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Metas XII

Politiszkos žinios.

k

vienas mažas laivelis 
greičiausias 

Prisi-

Koks

Kar^ Maskolijos su Japo
nija.

Pereitą aanvaitę iš Port Ar- 
thuro atplaukė į Chinų por
tą Chifu maskoliškas torpe
dinis laivas „Roztoropny”. 
Iš^yk nieks negalėjo supra 
sti, kodėl Stoeasel išsiuntė tą 
laivą vieną, kaipi ant pražū
ties, visi manė, įog vėl ma
skoliška laivyne baudė iš
trukti japoniečiams, žiu
rėjo, ar ne{>a8isek8 jiems pri
sigriebti prie plaukiančios į 
Aziją garsios Baltiko laivy
ne*. kuri iš pats pradžių pa
sigarsino užpuolimu ant an
gliškų žvėjų. Pasirodė vie
nog paskui, kad ta nuomonė 
klaidi: kiti maskoliški laivai 
nė nebandė plaukti, plaukė 
tik
..Roztoropny”, 
maskoliškoj laivynėj. 
griebti jam į Chinų portą pa
dėjo smarki vėtra, siautusi 
ant jūrių, kurios dėl dide- 
sniejie japoniški laivai turė
jo jieškoti prieglaudos Korė 
jos pertuose. Nuo mažų lai
velių paslėpė bėgantį masko
lišką tiršta migla: plaukė jis 
be žiburių, todėl arti esanti 
japoniški laivai jo patėmyti 
negalėjo, kada patėmijo, bu 
vo jau per vėlu — 
ropny ištruko ir atplaukė į 
Chinų portą Čifu. Ant galo 
pasirodė, jog Stoessel tą lai
velį siuntė, vien norėdams 
persiųsti carui telegramą a- 
pie tikrą dalykų stovį Port 
Arthure. Atlikęs savo už
duotą, kadangi į portą at
plaukė ir du japoniški torpe
diniai laiveliai ir pagązdino 
maskolius paėmimu į nelai
svę, tai maskoliai su dinami
tu išardė savo laivą ir persikė
lė ant esančio porte chiniško 
kariško laivo. Japoniečiai 
pamatę, kad nėra ką imti, pra
sišalino. Tokiu budu Stoes-. 
sėliui pasisekė persiųsti carui 
raportą apie tikrą dalykų 
stovį Port Arthure.
yra tas raportas, nors laikra
ščiai ir pagarsino neva tą te
legramą, nežinia, kadangi lai
vo kapitonas siuntė jį žen- 

f klintais žodžiais, tokių tele
gramų neturintis teip vadina
mo rakto, perskaityti negali, 
laikraščiai gali garsinti tik 
tą, ką maskoliai pasakoja, o 

' kad jie ne sako teisybės, tai 
negalima abejoti. Ant galo 
ir maskolių pasakojimuose ži
nios siekia tik iki 3 d. lap
kričio. Kas nuo to laiko ga
lėjo atsitikti, nė atkakę į Či
fu maskoliai negali žinoti.

Chiniečiai atgabeno žinią į 
Shanghai, buk 17 lapkričio 
japoniečiai užpuolė bu dide
snėms pajiegoms ant paskuti
nių maskoliškų fortų po Port 
Arthuru ir apvaldė tulus 
svarbius požeminius perėji
mus. Atėjusios į Peterbur
gą iš Mugdeno žinios siekia 
tik iki 15 lapkričio. Pagal 
tas žinias: maskoliai numušė 
japoniečių užpuolimus. Po 
15 lapkričio vienog japonie 
čiams galėjo geriau pasisekti.

Atkakę ’ į Čifu ant laivo 
„Rostoropny” užtikrina, jog 
Port Arthure maisto ir amu
nicijos yra užtektinai ir buk 
Stoessel pasitiki apginti tvir- 
tynę iki atėjimui Baltiko lai
vynės, taigi iki kovo mėne
siui ateinančių metų. ( ia 
vieuog kiekvienas gali supra
sti, kad maskolių pasakoji
mams negalima tikėti'. jie juk 
tvirtynės paslapčių sveti
miems neišduos, kadangi tą
syk ir japoniečiai juk apie 
tai dažinotų; ką Stoessel pra
nešė carui, apie tai tik caras 
žino, teisybės nedažinos nė

■Maskolijos gyventojai, kol 
Port Arthur nepateka japo- 
niečiams; ir tąsyk apie tai 
pirma žinos svetimų kraštų 
laikraščiai, negu Maskolijos 
gyventojai. Juk ir dabar 
žinios apie nepasisekimus 
maskoliško rando būva garsi
namos tąsyk, kada kituose 
kraštuose apie tuos nepasise
kimus seniai skaitanti laik
raščius žino.

Kaip dalykai stovi Man- 
džurijoj teiposgi sunku suži
noti iš prieštaraujančių iš ten 
ateinančių žinių. Pagal vie
nas žinias: per žiemų nė vie
na iš kariaujančių kariume- 
nių nesirengia žengti pryša
kin, todėl nieks nelaukia j>er 
visų žiemų didesnių susirėmi
mų. Svetimų kraštų daugu
ma delegatų ir laikraščių ko
respondentų iškeliavo nuo 
karės lauko namon; buk Ii 
kosi atšaukti ir du buvę prie 
maskoliškos kariumenės A- 
merikus rando delegatai. 
Gal vieuog būt, kad juos at
šaukė dėl kitokių priežasčių, 
o ne todėl, kad per žiemų mū
šių nebus; jų prašalinimo ga
lėjo pareikalauti Kuropat- 
kin, kadangi amerikonai pa
prastai nemoka liežuvio lai
kyti už dantų, o Kuropatkin, 
kaip parodė jo pasielgimas 
su Šveicarijos delegatu, ne
mėgsta, jeigu kas net raišty
je, arba pasikalbėjime su ki
tu svetimu delegatu drysta a- 
bejoti apie gabumų ir didelį 
protų viršininko maskoliškos 
kariumenės.

Dabar į Peterburgu atėjo, 
rods rando nepatvirtintos ži
nios, apie prasidėjimų didelio 
mūšio aplinkinėse Mugdeno 
ant visos linijos. Randas 
teisinasi, kad apie tai žinių 
neturi, bet tas esąs galimu. 
Taigi išpuola, kad maskoliš 
kas randas per žiemų nesitiki 
ramumo Mahdžurijoj, bet 
laukia neužilgio atsinaujini
mo mūšio ir tiki, kad žengti 
pryšakin pradės japoniečiai.

Maskoliai ir japoniečiai 
parengė net kelias eiles ap 
kasų, kareiviai slepiasi gilio 
se uždengtose grabėse teip, 
kad net kanuolių šūviai ne
gali jų iš grabių išvyti. Ži
noma, kas pradės žengti pir
mas, turės veržti grabes ir 
prie to žudys daugiau karei
vių, negu jas ginantis, ypač 
kad grabes tas gina iš pryša- 
kio augšti ir stori pylimai.

Sacharov pereitų sanvaitę 
pranešė į, Peterburgu, jog 
maskoliai, nepaisant ant 

[smarkaus besipriešinimo, iš
vijo japoniečius iš kelių kai- 

, mų, atėmė jiems ir tiltus. 
Už tai ant dešinio šono japo- 
niečiams atsiuntė dangiau 

(kareivių. Čia jie stumia ma
skolius ir stengiasi nuo šonų 

[užimti užpakalį. •
Londono laikraščiai ūžti- 

Įkrina, kad dabar japoniečiai 
(greitai nežengs pryšakin. Jie 
palauks tūlų laikų, gal pasi
seks paimti Port Arthurų. 

I Jeigu tas pasisektų, tai atlik
tų netoli šimto tūkstančių 
kareivių ir jais butų galima 

Įsudrutinti Oyamos kariume- 
| nę. Su teip sudrutinta savo 
(armija Oyamagalėtų pasidrų- 
j sinti tuojaus žengti prieš Ku 
ropatkinų ir pasistengti jam 
užimti užpakalį. Jeigu gi 
Nogi neįstengs greitai pa
imti Port Arthurų, tai Oya
ma turi gaut daugiau karei
vių iš Japonijos.

Garsi maskoliška Baltike 
laivyne vėl atsižymėjo negra
žiais darbais įr vėl ne kra
štuose, kur traukiasi karė, 
tik neutrališkuose. Pereitos 
nedėlios dienų laivai tos lai
vynas atplaukė "prie salos

Kretos. Dalis jurininkų ir 
oficierių nuo laivų išlipo ant 
kranto mieste Canea ir, ži
noma. tuojaus pasigėrė. Gir
ti caro oficierai ir jurininkai | 
vaikščiojo miesto ulyčioms ir 
su kardais užpuldinėjo ant 
beginklių praeivių. Daug 
žmonių sužeidė. Maskoli
škos laivynės jurininkai ir o- 
tie i e ra i mat elgiasi svetimuo
se kraštuose kaip tikri jūrių 
plėšikai, o ne kaip Jurininkai 
civilizuotų tautų. Laikas ro? 
dosi civilizuotoms tautoms su
sitarti ir maskoliškos kariš 
kos laivynės laivus laikyti už 
jūrių plėšikų laivus. Tokių 
juk neįsileidžia į portų nė jo
kia civilizuota tauta, neduo
da plėšikams nė valgio pro
duktų, nė vandens, nuo plė
šikų laivų neleidžia žmonių 
aut kranto. Plėšikai ant go
donės neužsipelno, pagelbės 
jiems doras žmogus nesutei
kia; maskoliški gi Baltiko 
laivynės jurininkai elgiasi 
teip kaip ir jūrių plėšikai, 
todėl turi būt pastatyti drau
ge su plėšikais. Tik tokiu 
budu neutraliski kraštai gali 
priversti maskolius svetimuo
se kraštuose elgtieei pado
riau, kitaip jie elgsis vis 
biauriau. Jeigu maskoliai 
nuo rubežiaus grųžina. neįsi
leidžia nepatinkančių sau 
svetimtaučių, tai rodosi visi 
civilizuoti kraštai turėtų neį 
sileisti per rubežių nė vieno 
maskoliško jurininko ir lai
vynės oficiero, kadangi juk 
jie visi suteršė savo garbę ir 
užsipelnė ant paniekos. U ž 
negražius darbus Baltiko lai
vynės atsakymai puola ne tik 
ant nusikaltusių, bet ant vi
sos maskoliškos laivynės už- 
veizdos. ant visos laivynės mi
nisterijos. Kadangi ji blan
dai svetur pasielgusių oficie- 
rų ne baudžia, tai Jau tuom 
pačiu atsako už jų darbus.

Maskolija
Naujas maskoliškas vidaus 

ministeris sušaukė į Peterbur
gu reprezentantus žemiškų į- 
taisų, kokių vienog nėra nė 
Lietuvoj, nė Lenkijoj, nė 
Latvijoj, nė kituose Maskoli
jos kraštuose nemaskolių ap
gyventuose. Žemiškų įtaisų 
reprezentantams pavesta bu
vo apdirbti projektą reikalą 
vimų ir perduoti ministeriui, 

I kuris paskui tuos reikalai i- 
I mus žadėjo perstatyti carui ir 
viešpatystės rodai. Mat to
kiu budu ministeris tikėjosi 
mažais kaštais prašalinti ne- 
užsitikėjimą žmonių randui. 
Ant ministerio pakvietimo 
atkako į Peterburgą apie šim
tas reprezentantų žemiškų į- 
taisų. Susirinkimams vietą 
ministeris buvo 
rotušėj. Ant pirmo 
kimo jie pareikalavo: 
mokslo, susirinkimų, 
rašto ir laisvės kolektyviškų 
susirinkimų; teiposgi pripa
žinimo ūkininkams lygių tie
sų su tiesoms kitų luomų. 
Ant galo jie pareikalavo tau
tiškos reprezentacijos, ku
rios sanariai butų renkami 
per balsavimus. Toje repre- 

j zentacija butų tarpininku 
terp rando ir tautos.

Reikalavimai tie carui pa
sirodė per dideliais ir jis už- 
I draudė žemiškų įtaisų repre
zentantams laikyti susirinki
mus rotušėj; ministeris da- 

| leido jiems laikyti susirinki- 
i mus privatišknose namuose, 
i Ministeris prašė atkakusių 
ant jo pakvietimo delegatų 
nestatyti per daug didelių 
reikalavimų, nors tas ir butų 
reikalingu.

Peterburgo jaunuomenė, y- 
pač gi studentai, prieš rotušę, 
kur buvo parengti susirinki-

davęs 
susirin- 
laisvės 
kalbos,

mal žemiškų delegatų, rengė- pasiseks, dar nežinia, bet nė 
si pakelti demonstracijas, rei- ra aliejonės, kad klerikalai, _____ ____ __ ___
kalanti laisvos konstitucijos, ant’ atsiekimo savo inierių, tuvėj rįulo jį įjasikorusį. 
tokios, kokią Maskolija šutei--------« .. , I . -■
kė Bulgarijai, teiposgi reika
lauti užbaigimo karės su Ja
ponija. Pirmą dieną de
monstracijų nebuvo, o kad 
dabartinę vietą susirinkimų 
slepia ir net laikraščiams už
drausta ką nors apie susirin
kimus rašyti, tai randas tiki
si, kad apsieis be neprilankių 
randui demonstracijų.

Žinia vienog apie tai, kad 
caras ir Peterburgo mieste 
valdžios, žinoma ant <afo 
prisakymo, uždraudė žemiškų 
įtaisų delegatams naudotieji 
iš rotušės, teiįMisgi kad atme
tė daug atkakusių delegatų, 
priėmė tik žemiškų įtaisų pre
zidentus, prasiplatino į>o visą 
Maskoliją — Maskvoj pakilo 
neprilankios randui ir apskri
tai laisvės priešams demon 
stracijos. Pulkas jaunų vy
rų nutraukė" prie rūmo caro 
dėdės, Maskvos jeneral gu
bernatoriaus kunigaikščio 
Sergijaus šaukdami: „šalyn 
su pančiais, šalyn su laikra
ščiu ,, Maskvos Žinios”.” Mat 
iš visų Maskolijos laikraščių 
tik vienos ,, Maskvos Žinios” 
yra priešingos kokiems nors 
susiaurinimams valdžių sau- 
valios ir pripažinimui dide
snės žmonėms laisvės. Tuom 
tarpu „Maskvos Žinių" re
daktorius ne maskolius tik 
sumaskolėjęs vokietis: visi gi 
maskoliški laikraščiai atvirai 
reikalauja didesnės laisvi 
žmonėms, tuose reikalavimuo
se neišsiskiria Jau net toki 
fanatiški laikraščiai kaip gar
sus ,,8vet.” Mat nesiseki- 
mas karėj ir fanatikams su
teikė daugiau proto, tik jo ne 
gauna dar vokiečio rėdomas 
laikraštis, ne|«atelpa protas ir 
tuščioj caro galvoj. Ir jis 
vienog turės daugiau proto į- 
gauti, arba bent klausyti pro
tingesnių, kitaip išvys jį iš 
Maskolijos pats maskoliai.

Ar iš dabartinių tarybų ir 
lietuviai sulauks daugiau lai
svės, reikia abejoti. Masko
liškas randas juk iki šiol, jei
gu gerino padėjimą žmonių 
Maskolijoj, tai paprastai da
rė tą kaštais nemaskolių ap
gyventų kraštų, nemasko- 
liams nieko nedavė, tik jų 
būvį vis naujais (>ančiais var
žė. Be abejonės ir dabar a- 
pie Lietuvą, Lenkiją, Kauka
zą, Latviją. Estiją ir Finiją 
užmirš. Kari Lietuva aptu
rėtų ką gero nuo rando, turi 
tą iškovoti teip, kaip iškovo
jo su didelėms aukoms sugrą
žinimą , išplėštos spaudos. 
Nuolankumu, aukomis ant 
karės reikalų, padėkavonės 
adresais — nė lietuviai, nė 
lenkai, nė finai, nė kiti nie
ko gero nuo caro negaus. 
Dedanti aukas, siunčianti 
padėkavonės adresus todėl 
dirba ant savo brolių nenau
dos, sunkina tik kovojan
tiems už brolių tiesas darbą. 
Jeigu jie tą daro nesuprasda
mi, ką daro — galima jiems 
atleisti; jeigu gi laižosi carui 
ant apturėjimo tik sau jo ma
lonės ir dovanų, toki neverti, 
kad lietuviai juos už savo 
brolius laikytų. Niekšas yra 
tas, kurs dirba ant savo tau
tos nenaudos!

neĮtaniekįs nė jokio ginklo* 
Prancūzijos pasiuntinysta 

prie popiežiaus likosi galuti
nai panaikinta ir iš to iždas 
nžčėdija apie 30000 frankų 
kas metų. Kunigijos priešai 
reikalauja atėmimo rando 
pašalpos katalikiškoms misi
joms nekrikščioniškuose kra
štuose. Už tuos pinigus, kų 
gauna iš Prancūzijos iždo mi
sijos, reikalauja rengimo 
svietiškų mokyklų terp nuo
žmių ir nekrikščionių. Misi
jų priešai nurodo, kad mišk 
jos ne kartų jau gimdė mai
štus svetimuose kraštuose ir 
įtraukė Prancūziją į kares, iš 
kurių naudų turėjo tik misi- 
jonieriai, bet ne Prancūzija, 
kurios kareiviai už svetimus 
reikalus kraujų liejo, o žmo
nės pinigus dėjo. Kadangi 
parlamente daugiau yra prie
šingų kunigams deputatų, tai 
ir prasišalinus dabartiniems 
ministeriama kunigai negali 
tikėtiesi atgauti tų, kų nužu
dė Prancūzijoj.

Isz Lietuvos.

Prancūzija.
Prancūzijoj pasitraukė nuo 

vietos gavęs {>arlamente per 
ausį nuo kunigų šalininko 
deputato karės ministeris 
Andre. Ar tuomi viskas pa
sibaigs, dabar sunku įspėti. 
Padrąsinti vieno pasisekimo, 
klerikalai nori priversti visų 
Combeso ministerijų Iš
traukti nuo vietos. Ar tas

u Vilniaus.
Vilniuje, iš vietinių aristo 

kratiškų moterų susitvėrė 
speciališka draugystė, turin
ti už mierį parengti prieglau
dos namus merginoms siuvė
joms. saugoti jas nuo vargo, 
kuris tankiai stumta mergi
nas ant negero kelio ir ant 
galo nustumia ten, iš kur 
jau nėra išėjimo, (statai tos 
naujos draugystes Jau likosi 
vidaus ministerio užtvirtinti. 
Namai tie neužilgio bus 
įrengti. Perdėtine d ra ūgy 
stės tapo grafienė Tiškevičie
nė.

