Pa
klausiau kelių, ar priguli prie Lie
tuvos Dukterų Draugystės, tai 
pasakė,kad sarmata prigulėti! Mat 
koks yra musų merginų suprati
mas! Girtuokliaut tai ne sarmata,o 
prigulėt į draugystę, tai sarmatai 
Iš daugumo merginų ir moterų ir 
čia vienok atsiranda protingesnių ir 
tos priguli į draugystes, kalbina ir 
kitas merginas ir moteris riŠtiesi į 
kuopelę, norsį ją ne daug 
priguli, bet jos darbuojasi ant ge
rovės savo tautos.

22 d.vasario minėta moterų drau
gystė parengė balių ant svetainės 
pn. 166 Broadway Ext. Sanarės 
priėmė svečius kuogeriausiai, mer
ginos nešiojo ir alutį ir visokius 
gėrymus, užkandį. Svečių buvo 
pusėtinas burelis;visi gražiai links
minosi. Butų malonu, jegu visos 
merginos ir moterys rašytusi prie 
Lietuvos Dukterų Draugystės. 
Prie jos prigulėdamos, pamestų 
visus negražius, peiktinus pasiel
gimus. Laikas jau griebtis už 
darbol Jeigu daugiau moterų ir 
merginų prigulės prie draugystės, 
ji galės daugiau gero padaryti.

S. Bostono Lietuvaitė.

Iš Pittston, Pa.
Darbai eina čia vidutiniškai, tik 

pereitą mėnesį ėjo prasčiau; bet 
uždarbiai visgi ne prasčiausi. 1 
d. kovo pradėjo dirbt 6 brekeris, 
kuris išstovėjo 7 mėnesius. Prie 
darbo patilpo apie 1150 darbinin
kų.

Čianykščiai lietuviai ne gali per 
daug girtiesi savo pasielgimu: peš
tynių terp jų būva daugiau, negu 
reikia.

18 vasario buve čia lietuviškos 
vestuvės. Veselninkai, besilink- 
mindami, gerai apsidaužė, kaip 
katram net daktaras pasirodė rei
kalingu.

Skaitančių laikraščius ir knygas 
čia labai mažai. Ne vienas gal ir 
norėtų pasiskaityti, tik mat nieks 
tokiems vargšams ne nori laikraš
čio užrašyti, o jie patys gailisi pi
nigų, kadangi mano, jog už tą, ką 
laikraštis kaštuoja, jie gali gaut ne 
vieną stiklu alaus arba degtinės.

Tautiškais darbais čianykščiai 
lietuviai neužsiima, aukų ant tau
tiškų reikalų gailisi. Ateis gal lai
kas, kad ir tie atšalėliai susipras!

’ Kalnakasys.

Iš ColIiiiNvIlle, 111.
čia suŠtraikavo darbininkai St. 

Louis Smelting & Refining Co.švi
no dirbtuvių; reikalauja jie 8 vai. 
darbo, pakėlimo užmokesties ir 
pripažinimo unijos. Nežinia kaip 
tas štraikas išeis.

Neperseniai, kasyklose Lemaghi 
No. 2 tapo sunkei sužeistas lietu
vis Vincas Tumosa. Jis yra geras 
tautietis.

Skarmalius.

ninko. Tačiaus prįėmimu iždo į. 
savas rankas nemangu, kad mano 
pareigos pasibaigia, bet tiktai kad 
jos prasideda. Nors lietuviai šią
dien turi daugybę reikalų remti, 
tačiaus reikalas rėmimo „Aušros” 
neturėtų niekados iš akių paleistas 
būti. Todėl meldžiu kaip drau
gystes, teip atskiras ypatas nesi
liauti aukavus nors po keletą ska
tikų reikalui parėmimo musų besi
mokinančios . jaunuomenės. Au
kos mokinimosi dalykui sudėtos 
apsimokės tautai šimteriopai, ir be 
abejonės gavusiejie pašelpą steng
sis darbais, pagal išgalę ir gabu
mą, atsižymėti.

J. Šliupas, M. p.,
828 Federal St., 

Fhiladeiphia,-Pa.
27.11.1905.

Malonus Tautiečiai!
„Aušros Draugystė” malonėjo 

manę netikėtai aprinkti savo iždi
ninku. Nė troškau, nė tikėjausi 
tos malonės. Net prašiau, kad 
manę paliuosuotų. Bet kada to
kio paliuosavimo nesulaukiau iki 
Šiai dienai, tai ryžausi 1478.81 pri
imti nuo p.Olšauskio,buvusio iždi

Ant baliaus.
Novelč Aleesaniiro Kila^do.

Be pasistengimo,-lengvai ji užli
po ant marmorinių trepu, besigė
rėdama savo gražumu ir gera gar
be. Ji užėmė savo vietą terp ga
lingų ir turtingų, be užmokėjimo 
įžangos savo garbe ir geru vardu. 
Nieks, vienog, ne galėjo pasakyti, 
iš kur ji atėjo. Pašnabždoms kal
bėjo, buk ji atėjo iš patvorių.

Viename Paryžiaus priemiestyj, 
terp vargo ir ištvirkimo ji praleido 
badaudama savo vaikystės dienas. 
Apie tokį gyvenimą turi supratimą 
tik tas, kas pažįsta jį iŠ datyrimo. 
Mes gi, pažįstanti jį ti< iš knygų 
ir pasakojimų, turime šaukti į pa- 
gelbą fantaziją ant! sUprątiino bai
sybių didelio miesto. Ir dagi visi 
tie ir biauriausi abrozai, perstatyti 
musų fantazijos, iš|odo beparviais 
sulyginus juos su tikru gyvenimu.

Tai buvo tik klausymas laiko: 
piktas — lyg dantuotas mašinos 
ratas, pagriebia kįekvieną, kas tik 
per arti prieina —(turėjo pagriebti 
ir ją ir panešiojęs lįaip vėtra dulkes 
per trumpą gyvenųną, pilną paže
minimų ir gėdos, iu nepermaldau
jamu tikrumu mašinos, mesti kur 
į kampą, kur ji, ne pažinta, butų 
užbaigusi tą karikatūrą žmogiško 
gyvenimo.

Bet čia ją, kaip kartais atsitinka, 
surado turtingas i^ augštai stovin
tis ponas. Suradę ją, kada ji vie
ną kartą, kaipo keturiolikos metų 
mergaitė, bėgo per vieną iŠ turtin
gesnių Paryžiaus gatvių į savo 
tamsų kambarėlį ant gatvės Ketu
rių Vejų, kur ji dirbo pas kvietkų 
dirbėją.

Ne tiktai jos gražumas pritrau
kė turtingą poną: ■ jos krutėjimai, 
visa jos ėsybė, pusiau užsim'slijęs 
veidas — viskas rodė, kad toj ėsy- 
bėj kovoja prigiuitas gerumas su 
gemančiu ištvirkimu. Kadangi 
augštai stovintis ponas turėjo tur
tingų užsimanymus, tai jis užsi
manė pabandyti gelbėti ją nuo 
puolimo.

Nesunku buvo prie jos prieiti, 
kadangi ji niekam neprigulėjo. Ji 
gavo vardą ir ligosi patalpinta į 
vieną iš geresnių i moteriškų klioš- 
torių ir josgeradejas su džiaugsmu 
pamatė, kaip dingsta pikti palin
kimai. Išsivystė malonus būdas, 
ramumas ir neišpasakytas gražu
mas. Užaugus jai, ponas su ja 
apsivedė. Gyveno jie sutikime. 
Nepaisant ant dilelio amžiaus 
skirtumo, jis mokėjo jai neaprube- 
žiuotu užsitikėjinbu ir ji ant to už
sipelnė.

Prancūzijoj apsivedę gyvena di- 
nesnėj laisvėj negu kitur. Abipu
siai reikalavimai |nažesni,per tai ir 
apsirikimai pasitaiko rečiau. Ji 
ne buvo laiminga, bet buvo užga
nėdinta. Turtai : ne spaudė jos; 
priešingai, kartais ji iš jų džiaugė
si. Bet niekur tų ne patėmijo: ji 
visada laikėsi išlikimai ir godojo 
savę. Tiktai nuturėjo, buk jos 
paėjimas ne su j visu čystas, bet 
kad ant užklausimų nieks neatsa
kinėjo, tai ant galo paliovė klausi
nėję. Paryžiuj be to daug yra 
užimančio protus!
' Savo praeitį ji užmiršo. Ji jį 
teip užmiršo, kaip užmirštame 
kvietkas, juostas,į pageltusius laiš
kus jaunystės — Apie juos mes ne 
mislijame. Juos laikome visada 
uždarytose dėžėsė. Ir visgi, jeigu 
mes kartais atidarome tą dėžę ir 
pažiūrime į tas į paslaptis — tuo
jaus patėmijamel jeigu trūksta 
kvietkos, laiško, kr ko kito. Nes 
mes viską gerai atsimename: atmi
nimai čia guli ir (silpni ir drūti ir 
saldus ir kartus.

Ji užmiršo savo praeitį ir pame
tė raktą. Bet naktimis jai kartais 
sapnavosi baisus (ialykai. Jei kaip 
kada rodėsi, buk sena ragana, pas 
kurią ji kada ten gyveno, krato ją 
už peties ir ant šalčio rytmetyj va
ro pas kvietkų dirbėją. Tada ji 
pašokdavo ant lovos ir su išgąsčiu 
žiurėjo į tamsą. Bet pajusdavo 
tuojaus šilkinį užglodalą, minkštas 
paduškas, pirštai ‘ jos slankiojo po 
brangius lovos įrėmus. Ir kada 
miego angelas vėbužvėrė. jos akis, 
ji visu-kunu jautė užganėdinimą, 
kaip paprastai būva, kada mes pa
juntame, jog baisus sapnas buvo 
tik sapnu.

Atsilošusi ant minkštų paduškų, 
ji važiuoja ant baliaus į rūmą sve
timo krašto amt a adoriaus. Juo 
arčiau ambasados, juo pamažiaus 
reikia važiuoti. Važiuoja žingi

ne. Prieš rūmą, ant didelio plia- 
ciaus, apšviesto daugybe žiburių, 
susirinkusi dideli žmonių minia, 
čia susirinkusi ne tik vaikščiojanti 
publika; daugiausiai yra be darbo 
darbininkų, vargšių moterų ir nu- 
žvelgtino užsiėmimo ponios stovi 
susigrūdę abipusiai atvažiuojančių 
karietų. Linksmi patėmijimai, 
dvimislės anegdotoš, tikru Pary
žiaus žargonu lėkė ant turtingų ir 
galingų. Ji girdi žodžius, kokių 
jau nuo seniai ne girdėjo ir raudo
nuoja pamislijusi, kad toj ilgoj ka
rietų eilėj gal tik ji viena supranta 
tą kalbą Paryžiaus valkiozų. Ji 
tėmija veidus susirinkusių minių 
ir jai rodosi, kad ji juos visus pa
žįsta. Ji žino, apie ką jie mislija, 
kas darosi jų galvose ir iŠ paleng- 
vo prieš ją vystosi atminimų ei
lė. Ji iš visų pajiegų stengiasi 
nuo jų pasiliuosuoti, bet tą vaka
rą ji pati savęs ne gali pažinti.

Taigi, matyt, ji ųe pametė rakto 
nuo atminimų dėžės. De noro jį 
ją atidarė, o atminimai vilnims iš 
jos išsiveržė.

Ji atsiminė,kaip tankiai ji, kaipo 
maža mergaitė, su pavydėjimu 
žiurėjo į parėdus turtingų ponių, 
važiuojančių ant balių, arba į teat
rą. Kaip tankiai ji verkė, dirbda
ma kvietkas, kurios turėjo puošti 
kitas. Čia ji matė tas pačias 
godžias akis ir tą patį 
pavidėjimą. Ir tie tamsus, paniu
rę vyrai su pilnu paniekos žiūrėji
mu, lydinti karietas........ Ji viską
tą žinojo ir jie visi ją pažinojo. 
Argi ne ji, kaipo maža mergaitė, 
gulėdama kur kampe.su plačiai at
vertoms akims, klausė pasakoji
mų apie neteisingumą gyvenimo, 
prispaudimą, kokį beturčiai kenčia 
nuo turtingų, apie tiesas darbinin
kų, ant apturėjimo kurių reikia tik 
ranką ištiesti. Ji žino, kad jie ne
užkenčia visko, pradedant nuo ge
rai nupenėto arklio, gerai aprėdy
to vežėjo, baigiant žibančia karie
ta, bet labiausiai tų, kurie sėdi to
se karietose, tų besočių vampirų 
ir tų moterų, kurių drabužiai ir 
papuošimai kaštuoja daugiau negu 
kas iš tų stovinčių minių uždirba 
per visą amžį.

Apžiūrint jai ilgą eilę traukian
čių palengva terp mimų karietų, 
jai užėjo ant mi«lies kitas atmini
mas — pusiau užmirštas abrozdas 
iš makintinės gyvenimo klioštc- 
riuj. Ji urnai atsiminė pasakoji
mą apie faraoną, vejantį žydus per 
Raudonąsias jūres. Ji matė jūrių 
vilnis, kurios jai rodėsi kaipo 
kraujinė siena, stovinti abipusei 
egiptijonų. Bet štai girdėt Mai- 
žio balsas, jis nulenkia savo lazdą 
į vandenį ir vilnys Raudonųjų jū
rių prarija faraoną ir visus jo ka
reivius su vežimais. Ji žinojo,kad 
sienos stovinčios iŠ abiejų jos pu
sių dar nuožmesnės už jūrių vilnis. 
Ji žinojo, kad reikia tik vieno bal
so, vieno Maižio, ant sujudinimo 
tų žmonių jūrių, ant nusiuntimo 
tų žmonių minių ant išgriovimo it 
paskandinimo kraujinėse vilnyse 
viso žibėjimo,turtų ir galybės.

Jos Širdis plakė. J i,drebėdama, 
prisispaudė karietos kampe. Bet 
ne iŠ baimės tik todėl, kad jos ne 
pamatytų tie stovinti ant gatvės, 
nes jai gėdų buvo prieš juos. Ir 
pirmą kartą pasirodė jos laimė ne
teisinga, kas tai tokio, ko reikia 
gėdytiesi. Argi jai pridera sėdėti 
puikiose karietose? Argi ji ne pri
guli tiems gatvės vaikams, prie tų 
siūbuojančių minių? Pusiau už
mirštos mišlys ir jausmai, kaip 
laukiniai žvėrys, ilgai laikyti ant 
raiščio, sukrutėjo jos galvoj. Ji 
jautėsi svetima, be šeimynos visa
me žibančiame gyvenime ir su 
demonišku iŠsilgimu mislijo apie 
tas biaurias vietas, iŠ kurių atėjo į 
turtingus ramus. Ji pagriebė sa
vo brangią numegstą skepetą, geis
dama ką nors išnaikinti, pradėjo 
ją draskyti. Karieta tuom laiku 
privažiavo prie vartų ambasados 
rūmo.

Tarnas atidarė karietos duris. 
Su prilankiu nusišypsojimu, ra
miai, palengva ji išlipo iŠ karietos. 
Jaunas ambasados urėdninkas pri
šoko ir jautėsi laimingu, kada ji 
paėmė jį už rankos ir dar labiau 
nudžiugo,pamatęs ne paprastą ži
bėjimą jos akyse, o kada pajuto 
sudrebėjimą jos rankos, tada pate
ko į septintą dangaus ratą. Per
imtas puikumo ir vilčių, drauge su 
ja lipo augštyn marmoriniais tro
pais.

—■ Pasakykite, gražiausioji mo
teriške, kokia gera fėja padėjo į 
jūsų lopšį tą dovaną, su kuria vis
kas, ką jos darote, viskas, ko jus 
dasilytite rankoms — rodosi kuom 
ten ne paprastu? Ir jeigu tai tik 
kvietkelė jūsų plaukuose, tai ir ji 
įgauna kokią ten patraukiančią 
gražybę, lyg kad ryto rasa butų ja 
sušlapinusi, o kada jus šokate, tai, 
rodosi,grindys dreba ir linksta.

Grafas nudžiugo, girdėdams tą 
ilgą pagyrimą. Jis nei mokėjo 
teip ilgai kalbėti, ypač girti. Jis 
tikėjo, kad ta graži moteris paro
dys džiaugsmą. Bet apsiriko. Ji 
pasirėmė ant balkono rėmų, kur 
vėdėsi po šokių ir žiurėjo į susi
rinkusias apačioj žmonių minias ir 
į atvažiuojančias vis naujas karie
tas. Ji, rodosi, ne matė gėrėjimo
si grafo. Jis gi, priešingai, girdė
jo, kaip ji šnabždėjo nesupranta
mą žodį f ar aon”. Jai atsisukus,

jis norėjo parodyti jog jaučiasi už
gautu ir sugrįžti į salę. Ji greitai 
prie jo prisiartino ir pažiurėjo į jį 
didelėms, • ne paprastoms akims, 
kokių pas ją grafas ne buvo'matęs 
ir pasakė!

— Aš ne tikiu, grafe, kad gera 
fėja stovėjo prie mano lopšio, kad 
— aš kada nors turėjau lopšį. Bet 
jūsų pagyrimo žodžiai privedė ma
nę prie svarbaus suradimo. Aš 
noriu jums atidengti paslaptį rytų 
rasos, kuri vilgo mano kvietkas. 
Tai, grafe, ašaros, kurias liejo pa
vydėjimas, gėda, apsirikimai ir 
piktumai. Ir jeigu jums rodosi, 
kad grindys supasi, kada mes Šo
kame, tai tas būva dėlto, kad jos 
dreba po sunkęnybe pavydėjimo 
milijonų.

Ji kalbėjo, kaip visada, ramiai, 
ir draugiškai grafui linktelėjusi su 
galva, prapuolė salėj.

Grafas stovėjo, nudžiugęs. Jis 
pažiurėjo į minias žmonių. Jis 
pažinojo daug gerų ir ne gerų 
anegdotų apie tą „dauggalvę bai
sybę,” bet tik dabar jam užėjo ant 
mislies, kad ta baisybė, minios— 
yra beveik labiausiai neprilanki 
ponams puikių rūmų.

Svetimos ir-sunkios mislys užgi
mė grafo galvoj, kur joms buvo 
pakaktinai ruimo, jis neteko lyg- 
svarystos ir per visą šokio laiką ne 
galėjo atgauti teip jo besilaikan
čios ramybės.

Terptautiško Socijalistų 
Biuro atsišaukimas dėl 
Peterburgo žudynių in 

darbininkus visų šalių!
Niekuom neišteisinamas prasi

žengimas, kurio auka tapo čiela 
tauta!

Sukilo tūkstančiai darbininkų, 
kurie mislijo, kad jie dar gali vil
ties ant humaniškų pajautimų to, 
kuris vadinasi jų tėvu^-kuris vadi
nasi caru-taikadanu.

Jie reikalavo paliovimo nelai
mingos karės, pagerinimo savn 
skurdaus likimo; jie prašė elemen
tariškų politikos reformų, kokias 
iškariavo jau visos Vakarų šalįs.

Mikalojus II ir jo rodininkai, 
vietoje atsakymo, prisakė į juos 
šaudyti. Bėgyje vienos kru
vinos dienos, po Šūviais į gyvulius 
pavirtusių kareivių, glušių rams
čių ^eapkenčiamiausios tiranijos, 
krito vyriškiai, moteriškos, vaikai
— rami ir beginklė minia.

Dabar tvarka Peterburge įvesta.
Lenktininkas Abdul - Hamido 

(turkų sultano) dar viešpataują__
ant lavonų savo tautos!

Bet tarpe carizmo ir visų tų, ku
riuos nuo Šios valandos suvienija 
vienas jausmas nesulaikomo pasi
piktinimo, iškasta jau gili bedug
nė, ir naujos represijos tiktai pa- 
platįs ją.

Tiejie, kurie dėl sustiprinimo 
neapkenčiamojo rėžimo nepasibi
jojo nė žmogžudysčių, bereikalo 
vilioja savę lukestim, kad, pride
dant prie baisenybių kruvinųjų žu
dynių masyviškus areštus, jiems 
pasiseks sulaikyti judėjimą, apglė
busį visas kliasas liaudės: nuo šiol 
kova ant gyvasties ir mirties jau 
prasidėjo, ir narsumas rusiškojo 
proletarijato gvarantuoja mums, 
kad ši kova bus išvesta iki galo — 
iki galutino sukriušimo režimo, 
kuris perstato liarviŠkiausią ^ana
chronizmą, pavojingiausią grėsmę 
laisvei visos Europos.

Būtinai reikia, kad musų bro
liai Rusijoje galėtų Šioje kovoje 
pasitikėti netiktai ant musų mora
liško solidariškumo, bet ir ant tie
sioginės pagelbos socijalistiŠkų 
partijų viso svieto.

Mušis, kurį jie pradėjo, — tai 
yra musų kova!

Nevidonas, kuris juos smaugia,
— yra neprieteliu visos žmonijos!

Terptautiškas Socijalistų Biuras 
kreipia savo karštą pašaukimą prie 
visų tų, kurie šiokiu ar tokiu bu- 
du veikimo, savo įtekme ar agita
cija — gali pagelbėti darbui liuo- 
sybės, kuris taps vienu iš didžiau
sių ir vaisingiausių svarbiomis pa
sekmėmis istoriškų nuotikių.

Paliepęs išžudyti Peterburge 
žmones, Mikalojus II pasirašė ant 
mirtino nusprendžio carizmui!

Šalin patvaldija!
Tegyvuoja terptautiškas socija- 

lizmas!
Išpildomasis KomitetasTerptau- 

tiŠkojo Socijalistų Biuro, Emil 
Vanderveld, Eduard Anžel.

Sekr. Viktor Servy.

I Profesorius Cal i lomia universi- 
to, Dr. Jacob Loeb nuo seniai už
siima tirinėjimais pradžios gyvy
bės. Dabar jis garsina, jog išrado 
būdą užvaisinti kiaušinius jūrių 
ežių be prisidėjimo prie užvaisini- 
mo abiejų lyčių šitų sutvėrimų, 
mokslinčių lai oratorijose, fiziška 
ir chemišku budu. Jeigu tokiu 
budu galima užvaisinti kiaušinius 
jūrių žvaigždžių, tai be abejonės 
be prisidėjimo tėvų galima užvai
sinti ir kiaušinius kitų sutvėrimų. 
Taigi išpultų, kad ir pati gyvybė 
nėra tai kokia ypatiška pajiega, 
bet ją gimdo paprasti fiziški ir 
chemiški procesai. Klausymas 
tik, ar ištikro teip yra, kaip garsi
na profesorius Loeb. Amerikoniški 
mokslinčiai, kaip ir laikraštinin
kai, ant pasigarsinimo mėg
sta leisti į svietą visokias sensaci
jas.

kampe.su
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Lietuva

Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal Bitnerį, 
lekcijas universitete, pavedė draugams 
ligonius, be noro eidavo net valgyti, 
ligonio jis praleidinėjo dienas ir naktis, da
rė viską, kas tik galima, bet mažai turėjo 
vilties, kad ligonis galėtų iėgyti.

„Maras niekada nepaleidžia iš savo nagų 
tų, kuriuos sykį apėmė — kalbėjo Mueller 
vienam iš savo draugų — aš mačiau Indi jose 
šimtus panagių atsitikimų ir pamatęs, tuo
jaus žinojau, kad ant išgelbėjimo ajHurgusių 
nėra vaisto. Galima, užlaikant švarumą ir 
atsargumą, apsaugoti savę nuo užsikrėtimo, 
bet jeigu kas sykį apsirgo, tas negal išsisuk
ti nuo mirties.”

Pasirgęs keturias dienas. Barisch ištikro 
numirė. Kad nuo pasimirnsio neužsikrėstų 
liga kiti, Mueller prie kūno neprileido Ii- 
gbnbučio tarnų, pats kūną padėjo į grabą. 
Apvyniojęs kūną į popierą, pamirkytą į an- 
tiaeptišką, taigi užmušantį visokias bakteri
jas skystimą, Mueller įdėjo į grabą ir visus 
jo plyšius užliejo su derva ir prispaudęs drū
čiai viršų, išstūmė jį į karidorių. Pasiliuo- 
savęs nuo numirėlio, jis dezinfekcijavo visą 
kambarį, su stiklu nuo sienų nuskuto net 
štukaturą: sienas ir lubas aplaistė dezinfek- 
tiškais skystimais, užmušančiais bakterijas.

Prie dabojimo sergančio Barischo Drni 
Mnelleriui prigelbėjo dvi ligonių dabotoji, 
jos dabojo ligonį peiliui. Pasimirus Bari- 
schui, viena iš jų, 22 metų Albina Paecha 
teiposgi apsirgo. • Ligonio užveizda perkėlė 
Drą Muellerį ir abidvi ligonių dabotojas į 
Bpecialįšką užkrečiamų ligų ligonbutį, esantį 
už miesto. Pasirūpino visas tas ten palody
tas ypatas su visu atskirti nuo kitų žmonių.