Per sanvaitę. nuo 20—27 
d. spalių, Vilniuje buvo ap- 
sirgimų visokioms limpan- 
čioms ligoms: šlakuotoms šil 
tinėms aį>eirgo 5, pilvinėms 
šiltinėms 9, rauplėms 1, ty
mais 19, difteritu 9, kokliu
šu 1, siberišku maru 2.

Vilniaus mariniškų mergai
čių institutų šiuose metuose 
lanko 795 mergaitės, o tame 
198 yra užlaikomos rando 
kaštais. Pagal tikėjimų tos 
merginos teip skirstosi: sta 
čiatikių 492, katalikių 144, 
proteetonių 18, žydelkaičių 
29, mahometonių 9. Pagal 
gi luomas tos mergaitės teip 
skirstosi: urėdninkų ir bajo
rų dukterų yra 519, popų 
dukterų 18, miesčionių 107, 
ūkininkų 47, svetimtaučių 5. 
Pereituose metuose 8 institu
to kliaaas pabaigė 14 mergai
čių, o 7 kliasas 60.

Pirmų Vilniaus vaikinų 
gimnazijų lanko 767 mokinti
niai, kuriame tai skaitliuje 
yra: 43,2% stačiatikių, 42% 
katalikų, 9,7% žydukų, 3,- 
15% protestonų. Pagal gi 
luomas: bajorų ir urėdninkų 
vaikų 71%. miesčionių 20% 
ir ūkininkų vaikų 7%. Ant 
sušelpimo carpalaikio Jo ka
rėj su Japonija Vilniaus I 
gimnazijos mokintiniai sudė
jo 1460 rubl. Ne kukius, 
matyt, minėti mokintiniai 
turi mokintojus, Jeigu ant 
teip niekam nereikalingų 
mierių deda sunkiai, ypač ne 
maskolių, gaunamus pinigus. 
Juk caras Lietuvai nieko ge
ro nepadarė, o skriaudų ir 
blogo pridirbo daug. Doras 
žmogus negali šelpti savo 
skriaudėjų.

1 d. lapkričio, atėję į darbų 
darbininkai gazlnių gėrymų 
dirbtuvių Salkinsono, nega
lėdami prikelti dirbtuvių sa
vininko ir išgauti raktų, pa

šaukė po|icijų. Išlaužus du
ris Salkiiisono gyvenimo, vir

iškos valdžios ren- 
fvienoj Lietuvos gu- 
parengti po vaikų

i namus. Kaipgi 
tose augįs apleistus

Kaip gi ta netiku-

Salkinsot buvo našlys, turė
jo 67 metus.

. Kaip Varšavoj, teip ir Vil
niuje papunkti į karinmenę 
rezervos kareiviai nenorėjo 
kelianti i karę, jie kėlė nepri- 
lankias carui ir jo randui de
monstracijas. Pašaukė ka- 
riumenę,[kuri, ant prisaky
mo viršininkų, pradėjo šau
dyti aštriais šūviais į pulkus 
rezervus kareivių; šūvių keli 
vyrai likosi užmušti, o net 
kelioliką sunkiai pašovė.

Maakol 
giasi kiel 
bernijoj 
auginime 
vienog j t 
tėvų vaikus? • Žinoma, iš jų 
stengsis padaryti tikrus ma
skolius. .'Ant užlaikymo to
kių nami|, arba, teisingiau 
sakant, veisiuyčių maskolių, 
gyventojai turės mokėti spe- 
ciališkus'mokesčius. Gal Lie 
tuvuH valkčiai ir už tokią at
žagarią geradėjystę dės carui 
pinigus tint karės reikalų ir 
t-iųs jam nužemintas padėka- 
vones kaip už sugrąžinimą iš
plėštos spaudos, už uždraudi
mą trįms; milijonams lietuvių 
per keturiasdešimtį metų 
skaityti ir aįiauzdinti knygas 
prigimtoj kalboj? Dieve mie
liausias!
si caro vĮldžia demoralizuoja 
liet u vi utį!

Caro ‘valdžios {tagarsino, 
jog norinti pereiti į kokį nors 
kitą tikėjimą, bet žinoma, ne 
stačiatikiai, turi prašyti gu
bernatoriaus daleidimo, be ko 
negalim^ pereiti iš vieno į ki
tą tikėjfcną; norinti tą dary
ti, turi! prie gubernatoriaus 
kreiptieji pats, be Jokio prisi
dėjimo kunigo. Gubernato
rius duoda daleidimą tik per
sitikrinąs. ka/i norinti perei
ti į kitąįtikėjimą nebuvo prie 
to prikalbinėjami kunigų, 
taigi kad daro tą pats iš liue
so noru; Tik ant perėjimo iš 
vieno į kitą protestoniško ti
kėjimo ne reikia prašyti gu
bernatoriaus daleidimo. Sta
čiatikiams ir maskoliškoms 
sektoms ne valia {friiinti nė 
jokio kito tikėjimo, teųsisgi 
krikščionėms ne valia pereiti 
į nekrikščionišką tikėjimą. 
Mat caro gubernatoriai yra 
sargais ir žmonių saužinės. 
Prašymą gubernatoriui reikia 
rašyti aut atsakančios vertės 
stempelinės popieros.

Pirmutinis sniegas Vilniu
je puolė 2 d. lapkričio pagal 
Amerikoj vartojamą kalendo
rių.

į lx Mintaujos.
Mintaujoj, kaip ir visoj 

Lietuvoj, Latvijoj arba Len
kijoj, apsistojo su visu visoki 
darbai ir per tai pulkai dar
bininkų vaikščioja miesto u- 
lyčioms, laukdami Dievo ma 
lonės, badų kenčia. Guber
natoriai atsišaukė į centrali- 
škas Valdžias su prašymu ko
kiu nors budu padėti pul
kams baduojančių darbinin
kų. Kokių gi pagelbų duo
da caras alkstantiems darbi
ninkams? Iš Peterburgo at
siuntė Lietuvos ir Latvijos 
gubernatoriams žinių, jog pa
stojus rezervos kareiviams į 
karinmenę, kastynėms pieti
nės Maskolijos reikia išlavin
tų kalnakasių; mokestis yra: 
1.50-1—3.00 už dienos darbų. 
Bet kastynės reikalauja tik 
450 darbininkų, o Lietuvoj 
ir Latvijoj neturinčių darbo 
darbininkų, alkstančių su 
šeimynoms yra daug dešimčių 
tūkstančių. Kaip gi netiku
si yra ta caro valdžia, jeigu 
milžiniška, užimanti didesnį

plotų negu Anglija su kolio- 
n i joms, gamtos d uos n ia i ap
dovanota negali išmaitinti nė 
140 milijonų žmonių. Juk 
antai Vokietija arba Prancū
zija dešimtį kartų tirščiau ap
gyventos, gamtiškai ne tur
tingesnės už Maskolijų, o vie- 
nog ten nėra pulkų baduo
jančių kaip caro viešpatystėj. 
Prancūzijoj mat, Vokietijoj, 
Anglijoj, jeigu randas nevi-j 
skų daro, kas prigulėtų ant 
labo gyventojų, tai visgi vie- 
nog ir randas šį tų daro ir ne 
trukdo žmonių, ne draudžia 
darbuotiesi patiems kaip ga
lint ant pagerinimo savo bū
vio. Maskolijoj viskas daro
si atbulai: randas pats nieko 
nedaro ant gyventojų labo, a 
draudžia žmonėms kiekvienų 
pasikrutiniinų, stabdo kiek
vienų žingsnį vedantį prie 
materijališko Įiasikėlimo, y- 
l»ač draudžia ir į>ersekioja 
kiekvienų darbų sujungtoms 
žmonių pajiegoms. Koks 
darbas, toki ir vaisiai. Stab
dymais randui pasisekė už
mušti, išnaikinti privatiškų 
incijatyvų, o randui, urėdin- 
kams, dėl jų tamsumo, užsi
darymo savo kastoj, trūksta 
net priderančio supratimo 
svarbiausių žmonių reikalų, 
o jau apie kokių nors naudin
gų iš jų pusės inicijatyvų ne- 
gal būt nė kalbos. Todėl tai 
ue|*ereiua metai, kad kokius 
didelius Maskolijos plotus ne 
pasiektų badas; užstojus da
bar karei, reikia baduoti net 
milijonams darbininkų. Ar
gi reikia dar stebėtiesi, jeigu 
į»ats maskoliai neužkenčia 
caro ir jo netikusių tarnų!

Mobilizavimas kariume* 
nės

Lietuvoj sumobilizuota ka- 
riumenė. {užšaukti po ginklu 
ir bus išsiųsti į Azijų rezerve* 
kareiviai iš sekančių apskri
čių: Suvalkų gubernijoj, j»a- 
viečiuose: Suvalkų, Kalvari
jos ir Senapilės; Vitebsko g.: 
paviečiuoee: Vitebsko, Veli- 
žo, Gorodeko, Dinaburgo, 
Drisos, Lej>elio, Lucino, Ne- 
velio, Polocko. Režicos ir Se- 
biežo; Kauno gub.: Zarasų 
pav. Čia reikia pridurti, ką 
I»atvirtina Londono laikraš
čiai, jog netikę caro jenerolai 
ant pavojingiausių pozicijų, 
ant tikros pražūties, nesiun
čia maskolių, bet vien tuos 
regimentus, kuriuose dau
giausiai yra lenkų, lietuvių 
ir finlandiečių. Savuosius 
mat maskoliai čėdyja, o ant 
tikros pražūties siunčia ne- 
maskolius.

Iš Peterburgo.
30 d. spalių, 1 valandą po 

pietų, atsibuvo pašventinimas 
redakcijos ruimo pirmutinio 
Maskolijoj lietuviško laikraš
čio ,,Lietuvių Laikraščio.” 
Šventino profesorius katali
kiškos dvasiškos akademijos, 
kunigas MaculeviČia. Prie 
atidengimo redakcijos buvo 
profesoriai katalikiškos dvasi
škos seminarijos, lietuviški 
raštininkai, daildariai ir sa
nariai Peterburgo lietuviškų 
labdaringų draugysčif.

Iš Šiaulių, Kauno gub.
17 d. lapkričio čia buvo 

pirmutinis su valdžių daleidi- 
m u parengtas teatrališkas 
perstatymas lietuviškoj kal
boj. Atlošė komediją „A- 
merika pirtyj”. Ant persta
tymo žmonių susirinko daug 
ir visi džiaugėsi, kad lietuvi
škoj kalboj savo tėvynėj lie
tuviai sulaukė daleidimo 
rengti teatrališkus perstaty
mus. Bet argi besidžiau
gianti lietuviai suprato, kam 
už tą daleidimą priguli pa

žinotiems
netik civilizub-

-iekavoue, o kam panieka |r 
"■•ipeiklmarf Parteka ut iį. 
kovojimu daugiau lietuviama 
*^9 priguli tiems, kuriuos 

lietuvių dvasiški vadovai «p 
šmeižinėja net Dievo namuo 
•*. pravardžiuoja juos, besi- 
gerindami netikusiai val
džiai, visokiais negražiais var- 
da.i*; didžiausia gi panieka 
Paguli caro valdžioms, ku- 
nos per 40 metų draudė lie
tuviams Viską, net tą, be ko 
žmogus negali apsieiti, ko 
valdžia nedrysta 
drausti
tuose kraštuose, ko ir masko- 
Ijškas randas kitoms Maskoli
jos tautoms uždrausti neiš- 
<lryso, uždraudė tik lietu
viams, bandė jiems uždaryti 
a|>švretimo kelią. Na, ir* už- 
tai dar tūli lietuviai garbina 
netikusį carą, siunčia jam 
padėkavones už tai, ką jis tik’ 
pri\erstas, be noro padarė.

Iš Kalvarijos pav.
Dar įias mus žmonės visaip 

-avę ramino karės stoviu: 
vieni sakė, kad „mūsiškis” 
pamuš japonus, kiti sakė, 
kad, karė jau pabaigta japo
nų visišku pralaimėjimu. 
Bet galop [kersitikrino kaip 
apsiriko; jau dabar veik 
kiekvienas nerimaut pradeda. 
Liosai šįmet prasidėjo rugsė
jo mėnesyj, tai^i ant 2 mėne
sių ankščiau negu paprastai. 
Visi ,,davadinei" ir ..biliet- 

j ninkai" jau likosi 1 spalių 
Kalvarijoj prisaikinti. Vi
soje aplinkėj vien dūsavimai 

(ir verkimai tebeviešpatauji" 
Į Buvo kalbama apię „do
vanas” ,,ciecoriaus” su n ui 

(gimus, bet daug belaukiant, 
I likosi pagarsintas ,,dovanoji
mas” užvilktų mokesčių — 
taigi tų, kurie jau seniai bu
vo užmokėti, arba tų. kurių 
nėra kam užmokėti. Vėliau 

I vėl pasakojo apie kokias ten 
rykštes, kurios likosi panai 
kintomis. Apie paskutines 
žmonės sako: ,,kas čia per 
dovanos — panaikinimas ryk* 

(ščių; juk jau ..musų žemėj” 
neplaka rykštėms net nuo 
Mikalojaus I.

Užderėjimas laukuose šį
met nevienodas; vietoms ge
ras, vietoms vidutinis, vie
toms gi viskas prapuolė.

Dabaratsibuva „bilijušai”. 
Kunigai užšaukė visiems eit 
prie išpažinties ant išprašy- 

[ mo japonų pergalės. Vienog 
žmonelės nelabai bažnyčias 
lanko ir nelabai džiaugiasi, 
kadangi kiekvieno buveinė 
tartum išplėšta: trūksta su- 

| naus, brolio, vyro, kurs gal 
ne sugrįž iš kelionės, į kurią 
likosi priverstinai išsiųstu.

Kas gali sugriebt kiek ska
tiko, tai dumia į užrubežį, ki
tus sulaiko kalbos buk „per 

(vandenį neveža.”
Nemunas.

Laiškas iš Lietuvos.
Pereitam savo laiške aš esu 

rašęs, kad 15(2) spalių yra 
leistas Peterburge Smilgai 
nedėlraštis — „Lietuvi
škas Laikrašti s;” 
paminėjau teippat, kad vei
kiausia neužilgo bus leistas 
ir Vilniuje laikraštis — „V i 1- 
niaus Z i n i o s;” pasi
rodo, kad tos „Žinios” buvo 
leistos kartu su ,,Lietuvi
škuoju Laikraščiu”, tik ku- 
rienekurie legališkiejie ma' 
skoliški laikraščiai buvo ^pe- 
teisingai padavę tą žinią. . 
Dabar da tapo leistas laikra
štis ,,L i e t u vos Biti
ninką s;” leis jį per mė- 
nėšį vieną kartą (Vilniuje) 
kunigas Ambrožiejus (Am- 
brazevičia).

Pereitą kartą esu rašęs apie 
busimųjų ,,Vilniaus Žinių’’ 
pakraipą. Dabar prie to nie



nuo musu viešo

žo-

LIETUVA
—

ko negaliu pHdurt, jei bent brauskio jo gešeftas — redak- 
tiek, kad įiirrautinis jo nu- cijos butas. Iš paduoto gi 
meris kuomet lapkričio mė- augščiau laikraščio progia- 
neaij pasirodys. Daug paai- mo matyt, kad jis pirmiausia 
škėjo nuo to laiko — tai Ulpfc straipsnius apie ama 
„Lietuviškas Laikraštis” Ai- tus, žemės dirbimą, pirklystę 
škiansia galima matyt, koks irt- t-l taigi jis rupisis ne 
jis žada būti, iš hektografuo- labiausiai skriaudžiamų žino
to Smilgos laiško, kurį jis iš- nių sluogsniu — darbiuin- 
siuntinėjo daugeliui lietuvių'kais, o teip vadinama smul

kiąja buržuazija. Rasi kas 
pasakys man, kad cenzūruo
jamasis laikraštis ir negali 
kitaip daryti, tai aš pasaky
čiau: ne, gali; ir galėčiau 
parodyti visą eilę cenzūruo
jamų maskoliškų ir lenkiškų 
laikraščių, kurie yra visiškai 
kitonišką sau tikslą pasista
tę. Bet kad ir jau tokia bu
tų pakraipa, kad ir kunigų 
butij rankose, bet kad nors 
stipresnėse rankose!. Nelai
mė. kiek galima spėti, jis bus 
visai netikusiose rankose ir 
tai bus tuomet ne laikraštis, 
o koks šiukšlynas.

i Vienur, kitur jau atsiranda

inteligentų, kviesdamas juos 
į bendradarbius. Paduodu 
čionai ištisą tą laišką, pabrėž
damas įdomesniąsias vietas.

„(garbingas Tamsta!
Skaitau sau ui garbę pra . 

nešti Tamstai, kad 2 d. Spa- 
Iju m. šių metu, padėjęs 
nemaž triūso ir m a n- 
t o s, ant galo gavau nuo vy
riausybės daleidimą išleisti 
Peterburge pirmą - nedėlinį 
laikraštį „Lietuviškas Laik
raštis' 
norus 
dėl gero muso 
š t o i r B a ž n y č i o s, bet

Turiu geriausius 
pasidarbuoti 

k r a

gerai ?ių»rantu vienas neisga-i knygų aankro-
Įvos. Man yra žinoma Rygoj 
Janavyčiaus sankrova ir Vil
niuje — inžinieriaus Vileišio, 
netoli Ašmenos Vartų; Vilei
šio sankrova tapo atidaryta 
25 spalių; knygelių tuo tar
pu tėra apie 30—35 vardų. 
Iš Starapolės j>adavė prašymą 
lietuviškų knygų sankrovai 
įkurti Žmuidinas su Bilskum 
ir da kokia mergina, iš Kai- 
varijos — vargoninkas Šve
das. iš Kauno — Baltrušai
tis, vadinamas Antanėliu, iš 
Kauno— vargoninkas Nau- 
jelis; suvalkiečiai da negavo 
atsakymo, o Naujeiiui turbut 
jau leista. Iš Šiaulių i>ada 
vė prašymą sankrovai įkurti 
Jadvyga Juškytė, bet dar 
negavo ikišiol atsakymo.