Triobelė, kurioj juos patalpino, susidė
jo iš keturių kambarėlių, kiekviename kam
baryj buvo lova ir maudynė. Į kiekvieną 
kambarį buvo atskiras įėjimas nuo kiemo, iš 
kambario į kambarį nebuvo nė jokio lytėji
mo. Ligoniai neturėjo nė jokio snsinešimo, 
į dalį, kur til|K) maro užkrėsti, arba vien nu
žiūrėti, uždrausta buvo ateiti ue tik ligon- 
bučio tarnams bet ir daktarams. Aplink 
triobelę buvo nutiesta virvė, per kurią nieks 
iš ligonbuėio tarnų negalėjo peržengti, jyr- 
ją uždrausta buvo Įieržeugti ir esantiems 
maro apimtų dalyj. Net valgį uždrausta 
buvo atnešti tiesiog į kambarius. Jeigu 
Muelleriui reikėjo ligonbučio Į>erdėtiniui 
pranešti apie ligos bėgį, arba jeigu kas jam 
buvo reikalingu, tai jis rašė didelėms lite
roms ant popieros ir su varpeliu.šaukė ligon- 
bučio tarną ir laikė prie lango stiklo raštą 
teip ilgai, kol pašauktas tarnas jo neper
sirašė. Teip jau darė Mueller ir su recep
tais, tik, žinoma, juos perrašinėjo ne tarnas, 

v bet vienas iš ligonbučio daktarų.
Persikėlus į užmiestinį ligonbutį, a|»sir- 

gusi ligonių dabotoja teip apsilpo, kad turė
jo gulti į lovą. Mueller jau neabejojo apie 
veislę jos ligos, nuo kurios nebuvo išgelbėji
mo. Nors pats buvo pailsęs ir reikalavo at
ilsio, bet prie sergančios išbuvo visą naktį; 
prisėdęs ant jos lovos, kaip galėjo, teip ra
mino sergančią ir stengėsi ją padrąsinti.

Išėjus ant kiemo iš sergančios kambario, 
einant į savo kambarį, Drą Muellerį perėmė 
šiurpuliai, nuo kurių net dantys subarškėjo. 
Tai, turbut, nuo šalčio, pamislijo. sau. Vie- 
nog apart šiurpulių apėmė jį silpnumas. Jis 
tikėjo, kad tas paeina nuo pailsimo, kadangi 
per kelias paskutines naktis jis labai mažai 
miegojo, o per dienas teip daug turėjo dar
bo. Lipdamas per slenkstį į savo kambarį, 
jis be mažo neparpuolė. Tas jam pasirodė 
įstabiu, kadangi per visą gyvenimą niekada 
panašaus atsitikimo nebuvo. Tąsyk tik jam 
užėjo ant mislies, kad gal ir jį apėmė jau 
baisi maro liga.

Sugrįžęs i savo kambarį, Mueller parašė 
laišką pas savo tėvus, ramindamas juos. 
Paskui, paėmęs termometrą, matavo tempera
tūrą savo kūno — ji buvo normališka, ter- 
mometras rodė 37,5° pagal visur Europoj 
daktarų vartojamą Geidaus termometrą. Tas 
jį šiek tiek nuramino; jis nusirėdė ir gulė į 
lovą. J

Ant rytojaus silpnumas buvo dar dide
snis. Jautė smarkų galvos skaudėjimą, o 

‘ temperatūra pakilo iki 38,1° pagal Geidaus 
termometrą. Tąsyk jis galutinai suprato, 
jog nors dar tikri simptomai nepasirodė, bet 
nėra jau abejonės, kad jis užsikrėtė maru. 
Supratęs tą, apsirėdė ir svyruodama, vos ga
lėdama ant kojų laikytiesi, nuėjo į kambarį 
pirma apsirguaioa Albinos Paecha. Užsikrė
tęs maru, nuėjo raminti ir drąsinti kitą už
sikrėtusią ypatą!

Tai paskutinis buvo daktaro atsilanky
mas paa tą ligonę. Užrašęs jai vaistus, atsi
sveikino su ja ant visados.

Sugrįžęs į savo kambarį, jis pirmiausiai 
parašė ligonbučio užveizėtojui apie bėgį mer
ginos ligos, ant kitos popieros parašė: ,,aš 
užsikrėčiau maru, meldžiu nesiuntinėti paa 
manę nė vieno iš daktarų; kiekviename atai- 

! tikime į dvi, tris dienas mirtis neišvengia
ma.” ‘

Tą popieros lapą jia prilipino prie lango 
stiklo. Žinia ta baisų padarė triukšmą terp 
ligonbučio daktarų ir Muėllerio draugų.

Supratęs sykį, kas atsitiko, Draa Mueller 
ant savęs pradėjo tirinėti bėgį ligos ir užraši
nėjo viską, kas, kaip tikėjo, gali būt nau
dingu kitiems daktarams. Kas berta i nį va
landos jis matavo savo kūno temperatūrą, 
skaitė kvėpavimus ir pulso plakimą, užraši
nėjo, kur pajuto skaudėjimą.

Iki paskutinei gyvenimo valandai jį ne
apleido mislis patarnauti mokslui ir 
kenčiančįai žmonijai.

Kol pakako pajiegų, jis pats apie bėgį 
ligos užrašinėjo ir užrašytus lakštus lipino 
ant lango; kada gi teip susilpnėjo, kad ne
galėjo pasikelti iš lovos ir prieiti prie lango, 
tai apie savo datyrimus diktavo atsiųstai jį 
daboti mielaširdystės seserei. Kada gi dėl 
didelių karščiavimų tankiai nustodavo san- 
monės, tai skubinosi išpasakoti ir padiktuoti 
minyškai viską, ką laikė už reikalingą, tar-

Isz visur.■ | puošė, kada sanmonč sugrįto; tik agonija, 
'taigi įiaskutines gyvenimo minutes pertrau
ke diktavimą.

Kad kiti neužsikrėstų, jis atsisakė pri
imti net savo draugą, Orą Paech, kuris su 
juom drauge buvo Indi jose tirinėti marą. 
„To nereikia, — kalbėjo sergantis, — išgy
dyti ne galima, išgelbėjimo jiėra, aė nenoriu, 
kad dėl manęs kas nors statytų savo gyva
stį ant jiavojaus.” Prfe kosėjimo jis nusi
kreipdavo Į sieną, spjaudavo skreplius į vatą 
l>avilgytą karbolinėj rugštyj, vatą tą atsar
giai suvyniodavo į kitą, —tik teip apsaugotą 
perduodavo sudeginti saugojančiai jį miny- 
ėkai.

Kad nuo kūno, jam pasimirus, nieks 
negalėtų užsikrėsti maru, jis, nors buvo ti 
kinčiu kataliku, reikalavo, kad kūną jo su
degintų. Negalėdama pats rašyti, jis savo 
paskutinį reikalavimą diktavo miuyškai, o 
toje perskaitė jį garsiai kitai prie lango sto
vinčiai ir toje tą reikalavimą užsirašė.

Kada gi ateidavo atlankyti Dras Paech, 
Mueller jo pirmiausiai klausdavo, ar nieks 
mieste neužsikrėtė liga, o išgirdęs, kad liga! 
mieste neaiplatina, džiaugėsi kaip mažas vai-! 
kas. Pasakojo daktarui ramiai apie savoju darbioinkų del’egatam laisv, lo 
kentėjimus ir bėgį ligos teip, kai pi kad paša- džio ir ne gutiks be cenzūros daiei-

savo
Prie

II Ant Atlantiko paskendo ame
rikoniškas garlaivis ,,Texas". Ju
rininkai susėdo į dvi valti: viena 
su 21 jurininku apvirto ir visi joje 
buvę žmonės prigėrė. Antrą valtį 
per dvi sanvaiti nešiojo vilnys; 
žmonės kentė badą ir troškulį Jau 
jie buvo nutarę vieną iš savo tarpo 
papjauti ant maisto ir jo krauju 
nors kiek nuraminti troškulį. Ant 
jūrių vienog pasirodė laivas „Mer
cedes”, kuris nelaimingus priėmė, 
pavalgydino,'pagirdė ir atgabeno į 
Amsterdamą.

K Liaudės rūme Peterburge su* 
sirinko 250 darbininkų, išrinktų ii 
100 dirbtuvių, kurie turėjo išrinkti 
delegatus į rando komisiją peržiū
rėjimui darbininkų reikalavimų. 
Susirinką darbininkai nutarė ne 

^dalyvauti komisijoj, kol randas ne 
paleis iŠ kalėjimų suareŠtuotip22d. 
sausio darbininkų, kol' ne pripa-

Revoliucija Ro*i|oj. jis turi plačią ir gerą reputacija 
Rosijoje didesniuose miestuose ter? todėl ir ga-

kilo revoliucija, 
prieš valdžią, o kareiviai armi
jos skerdžia juos.
iŠ miestų pereis ir į kaimus. Dau
gybė žmonių taps išpiauta. Todėl 
kas mistiną savo draugus parkvie
st! Amerikob, 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 Šilkorčių prekes. Adre
suokite: x

A. OLŠEVSKIS,
33rd Street, Chicago, III.

žmonis sukilo

Ta revoliucija

vo nuo RepLblikoniškos partijos 
nominaciją ant miesto kasieriaus ir 
be abėjonės liks šįmet juom iš
rinktas. Tojlėl dienoje rinkimų 
privalome ir mes balsuoti už M.E. 
Greenebaum, jeigu norime turėti 
gerus ir vertus savo mieste virši
ninkus, kuria rūpintųsi apie gėro
vą miesto ir gerovę miesto gyven
tojų* ?

lianas reikalą suduose, veliju kreiptis 
prie aukszcziau minėtu vyru.

Jonas A. Gimbutas.
4612 5th avė., Chicago, 111. vaidnoa cenzuruola ir J-iaaairį 

Lietuva paraiuii M a. k oi i y* valdžia Jos Bar
ais n tino nedraudžia.  ..............  WOe

924

Frašalhiinnis groniulų.
Paskutinėse keliose dienose karš

tas ginčas vedamas daktarų užpil
dė skiltis laikraščių. Vieni tvirti- 
°o, jog reikia prašalinti gromulas 
kakle, kuomet kiti priešinosi tam. Į 
Tvirtino, jog gromulos kakle yra 
lizdu perų tokių ligų kaip pneu
monija ir difterija. Tą patį gali- 

j ma pasakyti apie skilvį, bet nega
li Peterburge valdžios stengiasi p’ma surasti nė vieno tokio, kuris 

atidaryti nors universitetą, kadan- H’dytų sau» idant jam tą organą 
gi mat, iš 4000 studentų, atsišau- S-—1—" -l.i--— i-— -

Draugyscziu Reikalai

Pietvekarlneee ar Tykiojo pakraezczio 
valstijose geros vietos, geresnes algos, 
pigios u kės, miškai bei kaslyniški 
plotai, sodybos Ir namai, 100 akru dykai 
randavoa žemes, pigus geležinkelio ii- 
kietai. Teipgi mas turim geras vietas 
vyrams ir moterims Chicagoje; išjless- 
kotne algas Ir vedame provas. Mm 
sznekame lietuyiškai. I m migrantą 
Information Bureau, 167 Washington 
si, Chicago, III.

(31—III) ♦

S10 Geriau valiam negu niekad. Komedija rto- 
natM akte Pagal tenkiSks sutaisė K. R^> ir 
M. P-ta. Cbtoago. IH m pust 48 Štaa 
knygute teip kaip ir NO. SIC yra Maakoii>* 
eenzurosdaleista ir gali būti Lietovoa ala»- 
eiama....................     ISe

331 Žile solvon 
vtensme akte. _
Ckteaco. III. ISOB.’paaf. Si. šita kaymto M» 
taip Ir No. »10 yra Ms*kniljo* cenzūrų* datei-

lUUd* M

007 Gamtoa Utorija. pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bare vi^ ta. ,i«uda ,. L tat u voa,'• Cbteago. 
III. 1908. pu.l. SūO. Knygele *u daugeli a pa<- 
velkaleltu: gyvuliu.vabalu, žavia, žmoala. ssa-

150M Gamto. pajlegua ir kaip 11 ta naudoti*. Pa
gal Bltnara ,ulaiae kzemaa. (Tlieago, III. ISM 
pu»l ZM. Kvarteto* mokaližko* verte* knvga.

Aukim reikalam* revoifui-ijfiilo 
Judėjimo MaakotijoJ.

Alverton, Pa. 27 d. vasario ant už
manymo Kasparavicziaui maakoliazkos 
revoiiuc'joa reikalams tapo auaukauta:

T. Kaaparavicze. J. Vslnickis, dt Kas- 
paravictia poėl 00. A. Juodžbalia 50c.; 
J. Meldažis, J. Karpis, T Genis, J. Ke- 
vieža po 25c ; J. Mzuipis 35c.; A. Karie
ta 15c , viso labo ė5.00.