Mums tapo leista spauda, 
bet visuomet reikia atsiminti, 
kokia spauda: tai suvaržyta 
cenzūros retežiais spauda; 
musų sjiaudos pančiai, žino
ma, bus kur kas sunkesni už 
lenkų, o dar labiau — už ma
skolių. Pavyzdžių šitam pa
tvirtinti visuomet bus perpil
tai; aš dabar tiktai mažmožį 
pasergėsiu. — 30 spalių Vil
niaus lietuvių Šelpimo Drau
govė įtaisė pirmutinį savo va 
karą — šokius., Norėjo at- 
spaūzdinti apgarsinimus (afi
šas) apie tai maskoliškoj ir 
lietuviškoj kalboj; guberna
torius lietuviškoj nedaleido, 
o vienoj maskoliškoj lietuviai 
nespauzdiuo. Teip 
tas vakaras be afišų, 
susirinko apie 200 
Vakaras labai gerai

lesias: ne vieno žmogaus tai 
darbas. >Todėl pagal 
patarimo K n. Ka
na ū n, : J. M a c u 1 e v y- 
č e s Inspekt. Dvasiškosios 
Akademijom, užprašau malo
ningai, terp kitu rimtu vyru, 
ir Tamsta į tą bendrą darbą. 
Žemiaus paduodu užtvirtintą 
programą mano laikraščio, 
kuri apsiėmė redaguoti p. 
Baltromaitis, Ciecoriško Kny
gine bibliotiekorius. * Pirmą 
numer| su Dievo pa
dėjimu ketinu išleisti 
pradžioje Gruodžio š. m. Ma
loningai prašau Tamstos ne
atsisakyti
darbo ir kągreičiausiai atsa
kyti man, ar prižadate apsi
rinkti sau kok| atskyrą punk
tą programos, ar tik retkar- 
Čeis jiagal aplinkybių siunti
nėti straipsnius ir žinias at
sakančius programai.

Pasilieku su didžiausią 
guodonę

Tam i stos tarnas
A. Smilgo.

Lietuviškas Laikraštis, kar-

PROGRAMA.
1) Ukazai ir vyriausybes pa

liepimai.
2) Techniški straipsniai, ra

štai apie amatus, žemdar- 
bystę, priekybą ir t. t.

3) Žinios ir korespondenci
jos šiojpus sienos ir užru- 
bežinės.

4) Straipsnei apie atsitiki
mus iš politiško ir viešo gy-

. venimo.
5) Rašliaviška (literatūros) 

apžvalga.
6) Sodu kronika, be apsvar

sto mo sudu nutarmės.
7) Bibliograpija.
8) Teatras, muzika, dailės ir 

moksliški straipsnei.
9) Dienos atsitikimai ir tele

gramos.
10) .Atsakimai ir paaiškini

mai redakcijos ant užduotu 
klausimu.

11) Filietonas, romanai, apy
sakos, pasakojimai, eilės, 
mišinys.

12) Iliustracija tekstui.
13) Apgarsinimai.”

Tyčia perrašiau žodis į 
dį, raidė į raidę tą pono Smil
go (ne Smilgos!) laišką. Kaip 
biauriai jis lietuviškai rašo 
(Ar nepriderėjo su kritika 
palūkėti, kada numeris pasiro
dys, su sprendimu nesisku
binti, neturint kritikai 
pakaktinai medegos? Rd.), 
kaip nemoka kalbos! — tuoj 
mums metasi į akis. O ko
kia žada būti laikraščio pa
kraipa? — „Padėjęs nemaž 
triūso ir mantos”, jis turi 
„geriausius norus pasidar
buoti dėl gero muso krašto ir 
Bažnyčios;” pirmutinį nume
rį ,,su Dievo padėjimu” keti
na išleisti gruodžio pradžioj; 
bet jau dabar, ką pataria ku
nigas kanauninkas Maculevy- 
čius, ką jis paskaito už rim
tą, teikiasi kviesti p. Smilgo 
į bendradarbius. Taigi 
jau dabar šitas laikraštis yra 
patekęs po kunigų įtekme, 
Pačiam Smilgo tai nieko ne
kenkia: tai yra, kaip aš pa
tyriau iš tikrų šaltinių, vien 
gešeftmacheris, ir 17 lapkri
čio bus pašventintas kunigo 
Maciulevyčiaus ir kun. Dam-įvo atgal, neleisdavo keliauti.

ir buvo 
Vis tik 

žmonių, 
pavyko.

V. Kapsukas.

Iš Prūsų Lietuvos.
Ant paskutinio turgausTil- 

žčj už kiaules mokėjo po 33— 
34 Mrk. už kiekvieną centne
rį gyvo gyvulio svarumo. Už 
Meną mokėjo po 3.20—4.30 
Mrk., o už šiaudus po 1.70—
I. 90 Mrk. už centnerį.

Ant paskutinio žąsų tur
gaus į Tilžę iš Maskoliškosios 
Lietuvos atgabeno 1200 žąsų. 
Už žąsį 7—8 svarų svarumo 
mokėjo po 3—3.80 Mrk.

Už bačką stintų mokėjo po 
4.50—5.00 Mk.

Už javus 22 d. spalių Tilr 
žėj mokėjo: už 100 kyliogra- 
mų kviečių 14.50—16.25 Mk. 
rugių 12.10—13.40 Mk., mie
žių 11.90—14.25 Mk., avižų
II. 60—12.80 Mark., bulvių 
5.75 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už šėpelį 
kviečių 6.25—6.50 Mk.. 
rugių 5.25—5.50 Mk., miežių 
4.25—4.50 Mk., avižų 3.05— 
3.30 Mk., žirnių 7.50 
—8 00 Mk., bulvių 1.60— 
2.00 Mk. Už centnerį (100 
svarų) šiaudų 1.60—1.80 
Mk., šieno 2.70—3.00 Mk. 
Už svarą sviesto 1.00—1.10 
Mk. Už kapą kiaušinių 3.40 
Mk.

Tilžės „Nauja Lietuviška 
Ueitunga” rašo, buk 23 d. 
spalių aplinkinėse Klaipėdos 
davėsi jausti, rods ne smar
kus žemės drebėjimas. Že 
mės drebėjimai Lietuvoj ne
priguli prie paprastų atsiti
kimų, kadangi Lietuva ne 
vulkanų darbo apskritys.

Prūsų valdžios dabar per 
Eitkūnus perleidžia išeivius 
su amerikoniškoms šifkor- 
tėms, pirma tokius grąžinda-

(sz Amerikos
Kompanija prahmae prova.

Milwaukkk,Wi8. Illinois Steel 
Co. pralošė provą su lenkiškais 
žvėjais ui salą Jonės Island, ant 
kurios gyvena apie 600 lenkiškų 
ivėjų. Kompanija stengėsi tą sa
lą užimti. Tąsynės ir provos trau
kėsi per metų eiles. Dabar vienog 
sūdąs pripažino salą žvejams: nors 
jie jos ne pirko, bet valdydami per 
ilgą-laiką, įgavo tiesas jos savinin
kų. Vertų žemės ant Jonės Island 
apskaito dabar ant 2 milijonu dč- 
liarių.

Pramalinti urednlukai.
Washington, D. C. Preziden

tas prašalino nuo vietos maršalą 
distrikto Nome, Alaskoj, Franką 
H. Richards. Teiposgi turėjo pa
sitraukti nuo vietų sudžios distrik- 
tų Nome ir Juneau. Mat prezi
dento išsiųsti speciališki revizoriai 
susekė ypač suduose daug priešin
gų tiesoms sudzių darbų.

MllljouieriUN Goukt paNzovc žmo
gų.

Raleigh, N. C. Garsus Ame
rikos milijonierius Gould, Šaudy
damas paukščius, vietoj į paukštį, 
pataikė kokiam ten Edward. Būras 
i »ki- Dėl nemokėjimo šaudy
ti Burns be abejonės nužudys akį. 
Rods Gould išsiuntė jį savo kaš
tais pas geriausius akių gydytojus 
į New Yorką, bet ir tie jau ne su- 
grąžįs žmogui peršautos akies.

NtiMiž'ide dėl vargo.
New York. Tuščiame gyveni

me ant E. 51 str. rado negyvas dvi 
seserį Abel. Jos buvo apsikabi
nusios, burnoj laikė dūdeles nuo 
gazo. Abidvi seserys gyveno 
drauge, bet kad ne įstengė į laiką 
randos užmokėti, namų savinin
kas išmetė jas iš gyvenimo, o daig
ius atėmė Instalant Co. Namų 
sargas daleido joms pernakvoti 
nedėlios naktyj tuščiame gyveni
me, kur abidvi seserys ir nusižu
dė.

Nenori pasiduoti.
Denver, Col. Per paskutinius 

rinkimus ne išrinko čia gubernato
riaus Peabody, garsaus darbininkų 
priešo. Bet jis atsisako atiduoti 
urėdą naujai išrinktam, jį remia 
Šteto milicija. Laukia čia dėlto 
smarkių maištų ir kraujo pralieji
mų.

PririMO valka prie geležinkelio 
Nzenlu.

Toronto, Ont. Netoli nuo čia 
sargas rado ant geležinkelio šėnių 
pririštą vaiką. * Sargui prieš atbė- 
gimą trūkio pasisekė perplauti vir
vę ir paliuosuoti vaiką. Jis sa
ko, kad jį iš New Yorko atvežė tė
vas ir pririšęs prie šėnių, paliko.

Milijonieriau* utaimanyma*.
New York. Kad galėtų padėti 

varguoliams, milijonierius Hunter 
apleido savo puikius namus Nor* 
tone, Con. ir su savo pačia persi* 
kėlė į New Yorko beturčių miesto 
dalį, pasisamdė gyvenimą varguo
lių apgyventuose namuose.

Užtroazko.
Nrw York. Dirbtuvėse Dover, 

Rackaway & Port Oram Gas Co. 
mieste East Dover, N. J..užtroško 
nuo gazo keturios vpatos. 
atgaivinimą jų 
kalbos.

Apie 
ne galėjo būt nė

garlaivy* 

Netoli Hoonton

prigulintis Ver- 
Ant 

išėmus

Sudege
New York.

Point, L. J., su visu sudegė gar- 
laivys Mohawk
mont Central geležinkeliui, 
jo buvo 18 žmonių, juos, 
vieno, visus išgelbėjo. *

Netoli 
laivas

Paskendo.
Woods Hole, Mas. 

Naushen salos paskendo 
„Cracularius”. Kas atsitiko su
buvusiais ant jo žmonėms, neži
nia; kadangi tąsyk ant jūrių siautė 
smarki vėtra ir prie skęstančio lai
vo ne galima buvo niekam prisi
griebti, tai mano, kad buvę ant to 
laivo žmonės turėjo prigerti.

Vėtros
New York. Vėtros, siautusios 

Atlantiko pakrantėse, labai daug 
blėdies pridirbo. Laike jų siauti
mo daug mažesnių laivelių susi
daužė, o dar daugiau likosi drūčiai 
pagadytų. ‘Ant sausžemio vėtros 
teiposgi ne mažai blėdies pridirbo. 
Vien rytinėj šteto Maine dalyj 
vėtra išvartė 1200 telegrafų stul
pų.

Ga birai.
New York. Sudegė čia dirbtu

vės Central Knitting Mill, kuriose 
dirbo 800 darbininkų. Darbinin
kus išvedė iš ugnies su dideliu var
gu.

New York. Užsidegė galvijų 
piovinyčios ant 6 str. Jersey Cityj. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol.

Denver, Col. Sudegė dervos 
dalis Denver Gas & Electric Co. 
Prie to pražuvo viena ypata, trįs 
likosi labai sunkiai užgautos, o dvi 
apkultos lengviau.

Olympia, Wash. Sudegė čia 
didelis medinis Olympia kotelis. 
Blėdį gaisrq padarytą skaito ant 
100000 dol.

Portsmouth, N. H. Sudegė 
čia viena dalis F. Jobnsono alaus 
leidinyčių. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 150000 dol.

Charlzston, Mas. Sudegė čia 
laivų stovyklos ir krautuvės War- 
ren linijos. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 800000 dol.

SpRiNortKLB, III. Urboną Cha- 
tauqua stovyklose sudegė 800 na
mų. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 100000 dol.

Nelaime* aut geležinkeliu.
Grand Rapids, Mich. Netoli 

Elandale, ant Pere Marųuette ge
ležinkelio susidaužė pasažierinis 
trūkis. Prie to trįs ypatos likosi 
užmuštos, o devynios sunkiai su
žeistos.

St. Louis, Mo. Netoli miesto 
iššoko iŠ rėlių pasažierinis Wabash 
geležinkelio trūkis. Prie to 14 
ypatų likosi sužeistų.

Wkllston, Oh. 
trūkis Cincinnati, 
Ohio geležinkelio, 
vedėjas ir pečkurys
ti, o du kiti geležinkelio tarnai sun
kiai apkulti.

Iššoko iŠ relių
Hamilton & 

Prie to trūkio 
likosi užmul-

EzpllosfjoM.
E. St. Louis, Ii.L. Ant stacijos 

Southern geležinkelio expl. loko- 
motyvos katilas. Expliozijos va
gonų inspektorius likosi užmuštas, 
o 8 geležinkelio tarnai sunkiai su
žeisti, o tame skaitliuje vienas su
žeistas mirtinai.

Iopun, Mo. Išlėkė į padanges 
parako dirbtuvės „Joplin Indepen- 
dent Powder Co. Prie to 3 dar
bininkai likosi užmušti.

Shkrman, III. Anglių kastynė
se Peabody Coal Co. atsitiko ex- 
pliozija, kurios du darbininkai,Mc- 
Gee ir Marusca, likosi užmušti.

Isz darbo lauko.

visai vi

Savinin 
verpiny'

• Ironton.Oh. Garsus Schwab 
pirko čia dirbtuves Kelly Nail 
& Iron Co. ir Bellout Iron Works, 
teiposgi geležies dirbtuves Ash- 
landė. Mat jis stengiasi į savo 
rankas paimti visas Amerikoj vi
nių dirbtuves. Sumopohzuoti ang
lių kastynes jam ne pasisekė, tai 
bando sumonopolizuoti 
nių išdirbimą.

• Falu Rixkr, "Mas. 
kai čianykščių medvilnės
čių bandė atidaryti dirbtuves ir 
šaukė darbininkus, kvietė juos 
dirbti už mažesnę prekę, bet atsi
šaukė teip mažai norinčių priimti 
dirbtuvių savininkų išlygas, kad 
ne galima buvo ne pradėti darbo.

• Chicago, III. Traukiasi čia 
vis štraikai vežėjų mebelių dirbtu
vių, kadangi jų savininkai ne nori 
pripažinti unijos. Prie štraiko ža
da pristoti ir darbininkai Wood- 
workers unijos.

Milijonierius Leiter, turintis ka
stynes Illinojuj, kur yra štraikai, 
gaudo Čhicagoj scabsus, kad galė
tų varyti darbą savo kastynėse.

5 Charlkston, W. Va. Su- 
štraikavo anglekasiai Cabie ang
lių kastynių, kadangi kasty- 
nių savininkai pagarsino, jog pri
imant ir prašalinant darbininką, 
ne paisys, ar jis priguli prie unijos 
ar ne. Štraikas apėmė 20 kasty
nių.

5 Chicago, III. 6000 kriaučių, 
prigulinčių prie Special Order 
Garment Workers Union paliovė 
dirbę.

Pasibaigė štraikai vežejų mebe
lių dirbtuvėse. Likosi padaryti 
kontraktai iki 1 d. gegužio 1906 m.

130 merginų,dirbančių Thit Sboe 
Co. dirbtuvėse pakėlė štraiką, ka
dangi kompanija sulaužė su unija 
padarytą sutarimą.

r Elwood, Ino. Čianykščiose 
stiklo dirbtuvėse štraikuoja orga
nizuoti darbininkai. Dirbtuvių 
savininkai gabena prie darbo scab
sus. Valdžios bijosi kruvinų susi
rėmimų štraikierių su sugabentais 
scabsais.

r Fall River, Mas. Savikin- 
kai čianykščių dirbtuvių bandė 
pradėti darbus, tikėdami kad dar
bininkai, suvarginti štraikų, sutiks 
dirbti už mažesnes algas, bet ne
pasisekė, kadangi vos keli atsišau
kė ir sutiko eiti dirbti.

Pennsyivania 
nuo 1 d. 
kondukto- 
ir tikisi, 
rengiamą

Chicago, III. 
geležinkelio kompanija 
gruodžio pakėlė algas 
rių ir vagonų stabdėjų 
kad tuom prašalino 
štraiką.

r San Francisco, Cal. Atsibū
va čia konvencija visų Amerikos 
darbininkų organizacijų. Ant kon
vencijos atkako 480 delegatų, re
prezentuojančių 8400000 darbinin
kų.

’ New York. Po rinkimų pra
monė ir pirklysta Amerikoj pasi
gerino. Pennsyivania geležinke
lis priėmė 11000, a New York 
Central 6000 tarnų daugiau.

1 South Chicaoo, III. Darbi
ninkai dirbanti medžio dibtuvėse 
Frank Patzak Co. pakėlė štraiką. 
Jie reikalauja9 valaudų darbo die
nos.

1 New York. Užgimė čia ne
sutikimai terp mūrininkų ir kon- 
traktorių, iš ko gali užgimti štrai- 
kai.

1 Sharon, Pa. Hul liejinyčio- 
se kuriose nuo penkių mėnesių ne 
dirbo, pradėjo vėl dirbti.

na
Lietnviszku dirvų

laikosi ir turi

Garais.

Nauji Rasztai

Ant. Savukaitis.

išsiuntčm ant 
p. Pranevičio, 

Lietuvystės 
ateitis, Len-

rįs šeimynos ir 
Dirba 

Mokestis čia

gerais katali- 
praleidžia prie

Iš Ansonia, Con.
Čianykščiai lietuviai ant tautiš

kos divos pradeda vis labiau kru-

III.
vos keturios

Aukautojai.

padoriau tokias, apeigas apvaikŠ- tėti ir vis geriau pradeda suprasti 
čioti? j |

Gerai butų, kad ar tai laisvama
niai, ar šiaip inteligentai, pasirū
pintų apie praplatinimą dainų, mu
zikos, teatrališkų perstatymų, kas

i mun.s yra neatbūtinai reikalingu 
ant doriško pakėlimo pripratusių 
prie blogų apsiėjispų musų brolių.