Aukim kaukiutiniarim.
View Perk Škotijoj. Ant vestuvių J. 

Aszakuno su K. PadveJczlute, nežiūrint 
ant atsiradusiu priešgynų, reikalams 
kankinliniu sušukavo: J. Ruseckas, J. 
Al bailia Bevardis po 1 šilinga; J. Bart
kus, A. Kasulb, Jauna vedliai pu 6 penus; 
J. Lukevicze, J. Caesuavicze po 3 penus, 
viso 5 stilingu*.

Reikteluitae Tev. Myl. Dr-tea.
Nuo ko pirm 110 metu lietuviai šalino- 

ai, to aziadieą reikalauja — platinimo 
muau lietuvitgku mokaliazku raaztu. 
laz visur balui azaukia, kad jiem* rei
kia raaztu ir da daugiau* rautu, kurie 
juoa apazviMtta ir pamokintu, kaip 
jiem* gyventi, kaip paaikelti.

liz Chicagoa Apazvietimo Broliu drau
gyste net t5.00)pnsiunle iždan Tėvynės 
Mylėtoju Draugystes kaipo auka suazel- 
pimui iszdaviąejimo knygų. Už u ju 
dovana vardan Tev. Myl. Dr tes Užtariu 
azirdinga acziu. Su guodone,

J. Naujokas. T M D. iždžius.

pajtegu............................................   0O>
SOI* Svieto pabaiga. H nutiko verte Pr.Slulelta. 

Cbicaga. ik. !«». pu.l. SI. Ka. nori daaižV 
Boti kada bu »vtoto pabaiga tegul petakaito 
ita knygete........JT................................lOa

OSOF.thnologijaarba mokais* apiežetnB* tautas 
Pagal Dr M. Hata-rlandta parake Aenaaa.
CttaMgo. UI >908, poal. 9K. Yra tai tvarte!ao

parva. tikėjimą, paprotins. nlsrmUDa Ir alpi
nai risk*. Ii patilpusiu pateiksiu ma lytoto 
žmonių graliu, prasiu Ir UaurUi. tulu visas

kotų apie ligą kito ligonio. Nieks iš jodu- 
pų negirdėjo nė mažiausio rngojimo ir pasi
skundimo. Į porą valandų, atsigulus į lovą, 
kūno temperatūra pasikėlė iki 40° pagal 
Gelciaus termometrą.

Į dvi dieni Dras Mueller pasimirė. Dr. ____ ______  _____ _______ ____ _____________ _______
Paech padėjo jį, SU reikalingu atsargumu, į tųj, kurie išreiškė norą vaikščio-1 vai Pašalina visokias bakterijas; tu amžiaus, Kaluno gub., Raseinių pav ,

sti pagarsinti pilnai visą tarybų 
bėgį.

PHjieszkoliuial.
Palieazkau epai vedimui dailios ir i«-'[ 

l mintingos lietuvaites, liuteroniszko U- ■ 
Sveikas skilvys leng- kėlimo, kokio s*z pats esiu; estu 33 me-

pa*T*iru» | tulu SiDooia veislių veidu, mato
me d Mieli bev m-zi'X1uuk. tada nežitir kuna i* 
Ja yra pasate* paveikslai Dievo. Ku nart 
pilnai patinti Smouio istorija tegat pemkaMo 
Siaknyaa. Preke neapdarytos....... I'ZOO
Apdaryta grailuoac ir araiooac audinio

O 0O Kaip taioeu gyveno ant teme*> Pareis S. 
M. BteidoT M. D. pul 47. (TUcagu, BL 
Kaygute aprate vto* emugas* gyvenini* ant 
tema* nnopat Jotteiradimo iki pectekitoocte 
viiizaeijM. * paveikslėliai parodo senove* 
Smoaia vartotas akmeniniu tarankiu, uo
te a* ir tt.................................  1O»

Naujausios Knygos.Batakių vol , (įerczvecziu kaimo. Taik
ai* at*iazaukiLadre*u: \

I’pier Bakazaa,
3ux 2, į Kandall. Mont.

PaJieškau d*vo pacsioa Aleno*, kuri 
išvažiavo *u Romualdu *Pavlaviczlum 
ir lacalveie 3 metu dukre le, abu yra 
auktzil, ji*ai * pakrito veido, plaukai 
trumpai uukirbti, *zneka hetuviaakai ir 
lenkiškai, paeinami** Liet u voa. Ka* 
apie juoa kur j patemi* veikale pranešti 
žinia žemiau paduotu adra*u:

Juozapa* JankauckM.
401 Markelei., \Vaukegan, III.

Ihijleazkau žavo brolio Apolinaro Ral- 
__ _______________ _ ______  * "alūno gub., Telšių pav., 
ga^ ir kad išgydyti skilvį, Trinerio * *er“ Par,P--^’anavadžio kaimo, 2<ra- 

.___ ..___________,,, ,______ „ nu vol . apie |5 metu Amerikoj; au joAmerikoniškasis Eliksyras Karčio- _  .. ~1 i bmuo Kazimiera, po vjrrui Pociene, pa.
jo Vyno rtiri būti vartojamas. Gau- |lkott nMxle ,abal oorecnsu BU Juo .di
namas Misose aptiekose arba pas žinoti. Jta pat* ar ka* kita* laikais duo- 
patį pabrikanta luozapa Trineri, U žioe adresu:
799 S. Ashland avė., Chicago, III. 1 Kazimiera Pociene.

Box 134, Weatville, 111.
Pajiaazkau Mvo vyro Motiejaus 8o 

pono, 46 melu amžiaus, Suvalkų gub., 
i Vilkaviškio pąv., S metus gyveno Rum 
-(ord Faile, 4 tncneaiai atgal paliko mane 
au 4 vai<Ais, jie buvo su ūsais, bet pas-

grabą. Ant kapinių giminėm, net kunigai ti ant’lekcijų Ne dauK mat atsi-1lokiu budu muo,s nieko daugiau 
nesiartino prie grabo. rado norinčių. Rektorius prašė ®‘‘P*8ilieka daryt*, kaip užlaikyti

Maras neeiplatino toliau \ indobonoj, profesorių pradėti vėl lekcijas, *k*‘vj kuogeriausioje sveikatoje. 
----- * -» bet ypač jaunesniejie, pritarianti Trinerio Amerikoniškasis Eliksy- 

studentams profesoriai nesutinka, ras Karčiojo \ yno yra nuo to ge- 
________ Iriausiu vaistu. Padarytas iŠ gry-

II Caras išleido sekantį prisaky* Į “° vyąvuogių vyno ir šaknelių, 

kiną žmoniją ir nuo daugelio ligų neeuraeta tn4; kad suteikti Maskoliuos pa- 
ataakančio vaisto, bet nėra ką dėl to labai į valdiniams galėjimą kreiptiesi prie 
nusiminti. Jau dabar ne teip blogai kaip <-’*ro tiesiog sa savo reikalais, boa 
buvo seniai ir artinasi valanda visiško per- parengtas po caro pirmsėdystespe- 
galėjimo tų mu« kankinančių nematomų ciahlkas komitetas peržiūrėjimui 
priešų, o ant galo, žinodami iš kur grebia visokių ateinančių nuo korporaci* 
mums pavojus, mes galime a|k»iNaugoti nuo ją *r privatiškų ypatų nurodymų, 
tų nematomų priešų. Jeigu maru galutinai 
dar nepasisekė t* u valdyti, tai vienog dangų- Ii Prigulėjęs Egiptui Sudanas, 
mą kitų limpančių ligų geriau pažįstame, ki-Į Pr>eš dervišų pasikėlimą turėjo 
tos geriau ištirtos. Dabar, kada mes geriau «525000 gyventojų; dabar gi čia 
pasipažinome su ypatybėmis ir priežastims yra tik 1870000 gyventojų, likę pa
limpančių ligų, mes ne tiek rūpinamės apie simirė nuo epidemijų arba puolė 
gydymą ligų, nors ir to neapleidžiame, kiek karėsi, kiti su savo turtais ir šei- 
sangojamės nuo užsikrėtimo. Musų besi- mynoms išsinešdino į ramesnius 
stengimuoee apsisaugoti nuo linųiančių ligų kraštus, 
mes turime teipjau neužmatomus padėtojus, I -----------------
kuriems mes privalome tik rūpinti atsakau-1 Siberiįoj terp gyventojų bal
čiai sau lygas, o jie apsaugos mus nuo užsi sus badas; randas turi baduojan- 
krėtimo ligoms. • čius gelbėti. Reiks todėl Siberi- ____ ____ _ ______  _______

Kas gi yra tie neužmatomi musų pade- )O» geležinkelį vartoti ne vien ant ;Taps rinkti: miesto naujas kasie- abiaju ranku fiaius ir šiuri, aky* maly-

pasiganedino vien paėmimu trijų yi>atų.

XVII. Musų gelbėtojai.
Nors dar daugelis limpančių ligų kau liuo»ai virina, o pirm visko sustip

rina skilvį ir vidurius. Perai lie
kasi sunaikintais ir pasidaro nau
jas apstingąs kraujas. Stoka val
kumo, nuvargis, nusiminimas, 
silpnumas, votys, užkietėjimas ir 
visuose kituose atsitikimuose, kur 
augis pajiegų yra būtinai reikalin- tunaicrso. Ki

tojai, kurie gina mus nuo užsikrėtimo lini- uabcn‘mo kareivių* t*-t juom reiks 
[kančioms ligoms, kurie naikina pajiegas ne- faheoh maistą baduojantiems Si* 
užmatomų liuosomis akimis musų priešų, ty- Arijos gyventojams.
kojančių progos ant atėmimo mums sveika į 
tos arb^ir gyvasties?

Ištikro tie musų gelbėtojai yra dar iin- 
geidesni už tuos nematomus musų priešui; 
apie juos net specialistai dasižinojo nese
niai, vėliau, negu dasižinojo apie nemato
mus priešus atgabenančius ligas, nors apie jų 
buvimą kiekvieno žmogaus kraujuose žinojo 
nuo seniai. Tie musų lydėtojai ir gelbėto
jai— yra tai balti kraujo grūdeliai} jie 
daug mažesni už raudonus kraujo grūdelius 
ir jų yra kur kas mažiau negu raudonų.

Balti kraujo grūdeliai arba leicocitai, ki
taip vadinami favoritai*, t. y. ėdančiais, yra 
tai visai nuo musų kūno neprigulmingi, at
skiri gyvi organizmėliai, kurie pats kruta ir 
slankioja į visus kraštus. Leicocitai artia 
fagocitai gyvenanti kraujuose ir visuose kū
no audekluose lošia labai svarbią rolę musų 
gyvenime; be jų mes vargiai bo galėtume 
gyventi. Tie neužmatomi, gyvenanti musų 
kūne mažutėliai, mažesni už bakterijas, or
ganizmėliai kovoja su ligas gimdančioms 
bakterijoms, nuo jų gina musų kūną, jas 
naikina, ryja drauge su jų užmazgoms.

Tėmijant per labai padidinantį mikrosko
pą pasielgimą leicocitų, ne sunku patemyti, 
kad jie, patikę ant savo kelio bakteriją, jų 
užmazgą, arba kokią nors kitokią kenkiančią 

x organizmui pašalinę 
• medegą, tuojaus iš

leidžia savo teip vadi
namas netikras koja 
les, kurioms pagriebia 
musų priešą ir ryja. 
Leicocitai pervirina 
bakterijas, išleisdami 
dviejų veislių skysti
mus arba fermentus: 
jilocitazą ir ritazą. 
Pirmutinis skystimas 
palengvina darbą an
trojo, o tas sunaikina 

bakteriją. Eilocitaza, kuri nuolatai yra 
kraujo pliazmoj ir kitokiuose skystimuose 
normališko organizmo, rodosi, ėda ligas gim
dančias bakterijas nuo paviršiaus ir per tai 
palengvina visišką suėdimą išleidžiamam fa 
gocito skystimui, citazai.

Kada, 20 metų atgal, Pasteur, drauge 
su daktaru Roux ir Chamberlandu, surado 
būdą gydymo aprietų pasiutusių šunų, įskie
pijant aprietiems apsilpnytas pasiutimo bak
terijas, užgimė klausymas nepasidavimo li
goms. Nepasidavimas organizmų ligoms bū
va naturališkas ir nenaturališkas. Įčirški- 
mas į kraują apsilpnytų per atsakantį augi
nimą bakterijų nenaturališkas, immunizuoja, 
daro organizmą nepasiduodančiu ligai, — tas 
būdas yra nenaturališku; įskiepijimas ap- 
silpnytų bakterijų, matyt, daro organizme 
kokias ten permainas, kokios kartais ir be 
prisidėjimo daktaro pačios naturališkai or
ganizme išsidirba.