į K. Balčunas.

Miimį gienmininkų dran* 
gystėv

18 lapkričio 1894 m. tapo New 
Yorke suorganizuota giesmininkų 
draugystė po vardu „Mildos Gies
mininkų Dr-tė.” Buvo tai pirmu
tinė lietuviška giedorių organiza
cija Amerikoj, 
ganizatoriu 
Ereminas. 
atsitikimas, 
jų tarnai ir
tik choro mokintoją, bet ir sana 
rius, užtai 
džiaugiasi, 
vo daug 
mais nuo

Mokintojų ir or« 
choro buvo Leonas 

Buvo tai ne paprastas 
Subruzdo kunigai ir 

pradėjo persekioti ne

geresniejie lietuviai 
choro vadovas ga- 

laiškų su linkeji- 
Europos inteligentų.

Bet ant viėtos, dėl nesuprati
mo žmonių, Ereminas atsakan
čios paramos ne rado, visur 
patiko stabdymus. Truko ir natų 
lietuviškų meliodijų [to ne truko, 
reikėjo tik meliodijas kitų surink
tas apdirbti. Daug lietuviškų me
liodijų yra rinkiuoseGlogero.Brzo- 
zovskio, Rhesos [pirma laida išė
jo 1825 m.]; daugumą jų perspau- 
dino savo rinkiuje Bartsch: abie
juose Bartscho rinkio tomuose yra 
surinkta per tūkstantį lietuviškų 
meliodijų. Speciahškam vokiš
kam laikraštyj „Neue MusikZtg.” 
net čieloj numanų eilėj 1892 m. 
tilpo kritiška peržvalga su nstoms 
lietuviškų dainų meliodijų. Trum
pesnė kritika lietuviškų meliodijų 
tilpo ir prancūziškuose laikraš
čiuose- „Figaro” ir „Temps." 
Rd.]. Tame laike atvažiavo į 
Ameriką iš Siberijos caro ten iš
siųstas musų vientautis H omoleckis 
[Mabauckas]. Jis, susipažinęs su 
Ereminu, vertė dainų žodžius iŠ 
latviškos ir vokiškos kalbų, ii pra
džių dykai, paskui jam Ereminas 
mokėjo po 1 dol. už dainą; daug 
dainų ilvertė ir žinomas musų tau
tietis DaukŠys, dabar gyvenantis 
Philadelphijoj, bet abudu ne mo
kėjo natų, tai sunku bnvo pritai
kyti žodžius prie meliodijų — ant 

į galo reikėjo nešti vokiečiams.
Leonas Ereminas, ant praplati- 

1 mmo ant balsų sudėtų meliodijų, 
I padėjo ne tik daug triūso, bet ir 
Į daug pinigų. Gerai butų, kad 
j daugiau atsirastų musų tautiečių, 
I kurie teip pamylėtų musų mehodi- 
I jas ir pasistengiu jas praplatinti 
terp lietuvių.

Garsus musų tautietis, Dr. Vin
cas Kudirka, kurio caro tarnai, už 
jo darbus teip pabūgo, kad net 

i ant kapo pastatytą paminklą su
gadino, 1895 m. parūpino 1 dalį 
Kanklių [meliodijų daugumas, pa
tilpusių Kanklėse, tilpo pirma 
„Varpe”, jas pradėjo talpinti nuo 
atsiradimo „Varpo”, taigi nuo 

Į1888 m. Rd.]. Eremino Linkius, 
su 66 dainoms,išėjo 1902 m.

Mildos Giesmininkų Dr-tė gyve
no iki 1899 m. 1895 m. susitvėrė 
antra lietuviškų giesmininkų drau
gystė. Choro vadovu buvo Sto- 
raska. 1899 m. Bostone susitvė
rė draugystė „Birutės kanklių;” 
choro vadovu buvo Gumanckas. 
Rodosi Plymoutbe yra Dr. V. Ku
dirkos Dr-tė. Choro vadovu yra 
p. Alytienė. Ir Philadelphijoj yra 
Giedorių Dr-tė, kurios choro va
dovu yra p. Dičkauckas. 1899 m. 
Newarke susitvėrė Dr. Kudirkos 
Dr-tė. Choro vadovu buvo Leonas 
Ereminas. Ji gyveno iki 1901 m. 
kuriuose tai metuose p. Ereminas 
atsisakė nuo mokinimo. 16 d. ko
vo 1902 m. Brooklyne susitvėrė 
giedorių draugystė Kristijono Do- 
nalaičio, bet paskui vardą perkeitė 
ant Simano Daukanto. Choro 
mokintoju buvo L.Ereminas. 1903 
m. Brooklyne susitvėrė Laisva
manių choras. Mokintoju buvo 
L. Ereminas, bet ir tas išnyko. 
Čhicagoj buvo teiposgi Dr. Ku
dirkos giedorių Dr-tė, bet ir ji su 
savo dainoms dabar niekur ne pa
sirodo. Yra dar lietuviški chorai 
Petrapilėj, Rygoj ir Tilžėj.

šįmet yra 10 metų sukaktuvės 
nuo užsidėjimo Amerikoj pirmuti
nės lietuviškos giedorių draugys
tės ir musų palinkimas prie giedo
jimo, rodosi, jau ne išnyks. Rods 
griūva ir nyksta vienos draugy
stės, bet jų vietoj randasi kitos, 
kas rodo, jog lietuviai supranta 
reikalą ir naudą tokių draugysčių. 
Bet ar musų giesmininkai jau teip 
išsilavino ir pasikėlė, kad teip, 
kaip tai daro latviai, vokiečiai, 
prancūzai, čekai arba italijonai, 
galėtų rengti susivažiavimus iš 
kelių miestų su koncertais ir kon
kursais? Dar turbut ant to, kad 
susilygintume tame su kitoms tau
toms,reiks mums dar kokį dešimt
metį ar daugiau palaukti. Ant 
musų vestuvių, vietoj praleisti lai
ką ant klausymo dainų sutaikin
tais balsais, mes tuštiname bute
lius ir raugalo bačkas, daužome 
torielkas su doliariais, o gana tan
kiai pešamėsi. Argi reikia mums 
teip ilgai laukti, kol susiprasime

Hmm

Ii Toronto, Odt, OmKiii.
čia miestas vidutinio didumo. 

Didžiausia jo dalis yra į Šiau
rius, o į pietus mažesnė nes tuoj 
vanduo Lake Ontąrio ir ten dau
giausia yra dirbtuvių,kurių čia yra 
visokių. Keli melai atgal atkako 
čia pirmas lietuvię iš Anglijos,par
sitraukė ir daugiau jaunų lietuvių 
iŠ Anglijos ir Škotijos. Pereitą 
pavasarį, pasim ižinus darbams 
Amerikoj, pribūvi keli ir iš ten. 
Dabar yra jau
apie dvidešimtis pavienių, 
jie visokius darbu i.
mažesnė negu kur! kitur,, bet mai
stas pigesnis; stul|os už tai labai 
brangios. ( Į

Čianykšč iai j lietuviai savę va
dina paliokais ii 
kais. Liuosą lail 
kazyrų, saliunai —| tai jų bažnyčia. 
Lietuviško kunigėlio nėra. Perei
tą žiemą atvažiavp Čia koks lenkas 
kunigas, kuris aprūpino dangiš
koms malonėms nuslenkius.

30spalių susirinįko keliolikas mu- 
šiskių pas vieną,tęip vadinamą ,Se
ną žmogų” [vardą tokį jis užsitar
navo bekovodamas su teip vadina
mais bedieviais] sudėjo $15.00 ant 
mišių, kuriuos „Senas žmogus” ir 
nunešt- pas anglą kunigą, o tas 
ketino atlaikyt mišias už polish 
people. Į draugystes prigulėjusių 
Čia teipgi suvis mažai, kada buvo 
užmanyta sutverti kokią draugystę 
ar kuopą Susiv. .Liet. Am. arba 
nors Tėv. Myl.Dr-ttės, tai visi atsi
sakė, teisinosi nežįnojimu, kas tai 
per draugystės. '|*ors gana buvo 
aiškinami mieriai Susiv. Liet. Am. 
ir T.Myi. D-tės,bet visgi nesuprato 
svarbumo jų. • Pagalios atvažiavo 
J. 2. iš Brooklyn'o, N. Y. ir paaiš
kino mūsiškiems,kad tas Sus. Liet. 
Am. ir ta Tėv. Myl. Dr-tė ir tos 
kuopos, tai yrą tie akli šhuptarniai 
ir valnamamai! dr mūsiškiai įti
kėjo ir dabar ne gal būt nė kalbos 
apie tautiškus darbus. Knygų 
teipgi čia neskaito, nes J. Z. 
rėkia, buk visos šiiuptaraiškos, 
tik su mišiauno|nis knygeles lei
sta katalikui skailyt.

Daug kartų bąvo bandyta kal
binti prie aukų ant visokių tau
tiškų reikalų, bet visi atsisako. 
Kada No. 45 '„Lietuvos” buvo 
pagarsintos aukos ant lietuvių ne
laisvėj Japonų, tai 2.smarkiai rik
telėjo, kad šitie valnamamai labai 
mėgsta tas aukas.

J. Vizni.

tautiškus reikalus ir savo pareigas 
kaipo lietuvių.

23 d. spalių susitvėrė čia L. P. 
(ar Lietuviškas politiškas? Var
dų ne galima trumpinti. Rd.l 
Kliubas, prie kurio jau priguli ke
lios dešimtys sąnarių. Sanariai 
Kliubo privalo būti ukėsais šios Ša
lies, kad Kliubas galėtų turėti šio
kią tokią įtekmę politikoj. Kliu
bas nusprendė įtaisyti knygyną ir 
su jo pagelba platinti terp lietuvių 
apšvietimą.

27 d. spalių Kliubas parengė ba
lių ant knygyno naudos, ant kurio 
suėjo diktas lietuvių būrelis iš vi
su aplinkinių. Vienas iš Kliubo 
sąnarių, M. Vokietaitis,laikė trum
pą prakalbą, kurioje nurodinėjo, 
kokią naudą mums atgabęs kny
gynas,ragino visus paremti užmany 
mą įsteigimo knygyno. P. Blazai- 
tis iŠ Ntw Haveno savo kalboj ra
gino lietuvius rašytiesi į draugy
stes, rengti viešus susirinkimus 
apkalbėjimui svarbesnių reikalų, 
kadangi krūvoj galima viską ge
riau nuveikti, negu dirbant pavie
niai. Paskui padainavo lietuviš
ką dainelę, kuri susirinkusiems la
bai patiko. Ant galo užmanė pa- 
aukaut po kelis centus ant naudos 
musų kankintinių, kam susirinkę 
pritarė. Į skrybėlę sumetė $1.80, 
ant galo p. J. Pauža pridėjo25c., 
tokiu budu iš viso pasidarė $1.55, 
kuriuos siunčiame į „Lietuvos” 
redakciją. Kaip visur, teip ir čia 
ne trūksta nepritariančių aukavi- 
mui ir aukų reikalo nesuprantan
čių: Čia atsirado toki kytruoliai,ku
rie ant juoko įmetė į skrybėlę gu- 
ziką arba šipulį. Reikia vienog 
tokiems atleisti, nes jie nežino, ką 
daro.

Vardu lietuviškų kankintinių au
kavusiems ištariame širdingą ačiū.

. Kliubo knygius.-

kankles, Darbininkų Balsą, Nau
ją Kalendorių 1904 metams, At
sišaukimą T. M. Dr-tės. Už visą 
tą paČtas paėmė 40c. Butų gerai, 
jeigu lietuviai siųstų perskatytua 
raštus.

Iš Brockton, Mas.
5 d. lapkričio susirinko barelis 

lietuvių pas K. Zaleckį ir kalbėjo 
apie visokius reikalus ir atsitiki
mus: apie karę maskolių su japo
nais,kurioj ir daug lietuvių už kvai
lus caro užsimanymus guldo sa
vo galvas, tai apie musų kankinti- 
nius, valdžių to paties caro, už 
kurio užsimanymus lietuviai savo 
galvas guldo, išgabentus iš tėvy
nės į Siberijos tirus, arba sukištus 
į kalėjimus už norą apšviesti savo 
brolius, už besistengimą patiems 
apsišviesti. Ant galo likosi už
manyta sudėti, kiek išgalint pini
gų ant musų tautiškų reikalų. Su
sirinkę tam pritarė ir sudėjo $2.45, 
o žemiaus pasirašęs užmokėjo per
siuntimo kaštus (aukautojų var
dai pagarsinti kitoj vietoj. Rd.). 
Pinigus tuos sekančiai paskirstom: 
$1.25 ant naudos kankintinių ir 
$1.20 ant naudos moksląeivių 
„Aušros Dr-tės” fondui. Siunčia
me juos į „Lietuvos” redakciją.

S. Kriaučiūnas.

Iš Meriiand, Con.
Ir pas mus terp lietuvių galima 

patėmyti vis daugiau pagyrimo 
vertų apsireiškimų. Rods didelių 
darbų ne nuveikėme, bet prie mu
sų čia skaitliaus nė negalima daug 
reikalaut; bet jau ir pas mus da
bar geriau negu buvo porą metų 
atgal.

Yra čia sušelpiamoji lietuviška 
draugystė, kuopa Susivienyjimo 
Liet. Amerikoj, kuopa Tėvynės 
Mylėtojų Dr-tės ir Lietuviškas Ne
prigulmingas Ukėsų Kliubas; są
nariais jų yra vis tie patįs lietuviai. 
Kartas nuo karto sudeda pas mus 
po kiek aukų ant tautiškų reikalų, 
o kartais parengiame ir prakalbas, 
tik gaila, kad ne visi jų vertę su
pranta.

2 d. lapkričio Lietuvių Ukėsų 
Neprigulmingas Kliubas parengė 
prakalbas, kalbėtoją užprašė iš 
svetur, bet tam susirgus, atsėjo 
saviemsiems Šį tą pakalbėt. Jie 
aiškino politiką, išrodinėjo blogus 
darbus republikonų ir demokratų, 
aiškino siekius socialistų ir ragino 
balsuot už socialistų kandidatus, 
bet atsirado tokį, kuriems tas ne
patiko. Kodėl ji|e nepakalbėjo ge
riau?

6 d. lapkričio atsibuvo krikšty
nos pas Juozą Tačilaucką jo sū
naus. Ant pabaigos likosi užma
nyta paaukaut.po kiek kas gali,ant 
tautiškų reikalų. Juozas Tače- 
lauckas ir Petrės Lukianis davė 
po 25c., o Juozas Endžiulis 1 dol., 
taigi sudėjo iŠ viso $1.50. Pini
gus tuos paskiriame ant naudos 
moksląeivių „Aušros Dr-tės” fon- 
dan; siunčiame juos į „Lietuvos” 
redakciją. Nedidelė tai auka, bet 
ne reikia užmiršti, kad iš daugelio 
mažų pasidaro didelė. Tegul tik 
lietuviai visur prie kiekvienos pro
gos nors po tiek sudeda, 0 bus pi
nigų ant nuveikimo ir svarbių rei
kalų. Kam rodosi, kad mes sudė
jome per mažai, tegul neapsilei- 
džia ir sudeda daugiau. Su gerais 
darbais pasistengkime bėgti lenk- 
čiui, iš to bus nauda mums vi
siems ir musų vaikams, už tai kuo 
rečiausiai rodykimės svietui su 
blogais ir nupeikimo vertais pasi
elgimais, su kokiais užtraukiame 
paniekinimą ir išjuokimą musų tau
tos nuo svetimtaučių.

Vaito Brolis.

Iš Montreal, Canada.
Darbai eina čia gerai ir iŠ dritur 

pribuvę gali gauti greitai darbą; 
lietuviai gyvenanti Suvienytose 
Valstijose, jeigu n.e gali rasti dar
bo, gali jį Čia gauti, nors ir čia 
žiemą darbai pasimažina. Vasarą 
čia bus jų gana.

Lietuvių yra čia pusėtinas bure- 
ris. Jie Čia nuo nesentai pradėjo 
apsigyventi, bet jų pribūva vis 
daugiau iš Anglijos ir Škotijos.

Montrealio lietuviai nenori pa
silikti užpakalyj kitų. 30 d. spa
lių susitvėrė Čia paŠelpinis „Kliu
bas Lietuvių Kanadoj,” liuosas 
nuo visų tikėjimiškų mylistų, į jį 
galės prigulėt kiekviena* lietuvis 
be skirtumo, ne paisant ant jo ti
kėjimiškų persitikrinimų. Vyriau
sybė Kliubo susideda iš sekančių 
ypatų: pirmsėdis Ant. Deguta- 
vičia, jo vietininkas — lurgis Jo- 
nikaitis, fin. sekr. — V’ncas Že
maitis, nutarimų raštininkas — 
Simeonas KvetkauSkas, iždo pri
žiūrėtojai: Juozapas Tahlaitis ir 
Fr. Spaičis; rinkėjai mėnesinių 
mokesčių: Fr. Regina, |uoz. Va- 
lenčunas; ligonių dabotojai: "Jonas 
Andrukaitis ir Juoz. Geidutis; mar- 
šalga — Jonas Juraitis.

18 lapkričio buvo laikytas susi
rinkimas, ant kurio p. S. paiškino 
apie tuius musų rėiaalus ir užma
nė sudėti, po kiek išgalint, ant tų 
reikalų,susirinkę pritarė ir sudėjo 3 
dol. [pravardės aukautojų ir jų au
kos pagarsintos kitoj vietoj. Rd.]. 
Pinigus tuos sekančiai paskirsto
me: 1 dol. paskiriame kankinti- 
niams, 1 dol.moksląeiviams „Auš
ros Dr-tės” fondas ir 1 dol. ant 
naudos lietuvių nelaisvių Japoni
joj. Aukautojams ištariame ačiū 
už jų auką ir gerą, sanjauslę Širdį.

Mat mes montrealieČiai ne nori
me apsileisti geruose darbuose 
broliams gyvenantiems Suvienyto
se Valstijose. Eikime todėl lenk- 
Čiui ir darykime gero musų tautai, 
kiek tik musų pajiegos daleidžia. 
Toliau ir mes tikimės daugiau nu
veikti. Dabar tik pradžia. Gei
stina butų, kad terp mus nors ant 
trumpo laiko atsilankytų kas iš su
manesnių, apŠviestesnių lietuvių, 
kuris mus pažadintų, atvestų ant 
gero kelio, išaiškintų geriau musų 
tautos padėjimą ir musų pareigas 
kaipo lietuvių. Sykį viską pride
rančiai supratę, jau niekam nesi- 
duotume išvesti mus iš kelio, sykį 
pabudę, jau nesiduotume savę už
migdyti. Laukiame, gal kas pas 
mus ir atsilankys pamokyti mus 
gero.