Ant ko remiasi tos permainos, kurių dėl 
organizmas neužsikrečia liga? Kad tą su
prasti, reikia žinoti, kas atsitinka su organi
zmu, kada jis užsikrečia liga, taigi kada į jį 
patenka ligas gimdančios bakterijos, arba jų 
užmazgos.

(Toliaua bus.)

I! Prancūzijos pakrantėse pas
kendo Hamburgo garlaivys „Jean- 
nette VVaermann” su visais ant jo 

i buvusiais žmonėms. - Netoli Bre
sto prancūziški gelbėtojai išgriebė 
13 prigėrusių vokiškų jurininkų kū
nų.

Ii Prancūzijoj, mieste Toulone 
užgimė darbininkų maištai. Dar
bininkai mėtė po žandarų arklių 
kojoms explioduojančias medegas. 
Žandarai pradėjo šaudyti į žmonių 
minias ir tūlą skaitlių pašovė.

Ii Ant Havai salų, mieste Hono- 
lulu, likosi nunuodinta amerikonė 
milijonierė, našlė uždėtojo Calilor- 
nijos universiteto Laland Stan- 
ford. Kas ir už ką ją nunuodino, 
dar nežinia.

II Mieste Lodz,Poznanskio med
vilnės dirbtuvėse, 3 d. kovo, buvo 
vėl susirėmimai darbininkų su ka- 
riumene. Susirėmime 3 darbinin
kai likosi užmušti, o 42 pašauti.

U Maskolijoj, Uraliaus kalnuose 
užsidegė anglių kastynės kuni
gaikštienės Abamelek Lazarienės. 
Olose sudegė du inžinieriai ir 12 
darbininkų.

Įlinkimas naujų miesto 
viršininkų.

ChioKKoje, 4 d. balandžio bus Uul Mko nu„^ulrt , d*0
i rinkimai naujų miesto vir&ininkų. į trua>pasui.. lujioa storo*, nykazciiai

rius, advokatas, klerkas ir visų į plaukai juodi, lengvo* sznstao*, 5 
vardų aldermonai. Per altooms ’**“ ‘uksicsio, kojos per .kalius b tek i 

...... . ... 'suliake. k a* prisius mea jo adrasa,metus valdė sį miestą demokratiš
ka administracija, Ijmet, kaip ro
dosi, taps išrinkta republikonička, 
nes jau demokratai miesto gyven
tojams įkirėjo, o republikonai iį- 
met pastato ant kandidatų geriau 
sius ir doriausius vyrus.

Demokratai žadėjo miesto gy
ventojam dideles reformas pada
ryti: sumažinti jų taxas, pataisyti 
miesto netvarką ir tt., o tuom tar
pu t&xos [tasididino. tvarka visai 
ištvirko, demokratiška administra
cija pagarsėjo vien kyšiais [grafts]. 
Taigi republikonams yra gera pro
ga ant laimėjimo šių rinkimų.

IŠ republikonų kandidatų yra 
žymiausi J. M. Harlan kandidatas 
ant miesto majoro, ir M. E. Gree
nebaum,kandidatas ant kasieriaus. 

Harlan yra gerai chicagieiiams 
žinomas, buvęs ilgus laikus alder- 
monu. Jis geriausiai atsižymėjo 
miesto rodose, nes jis visada rėmė 
reikalus žmonėms naudingus, o 
draudė visus tuos kurie miesto vir
šininkų buvo rengiami ant žmonių 
nenaudos. Be abejonės Harlan 
šįmet liks išrinktu miesto majoru, 
už kurį pridera ir lietuviams bal
suoti.

Fagocitai su prarytoms jų 
siberiAko maro bakteri
joms. Padidinti 500 kartų.

Ii Vokietijoj, Ratibor distrikte 
(Šlezijoj), Oskar kastynėse užgi
mė gaisras. Mena, kad olose nuo 
smalkių užtroško mažiausiai 15 
kalnakasių. *

lį Anglija oficijališkai nuo Mas- 
kolijos pareikalavo užmokėjimo 
$324000 už užpuolimą Roždestven- 
skio laivynės ant angliškų žvejų.

II Neti Napolės, pietinėj Itali
joj,* locnoje villėj rado užmuštą 
turtingą amerikoną, Karoliną Mc 
Creado.

H Vietoj jenerolo čertkovo, Len
kijos jeneral gubernatorių likosi 
paskirtas jenerolas Maksimovič.

Redakcijos atsakymai-
Boston^ečiui. Žinutė menka, 

apeina vien lenkus. Talpinti į 
lietuvišką laikraštį ne verta. Ką 
lietuviams labai gali rūpėti, kad 
kur ten lenkai gėrė arba susipešė. 
Tą ir lietuviai moka padaryti pats, 
nesidairydami ant lenkų.

L Pašaliniui. Tas jau sykį pa- 
tilpo. Antrinti tą pačią žinią, kad 
ir pilniau aprašytą, negalima.

Prekes apgarsinimu
1 colis druko, ui 1 syki..................
Paprasti pajlea* kojiniai ar draugys

cziu mitingai ar bailu apgarsinimai po 
50c. ui koina syki.

50c.

Marljoaa Sopinova.
II Koagar aL, Rumford Faile, Me.

Pajieazkau dtvo brolio Si mano Kasi
kio. Kaunu gub . Susaltu pav . Kolai
nių vcL, Pabdlkalniu kaimo, pirmiau 
gyveno l’hiisėelpkijoja, 35 metu am
žiaus. Jta pat* ar kaa kilaa ei kai* duo
ti žine adresu: j

Mt- Baazkis,
: Blytheodalg. Pa.

(24—III)
Pajieazkau Pijutso ir Mateusso Slrio- 

ku .aa kaimo Akmenynu. Kalvarijos 
pav. .r Juozo Braaio iu kaimo Bardauc- 
ku, Gisu gm. Vilkaviškio pav., visi tris 
Suvalkų gub. Jie palys ar kas kita* taik
ais duoti žine adresu:

Adoma* Striokaa,
Boz 104. ' Bteger, III.

Pajteaskau *>vo draugo Kazimiero Ei- 
tucsio Kauno fcub , Alsėdžių miestelio, 
apie melai A marike, kaip rodos gyvena 
Chicagoj, turtą prie jo svarbu reikale. 
Jia pat* ar kas kitas teiksis duoti line 
adreso:

JacVua Vaišnora.
9M 33rd ak, į Chicago, III.

Pajieškau mvo draugo Juozapo Gri
ciaus, Kauno gub . Ski r paežiu sodos apie 
keiviiti metai kaip Amerikoj. Jie pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Jackus Vaišnora,
924 33rd sL, ■ Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio Jurgio Kriau- 
czano. Vilniaus gub., Giedraicziu pav., 
Vielenitzkiu |»rap.. Bikaniu sodžiaus; 
esc pribuvęs 16.d. vasario iš Lietuvos 
norecziau su Juo susižinoti.. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti tinę adresu:

Kas. j K riauezianas, 
cof T. Filltpe, G ta* ton tūry, Conn.

Pajieazkau Jurgio Karvelio, Vekerio- 
tlazkiu kaimo, Bzunsku parap., Benapi 
les pav., Suvieku gub., turiu prie jo 
labai svarbu reiksią. Jis pate ar kas ki
tas teiksis duoU žinia adresu: ■-

Jos. Januškeviczia,
Box 493, ' 8o. Manchester. Conn.

Pajieazkau savo brolio Jono Butkaus 
ir Aleksandro; Butkaus, Kauno gub., 
Bsiauliu pav., turiu labai svarbu reikale 
prie ju. Jie įiatys ar ka* kitas teiksis 
duoti žine adresu.

Karolina Juszkiene.
P. T. O. Kursz4nai, Okolica Padvaiski, 

Ksuno gub.ĮSzauliu pav., Russia.

P. O. Bos 5,

iu. E. Greenebaum.
M. E. Greenebaum, kandidatas 

ant miesto kasieriaus, yra bankie- ■1 
riumi firmos Greenebaum and . "n 
Sons, 85 Dearborn st. Jo banka 
tapo įsteigta 1874 m. ir šiądien da
ro biznį ant plačios skalės. Gree
nebaum yra plačiai žinomas mie
ste Chicagos kaipo turtingas, in- 
tekmingas ir geros reputacijos 
žmogus. Jis yra buvęs ilgą laiką 
kasieriumi „Security Title <& Trust 
Co.” ir Real Estate Boardo, o 
šiądien yra kasierium „Chicago 
Realization Co.” Apart to jis yra 
pirmu sąnariu ir viršininku daugu
mos labdaringų draugysčių nešan
čių paŠelpą vargšams ir betur
čiams. Jis yra gimęs Chicagoje 
1858 m. ir čionai ėjęs augštesnes 
mokyklas. Kadangi jo rekordai 
yra gryni, niekuom nesutepti, ir

Tikra tiesa, ne melas.
Oara daikta ajr d ra u r a pažui tik reika

le, ir laimingu įave zkaitai, kada psma- 
ar draugu, kuri tiui yra 
keti turėti reikalą gude 

ir jieazkodama^ apginejo parai nurody
mą žmonių, krq piauai prie F. A. Golu 
bicklo ir jo draįigu advokotu Morae Ivm 
bei George J., tunncziu ofl*a Alwood 
Hld.,»ziaur vak irine kerte Clark ir Ma 
diwn gal., ant l-tu lubų po nr. 605 ir iaz 
to pilnai jauczibosi užganėdintu ir veŲ 
ju kotnam, kaaj turėt reikalą, kreipti* 
ten Mano reu|ala* buvo vien* iaz tan- 
kiauaiai at*itin|anc*iu *u vyrai* ateiti- 
kimu Chicagoją. Viena įkaini rože, su- 
*itarusi su **vo| broliuku ant vardo apsi 
vedimo au man j m iškaulino l*z mane* 
3200 ir ant galolpstake. kad jai reikėjo 
na manea, tik r4ano giniau. Taigi ture 
jau kretptia in žudą, pavesdama vedima 
to reikalo aukšcziaua minėtiems vy
rama Po-keleto* atideatymu ant galo 
atsibuvo prova ;ir lapo pripažinta, kad 
kaltininke užmiketu man I200 ir visu* 
kaštua. į

Taigi vlaemž vientaucziama, turin

Itrmoiiu ofl<* Alwood

No. 553. Paejim** Organiszko Svieto, 
pagal Bithneri, kutaiae Szernaa, Qii- 
cago 1905, pusi 137. .Szi knygele 
yra dideles moksliszka* vertes. Ji 
apraišo tvenmsai ir visokias per 
matus* musu žemM nuo daug mili
jonu metu iki vėliausiu gadynių, 
teipgi vystimati ir visokia* permai- 
n*s gyvybe* ant muauižeme* nuo *e 
niausiu laiku iki atsiradimui žmo
gaus ant žeme*....................... 35c

1519 Priedelis prie liecuvisako klausy
mo. Chicago 1905, pusi. 33. Vai- 
kalelis gvildenantis lietuviu- padejb 
ma po įtekme ienkitzkos bajorijos ir 
rusiškos valdžios...................10c

„Vaina" Mask<>lijo« su Japonija, išlei- 
~ eta „Draugo’’Tilėeje. 1904. pusi. 16. 