Iš Westville. III
Patėmijom „Lietuvos” 45 No. 

straipsnelį apie šelpimą lietuvių 
nelaisvių Japonijoj,kuriame randa
me, jog per pasidarbavimą D-ro 
Graičuno surinkta kiek pinigų. Ne 
gerai, kad Dr.G. nepagarsino, ko
kius raštus išsiuntė (ką išsiuntė 
tas juk pagarsinta jo atskaitoj. 
Rd.). Mes, dvieje 
to paties antrašo 
sekančias knygas: 
praeitis, dabartis ir
kai ir Lietuviai, Eiles Fr. Vaičai
čio, Kaip sutaisytas žmogaus kū
nas, Lietuvių Prateviai Mažojoj 
Azijoje, Gyvenimas Stepo Raud- 
nosio, Ponas ir Mužikai, Senkaus 
Jurgis, Kankinimas katalikų Kra
žiuose, įtekmė Socijališkų sanly
gų, Pragaro gelmės, Lietuvos

Iš Seatonville, III
Darbai anglių kastynėse eina ge

rai, dirba pilnas dienas ir uždar
biai ne blogiausi.

Lietuvių čia yra diktas būrelis, 
bet su tautiškais darbais ne galima 
pasigirti, gal laikui bėgant ir mū
siškiai pabus iŠ sunkaus miego. 
Daugelis čianykščių lietuvių dar 
nežino nė kuom yra. Yra ' vienog 
Čia jau diktai skaitančių knygas ir 
laikraščius.

Neseniai, per pasidarbavimą ke
lių sumanesnių lietuvių, likosi su
tverta paŠelpinė Šv. Kazimiero 
Dr-tė ir Neprigulmingas Kliubas. 
Abidvi organizacijos 
jau po 50 sąnarių.

Iš Benld,
Lietuvių čia yra 

apsivedusių šeimynos, o pavienių 
apie 10 ypatų.

Darbą čia ne sunku gauti, kas 
pribūva, darbą^rcitai gauna. Už
darbiai ir nemažiausi, ant dienos 
galima uždirbti 4—5 dol.

Yra čia ir lietuviški biznieriai: 
Banauckas turi mėsos pardaviny- 
čią, o Naujokas saliuną; neužilgio 
pp.Giraitis ir Kazevičia ketina už
dėti antrą mėsinyčią < ar ant teip 
mažo lietuvių skaitliaus ne bus per 
daug. Rd.).

Iš Scranton, Ha.
Musų, Joakimo Lelevelio Dr-tė, 

ant savo susirinkamo, atsibuvusio 
13 d. lapkričio, nutarė paremti p. 
Artojaus užmanymą,kad reikia rei
kalauti nuo Suv. Valstijų, kad 
žmonių suskaitymo ir lietuviams 
vieta blankose butų paskirta. Į 
komitetą tapo išrinktas P. 2ivat- 
kauskas.

P. Živatkauskas,
209 Charles str., 

Scranton, Pa.

PMUk&ityk SkniMidžiamaM lie
tuvi! iKzleiKta Jaunių u Tėvy
nėn Mylėtoju, 1004 m. hii- 
leinta už tani tikslui paaukautus 
pinigus. HO pusi.

Telpa Čia net 27 trumpi pasako
jimai. Prakalboj pasakyta, jog 
knygutė išleista su mieriu, kad lie
tuviai pažintų skriaudas, kokias 
kenčia nuo maskolių. Iš tikro 
vienog ne visi pasakojimai užsiima 
aiškinimu tų skriaudų ir ne visi 
lytisi maskolių; daugumas vienogf 
iŠ tikro tuom užsiima. Knygutė 
ne tik naudinga tuom, kad aiškina 
maskolių šunybes, bet ir gera pa
siskaitymui. Telpa čia keli ilgo
ki pasakojimai, daugiau yra smul
kių, panašių į talpinamus kartais 
lietuviškuose laikraščiuose „Juo
kus.”

Istorija a be Ina. Dalis pirma. 
Nuo šen įaustu laiku J\.yni|o« — 
2800 m. pr. Kr. ir iki galutinam 
iscdalinimui imperijos .Aleksan
dro Macedonisakpjo 146 m. pr. 
Kr. Suraare Dr. A. Baeevlcsta. 
Chicago, III. 1004 408 pusi.

Knyga tai didelė, apimanti dalį 
senovės istorijos. Veikalą tą pra
dėjo spaudinti ,,Kardas,” o pas
kui paėmė „Lietuvos” iŠleiŠtojas 
ir atspaudė tiek, kiek autorius iki 
šiol parašė. . Gaila vien, kad su 
rašymu eina teip, kaip su statymu 
Chicagos paČto. Mat kokį nors 
darbą lengviau pradėti, negu sykį 
pradėtą pabaigti. Šitoj dalyj tel
pa istorija: Chinų, Indijos, Egip
to, Azijos ir Babilionijos, Persijos, 
Kartageno.Fenici jos, Indijos, smul
kių ir neilgai lošusių istorišką ro
lę tautų, trakiškų tautų, Grekijos, 
Macedonijos. Apima laiko peri- 
jodą iki pasidalinimo Aleksandro 
Didžiojo užkariautų kraštų. Bu
tų gerai, kad autorius sykį pradėtą 
darbą kuo greičiausiai užbaigtų.



ir augmenys k«tvirtaeiiiuio perijodo, iA da
lies giminingi ir įtanašns jau į Šios dienos 
gyvūnus ir augmenis.

Isz visur,Paėjimas organiszko svieto. ;
Fugai Bittneri.

šiluma, nepaisant ant elhančio# nuo atauši- 
mo vis storyn žemė# žievės, n uola ta i eina ma- 
'Wyn, kadangi daug šilumos eina į šaltus pa
saulės ruimus. Toks nuolatinis aušimas že
mė#, pasimažinimas jos šilumos, suprantama, 
(turi nemažą Įtekmę ant viso organiško svieto. 
11 Tas vienog ne išaiškina priežasčių buvi
mo čielų, besitraukusių per Šimtmečiu# Šil
tų ir šaltų laiko perijodų ant žemės, kurie 
nieko bendro neturi #u persi keitimai# oro 
pietų dalyse. Teip, paveikslam mes žinome, 
jog Šveicarija laikuose trečiaeilinio perijodo 
turėjo tokį klimatą kaip dabar klimatas Na- 
bolee arba Sicilijos, taigi kraštų gulinčių 
toliau į pietus; laikuose gi ledinio perijodo,
apie kurį mes dabar kalbame, klimatas4 
Šveicarijon buvo toks, kaip dabar klimatas 
Šiaurinės Norvegijos; dabargi klimatas Švei
carijos užima, teip sakant, tarpą terp klima
to Norvegijos ir pietinės Italijos.

Reikia dar pridurti, kad, ant kiek pasi
sekė ištirti, tai toki žemė# gyvenime lediniai, 
taigi šalti, besitraukę labai ilgai, perijodai 
mažiausiai buvo du, terp tų perijodų, taigi 
tarpuose, buvo klimatas daug šiltesnis. Rei
kia daleisti, nors ant to nėra pakaktinai da- 
vadų, kad ir senesnėse opokose buvo teipos
gi šalti toki jau lediniai perijodai. Tūli ti- 
rinėtojai, paveikslan, tvirtina, jog tūli žen 
klai tokių šaltų terp šiltesnių laikų matyt 
tarpuose visų perijodų net iki akmeninių an
glių ir devoniško perijodų, nors ant prideran
čio išrodymo to nesurinkta dar pakaktinai 
davadų.

Aiškinimui priežasčių tų seniai buvusių 
ant musų žemės didelių šalčių mokslinčiai re
miasi aut astronomiškų aplinkybių, bet apie 
jas dabar mes nekalbėsime, kadangi ir tos 
neišaiškina pakaktinai tankių besimainymų 
šiltų ir laitų perijodų ant žemės. Nesikėsin
sime todėl išaiškinti tas priežastis, kurįos iki 
šiol neišaiškintos jiakaktinai, bet grįšime 
prie tolesnio peržiurinėjimo to žingeidaus 
viešpatavimo didelių šalčių aut žemės |>eri- 
jodo.

Jeigu žmogus, gyvenęs pirma šiltesniuo- 
r-se laikuose, butų pažiūrėjęs ant mėnulio ap- 

šviestų neišpasakyto didumo ledų, užėmusių 
-visas terpkalnes ir revu#. ant palengva nuo 
kalnų slenkančių aut lygumų gletčerų, 
kaipgi butų turėjęs nusiminti. Nuo puikių 
pirma augusių augmenų, puikių kvietkų ir 
žalių pievų neliko nė ženklo — viskas sustin
go, apmirė, sušalo.

-Dar didesni ledų kalnai užėmė šiauriniu# 
musų žemės kraštus. Stora ledo pluta, už
dengusi vidurinės Europos lygumas, o tame 
ir musų tėvynę Lietuvą, turėjo mažiausiai 
1000 metrų arba 3300 pėdų storio. Mok- 

J slinčiai išskaitė, kad vien ant mažos Europos 
laukų gulėjo apie 70 milijonų kubiškų vior- 
stų ledo. Ta daugybė sušalusio, pavirtusio 
į ledą vandens, kuris sušalęs turėjo pasilikti 
ant sausžemio, tvėre pusę nuošimčio visų oce- 
anų vandens. Jeigu jis, urnai nutirpęs, bu
tų nuplaukęs į jure# ir oceanus, tai oceanų ir 
jūrių paviršius butų turėjęs pasikelti ant 17 
metrų, arba ant 56 pėdų augščiau jų papra
sto paviršiaus.

Vienog, kaip viskas ant svieto nebūva 
amžinai be permainų, teip ir tie šalčiai, pa- 

. vertę didesnę dalį Europos į ledo uždengtus 
tirus be augmenų, turėjo pasibaigti. Po il
gų laikų nuo pietų, nuo kitos pusės Alpų 
kalnų, atėjo šilti vėjai ir iš įialengvo paliuo- 
savo žemę nuo sloginančių ją sunkių ledų, 
gulėjusių ant žemės per tūkstančius metų, 
ledai, pavirtę į vandenį, nuplaukė į oceanus 
ir jūres pavidale didelių upių.

Kiek laiko reikėjo ir šilumos ant sutar- 
pinimo ledų, sukrautų per tūkstančius metų 
viešpatavimo ant žemės šalčių, kiek turėjo 
pereiti laiko,kol vietoj šalčių išnaikintų aug
menų atsirado nauji, o jiems atsiradus, pri
siveisė nauji gyvūnai, 

, nauja gyvybė?
Ant to galima atsakyti tik abelnai, be 

privedimo kokių nors aiškių skaitlinių. Ne
sibijodami apsirikimo, galime užtikrinti, 
kad ilgai turėjo darbuotiesi iš naujo atėjusi 
šiluma, kol ji sutarpino per amžių eiles gulė- 

‘ jusį ant žemės ledą ir ant jo vietos vėl pri
veisė žydinčių kvietkų ir žolės daugybę, kol 
pirma apmirę lediniai laukai persikeitė į ža
liuojančias pieva# ir girias su žydinčioms 
kvietkoms ir visokiais vaisiais.

Mamutaa.

II Milane, Italijoj, pradėjo išei
dinėti laikraštis „Poesia”,rėdomas 
itališko poeto Benelli. lame tal
pusis poezijos visokiose kalbose 
dabar ant žemės esančiose ir jau 
išnykusiose, kokios tik buvo nuo 
pasidalinimo kalbų statant garsų 
Babelio bokštą; be abejonės pa- 
tilps ir lietuviškos, jeigu tik kas 
geras tam laikraščiui priduos. Ant 
nelaimės, terp musų išėjusių poe
zijų yra ir tokios, kurias geriau 
buvo ne išleisti, jos išleistos lyg 
ant parodymo, kokioms poezijos 
ne gal būt. Kad jose raštininkas 
po kojų pamynė visas poezijų ra
šymo formas — tą supras jau ir 
nemokantis lietuviškai italijonas 
laikraščio redaktorius.

meriką pasažierius garlaivių kom
panijos susitaikė, užbaigė kovą ir 
įveda senas kelionės prekes. Tai
gi pigesnė kelionė iš Europos į A- 
meriką pasibaigia.

II Finlandijoj atsibuvo rinkimai 
vietinio seimo pasiuntinių. Išrin
ko daugumą priešininkų maskolių, 
jų šalininkus išrinko vos nevos ke
lis.

■ || Maskoliškas randas pas Ber
lyno bankierius jieŠko paskolos, o 
Belgijoj ir Prancūzijoj nori pasi
skolinti net 500 milijonų rublių, 
tik bankieriai ne labai nori duoti. •

II Geležies kastynėse dirba dar
bininkų: Anglijoj 750000, Suvieny
tose Valstijose ir Vokietijoj po 
500000, Prancūzijoj 165000, Belgi
joj 135000, Austrijoj 123000, Indi- 
jose 100000. Mažiausiai nelaimių 
kastynėse būva Prancūzijoj, o 
daugiausiai Suvienytose Valstijose 
Šiaurinės Amerikos: ant kiekvieno 
1000 dirbančių kastynėse darbinin
kų nelaimės pasiekia: Prancūzijoj 
1,09%, Anglijoj 1,25%, Vokieti
joj 1,93%, Suvienytose Valstijose 
3,25%, arba trissyk daugiau negu 
Prancūzijoj.

II Nuo 1875—1900 m. Prūsuose 
užgimė 771016 dvynučių, trynučių 
8507, keturis vaikus per tą laiką 
ant syk pagimdė 123 motinos, o 
penkis 8.

IlStudentai kareiviškos mokyklos 
mieste Rio Janeiro, Brazilijoj, su 
pritarimu tūlų jenerolų, išvijo mo
kyklos viršininką, jenerolą Costa- 
lant ir jo vietoj viršininku apšaukė 
jenerolą Travassos. Po vadovy
ste naujo - viršininko, studentai 
traukė į miestą, bet juos patiko 
sutraukta kanumenė. Užgimė 
mušis, kuriame jenerolas Travas
sos likosi pašautas, o jo adjutan
tas užmuštas. Studentai sugrįžo 
į mokyklą, bet ant jos paėmimo 
reikėjo ne vien policijos ir kariu- 
menės, bet ir laivynės pagelbos.

II Užtai kad dėl vokiečių erzini
mo mieste Insbruke, pietinėj Au
strijoj, užgimė muštynės terp vo
kiečių ir italijonų studentų, miesto 
valdžios prašalino nuo darbo 700 
italijonų darbininkų. Miesto vir
šininkų mat yra daugiau vokiečių 
negu italijonų. Tai tau ir teisybė: 
vokiečiai nusikalto, pasirodė nuož
miais ir už tai jie baudžia italijo- 
nus darbininkus. Daro mat mas
koliškai.

užgimė ant žemės

Išveizdis laukų lediniame perijode.

Bet argi visas žemės paviršius lediniuo
se laikuose buvo ištikro amžino ledo uždeng
tas? Jeigu teip. juk tai ant žemės butų tu
rėjusi išnykti visa gyvybė, nes nė augmenys 
ant ledo neauga, o kur nėra augmenų, 

. ten nėra nė žolėdžių žvėrių, o kur tokių nė
ra ir draskantiems nebūtų kuom misti, jie į 
trumpą laiką viens kitą suėstų.

Ne. Dabar pradeda persitikrinėti, kad 
net Europa ne visa buvo po to amžino ledo 
paklode, ne visa ji ledinių laikų perijode 
tvėrė šaltus ledinius tirus. Prie pakraščių 
tirpstančių ledų, nuo kurių tekėjo daug dide
lių upių į jūres, ant lygumų, kur rinkosi dide
li plotai prėsko vandens, prie ežerų didesnių 
už Michiganą ir kitus didelius Amerikos eže
rus, laikėsi visa organiška gyvybė, gyvūnai

Pažiūrėkime į fiziška* sąlyga* tų laikų 
gyveninio.

Darbai nukrauto# ant žemė# didelė# 
daugybė# ledo ir Įtaskui nuo atėjusio# šilu
mos vėl sutarpinto, Įtaliko ant žemė# svarbius 
ir žymiu# ženklus, kokius ir dabar galima 
matyti. Ypač tą galima patėmyti ant teip 
vadinamos Šiaurvokiškosio# lygumos, Lietu 
vos, Finlandijo# ir kituose aplinkiniuose ap- 
skričiuose.

Dideli gletčerai leidosi žemyn nuo 
Skandinavijos, Alpų, Finlandijo# ir Škoti
jos kalnų. užtvenkė aplyikines jure#. Visa 
šiaurinė Maskolija, Lietuva, šiaurinė Vokie
tija buvo po stora ledo paklode, kuris vis 
toliau slinko nuo kalnų į apačią.

Ant savo viršaus ledai tie, slinkdaini 
žemyn, gabeno į slėnis ir lygumas dideles uo
lų ir akmenų skelia ūdra- nuplėštas nuo 
Skandinavijos. Finlandijo#, Šveicarijos ir Al
pų kalnų. Terp tų akmenų yra labai dide
li, yra net toki, ant kurių pastatyti čieli kai
mai. Ir Lietuvoj ne trūksta ledų sugabentų 
didelių akmenų, ne čia pasibarusių, bet at 
neštų nuo toli, nuo svetimų kalnų, iš Švedi
jos, arba nuo kitų kalnų. Viena# toks ak
muo, ant kurio stovi antai Peterburge pa
minklas Petro Didžiojo, nuplėštas nuo Fiu- 
landijos kalnų, sveria 90000 pūdų, taigi 
360001)0 svarų, arba su viršum 1500 tonų. 
Yra vietos, kur tokių akmenų yra tokia dau
gybė. kad per juos nematyt žemės. Mažų 
akmenų, ledų sugabentų ant laukų ir Lietu
voj yra nemažai ypač Seinų, Suvalkų ir Kal
varijos paviečiuose. Lietuvoj žmonės tiki, 
kad tie akmenys auga ir veisiasi ant laukų, 
kadabgi mat nurinku# vienus, atsiranda kiti; 
to atsiradimo naujų žmonės nemoka išaiškin
ti, todėl tiki, kad nauji ant lauko iš naujo 
prisiveisė. Tuom tarpu akmeny# nesi veisia,' 
nesidaugina ant Lietuvos laukų; koki čia 
yra, yra ledų sugabenti anuose liūdnuose 
lediniuose laikuose. Akmenų tų ledai per 
amžių eile# sugabeno didelę daugybę, ledam# 
nutirpus, vieni nugrimzdo | žemę, kiti pasi
liko ant viršaus. Nurinku# vieną eilę, šą
lanti žemė iš giliau išstumia nauju#. Ta#
yra tai tikra priežastis, kurio# dėl, vietoj ’ II Terp Anglijos ir Portugalijos, 
nurinktų nuo dirvos akmenų, atsiranda na u ■ laike atsilankymo Anglijoj Portu- 
ji. Akmens Lietuvoj nesidaro, jų ant vie
tos nėra, žemė, kokią žmonės aria ir akėja, 
yra dumblu vandens suneštu, tą žmonės mato 
kasdami šulinius. V’isi akmeny# Lietuvos 
laukuose yra ledų čia iš tolimų kraštų atga 
benti. Seniau tikėjo, kad tie akmenys at
plaukė į kraštus, kur nėra uolų, ant jūrių 
lyčių, dabar vienog persitikrino, kad ant at
gabenimo akmenų ant lygumų, kur nėra uo
lų, nereikėjo jūrių darbo, tą atliko kito# pa- 
jiego# nors ir ne teip galingos kaip jūrės.

Kaip žinote, gletčerai, koki yra ir dabar 
dar Šveicarijoj, yra tai Įialengva tekanti 
upė, tik joje vanduo yra sušalusiame, taigi 
ledo pavidale; kol toks ledinis upelis nusi
leidžia, nučiuožia į lyguma# nuo angštų kal
nų, kur tveriasi iš suspausto nuo amžių ant 
viršūnės gulėjusio sniego, reikia šimtmečių. 
Gletčerų ledai, čiuoždami terpkalnėms ir Tė
vais, nuplėšia nuo kalnų šonų dideles ir ma
žas uolų skeliaudras, kurios renkasi ant le
do ir su juom drauge palengva čiuožia, lei
džiasi nuo kalnų į lyguma# ir slėnis; tokiu 
budu ant ledo akmenys atliko didele# kelid*- 
nes, kol ant galo, nutirpti# nuo šiltesnio oro 
ledams, atsirado ant peršlapusios žemės ir 
nuklimpo į ją. Dideli akmens esanti Masko- 
lijos, Lietuvos ar Vokietijos laukuose ledų 
atgabenti nuo Norvegijos ir Finlandijo# kal
nų, jie pasidarę toli, dabartinėj jų buvimo 
vietoj yra ateiviais, ne čia gimusiais.

Mažesni akmens, nuo kalnų nuplėšti, 
kraštai kurių nuo besitrynimo į viens kitą, il
goje kelionėj nusilygina, uosi tekina ir per 
tai stojasi apvaliais, renkasi paprastai pa
baigoj gletčero; kadangi ledai atgabena tų 
akmenų daug ir vis daugiau ir daugiau, tai 
iš jų darosi paskui apvalus pylimas, sienos, 
arba teip vadinamos apatinė* morenos. Tokiu 
budu pasidarė čielos kalvos sukrautų akme
nų lyg žmonių sudėtos, kokios per tūkstan
čius metų tūlose vietose užsiliko iki šiai die
nai.

Didelis ledo spaudimas, kadangi jo per 
am£ių eiles susirinko labai stora eilė, nulygi
no kalnų uolas. Uolų ir akmenų paviršius 
nusilygino, o drauge su tuom ant jų pasida
rė paraleliški randai, padaryti įšalusių į le
dą nuplėštų aštrių uolų šmotų.

Kadangi viršutinė kalnų paviršiaus da
lis susidėjo iš minkštų medegų, iš molio ir 
smulkių akmenaičių, tai suprantama, kad ją 
slenkantis palengva žemyn ledas traukė 
drauge. Ypač svarbus buvo gletčero darbas 
ant dugno, kur nuo tirpstančio ledo besisun- 
kiantis vanduo suminkštino žemę. . Slenkan
tis ledas čia iškasė žemę, padarė pakasus prie 
kraštinių morenų. Kada gi besididinanti 
šiluma suskubino tirpimą ledų, pasidaręs 
vanduo neįstengė per akmeninę sieną pramu
šti aau kelio, rinkosi pasidarusiose lomose. 
Tokiu budu nuo tirpstančių ledų gletčero 
apačioj tvėrėsi dideli ežerai. Teip pasidarė 
dideli ežerai aplinkinėse Berlyno, Vokieti
joj, teiposgi Finlandijos ežerai; tokiu jau 
budu pasidarė ežerai Šveicarijoj ir kituose 
kraštuose, kaip antai Tibete, Himalajų kal
nuose, ant salos Naujos Zelandijos, kur ir 
dabar, ypač 
trūksta.

galijos karaliaus, likosi padarytas 
sutarimas, kad užgimą terp tų 
viešpatysčių nesutikimai, butų pa
vesti ant nusprendimo santaikos 
sudui;abudu kraštai pasižada veng
ti karių. Žinoma, santaikos 
dai ne prašalįs karių, bet visgi ga
li jas nors kiek sumažinti.

su-

ant pietinės salos, gletčerų ne-

(Tolia bus )

II Darbininkai porto 
Prancūzijoj, suštraikavo. 
gi porto valdžios bijosi maištų, tai 
ant dabojimo tvarkos sutraukė dau
giau žandarų.

Havre,
Kadan-

II Gana smarkus žemės drebėji
mas pereitą sanvatę siautė viduri
nėj Italijoj, ypač jautė jį aplin
kinėse Pisos, Florencijos ir Urbi- 
no.

II VarŠavoj žmonės pakėlė ne 
prilankius randui demonstracijas. 
Prie vaikymo demonstrantų 2 po- 
licistai ir 11 demonstrantų.tapo už
muštų.

H Chinuose, provincijoj Kwang- 
si, užgimė maištai, maištininkai 
po Lintshauenu sumušė prieš juos 
išsiųstą ciecorienės kariumenę.

II Ant šiaurinių jūrių paskendo 
vokiškas laivas „Pionier”. 
juom paskendo ir 18 žmonių.

Su

(iyvuėių nuodai
Mes žinome, kad gamta

tai žmonių ir žvėrių, teip ir tie 
nuodų rezervoarėliai gyvačių yra 
labai svarbiais organais. Kaip 
žmogus be inkstų ne gali gyventi, 
teip gaišta ir gyvatė, jeigu išimt 
jai nuodų suriokimo organus; jie 
reikalingi ne vien atsigynimui, bet 
turi kitą daug svarbesnį paskyri
mą.

Vietines Žinios.
— Cbicagos lenkai pereitos 

batas vakare kėlė protestą prieš 
pastatymą paminklo Friedricho 
Didžiojo,kokį Amerikai, kaipo do
vaną atsiuntė Vokietijos ciecorius. 
Paminklą tą pastatys ant pliaciaos 
priešais kareivišką mpkyklą. Len
kai vienog ir Amerikoj turi daug 
svarbesnių reikalų negu rūpestį, 
kur Roosevelts pastatys Friedricho 
paminklą ir ar jį pustytas. Roose- 
velt su savo draugais eina juk pats 
Friedricho takais. Toks tokį gar
bina. Jeigu lenkai ne norėjo Frie
dricho paminklo, tai kodėl balsa
vo už Rooseveltą? Protestai ne- 
atgabęs vaisių. Visi juk žinojo, 
kad Vokietijos ciecorius Roose-

su*

II Laikraščiai buvo pagarsiną, 
buk ant perstatymo naujo vidaus 
ministerio Sviatopalk Mirskio ca
ras sutiko sušaukti visų žemiškų 
įtaisų reprezentantus ant apkalbė
jimo, kokias reformas reikia įvesti 
Maskolijoj. Bet čaras pabūgo re
formų priešų ir susirinkimas že
miškų įtaisų reprezentantų likosi 
atidėtas iki ateinančių metų.

II Pasitraukė nuo vietos Prancū
zijos karės ministrus jenerolas 
Andrė dėl užsipuolimų ant jo tūlų 
klerikališkų ir aristokratiškų jene- 
rolų. lo vietoj likosi karės mini- 
steriu paskirtas parlamento pa
siuntinys Berbaux. Naujas mini- 
steris ne kareivis ir nežinia, kokį 
jis turi supratimą apie reikalus ka- 
riumenės.

II Japonijos randas ant karės 
reikalų nuo savo žmonių užtraukė 
paskolą 30000000 dol. Pasiūlymų 
buvo dešimtį kartų daugiau, negu 
randas reikalavo. Maskolija gi 
nuo savo žmonių pinigų ne gauna, 
paskolos turi svetur jieškoti.

II Italijoj užstojo nepaprastai di
deli šalčiai, ką ypač atjautė pieti
niuose Italijos kraštuose, kur žmo
nės prie šalčio ne pripratę. Na- 
polėj ant gatvės rado sušalusią 
moteriškę ir pusiau sušalusį 
vyriškį. ,

seną

|| Vokiečiai iš aukų norėjo Cze- 
kijos miesto Egere pastatyti pa
minklą savo Bismarkiui ir pinigų 
surinko pakaktinai. Egiro miesto 
valdžios vienog uždraudė vokie
čiams statyti paminklą Austrijos 
priešui.

II Brazilijos sostapilėj Rio Janei
ro, dėl prisakymo priverstinai 
skiepyti vaikams apsaugojimo 
rauples, užgimė maištai, reikėjo 
šaukti kariumenę. Susirėmime 
minių su kariumene 7 ypatos liko
si užmuštos, o 35 pašautos.

|| Argentinos sostapilėj, Buenos 
Airese, štraikuoja visi pardaviny- 
čių klerkai ir per tai veik visos 
mieste pardavinyčios uždarytos, 
niekur ne galima gauti nė reika
lingiausių daigtų.

gyvū
nams davė atsakančius ginklus, 
kad jie galėtų ginti savo gyvastį: 
vieniems davė tvirtumą, kitiems 
sparnus, aštrius nagus ir dantis, 
ragus, nagas, gylius,nuodus, o ant 
galo žmogui, nors ne davė ginklo, 
bet davė protą, su kūno pagelba 
jis pats pasidirba geresnius negu 
kitų gyvūnų ginklus.

Jeigu mes žiūrime į bitis, arba į 
nuodingas gyvates, tai tuojau už
klausiame, argi bičių gilys ir silp
ni nuodingų gyvačių dantys yra 
tik ginklu atsigynimui, ar jie ne 
turi kitokio paskyrimo? Kad bi- 
tys gylį vartoja dirbant medų, kad 
jį apsaugoti nuo pagedimo, taigi 
kad gilys yra ne vien ginklu, bet 
dar turi kitokį paskyrimą, apie tai 
nuo seniai visi žino.

Kaipgi yra su gyvatėms?* Jų 
dantys yra ant pūslelių, kuriose 
yra nuodai, dantys teip silpni, kad 
ne prakanda pirštinės. Argi todėl 
tas pūsleles gamta gyvatėms davė 
tik ant atsigynimo, ar jos turi dar 
kitokį paskyrimą. Ištirti tą užsi
manė itališkas gamtmokslis G. di 
Cristina.

Ant tirinėjimo jis paėmė pir
miausiai dvi nuodingi gyvati ir 
joms išpiovė pūsleles su nuodais; 
abidvi gyvatės į trumpą laiką pa
stipo. Toliau jis persitikrino, jog 
gyvatės stimpa ir tąsyk, jeigu 
joms ir neišimti pūslelių su nuo
dais, bet jeigu perpianti kanalą 
nuodų išėjimui. Taigi išpuola, 
jog gyvačių pūsleles su nuodais ne 
tik yra ginklu atsigynimui, bet turi 
dar kitą svarbesnį paskyrimą: 
pūslelės tos renka iš kūno pasida
riusius jame nuodus ir tokiu budu 
saugoja gyvatę nuo užsinuodini- 
mo; jeigu nuodai iŠ kūno negali 
išeiti, gyvūnas nuo locnų nuodų 
gaišta. Pagal nuomonę itališko 
tirinėtojaus, nuodai gi darosi pilve 
gyvačių prie pervirinimo maisto; 
prie to ir pas kitus gyvūnus pilve 
darosi mažiau ar labiau nuodingos 
medegos. _

Gyvatės pervirina maistą labai 
palengva ir prie to pilve su maistu 
paimtos medegos fermentuoja, 
teip sakant, rūgsta. Jeigu gi besi- 
darymas nuodų ir pervirinimas 
maisto turi susirišimą, tai jeigu 
gyvatė ne ėda ir nuodų pilve turi 
darytiesi mažiau, o tuom pačiu jų 
turi būt mažiau ir pūslelėse. Teip 
yra ištikro. Teip, paveikslan, jeigu 
gyvatė minta paprastu maistu, tai 
jos įkandimas užmuša varlę; jeigu 
gi terp dviejų pašėrimų gyvatei 
duoti per tūlą laiką baduoti, tai 
prisirinkę pūslelėse nuodai visai 
bus ne vodingi varlėms.

Taigi aišku, jog maistas turi 
įtekmę ant smarkumo nuodų gyva
čių pūslelėse. Tokiu budu išpuo-

Ką Jie nori iiiiiiiih pasa
kyti?

Parašė T r i ■ t a n Bernard.
Mokslinčiai, susirinkę ant kongre
so Pampelunoj,.pastatė klausymą, 
kokiu budu galima būt susikalbėti 
nuo žemės su gyventojais planetos 
Marso, kartais n|io žemės atsito
linusios ant 54 fnilijoną mylią, o
ne ateinančios niekada arčiau kaip veltui pasiūlė paminklą, o tas pri- 
septynis milijontiss Visi susirinkę-|4jnė. 
ant kongreso buvo vienos nuomo
nės, kad ant planetos Marso pasi
rodanti šviesu! ženklai be abejo
nės yra ženklais,siunčiamais norin-, f noaci mes
čią su mums suiižinoti marsū-čią į,
po musą žemiečią antrašu ir kad 
reikia tik tuos ženklus suprasti ir 
ištirti. Kad teip yra, nieks ne 
abejojo, kadangi {viena planeta be- 
reikalo nepraleidjnėtą laiko ant da
rymo šviesioje ’ dienoje f--'---- 
ženklą, jeigu ne Jioiėtą su pagelba 
tą ženklą su gyventojais kitą pla- 

I netą susikalbėti ?!
Daktaras liidorus pakėlė užma

nymą, kokį kili (mokslinčiai vien
balsiai priėmė.

„Daleiskitne”! kalbėjo mokytas 
daktaras, kad marsiečiai, kaipo 
gyvenanti ant genesnės už žemę 
planetos, toliau visokiuose moks
luose nužengė, išrado daug dau
giau visokią prietaisą negu mes ir 
kad jie su j>ag<-lba kur kas geres
nią telefonišką ir telefotišką instru
mentą žino gėrai apie viską, kas 
atsitinka ant paviršiaus musą pla- 
nėtos. Pabandykime mes para
šyti jiems vokiškai (mat moky
tas daktaras bufd vokietis ir ma
nė, kad marsiečiai turi mokėti vo
kiškai, o jeigu dar ne, tai turi iš
mokti Bismarkib prigimtą kalbą). 
Tas ne gali mums kaštuoti dau
giau kaip dvidešimts ir du milijar
du.

Kad parašyti pas žmonis teip 
toli gyvenančius, reikėjo padirbti 
neišpasakytcį didumo popieros 
lakštą ir ap&t to pasijieŠkot mil
žinišką ruimą iŠpliekimui tos po
pieros. Ant to pasirinko kliasiš- 
ką vietą, kuo geriausiai tinkančią 
tokiems experimentams — viduri
nės Afrikos tirus; prašalino ėsan- 
čius tiruose oazus, išnaikino daug 
negrą kaimą,taigi prašalino viską, 
kas galėjo gimdyti susiraukšlėji- 
mą ano milžiniško popieros lakšto. 
Prie tos progos daugybė negrą ta
po civilizuotą ir visi kanibaliai 
Ouandsi, (žuandge ir Quandga, 
kurie iki šiol ypatiŠką palinkimą 
turėjo prie žmogienos, kad išalku
sius pilvus pildė su locnoms au
sims, likosi paversti į vegetarijo- 
nus.

Paskui surinko visus produktus 
juodylo dirbtuvią į krūvą teip, kad 
Europoj pritruko juodylo rašymui 
ir Maskolijoj urėdninkai per tai 
ne turėjo ką veikti kanceliarijose. 
Garsi Prancūzijos atsišaukimą 
raštininkė Severine turėjo savo at
sišaukimus ! į žmoniją krapštinėti 
su adata ant medžią žievės.

Kaip tik su pagelba visokią 
chemišką preparatą pasisekė juo
dytą padaryti žibančiu kaip žibu
rys, su juorp suvilgė didelius, jau
čią velkamus, volus, kad su jais 
parašyti milžiniškas literas ant 
milžiniško popieros lakšto. Dar
bas tas už|mė keturis mėnesius 
laiko. Kadangi rodomi ant Mar
so signalai žibėjo toliau be palio
vos, tai likosi nuspręsta pirmiau
siai parašyti trumpą klausymą: 
„Ko jus norite?” •

Kiekvieni litera to rašto turėjo 
šimtą mylid augščio.

Taškas ant literos i buvo tokio 
didumo, kad jo viduryj visa Ku- 
ropatkino .armija liuosai galėjo 
manevruotiį ypač gi bėgti vis į 
šiaurius.

Kada raš|as su užklausymu ant 
ištiesto ponieros lakšto buvo pa
baigtas, didelėj 
nyčioj Gabone 
planetosMarso. 
turias valandas 
žibančioms literoms paviniai, vie
na litera po kitai pasirodė į ber- 
tainį valandos. Žvaigždžią tėmi- 
nyčia telegrafavo atsakymą su ne
kantrybe ir žingeidumo laukian
tiems žemės gyventojams.