Pilnas apraazyma* šiandieni dm ka
res .................................. 5c

Kam, kada ir kaip reiki* atbūti ‘ karid- 
mene (vai*aaa). Užleido Neria^Til- 
žeje 1904, pusi. 37 Pilnas apraszy 

■— mes reikalu ir tiesu vyru einaneziu Į 
7X. kanumenen. kokios lietos juos gali 
~ priversti i( kokios paliuoeuoti nuo 

■ kanumeoM tarnystoe................ 15c
Naujas veju papūtė, pusi. 8. Aprašy- 

mas užmuazimo Rosijoe vidaus mi 
nisterio Pievas* ir- dabartines ka
rš ................................................ 5c

Lietuvos Aidas Knyga dainų su neto 
mis, ant 4 balsu....................61.00

Vadovas in sveikata, arba kaip būti svei 
ku. Nauja daktariška knyga. pa> 
ranyta prof. Col'.tnao, pusi. 128. Pa
mokinanti: Kaip užlaikyti sveika
ta, kaip apsiMugoli nuo ligų' ir kaip 
issaigydyti, kaip nežinyste yra svar
biausia priežasezia visu ligų, apra- 

2 ssymu visu ligų kurios užeina ant 
žmogaus organizmo ir reikalingi bu
dai isaslgydymui ju................ 25c

Apie blogąją liga arba syfili (frančas), 
pagal Dr. Czlenovo veikalėli sutaisė 
Dr A. V. Užleido P. Tilže 
je, 1904, pusi. 31...................... 15c

Korei k I* Kodkeviczius garsus Lietuvos 
etmonas, pagal Teresioa Jadvygos 
apysaka sutaisė P. N. Užleido P. 
Neria, Tilžėje, 1904, pusi. 16..... 10c 

Dvi Morko Tveno ir viena Bret-Garto 
apysakos, iszleistoe P. Nerio, Tilžė
je. 1904, pusi. 30 ....... A..;... 10c 

Utorija apie Amžina Žydą, jo kelione po 
sviete ir liudymaa apie J užu Kristų, 
paraaze Dobilas, Bitėnai, 1903, pus
lapiu 23................  ...15c

Uzpažinties istorija. Prancūziškai pa
rašas kun. A. Guillois, lietuviukai 
iazgulde kun. A. Milukas. Shenan- 
doah. Pa., 1901, pusi. 112.. ..*. .50c 

Kaip kas iszmano teip save gano, para- 
**e Dvi moterį. Drama iš trijų 
veikmių, Tilžėje, 1904. pusi. 47. .15c 

Kas reikia žinoti ir atminti kiekvienam 
darbininkui. Knygele iazleiata Liet. 
Soc.-Demokratu Partijos, Paryžiuje, 
1901, pusi 68...'......................20c

Kataliku Ražnyczia ir mokslas. Prof.
I. A. Zahno lekcija Notre Dame uni
versitete. Isz angliszko verte kun.. 
A. Milukas. Antras išleidimas. 
Bhenandoah, Pt. 1901, pusi. 39. .15c 

Komunistu manifestas, verstas isz vo
kiško*. išleistas Liet.Soc. Demokr. 
Partijos, Londone 1904, pusi.52.. 20c 

Kūdikiu žindytos* ir penėjimas, verte
Atgalainis, Tilžėje, HMM, pusi. 12. .5c 

Kūdikiu žindimas ir penėjimas. Korta 
pakabinama ant sienos kaipo pro
gramas motinom* kaip turi elgtis su 
žindanoaiais kūdikiais... ........5c

Medegn Bim. Daukanto biografijai, i**' 
leista Dirvos, Shenandoah.Pa , 1698, 
pus). 128...... ..........................41.CO

Pasiskaityk skriaudžiama* lietuvi! lsx- 
leiata jaunuju Tėvynės mylėtoju 
Įstanga. Tilžėje, 1904. pusi 30 .15c 

Prie žydu klausymo, versta in vokisz- 
koa, išleista Liet. Foc. Dem. Parti
jos, Izindone. 1904, pusi. 16... 5c

Tuksiantis naktų ir viena, arabiškos 
pasakos, išleistos D. T. Boczkaus- 
ko, Mahanoy City, Pa., 1903. pus
lapiu 558............   8150

Vieno* Revoliucija 1848 m. Austrijoje, 
iszleido Liet. Sočia’-Dem Partija, 
Londone. 1904. pusi. 31.......... 15c

Reikalaudami asiu knygeliu sdresuo' 
Mite:
30 Gyvenimo Vaizdeliai (uidedantl GaStuonta 

sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas;
— Vagi*; — Ku kalt**; — Gatve* vaikai; — 
Paparčio žiedas:— MUko sargas: — Signalu;
— Keleivis. Chicago, III. 1908. pusi. 99. .10c 

<43 Puakos tf gyveninio lietuvt&ky Veli* bei
Velnių, surinkto* D ro J. Basanavičiau*. 
pusiap . Chicago. 111. 1908 m. šioje knygoje 
telpa keli tautai gražiu pasakų: apie rojų 
(dangui, čySčiu. pekla, apie giltine, marš,
ketera, apie dvaae* (dužias), velnius, u vai- ; Jnoato*. auksuota* kryžių 
dlnimui ir tt. Pašakne užražytis t klote tr ant nugaros paradas, 
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kauno gub. Į ....pagal kauniečiu kalba. Suvalkų gub. latrai S“™**1 ••I”!krutai, run- 
suvalkiečiu kalba. Pru»n Lietuvoje pagal l-r*- din i kampai, l-rekė. 73f 
su lietuviu kalba. Dzūkijoj pagal dzuku kaltai . 
ir it. Kas mėgsta gražia* pankas, tegul nu- į 
siperka ils knvga. Preke ne*pdar....Si<4.<>O 
Apdaryto*................................................42.50

70 Lietuvteko* Pasako* Yrairio*. Dalis I. Su
rinko Dr. 9. Basanavičius. Chicago. HL. 1908 
m. pul. M). Čia telpa m labai gražiu. Juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Ka* iii* knyga 
ture*, tam geru ir gražiu pasakų niekados ne
truk*. Preke neapdarytos...................II 0O
Apdaryta...................    IU OO

71 LietuvUko* Pasakos Y vairios. Dalis II. Su- i 
rinko Dr. J. Basanavičių. Chicago. Iii. 1903

Eisi. 330. Telpa čia 800 gražiu, žingeidžių ir j 
oklngu pasakų, bovyjaučiu kiekviena skai- 
Ja ir klausytoja................................ *1 50Apdaryta......?....................................NOO

114 Ponas ir Berną*. Chicago, III 1904 puL 64.
Apysakaite L. Tolstojau* 14 gyvenimo uuutko- 
lllku kaimiečiu; ži<ųo*idi norinčiam susiya- 
žinti su buriu ir satUygoro* grvenlnso ma*ko- 
lUku kaimiečiu; Ji verčia skaitytoja Jausti 
drauge su prislėgtais var^u zuj-memis.... I5o

ksMaro, ktek Ltedr* amo- 
>i«- 

lOo

890 Yra tai pirmoji dalis Ikecuvtikai augti*, 
kotodyno. (AntroiiOaltaangliikaillrtnrt*- 
ka dar spaudoje.. Y r* lai didžiausia* ir ge
riausia* Sodraaa i* viso lygiai itieista Mrt*- 
vukai-sngiilku Sodyno. Rasite Jame ri«ws 
lietuvMku* z itin* ikgoldytui anghteojr kal
boje. kiekviena* žodi* paženklinta* kers*. 
v<xn» lltaroms prie kokio Ji* gramatikos sky
riau prigaIL K6x9 coliu* didumo Kie
tuose gražau* mėlyno audimo apdaruose, aa* 
nugarų* iiapauta kidabnnemis Utaromte Jos 
titulu..........................................t..........43 OO

13-41 Pa*lapty. Magijų* bei Spirti D mo »vie~ Je 
mok»U> Pagal iruiaiu taltiuiu* lenkiukai

pirkę ita knyga atrasite joje visu mmiu ir 
Durtu putaptu ir Ja* tupruite. ne* Stasiai 
apraiyto* ir p«veik>tau parodyto* visa* ».*p-

H.'zaio’JM aūtatae Szetaaa. JI apraaaa
M-niauali. gadynių įvairiu. »utv^riBu> gyve-

oziaaUtea ta Mittenmite____* ___ te--*-. —... L.*

hollkoe udt»ma storio tome*- T»r atrssu 
temeje tūtai yra intadet k»z»latyU i vai 
rlue— u urejuote. tai kuriu žm< u*» mokia*ai

rteasis mofc.in r> s1 patin 1 tao. kaip ir kokta

v*ik*.u u.vairia aeea fadyaia iatayka«ia 
tvertas. Pte*a....... ■

<^«tarta pratektai Motoje j* Azijoj* 
iki Jm pateko valdžia rm I

■tetarta padėjimo dar
5Oc

U5c

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygeli,

Ho.1902.

*0.1901.

raudoni Pr*k4...-aOo

dltno apdarai, itiudo lyg

Uiapiį k raliai Prekė 5Oc

*0.1903.
Juodo* franeuzUBoe 

skuretea kieti lyrų* apdu*

tai bagetai raudonai auk*

*0.1904.
Juod<« franouziiko* ly

gios skurelė*. minkUai 14- 
tlmili apdarai, kampai *

ant nugaroa If tono, raudo
nai bagotal Maksinti laptj

Prekė $1 Ufl

*0.1905. ,

šuoli lapų kr»-'.n.
pnM noo

*o.19O6.
Raitos&<in-lė* miak*-

. tai ilk Imte! apdarai, per n-

*<x19O7.
Baltus celulotdo* gra

žus apdarai, Grūdo kaip 
baitiausias alouiaus kau
tas. eyata. slidi, žvilganti; 
ant tono auksuotas ktart- 
kas ir kve-tkvl# žaliais Ir ki
tokiu parvį lapeliais, rau
dini kampai, lapų kraitei 
lapotai auksinti, vteua 
kauline ant vidurio kaba
te. Prett......  »13O

a. ot-MzicyyHKi,
33 rd fcjt.. g. ^ųtateau* JU



MAHJA DOWIATT

Nei g Nereikia Mokėti iki IšgydymuiKauno gub. BzauIIu pamigto.

35 Commercial Avė.

$3.69
tiktai

227 E.

L i et u iv isz k a Aparatu Dirbtuvve

DBNTISTAS

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI

Kas Nors Naujo
BALDAI

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu į visas dalis Amerikos ir Kanados.

3 kambariai ui
4 kambariai ui
5 kambariai ui 
tt kambariai ui.
7 kambariai ui

11.00 
Si 25 
•1.50 
• 1.75 
•2 00

kas 
kaa 
kas 
kaa 
kas

sauvaite 
sanvaita 
san vaite 
sanvaita 
sau vai ta

ui uita ariuoline gelsva 

supuola, su auksais Inlinku- 

sia atlasas ir atramomis

Ant 17 Akmenų
"si^lAitrodelis

Artistiszkai isalenkta rėmuose geležine 
drūto darbo, a m ai i uotą visokiais

^«DR. E. C. COLLIN’S M.I

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

! lova, 
dažais, 40 visokiu yvairiu rusziu dėl pa 
brinkimo isztriiu sankrovų, kuri pattn 
ka$4.Do, $3.73 ir $2.73.
Kitos: $3.73, $3.75, $11.73, 

$14.00. $18.00 ir augsactiau.

gaus ir gausi lai va koki norėsi. Raszayk 
kuojaus, o gausi prekes visu saifkorciiu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant yardo „Lietuvos** isa- 
eistojo ssiteip:

A. OL8ZEW8KIS, 
444- živi Sv fe-tstiion 60. Cbicago, UI.

PATIESALAI IR TT. ANT 
LENGVU ISZMOKESGZIU.

WATERBURY, CONN. 
Vincas Žubrickas

NEWARK, N J.
V. Ambrazevicaia, 178 Ferry sL 
A- Sūnelis, 24 Wwt Ht.

BROOKLYN. N. Y. 
Stan. Rinkevricaiua, 73 Orand et.

SHENANDOAH, PA.
Andrius Mac zis. 133 8. Mainst.

žodžiu sakant, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio 
įdomumo kožnam.

Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus, 
PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.

Rašyk tuojaus negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

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

ELIZA BETH. N. J.
Dom. Bocskus, 218 First st.

VVESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

Teleiouaa; Morgan 1882. 
Teiefonuot galime iss kiekvienos 

aptiekos.

Vienas iš didžiausių departamentinių 
štorų Chicagoje

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos Iki lotos ryto, 
aao 7-tos iki t vai. vakar*.

Nedalioms Ūktai nuo 8-toa Iki 10-tal ryto.

Pasarga mergautiems vyrams.
Visi szendieatnial gani ari gydymai per gro 

nata* yra Uk viliojimą pinigu ano ligosią Jei
gu tikite la teisybe ir reikalaujate pagelbo* auo 
užaikrecziamu lytisiku b*i nerviszku Ir kitokį* 
liga (iasgydom* nuo girtybe* — sekinant galima 
išduoti gyduole*) su musu Naujausia Methoda, 
nuo kurio* tukitancaiai paslcelbeio. Kas nori 
rodo*, teprisinnežia ui 10c. (tempu, * gan* visa 
ilsia kaip ir ka daryt.

Koenigeberg SpecisUieta,
Bcz 108, No. South Elgbl Street, W liiiamsburg.

Brooklyn, N. Y.

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
“TegeTeaic” yragenausiasir sveikiau
sias ui visus kitus iki šiol buvusius kar
čius ir kitokiu* vynus. Togu Tonio pra
šalina visokias ligas, kaip tai; Reuma
tizmu. neuralgia. skaudėjimą vidurių, 
sunkumu ant krutini*, teipgi taiso a- 
petitą; žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
savo guodotiniem* tautiečiams vely- 
jame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio šaliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prek* už butelį 61.00. ui tuziną 07.50 
Reikale prašom atsišaukti ant adreso:

TOGO WINE CO. 
517 Milwauke« Avė., CNICAGO, ILL

BROCKTON, MA88.
Petras Marcinonis, 63 Biendale, St

Keliaujanti Agentui. * 
Stasis VallackM.
Jur. Kazake vieži*
K. Rutkus,
K. P. Szimkonia.
Felik. J. Galminaa

Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA, INK

STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52}
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52}c 
Virsz 1000 rubliu, rublis po................52}c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
i 30c. ant paežio kasztu.
Į Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai

I
' suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A. Otazevski,

j 924 38rd St.. Cbicago,

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

A. Leanievvekis, 144 E.Houston Si.

8o. BOSTON. MA88.
Nikod. Gandrelis, 194 Athens Street

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentu* 

i Brooklyne, Phlladelphijoj, Baltlmoreje, 

Sztal agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st. 
Philadelphia, P*. .

M. A. Ignotas, 925 8o. 2-nd 8t., 
Baltimore, Md.

Wm. J. Morron,
8. E. Oor. Sharp A Camden ata 

KEWANEE. ILL.
A. Wediiunas, 320 N. Burr St.

Pas saituos agentus gausite „Lietuva 
ui 5c. kas subat

TEISINGIAUSIA FIRMA 
Užkredtoią, leecieHIią. žiedą, špilką, 
skripką. ktontetą, fleitą, kencertuiką. 
arei taiką, ir tt
Kada tik reikalausi ii vi riminė tų 

daiktų, tai kreipkis pas M. J. Dami
jonaiti į Chicaoo, o čia gausi ge
riausių gatunkų lavonu* ui maiet- 
nię prekę negu pas svetimtautį.

Jaigtt dar neturi mano katžijooo, 
tai rašyk lendien prisiuadams už 2c 
markę dėl pačio kaštų, o Lzrihoprj 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaiti* 
2108 Sc. Hririad SL, CHICAGO, ILL

Kaulai kur tu 
JT-į begi? Nugi paa

. Petrą Salėki nes
isstroeskea, o 

pas ji galima aiži- 
vedyli, nes jis turi 
puiku ir szslta ba- 

~ ~ vareka siu, gardžia 
ruska ocziszcsena 
arielka, cigarus net 

i»» Havanoe, o iszsigerus gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
pulkis sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* ui tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o ass jum patarunusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iss kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
8321 Auburn av., Chicago, 111.

(Tarpe 83-ios ui. ir 33-lo PI ) 
Telephonaa Ysrda 8012. . |

NEW BRITAIN. CONN.
M. J. Che ponis, 72 Jubllee 8t., 

BALTIMORE. M D.
L. Gaw)ts, 2018 N. Washington si 

PHILADELPHIA, PA.
M A. Ignotas, 925 8o. 2nd St.

Ofiso valandba: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir šventadieniais nuo 10 tik iki 12. 

RODĄ DYKAI!

3CRANTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1314 Roas Avė.

MOUNT CARMEL, PA. 
Jonas Banį*,

Nau|au*iai Iszraste* Medidnes: N**>«*1 
m**« vaHlal yra p**«kmta«toiui. zy-io daucyb* 
II** . Plaaka* tikrai aiaagiaa, aliaktm*. pM*- 
kaaa*. papaerka* ir daa**l kita ilgu *u aavjaa- 
•i* bud* Radikal gydymą*. para«iykite pa* 

Proi. J. M. Hrundaa
Ne« York ABrooklyn, U. 8. A.

Gali iszmoketi sanvaitinemis ar mėne
sinėmis iszmokestimis, kaip 

tau patinka.
Inėjo į abelnų pa pratimu pirkti Baldus ir Patiesalus ant lengvų išmokesėių 

sudoros, ir kadangi daugelis musų parėmėjų yra mus prašę parduoti daigtus tokiu 
budu, tai męs ir sutikome ant to.

\ ienas dalykas yra tikras. Gali pirkti nuo mus pilnai vienu trečdaliu 
pigiau negu nuo tam tyčia firmų, ir visokį reikalai, kokius su mumis gali turčti.yra 
grynai ištikimi ir teisingi. Klein Bros neveda jokios vaisbos kitaip.

Męs dadėjome kitų visų grįšiu prie musų tebesančio didelio skyriaus, padary
dami jį vienu iš pilniausių ir apimingiausių suraukiu miesto puikių Baldų, Pa
tiesalų, Kaurų, Lžlaidų, Pečių ir tt. Ne vien rasi čion vidutiniškus gatunkus, bet 
męs parodysime teip pat apštį gražesnių, ir geresnių gatunkų.

Puikiausios Popieroa.
N*uj*u*io iszradimo.

15 gatunku *u visokiais skutimai* ir dai
nelėms ir kvietkom* — lietuviuku ir leu- 
kiszku su puikiai* kopertai* tik 25c. tu
zinas, arba 5 tuzinai •! perpaczta,o 1600 
popieru ir kopertu per ekspresą 67,50. 
Uilaikom daugybe visokiu knygų, abro- 
zeliu, altorėliu, szkapleriu, rąžančiu.kry
želiu ir tL Turiu geros Trajanko* iss 
seno k rajaus pargabentos. Norėdami 
dažinot apie prekes musu tavoru 
prisiuskite 4c. markėm, o gausit kata- 
lioga. Ant atsakymo indekit visados 
marke už 2c. Reikalaujame pardavėju 
ant muau tavoru.

Mathevv ZukaKie,
MLn sL, New Britain, Conn.

(III-24)

OFFISAS:
Kerte 31 -mos ir So.Hilsted įlyctit. 

Gyvenimas viriui Aptieks*.

CHICAGO, ILL.

(01—III) 
UI *o8voiqj wodtvvr»Q L9

‘upoųoAg g V

Sveikiems žmonėms apie apsisangojima nuo ligos 
ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką šeimyną.

RPBradchulis
Attornej and Connstlor at Lai.
ChiBiber oi Comerce B1«U. Rooni 709
S. E. Corner LaSalle <k VVachington st*.

CHICAGO, ILL. 
Telephone M am 3643.

Wieaint«lis lietuvy* advokatas, baigme 
mokai} jurutprudenci josczion Amerikoj 
Weda prova* kaip civiliszkaa terp ir 
kriminaiiszkas visuose suduota.
Kės. 3112 8.Habued arti 31 mos.

Tel.Yards 6046

Salimui
JUOZAPO PAPIEVIO, 

471 80. ('anai 8L, CHICAGO.
Pilna* geru gerymu. puiki virta uisji- 

mui. biliardas pssibovyjimul irsaliunin- 
k** gera* žmogus, jei neturi draugo jia 
p*de» Uu gerti. (HA—0C)

i už komoda 5 szupledoms, 
r karbuota iu virszau*. spe- 
Į cialiszkai per szita iszpar- 

C4 ' i davime tik už • 'į

«
3U SLENKA 
LAUKAI 
lauk kol JI* vbUzkai 
ink*. IMilu*. tankus 

plaukai padabina 
iu ir yra didžiausiu 
rožybeš turtu. John'* 
lai r Invigorator »u 
liko silukttua plauku, 
utvlrtlna naktį I*. In 
teigia apartu auginta 
eum i**puolu»lu at- 
na nauju*, szvelnius. 
Iu* ir ilgus plauku*, 
aikina pleiskanas ir 
kiu* nec»y»tumu» 
oje. Žilu* plaukui 
-akins in naturalUz- 
parva. Tuk»tane*tai 
itiiu apslsaugvjo nuo 
plikimo vartodami 
n'* Hair Invigorator. 
n vstkszcziot *u ne
isi*. retais, nutriu- 
liais plaukai* ar pra
tusia galva kad gali- 
l u*»laugintl dailiu* 
ir Ilgu* plauku*. 
Preke *1.00 už bu
tely. e bateliai u* 
*6.00. Didelis gyduo
lių katalioga* dykai 
Joha’s Supply tiouse, 21 Sti K, Chicago.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garniui Diediška* užžiurčtojas, užbaigęs vokišku* ir amerikoniškus Universite

tus, bu daug metų jiatyrimų yra autorium, išrodinetojum ir specialistu gydyme 
privatiškųJnerviškų ir užsisenčjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki I»zgyjlmi4i.

-•ja «ja^ ratlĮd *9<xid un* tinuoa 
l®pon u *ąi*i mvduinji vfĮtreAĮlrauad 
ni ĮKXiij*Azsi um «»nuĮn|A*s ■reąąjvp 
iSon*2t!®4 nn ira *r «n»<i®iind 
mjž ocmn** aud -fojaiA nį*

CojaS rraniĮV* oaiiAvpjid tuy

P1fi*i *nt pardavimo didele izrocerne 
viena, ar su aa vaati m i*. Dideli* natriu 
ir **le. Norinti dasižinoti teatsiszaukia 
in Lietuvos redakcija.

(111—17)

Pigiai j*nt pardavimo gera* lota* aut 
Hermita^e avė. arti 46 to* ui. arti lietu- 
viazkoc bažnyczioe Ataiszaukit* in 
“Lietuvos” redakcija,

Pigiai ant pardavimo grocęrne ir b«- 
caerne miestelyj* lenku, lietuviu ir kitu 
tautu apgyventame.

Augusi Moldrauskas, 
12113 fe h rage avė., Whiting, Ind.

i (10—III)

Ruiminee eilios isz 3 szmotu, apseziai mshogenuota poli- **a jm
turą, rėmai labai drūti Jr artistiszkai rasztuoli, 
specialiszka preke...............................   ąS g į

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodanii. 

Munczia savo pinigus in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokius svetimtauezius, 
kuriu dauguma lankiai subankrulyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jėi nori siusti pinigus in kraju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus visto, ‘'pri
imti ir niekados ne centas nežus. ,- Lie
tuva” jau 12 metu kaip stovi ant ivo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu s! olų 
namus, 3 lotus, drukarne ir ui kele de- 
•aimlis tukstaneziu dol. vertes ta v ore 
knygomis ir kitokiais daiktais. Szia- 
dten per „Lietuvos” redakcija siunezi* 
•avo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austHjokai. „Lietuva” yr* 
tai didiiausiaa bankinis kantoras ir 
paėsto stacifa, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais koina diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk jai Pirma* Lietuviszkas Saliuna*.
„Lietuvos” redakcijoj, ežia tavęs neap- f Bell’ Phone 868—X E’ Phone 1033—A

Geriausias alus. Puikiausi Havanos ei 
garai, Importuoti Vynai ir kiloki gėri
mai. Savininkas geras lietuvis, apsipa
žinęs su visokiais bizniais: reikalaujan
tiems rodąs duoda dykai. Apsilanky
dami esia lietuviai ras sau užgadedini
uo*- (AI—K)

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

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižinok, kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.

Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visų ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik
slai visos žmogaus sistemos.

Rasi joje apie* paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženybos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėti svei- 
| kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo Šeimynos.

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVOJ, SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ, TEIP KAD 
KIEKVIENAS, KURIS SKAITO, GALI SUPRASTI.

Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė 
viltį daugeliui nušiminėlių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.

Tai yra knyga kožnam, vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui,' amat- 
ninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ii* patraukiantis.

Dykai aukNinln Laikrodėliu 
Mm Mito

■ aM*M Am«r<kon.*z
' Guodotiniem* Kunigam* iszdir* 
iba:~ Kapa*, Arnotas Dalmati- 
kna, Alba*. Stula* irvieutbaž- 
,[lytiniu* parėdus. Visokį darią at- 
ilieka artistiszkai in laiką.
i Norėdamos guodoliuos Dr te*, 
arba guodotini Kunigai, kad jnsu 

darbas butu priderančiai atlikta* ir tuom suszelpti aa*o tautelę, pawedute ji tikrai 
betuvaiuai.

Farmo* ant pard*vi mo
Geriaatia sekcija ndartaej N»wYorko v*l- 

*UtoJ. *0 akru až *m. T» akrai a* *1*00 
13* akrai ai ISŽJO. Ovro* trtobo*. fenas 
•la*vanduo apaaeaia rirtoa. aat !••<*« 
tezmokmesio Jau keli ltetavt*zki farmertal 
fjnroaa oaioa. Raasaat ane*a«m> žintoau 
Indek a* to. (lempa.
OKO. KLEEK, l’oolelito. N.Y.