Atsakysiąs ant klausymo: „Ko 
jus norite” • buvo aiškus ir trum
pas, skambėjo jis:

— „Nieko”.
Po tąm ant vidurinės Afrikos

— Lenką Związkas parehgia va
karinę lenkišką mokyklą. Mums 
mpkykla ne mažiau reikalinga o 

| kodėl mes nieko ne darome? Mes 
ir niekiname musą para

pijines mokyklas, kurios ištikro 
vertos papeikimo, bet kodėl be 
prisidėjimo parapiją vadovą ne 
rengiame geresnią, kodėl geruose 

Į užmanymuose ir darbuose ne seka- 
Šviesią i me p^ygįggįo tautą? Peikda

mi vien negeras mokyklas juk 
tuom ne parūpinsime geresnią.

— Dirbtuvėse „Pyle -National 
Į Electric Heardlight Co.” ant 72 
gatvės,atsitiko baisi gazo expliozi- 
ja, kurios keturios ypatos likosi 
užmuštos, o 10 baisiai yra sužei
stą, terp kurią yra ir mirtinai su
žeisti. Dirbtuvią trioba ėxpliozi- 
jos likosi sugriauta.

— Ties Oak Park likosi geležin
kelio trūkio parvažiuotas senelis 
75 metą, John Anderson. Trūkio 

> ratai su visu jį sudraskė.
— Pigiom Šifkortėm paskutinė 

diena rytoj. Panedėlyje jau bus 
visos brangios. Kas reikalaujate 
pasiskubinkite pirm panedėlio.

Psjleszltaa Francziszksus Usil, metai 
•«<»l <y*eoo 8i Louis. Jis ptu ar kas 
kitas teiksis duoti tioe ant adreso

J. Oalmin,
Boz 201, BridgeviUe, Pa.

Pajieszkau saro draugo Renedikto 
Labunsko ir Paulinos Labuskiutes, abu
du Katino gub., Sziauliu pav., Šeduvos 
miestelio, metai kaip Amerikoje. Ass 
pribuvau isz 8o. Afrikos Ir turiu prie Ju 
svarbius reikalus. Jie petys ar kas ki
tas teiksis duoti žine sol adreso:

Jurgis Seleną,
40 James st.. Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo pusbrolio Juozo Ba- 
Hacko Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Liubavo parap, Trumpiniu kaimo, 
pirmiau gyveno Irvln, Pa. Jis pats ar 
kas kita* teiksis duoti line ant adreso:

A n ton WaaMll, 
1530 W Monroe st., Springfleid III.

(•-XII).
Pajieszkau savo dėdės Stanislovo Da- 

mslaucko, Suvalkų gub.. Marijampolės 
pavieto. Gudeliu gm , hkri.ulžiu parap 
Gudeliu amžiaus; pirma gyveno Anglijo
je, o dabar Amerikoje, bet nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Juozas Glamba.
L. Box 123, 8ieux City, lova.

Pajieszkau savo draugo Juozapo Vait- 
kevicziaus, Kauno gub., ir pav.,Czekisz- 
kio mietelio ir parapijos, 6 motai Ameri
koje; asz pribuvau isz So. Afrikos ir no- 
recziau su juom pasimatyti. Mano ad-« 
resas;

Antanas Lavrinaviere,
40 James st., Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo dėdės Jurgio Baiki- 
azo, kaimo Grybu. Fran Valucko, kai
mo Stulgiu, Jurgio Karaliaus kaimo 
Stulgiu ir Barboros Trenukes kaimo Mi- 
szurkenu, visi Suvalkų gub., Vladis- 
lavovo pav. Jie {ietys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

A. J. Vai uckas.
8 Croea st., ' Boston, Mass

H Važiojančios iš Europos į A-

Draugyscziu Reikalai
Chiesgo. !>r-u Saldžiausios Szirdiss 

Jėzaus, ture* savo bailu nedalioj 20 lap
kričio 1904 m , Freiheit Turuer salėja, 
3417 8o. Halsted st. terp 34 ir 35 ui. Pra
sidės 4:30 vai. po pietų, luteoga vyr~i 
su motena 25c Visus lietuvius ir lietu
vaites szirdingai kvieczia atsilankyti.

(18—XI) Komitetas.
Chicago, 111. Nodelioje, 27 d. lapkri- 

czio, atsibus paszventtoiaoas kampiaip 
akmenio lletuviszka Bav. Mikolo Ark. 
bainyczta Waban*ia ir Marshfleld avė. 
per J. M. Vysk. Moldoon.3 vai. po pietų. 
Ouodotinos Dr-tea. imaoczioe paszven- 
tiainis dalyvuma. teiksis susirinkti in 
Jooo Pajaujo sale, 265 W. North .avė. 
kerte Marshfleid avė., isz kur visos isz- 
m arsi uos aat paszventinimo.' Kaip jruo- 
dotinos Dr-tea, taip ir pavieni lietuviai 
yra uirdingai praaaomi imti dalyvuma. 
Važiuodami isz kitu miesto daliu, imkit 
Ashland avė. karus iki North avė., arba 
iki AVabansia avė., ant kurias yra sta
tute musu bainyczia.

Su godone,
J. Staaskeviczia, klebonas ir 

Komitetas.
LietuvisskBN Piknikas.

Chicago. Draugyste Szv. JurgioKank. 
turės savo pikniką nedalioj 4 d. birže

lio, 1905 m. RoMsig* darže,Riverside,!!!., 
todėl meldžia visu kitu draugyscziu tojo 
dienoje nedaryti pikniku ne balių, idant 
nekenkti vieni kitiems.

Komitetas.
Didelis Baltu*!

Chicago., Draugyste szv. Franczisz 
kaus Serai daro penkta metini balių 29 
d. sausio (Jan.) 1905 m Freiheit Tur- 
ner saloje 3417 8. Halsted st. ir meldžia 
visu kitu draugyscziu nedaryti ta diena 
ne balių ne teatru, kad vieni kitiems ne
kenkti.

Reikalauja 500 darbininku m Michi- 
gano ir Wisconsino giros. Mokestis nuo 
•26 iki <35 ant menesio, boardas Ir rui
mas, kelione pigi. Reikalauja 500 ang- 
lekasiu in Illlnota, Indiana ir Iowa val
stijas. teipgi darbininku in fabrikus, ant 
tarnystes ir tt.

Ateiszaukite in offisus:
4217 8. Ashland avė.. 606 Noble st., arba 

in didyji offisa 167 Washington st.
Ruimas 18.

J. Lucaa, lietuviszkas agentas, 
(23—12) t

Reikalingas vaikinas lietuvy* gerai 
mokantis raižyti lietuviszkai, lenkiszkai 
ir maskoliszkai ir maž daug susznekan- 
tis angltszkai. Turi turėti tris ar ketu
ris szimtus doliariu užsisiatymui kauci
jos; darbas szvarus ir lengvas; neturinti 
reikalaujamu pinigu te neatsilieps. At. 
siszaukti pas

F. J. Mockeviczia,
83 Endicotl st., Boston, Mass

Tuojaua reikalingas buczern gerai su
prantantis savo darbe. Atsiszaukti pas

Povilą Rinkevicziu,
2453 116th si., Kensingtoo. UI.

Komitetas

žvaigždžią tėmi- 
laukė atsakymo 

Į dvidešimtį ir ke- 
atėjo atsakymas

la jog: arba baduojant gyvatei, jos i ^valytų nuo oa2ų ir negrų kaimų
pilve nesidaro daugiau nuodų, ar
ba kūnas jų ne išvaro, kadangi 
gal kraujuose tfuksta tokių mede- 
gų, kurios išvaro nuodus iš atsa
kančių kūno celelių. Di Cristi- 
na teiposgi patėmijo, jog gyvačių 
nuodai ne teip būva smarkus, jei
gu jas maityti lengvai pervirinamu 
pilve maistu. Taigi gyvačių pū
slelės su nuodais atsako žmonių ir 
žvėrių inkstams, kurių užduotė 
yra paliuosuoti kūną nuo visokių 
nuodingų medegų, kokios gali pa
sidaryti prie pervirinimo pilve 
maisto. Tokiu budu, kaip insk-

tirų plotų ištiesė naują popieros 
lakštą, ant kurio parašė sekančius 
žodžius (darbas taaukėsi septynis 
mėnesius):

„Tai kodėl siunčiate mums ženk
lus?'’

Ant to Marsas atsakė:
„Mes kalbame ne su jums. Mes 

kalbame su protingesniais už jus 
gyventojais planetos Saturno”.

Tiek nuo marsiečių dažinojo že
mės gyventojai.

Ant iszrandavojimo dideli ruimai. At- 
giliaukite in “Lietuvos” redakcija.

Pa iieszkojiniHi.
Pajieszkau savo draugo Antano End 

rikio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Eržvilko parap., Paupiu kaimo, antri 
metai Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti tinę ant adreso;

Frank Vainauskis.
Box 57, W. Oardner, Mass

Eaiu jaunas vaikinas, 22 metu senas, 
ir jau du metai kaip dirbu saliune; mo
ku taisyti maiszytus gėry m ui ir esiu ap
sipažinęs su tuo darbu pilnai, todėl no- 
recziau gauti darba mieste; .kam reika
lingas yra geras bartenderys. tegul atsi- 
szaukia adresu:

Adomas Underis,
Box 4S6, St. Charles, III.

Pajieszkau merginos apsivedimui nuo 
25 iki 30 metu amžiaus; esiu 40 metu 
senumo ir turiu didele farma verta 
•3000 Ypatos turinczloe tolygiu* mis 
rius ir norinczios susižinoti arcziaus ma
lones ra styti adresu:

Thomas While.
Melmont, Pierce Oo., Wash.

Pajieszkau Bernandino Kiemie- 
sio, 17 metu senumo, 4 ir puses pėdu 
augsztas, eidamas biski raiszuoja ir in 
žeme žiuri; geltoni plaukai, rauplėtas 
plaukai j?er puse skiriami. Kas Ji pa- 
temis ir duos man žinia, gaus dovanu 
•5 00. Teiksitės praneszti adresu:

Antanas Zablockis,
7 An st., New Bntaiu, Conn.

Pajieszkau savo leteno Jurgio Simą- 
navicsio, Kauno gub, Raseinių pav., 
Szimkaicziu vol., Trakiniu kaimo, pen
ki metai atgal gyveno New Havene.Con 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

J. Ssosepaviczia.
112 M III River st.. New Haven.Conn

Pajieszkau savo szvogerio Stanislovo 
Anoikio, Tytavenu pav., Papuszines so
dos, du menesiai kaip isz Lietuvos, kaip 
rodofi turėjo atvažiuoti in Cbioago. 
Turiu prie jo svarbu reikale. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

J. Jasinskis,
1075 Blue Island av., Chicago, III.

Lietuviizk** A<entan knygų Ir 
Lalkraezcziu

Pas mane galima gauti visokiu knygų 
sočialistiszku, aviettszku ir religiszku; 
szale to pardavinėju britvai, peikus, gu
mines literas kaipogi ir plunksnas pa- 
duszkoms ir patalus Viską ta gausite 
pas lietuvi,

K. Rutku, 
1914 Ann si , PitUburg. Pa.
Paniuet* nelativiama in Ja|»onUa 

oekanczioN knygos.
Ka turime veikti dėl musu [išgany

mo’
Angis darbininku judėjimo Lietuvo

je-
Ar dabar yra baudžiava r 
Užmunzimas Aleksandro II 
Kaip Matyolija persekioja Lietuva. 
Geniu dede.
Isz musu praeives.
Krumpliu Jonas.
Kas im Ko gyvena’
Paslėpęs vilko nasrus, rodo lapes uo

de ra’
Valdžion pilvas.
Dvyniai vagiu.
Aukos kares Dievui ir 10 kopijų „Lie

tuvos” siuneziame kas sanvaite.

„AU8ZKOS” Dr-tea fondai 
beetimokinaneziai lietuvinzkai 

jaunuomenei.
Isz Montreal, Canada: A. Savi

kaina, V. Žemaitis. J. Andriukai
tis, M Krukaitik. M. Degutiene. 
F. Spaicis. J. Andriukaitis. T. Re
gina J. Širva. St. Grabliauskas. 
A Statas, 8. Mockaitis po 10c J. 
Jonikailis, J - Kvietkauskas,J.Gei
dutis, A. begutaviezia, J. Kukai- 
liz. A. Zimontis po 25c A.Krukai- 
tis, J. Jokaitis po 15c. E.Savukai- 
te, E. Degutą vieži ūkas po 5c. vi
so 83.00.

Padalina: Kankintiniam *1.00. 
Lietuviam Japonijoj •1.00. „Ausz 
. ............................................................... 100

Isz Brockton. Mass. S.Maczius 
F. Aloseviczia, L Damaszinckaa 
K. Breiva, S Dauaitii, M. Venc
kus po 25c. P. Baranauckas, J.Li- 
zikeviezia po 5c., F.Bartuseviczia, 
A. Šaukis po. 10c., K. Zaleckis 
50c. 8. Kriauczinas 15c. viso 82 45.

Paskirsto: Kankinliniams 81.25.
„Auszrai”..............................................f-2®

Atiko* kankiutiniaini*
Buvo................................ 895.28

įsa Montreal, Canada................. ‘..1.00
įsa Brockton, Mass...........................1

Tik už 10c.
Turinas kuogražiausiu popiet u su vi

sokioms pavincaiavonems ir kuopuiklau
sioms kvietkoms, kurios rodosi paeitos 
kalba. Kas prisius 30c. gaus 14 popie- 
ru ir 2 knygi. Žydo paku U ir Sallauioao 
knyga. Taipogi mes parritraukpme te 
Palangos lietuviazkoe Trajaukoe. kuri 
yra geresne už visas kitas, boksell pasiu
sime už 30c. Turime didele krautuve 
visokiu Knygų. Abrozdu. Abroedeliu 
atidaromu Altorėliu ir ražaneziu tikru 
krajavu. Mu»u krautuvėj pigiausios 
prekes periieriams ir sztorninkams: mes 
reikalaujame agentu ir duodame gera 
uždarbi. Norintiems dasižinoti Pl
ėšiaus už 2c. stempa pasiuneriame kata- 
Uoga.

Matheus Zukaitia, 
*27 E. Main st., New Bri’- Conn.



Visa gyvenimą nedirbo
Nėra reikalo darodinėti, kad 

triūsas yra didžiausia priežasČia 
pagerinimo civilizacijos. Galima 
vien priminti tai, ką tingumas gali 
padaryti; Markyzas de Spthalo I 

-klausdamas grovo Horuce Vere 
• apie priežastį myrio brolio savo 

grovo Horuce, atsakė: ,,Mirė jis 
mielas tamista, dėlto kad nedir
bo.” „Ištikro”, atsakė Spinola, 
to užtenka užmušimui stipriausio 
žmogaus.” Netik kožnas iš mus 
turi dirbti, bet kožna dalis musų 
kūno turi pildyti savo pareigą. 
Daleiskime jeigu skilvis liautųsi 
veikęs, arba ąptaka kraujo apsi
stotų, liga ir myris butų pasekme, 
ar jei bent męs vartotume Trinerio 
Amerikonišką Elixirą Kartųjį Vy
ną, kuris kožname atsitikime pri
vers skilvį veikti, privers apytaką į 
kraujo reguliariškgi sraventi. Nie-' 
kados neleis tinginiauti jokiems 
organams visame kūne ir visuo-! 
met privers juos vęikti sveikai; iš- ■ 
gydo kožną svilvį. Turi savyje 
gryną raudonąjį vyną ir impor- i 
tuotas šaknis ir gali būti įmamas 
į silpniausius vidurius. Kokioj ? 
nori ligoj sujungto) su netekimu 
valgumo visuomet atgabena kuo- 
geriasias pasekmes, atnaujina . ir 
pagerina kraują ir visiškai tave iš- ■ 
gydis. Ant pardavimo visose ap
rietose ir pas patį fabrikantą, Juo- j 
zapą Trinerį, 799 So. Ashland 
av., Chicago, 111., Pilsen Station. į

Nlkod.

•‘Lietuvos” Agentai.
NEVY .YORK. n. y.

JonM Naujokas, 336 Brootne st 
A. Leanievrskis. 144 E.Housioo St.

So. BOSTON. MASS.
Gandrelis. 191 Alhens Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry at.
A Stanelis, 281 Morn* Avenue

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkevviozius. 73 Grand at.
Jo*. Matutis, 112 G r and St.,

SHENAIJiDOAH. PA
Andrius Maczis. 133 S. Main st.

* WATERBURY. CONN
JonM Taraila. 834 Bank su

K ST. LOUIS, ILL.
J. J. Ražokas,

____. NEW BRITAIN. CONN.
M L Chepoois, 72 Jubilee St„

BALTIMORE. MD.
L. Gavrlia, 2018 N. VVaahingiou si

PHILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas. 925 So. 2nd St.
J. Rukevicze 3243 Salmon Street

SCRANTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1514 Roes Avė.

MAHANOYCITY. PA.
A. B. Strimaitis, 138 W. Spruce Street

CLEVELAND. OHIO.
K. Rutkus, 564 Hamilton at.

PITTSTON. PA.
Jur Kaaakevviczia. 1150 Wyoming avi.

TURNERS FALLS, MASS.
K. P. Szimkonia,

MOUNT CARMEL. PA.
Jonaa Baois, 

SEATTLE, Wash.
Adu Sukurakia. 307 Mtynard avė.

8C0TLAND.
K KiUuiku. 24 Pentland PI.

BRIDGETON GLASGOW.

Angliszkai 
iaz užduotiniu po 
Km pri*ius *10° 
nuo pat pradžios

spaudos visa knyga 
350 lakaztu, 
gaus ja dykai.
ant pažiuro* ui 10c. 
ežiu markiu.

W. J.
303 N. Main it..

tai skaityt, ranyt ir suprast 
iniu po lekcija ku nededa, 
i 11.00 iraus visus i s ze justus 
adiioe iygzziol laksztus ir to- 
30 balandžio. Kada iaseis isz 

įsa knyga su žodynu suvirsi 
,u, koznas prenumeratorius 
kai. Pora lakaztu prisiusime 
m už 10c. arba ui 10 viencen- 
iu. Adresas yra toks;

W. J. Petkon.
in st., Brockton, Mass

Dr. C. Z. URNICH, 
HoksliMzkiM aklu daktaraM. 

Gydau visokfaa ligM akiu ir prilaikau 
reikalaujantiems akioiua; auiazaukti 
rvikia vakaraia ir nedsllomia, arba per 
laiaskua.

246 E. Chicago a v., arti Clark ak 
(D-XH)

F.PBradchulis
Attornej tad Cooasdor tt Ui.
Cbunber oi Comaerce Bldg. Room 709
8. E. Uorner LaSalle A Waahington ata.