Šils $30 iikslii s Ullrodtlls
MdMumia frngĄ pirkti gtriautią grytut auito 
3<*Uro<3/llužiMmd*<i/UŽ* prržf. Lukštai yra ti
krai auksuoti, gražiai ranka graviruoti, turi dvi
guli* tam lytia stora pi nok Ala argeo euž«o ir pa- 
Mrtfyu aA/teriisŽM*} aat *0 ržetų Įspausta* U vi
dau* lukštu. Viduriai perdAcn yr* geriausio* ru- 
Ale*, v.eal 11 geriau*kai padirbtą ir pardavinėjamą 
Ir panaio H Matomą, ppau.tą Juose. Turi paten
tuotą reguliatorią, greita nu.tatyiua, yra nutaisy
ta* Ii eina Iki minutei. .Mytetojanil teiaingolalk- 
ruMIio Ji* yra pat* te* Hite* sukilo* rątte* laik- 
rodėli* ntekur nAra perkamu ui mažiau kaip 
D#l apgarulntni" niu.ą vaizbos ir davimo progos 
kožnam Įgyt* toki pulką laikrnriAll ui notnluaTil- 
ka preke, mes prižadam* paaiąsti lite laikrodAlį 
b*gyJ*d>kaiM-lu Su dieną ui *1 5. kurtą Ht ir siun
timo kaltai tart boti apmokėta esprveo agentai 
po pakaktinam apiiureMmuL o lik* <w turi būti 
UmokAtl po *1*0 ant mėnesio. Prliluntuslata su 
parvlkalavlmu *n mt* duoalme pulką rvieiėlĮ.ka 
būtį ir laUtnaMlį pailątiroe apsaugota pa/ta. ui- 
FMvdaml siuntimo kaltu*. VimokanttolBlaik- 
rotNUį gauna pilnai be jokią paranką ar varžymą 
dėiellikušlą nedamokžią mums |* ArtolOtoU 
tau ir tinome, kad besitiek užganėdinta* i* pir
kinio, jog atlyginsi be užvilkimo likusiu* ** po 
•l.tti kas mėnuo. Jei norėtum pirkti ne ant limo- 
kesAlo, bet grynais, tai mes 10am*, nuleidžiama, 
paleisdami įnik radMį ai Alto Rąžyk ar nori ve
rtiko, ar moterį.ko, medžiok Halais ar atdarai* 
akliai*. '
M REOM * Oo W»M>laaalar*?Da*t. SI. Oh>ca*n

Asz Tave Iszgydysiu!
A** esu seniausia* sprr'jaH*.

AK" <1yme vyriuku ir uiaenejusla
i<u Am iszgvdau nuodugniai 

Lr.uJo usnmdyjlm*. nuimatiz- 
1111 ur..-u- :u.i*. |«>1»plintąs 

I1'*** ir 'lga. |vselnaiM-a(*> nuo 
IsagImosi save ir isziivkumo; 
gėlimą kaulu. »k»u,lejlm» ir

, ]>o
< -X JgF f*M* ir

ausy
se tr galvoje; drebejima krauki, immelinavusiue 
paakiu*. »puo*u* ant veido ar knno. geltona* ple
ntą* ar rona* aut bei dalie* kūno, puvimą ar akas- 
dėjimą gerkleje. nik lėtėjimą viduriu, bjauriu* ir 
tml*lu< *apnu>. *unkuma kojose, induba-ia* akis, 
nubėgi** sekios laike miego ar prie nnsisrlapint- 
mo, n<*gairjiina miegoti ar valgyti, dusuly, trumpa 
kvepaviio*: niežus, skuro*. inlcstu. kepenų ir skil
vio Ilga*. Jeigu esi nuoiatel nuvargę* ir greitai 
patirtantis, baugus, godinga*, nusimini'*, užsirū
pinę* ir nustok*, viltie* l*sgviiax>. jeigu Ivtiukoa 
dalvs yra nusilpneje jog negali atsakanezial atlik
ti vyro priderysesfu ir neturi vaisiaus: jeigu esi 
užkrėstas kokia liga, turi tankiai *zb<pintl* diena 
ir naktyje, tai ateik pa* mane o asz duosiu teisin
ga rndadykal. . . . . .Susiszlaplnima* lovoje bemiegant yra labai la
kinis Ir geda daranti* kenkimą*, ir daugumas ne- 
r ko pageliam tikėdami jog negalima buigydy- 

Asm savo tam tikrais vaistais užtikrinu Užgy
dytus trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGI) DYKAI.
Ant pareikalavimo kožuatn nusiusiu dykai U* 

tuviszk* knyga apra«san<-sia visa* vyriszka* ir 
paslaptinga* liga*, kaip nuo Ju apsisaugoti ir Įsa- 
slgydyti. Prislusk už 3c mąrke ant paczto kurta. 

Dr. B. M. ROSS, 5U 
Ofisas atidaryta* kasdien nuo 9 iki A Pnnedelio 

Rrredo*. Petnyczlos ir Hubato* vakarais nuo 6:30 
iki 8. Nedėliotu nuo 10 iki 1.

S
iiksnods Laikrodėlis 
Už nebuvo šuoUi ----- doma ligaioi

M-< pasluasime tau am pažiū
rėjimo dykai lite gražu ranka 
graviruota 1* karatu drigubo 
ploaUtt uuž*W laikrodUi, 
medžv>nlAkai. lūkėtais, koteiln 
užsukama ir nustatoma,»u v» 
nu ii geriausiu akmenuotu vi
duriu C.O. D. ir e» preso sartai* 
1»M f’ŽUŽrtaAm i* m.

retežėli* ir kabuti* sn kožnu laikrodėlia. Mal
to* laikrodėli, ne pajuos, ka.p kad pb-ituotasi*. lai
ko laika kuogeriausiai ir yra vartojama, geležin
kelio tarnu Ji* llnd.1 kaip us gryno aukse 
laikrodžiu, ir kiti vaubtal praėo už Ji tio 00. Jei 
pristanrt *■ pareikalavimu ŽADA, tai mes dooalme 
pulku žiedą ar peili dykai ir pasiusime laikrodėli 
a paaugo! almėta nž«d»dan.i tau rtuntimo kartu*. 
Rąžai ’tonas laiktedili* jei pirksi ar parduosi 

Paminėk kokį, vyrižką ar motenžka.M «ECM *Co.Wboi«naindtou>«iorI 
®«*t 10?, Ctricago. Iii.

tortu*, aasakia užanka 
■u ir nu.tatoma*. vy 
rtaika* ar mo*»ri*ska* 
lė< aaksuotaa. dvigubi 
“Hnntln*** lakštui 
Mnžtol tort stoto wtofc 
J Tikrai garai laika rodą
Yra v i.r »artėjamas 
ge'ežinhelm terš***, 
kaipo gertaMiai laika

uuodoUnoa* tautbukiuns ir bai-, 
n-’iitem* '.iraugystegm latdirba:-1 

A«ertko«i»zkaai 
Weliawaa, Kzarpat*. Jmoa- 
taa, K m kardas, Zea k lai tas,1
Keparms ir dėl Marsulka^

St^te Medical Dispeirsary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių,

Inejimds per 66 Van Buren gatve, roimas 6, Chicago, III
Mm uzpriUm«Įviw» kanėian£:u t nuo uztitaneįutią ilgą, nuo kūną negalėto iiiigydyti. ataiiaukti j musą gydynyčią ir pama- 

gyti matą NAUJA BUOA, kariž yra laikom** už nekiaidir.gą.

Nerviszki Vyrai.
Vyram* re,kalauj*ntiem» pafelbo* ari*<un*w 

kopija f arssu* recepto Pykai Ne O O O
1*0 apgevmfv* vaistu*, tiktai roca* 

ta. Ptrtiaityittf ssm patarga
» i T3 AKiU Al

Šri pasarga yra vyram* suerianta* nėrvįsa
ko* sistemos. Kurte per savo jaunyste* klonis* m 
papilde Klausykite mano patarimo. Hu.tokn* 
bando patentuota* apgnviagu* vaistą*, riek išten
ku* dirže*. "*pociaii*ta*'* ir kita* soilkurts* b* 
verta* gydymą*. Nuo diržu B*pngy*lte, o n nota 
tai vartodami vaistas suaaikysite pilvo žlobesto
ji a a. užauodiaslte visa sistema ir padarysite 
tavo liga n«i*zgydo*aa.

Daug mota asa kentėjau savo jaunyste* klai- 
daa. norvteškama, kakliais* takojiatua. skuba 
vynaskamo. stipau atminty, ataka ambicijos, 
noramama. ged ta guma, streau tkaadejlma. visa- 
Uay anailplma ir te. kaip paikesa* ptrkaa ir vgr- 
lojėu visokias patentuotas gyduotea ir viską ka 
lik tesgirde*. Aat galo buvau priversta* važiuo
ti la Kropu paceiboa JtosMotl pas ganu daktaru, 
kars man* Ir įsagyd*.

To daktaro rocspta, pagal kart maa valalal 
bnvo ažratsyU. a«* ir dabar tarta pa* sav* Kaip 
tai senka yra pagyli aao ta ligų aat žiną* t*i 
patyrimo, todėl asz noria tr kitką pagelbsti Kas 
mo a prasi y* savo ilga, asa tam pašiurta užp*- 
cmtvtam* laissk* to recepte kopija su patari
mais dykai. Am jan gava* tzlmtas iateaku tea 
.;__________ ____ __ ssta aao vyru. kurto rusa*
kad Imdami vaistu* pagal ssy receptą «i*:*zkal 
pagijo, teip kaip Ir asa

Baeapto užraazyu stiprus b*t asvodlagi vai
stai ir receptas teip pamatytas kad vaistu* ga'P 
ai gauti ktekvteaoj* gūroje aptmko> už mažu. 
Kaune. Gavę recepte, jri Benorėtu* patys siti 

aptirta aistetiBoti vaiste*, tai parasartite 
man. o ui Jam* juo* cata < lucagoj* paairuato- 
sjair prtetaBSiu. A** a**uneBiu C O D. "kad 
Įsivilioti aao Ja* ptafcrea. artm pgrdu<i<l Jumis 
vaistas, kana Ja* noaorite. J*igu patemyaHa 
o*an» kam* nors n«t*i*iacu. galit* tol paganyti 

Mitam* paesiam* lalkraartyj*
* 3*1 pasarga gal nebot daugiau garsiname, 

taigi vartykite maa ssiaadieB. o gaaaito te no- 
a*pto kopija ir rslkaljngu* patarimu* dėkai 
taojsua. Ssy pasiūla ima a** galiu atlikti b» jo
kiu Jam* k tąsiu. AdruaUoktto: m

C. BAžtocn. F. M. bei 656. Ckicaga, III.

laikantis: getrai*
tuotaa ant 95 motu 
S1y laikrodėly posiua- 

•tas* C. O. D. aat klrtvtoao adreso, ta pavelyjp 
ai isaegiamiaaoti. Jelga bu* to«s kaip rasto. 
aaa, atolmokrt •« presu t SS 75 ir atvežimo 
kaustau ir pasiimk taikrodaly, >1 aa, nemokėk 
au vieno esate. Aimlak, kad už toki pat laikro
dėly kitar mokėsi MA.00. Prte l* krod*ito dar 
pridedama 14 < Baksint* labai gražu ienetugely 
su kompasu dykai.

Eicelsior liteli Co..
1MM> Central Bank BI<1k, Chlcagta.

Sztoras atdaras. Panedelio, Ketvergo ir Sabai vakarais. Pabandyk!

riotnviQ7lri Adomas Šilingis, Jonas Bajorinas, Magdė Kathawick,
LivluiiuZM palud ivJuL Antanina Bajoriniutė ir Juzė Grineveckiutė.

■ krauju.
IW;» už*illku>Hi. nuo M n
Kb *2 ■ •’«* "'«»drugio ssato- M V

. ■ g bta ir uzkfe«-«l*mu 11 Į/_ 5f
S KU. Nugyttn tpungus. llAte J 

mkrttru. srirtu*. pte r
*»•- Sutelkta gyvtb*

ir tziluma ataus Imtom ir aut(rp>num <1*1 im. 
Natir»i'm* kranu Ktrte *u pritiuntimu H irt 
JSSIS Slrtt! tolti l YSte . CMC*M. Al.

gerai laika rodaau.*i*al dy- 
kai tam. kars parduos M t* 
Ukellaku* mu»u tažoiehjo* 
ne !»-. k o* na Laksstal jo
fa r r-to kalu laikrodžio gva 
matuoto aut • metu. R* 
eivk tuojau*. • m<* tuojau* 
priafostsas Hžuotrnm aat 
pardavinėjimo Kad* įsa 
parduoti prisiėst mum* 

*<i_lalkn>duli sulteneiagejla
T biiago. Ui

Halsted & 20 it? St
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