CHICAGO, ILL.
Telephone Mala 3543.

VVleninieha lietuwya adwokataa, baigę* 
mokalf luriaprudenci jo* czion Amerikoj 
Weda prowM kaip civiliaskM teip ir 
kriminaliazkM wiauo*e auduoc*.
Ree.3112 S. Halated arti 31 moe.

Ant 17 Akmena
' Patentuotas regulia
torius, susukta uis u ka
ta ss tr sustatomas, vy - 
rišiku ar motrrisskas, 
18K auksuotas, dvigubi 
“Huntiag” iškištai, 
■milai isakvtetkuous. 
frikral gerui laika rodo 
Yra visur vartoj s m«« 
ge lakink alio tarnu, 
ka>po geriausiai laika

gROTtiSg

LYON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

CHICAGO, ILL.
-------------------------- ESTABL1SHED 18? 2

gROTiiĘB^

Kodėl turite pirkti isz Lyon Brothers Kataliogo
Lyon Brother’s yra teisingas 

kataliogas. Parodo praktišką me
todą pirkimui' tavorų. Užčėdina 
jums pinigus, nereikalaujant ap- : 
mokėti keliaujančių pardavėjų, jų 
algas nutraukiant nuo prekių, j 
Visada jums yra po ranka ir visa
da galite susirašyti apsteliavimą, 
nereikalaudami Nutrukti. Tavo- 
rai katalioge iliustruoti ir aiškiai 
aprašyti, yra beveik vis tas pats, 
kaip ir tavorus akimis matytumė-

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

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

Teip aiškiai darodžius paranka
mą pirkimo iš Lyon Brothers ka-

rus, ar-gi užsisteliuosite iš mus ka 
taliogo, ir tuomi padidinsite savo 
pelną? Ar jus pasiliksite užsimer
kę ant savo naudos, gal patėmysi- 
te Taktą, kad svietas žengia pir
myn, ir kad Lyon Brothers kata- 
liogas yra pastovus užvedimas 
naujos gadynės. Idant galėtumė

Jeigu jus asabiškai galite atsi
lankyti ir peržiurčti mus tavorus, 
su didžiausiu noru jums viską pa
rodysime ir žinome iš praėjusių 
patyrimų, kad kartą pamatysite 
mus tavorus ir jų prekes, visuo
met pas mus pirksite. Yra tai pa
tyrimas tūkstančių išmintingiau
sių prekčjų šios šalies, ir turime 
pilną užsitikčjimą kad galėsime 
jums darodyti.

Kitiem neparduodame tavoru, tik prekejams

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. Kauni dykai, jei užairaižy
si laikrMzti „Lietuva” ir užmokėsi 62 00 
už viso meto prenumerata isz virszaus. 
,,Lietuva” yra didžiausias ir geriauaiM 
laikraaztis visoje Amerikoje. Joje rui 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujipnu.

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

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvy*” 
iazleisiojo, adresuodamas taip: '<

A. OL8KKWSIIS.
924 33rd Si. Station 60 Chicago.il

Jonus Jonikas

Naujas Iszradimas.
Musu naujai ilrastaa ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
“TageTeaic” y ra geri ausies ir sveikiau* 
sies ui visus kitus iki iiol buvusius kar
čius ir kitokius vynus. Togu Tome prs- 
ialina visokias ligas, kaip tai: Reuma
tizmu. neuralgia. skaudėjime vidurių, 
sunkumu ant krutinės, taipgi taisos- 
petilf: žodžiu sakant yra reikalingu 
kiekvienam žmogui Mes tarnaudami 
savo guodotiniema tautiečiams vely* 
jame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastu vyną Togo Tome. 
Prekė ui bulelį |1.00, ui tuaina *7.50 
Reikale prašom atsišaukti ant adreso:

TOCO WINE CO.
517 Mihrauke* Ava.. CHICAGO. ILL.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
u-’ineni. .Irau^v.teni* tudlrb*:-

k»k», Nzarpau, Juou- 
K m k arda •», Zvaktvllaa, 

'urvą ir dėl M* ražai k u

i, ArauUk. italui, t i-
i. Stula, ir wi«ik bai

darbe* butu priderančiai atliktas ir tuom auaselpti savo tautetj, peareakila ji tikrai 
lietum aitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DItImIob 8t, ChicagOv In-

MARJA IM)W1ATT

Kauno f u b 8aau!iu pavieto

Nei $1 vNereikia Mokėti iki Iszgydymui.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Gan*u» n ietį iškan užtiurStoJas, užbaigęs vokiNkuH ir amerikoniAktiH Universite

tu*, hu daug metų patyrimų yra autorium, iArodiuėtojuin ir specialistu gydyme 
privatiAkų, nerviškų ir užnisenėjusių ligų. Tūkstantiai jaunų vyrų tapo iAgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszsęyjimui.

State Medical Dispensary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių,

Inejimos per 66 Van Buren gatve, Tolinas 6, Chicago, III.
Mtt u t prato* • tisai kaaėiančte t nuo uttiaeMNi'H 'lęų. nuo kurtą nega'tjo ikaigyėyti, ataikaakti j mutą jyCyeyčią ir pama

tyti musą NAUJA BUDA, kum yra laikomai tu neklaidingu.

OfUto valandos: nuo 10 ryto iki 4 [<> pietų: nuo 8 iki 7 vakare. Nedėliotos ir iventadiemaia nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

ir Livery Stable
Laidoja mirusius, paršam d o karietas 

ir buggee ant pegrabu, krikai lynu, vone
lių ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perk rausly cnu visokiu daigiu iaz vietos 
in vieta in dypus ar iaz dypu, anglių iaz- 
vaiiijimu ir tt.

TeleioiiaM 3. We»tville. III.
(14 X—7 I "05)

loo lorn-spaidata ant Koji tiklOc.
Gnn.i»w)»s« i.z<y<iym«

Flaaku .llaklma aalalklt, ir.utaakii

turima

j. M. B. Cbem. Co.

2 =
3 J-k

b ®

723 W. INth Street
Nuo M?t* iki IOum ryto

TeUuunast Morgan I3N2. ' 
Tai*foaoot galima lai kiekvicau* Q 

apuoko*

Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu.
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

moraliau

vakarasJ - E M 
□

Naujausiai Isrrastos'MMicinos

n

Morris Forst <& Co.
Con 2 id be, A SautIDeld St., PitUbvį, Pi.

“JtMIEUCU".

iuvbratt 
kita Ui

stačiusi

Ar yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą Projetoritį 
Dtą E. C. COLL1NS“A. Visi laikraščiai per dešimtį metų yra rašę apie jo nepalyginamą sagie- 
bumą gydyti ligas, kurios buvo laikomos už neišgydomas kitų Daktarų.

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

Kovojimas su liga, tuo didžiuoju naikintoju laimės žmogaus ant žemės, buvo jo darbu diena 
ir naktim per dvidešimt metų. Jis dar vis nepameta &ito gero darbo Šiądien.

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

Perskaityk kelis iš sekančių pripažinimų. Tegul pasako kiti, ką Prof. Collins yra 
jiems padarę*^jjs gali tą patį padaryti ir tau.

ItRANGVS DAKTARE:—

- Kalėkite klvusliai paslapcslu prekių 
trmiaus pedu-ulaasa kaiata Us

Asz iszgydau nuodugniai kraujo ui- 
nuodyjima. reumatizmą, u|senejustas 
paslaptingu ligų ir ligų paetnancziaa 
nuo žagimo save ir iszdvkumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejtma po krutinę, sąnariu, nugarų* 
ir strenu; gėlimą ar nejiaprasta ptaikim. 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre 
bejima kraujo, hcunelinavusius paakiua, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonu ple
ntu ar ronu ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, uikietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma koįose/indubusiu akis, uubegima 
sekios laike miego ar prie nųsiszlapini- 
mo. negale)ima miegoti ar valgs ti, dusu
ly. trumpa kvepavima. niežus, skuroe, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai padalantis, 
baubus, gėdingu, nusiminęs, u iširu pi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiazkoa aa 
lys yni nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro pnderyacziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstu kokia li^a, tu
ri tankiai ulapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o uz auosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai

Susiuiapinimas lovoje bemiegant yra 
labai ink irus kenkimas, ir daugumas ne- 
įieszko pa^elbos tikėdami jog negalima 
iszsigv dvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydvma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviuką knyga apruzaoezia vi
su vyriszku ir pulaptingu liĮjas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydvti.
Dr R M DftCC 175 S. Clark SI. kerte 
Ui. d. in. KU33 Monroe. Chicago. 16.

Ofteaa atidarytai kasdien nuo 9 iki 4. Paaedalio. 
Seredo*. Patayeatoi ir Sabatoa vakarais nuo 6 :X 
Iki* Nodeltom aao 10iki L

sis a«d» Radi k ai gydymą- pareasykite pa*

Prol. J. M. Brandam
Ne* York ABrooklyn. U. S. A

Nerviszki Vyrai.
'i.iunatu

ta PtrtJtaitptUr t na patarga 
AT3.Ii(J/Al. '

Su pnnnrgn yrn vyram, t .trina to. n.r.l.n-

vertes gydymus. Nuo dirtu Bepagysiu, o suolą . 
tai vartodami vaistas suaalkyslte pilvo tlebezio- ■ 
Jlma. utauodiaslte visa .iatema ir padarysite | 
savo liga na mg ydom a

vyrt.ikumo, .tlpaa atmint]

tilo Eropn p«g«lbr>. jle.ztoti pa. g.r.u luun. 
"kur. man* Ir isa<yde.

To daktaroreoapta. pagal kuri man val.lal

patyrimo. tod,l ui noriu ir kitu, pngnlbatl. K.« 
man aprnaiy. .avo Ilga, a»a lam paniūkia ukp»- 
eaatvtam, lai.zk, to reonpto kopija .u patari
mai, dvkal. Aujangavan .įimtu. Įninku tas

Recepte oSraasytl stiprus bet nevedi ugi vai
stai ir receptai teip pemijUi kad vaistui gali
ma gauti kiekvieaoje geroje aptrakoje ut maiua

Inotl jurai.
vaistas, karia Jas aaaorite. J .fra patvatysite 
mane kam* aon avtet.iaza, galite tai pagar.yU 

szltaae paesiama lalkrasstyje.
Ssi pasarga gal šabu, daugiau garalaama. 

taigi raasyklte man .tiandian. o gausite to te
tapto kopija ir reikallsgus patarimu, dykai 
taojaua. 8iy paalulltlma a.i gailu atlikti ba jo
kiu Jum. k austu. Adresuokite:

C. Bontson, P. H. bei 655, Chicago. III.

i truksi > |x! <H> Ali

Tnrkoii »e> »U w A ir virus 
MII VOŠIU .. M. 1*0 » „ 
Hraadr ta OO .. „ 
Boro, teka . »-• ISO .. ..

BIBLIJA.
Lietuviszka biblija vokiazkoms lita- 

roms seno ir naujo testamento drūtai* 
grąžei* apdarais 1134 puslapiu, au pri- 
siuntimu *3.00 ir teip visokiu knygų paa 
mane galima gauti. Teip pat turiu dau
gybe Abrozu Philadelpijo* skerdynes 
lietuviszkoie Bainycsioje au prisiunli- 
mu vienas 30c. 2 už 50c Perkupcziama 
parduodu labai pigiai. Adresuokite:

J. Petrikys, 
M14 Ros* av., Sc ranto n, Pa.

:25 XI)

Prekes apgarsinimu
1 colis druko, už 1 syki.....................50c.
Paprasti pajieszkojimai ar draugya- 

cziu mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. už kožna ayki.

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS

AR SERGI?
Jeigu sergi tai atsiusk už zc marke o 
apturėsi musu nauja didely katalioga 
kuriame yra apraszyta placziai ir 
aiszkiai visokios ligos, ir pasako

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
kokias gyduoles naudoti ir kiek joe 
kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanas 
karpas, papautus ir užauginti plau
kus, tisus, barzda ir tt Parodo pa
veikslus ir prekes yvairiu Elektro- 
Gydancziu aparatu n* kitokiu daiktu.
JOKN'S SUPPLY BOISE

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

Gyvenimas viriui Aptiek**.

CHICAGO, ILL.

karpai, papai 
kus, ubus, bai

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

Prekyste:
auksintų Gruma to m rašomų mašinėlių.
armonikų, akripaų, klarnetu, L .__..ų. akripaų, klernetu. koncer-^ųg^^^y 
tinku, ir Kitokių muzikų ir tavorų.

Aragri teisingai įniks r
dėlto? Ar sariakripkaarbaarmonika tu
rinčia gerų balsą' Tai pirk nuo M. J. Damiįenaiiio. o 
gausi ta vorą pinigų vertą, ir sykį pirkęs, busi kostu- 
rneriu ant visados

Apsteliaviaias i* kilų miestų atlieku greitai, ir išsiun
čiu į visus Amerikos kraštus Reikalaujant kataliogo 
nuo visokių daiktų, reikia prisiųsti ui 6 c. markę dėl 
pačt< kaštų Adresas:

■. J. DAMIJONAITIS.
S106 S. Hahtsd lt, CHICAGO. ILL.

ĮV rui/iM mene pirkėjams oal A'aiegy ils teari «*<•»«< ge pro*^ dcaiaį KALKSDOKIV teUm 
7*mW Hirit grg prrnkrlf j kitq virtį. trttrtirt pabarti nre aa>Uf adteoaf.

PIKMUTIM8 L1ETUVISZKAS 
Advokatas Marylando valstijoje, 

ADOMAS GREGORIAV1CZILS 
20 E. Leiington 81., BALTIMOKE, MD.

TEMYKITE

/
Kad perkelemia muau dirbtuvių iaz 

l«*wrence, Mase in Boston. Masa ir už
siimame tuomi paežiu -dirbimu gražiau
siu popierių raazymui grumstu au viso
kiom pavinesevonem, gražiausiom kviel 
kom, abrozeleis ir.ka tik kaa nori, už tu
ziną 25c., 5 tuzinai už 51.00 duodamo 
pulke dovana prie 5 tuzinu pirkinio. 
Tejppat užlaikomo daug skyrių atidaro
mu altorėliu ir visokiu abrozeliu, azilkl- 
niu, auksuotu, sidabruotu ir tt. Szkap- 
lieriu ir Rožancaiu. 
krautuve visokiu knygų,
agentu ir duodamo dideli 
reeuokito teip.

A. Žvingila, 
P. O. Box 3232,

Tuiitne didele
Reikalaujame
uždarbi. Ad

Boston, Mass

Km priaius savo adreM, gaus nauja 
musu katalioga.

Baniai kur tu 
begi? Nugi |>a» 
Petrą Neleki dm 

iastroczkea, o

vedyti, dm jiaturi 
puiku ir aaalla ba- 
varaka alų, gardžia

arielka, cigarus net 
lai Havanos, o iazaigerua gauoi žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, lai jau 
Igiau au lamiata kalbeli negaliu. Lik 
veikM turiu akubinlia. Prie to jia turi 

puikia aaie dėl veseliu ir milingu ir pa- 
klauao kiekvieno, o ypaca už tlumocziu 
auaikalbeti angbaakai. Ateikite pas ma
ne, o mz jum palarnnuaiu už dyka viso
kį uoee reikaluoee ir provooe. Atvažiavę 
iaz kilu mieatu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3821 A u būni av., Chicago, III.

(Tarpe 33-ioe ui. ir 33-lo PI.) 
Teiephonas Yarda 6012.

Dykai! Dykai!
Gaus klekviesas Daktar!U| kuygutp ap»- 
liga. vyri,, motery ir valkiĮ kaa prisiūtu

L—VA, P. 0. Bai 2M, 
MADISON BQ-

tt. Krafmki iiąydvtas ano reumatizmo 
rankose, kojose ir strėnose. 

Brockton. Man.

vaistas. kuriuos vartadanu

U ALERYAN OSMOLKKI. 
6M Maia M.. I*»t>>non. X J.

Domicėlė Matukaitiene ilfydyta nuo 
nerviškam o ir sunkaus skau- 

Aėjimo krūtinė,e.

GARBUS PROFESORIAU -
Sirgau auo kvleln, įn-ią utdrgimu gumbo. b«ltomsion>». nuo ko 

vl.ilkai .ublogėjau ir nupuoliau ant .vrikaioa, prr ką turėjau kreip
ti. prie daiArelin gydnoją. bvt vk-tojr gauti pagėrejlmą. jauėiau.i 
vi. bangiau ir jau iki tokio laiptui", kad gyva»tia mano kabojo 
kaip ant plauko Uakaiėiaal apte ganą Prof Collin.'a. nūn »u di
deliu uencea, paraliaH pa. jį apvalydama m’o ligą klaupiama nal,«. 
Mova m-prallaii valaką, vienok ji. juo* pvi.iuntė. Priėmiau ir pra
dėjau vartoti ir lalp»ąi>kai mano .veikalu augo ir dalmr jauėiuo.i 
viallkai .veika, kaip niekad kitadoa. Meldiiu tad pr imti nuo 
many, limteriopą padėkavony.

Idant Dievą, .uleiktą Tarautai kuoilgiau^ gyvenimą, .ią.lu 
Jam maldau

KR INGUS PROFESORIAU <X)LJ|>lkH:—

įėjau mė-go<i. naktimis kaitau, viduriai buvo »„gode r «J-»i tv ieik 
negalimu sugroniulio«i mano ma-sžą. Man i viduriai buvo Iramsai iė.

7 . ■ " K-m. « , . - K.-'-*.’ 18 H' ui M M'ISKBSl
ėodiią JU»> padėka roti ui Jutą darbą.

Ai meldtiuoat pa, motą danetAkąJį Tėrą. idant Tamt.ta lirai gr 
v«-ntuin<4 dėl |«darvtno daugrrro/liam- ktlmm*. u-rganii-mi 
teip kaip ak. Gali TaniiMa >unat«kMi litą 1 atiką kaip tau puOitka. 
Jri manai, kad jis prisidės prt* g.>ĮJ>ė)im<. kitiemsVargia ra- pa-tei.ti 
A* tinan. kad jeigu Tamtsta nebufum man pagelWje>. tai buėiau at- 
&ksillPas« L-« VMS «uaa« n_~ rr1 i tasaarua, MaaJki—a

HELENA DOBROSIKLSKA.
McKee»port. P»

A* gydilauti pa. tavo namu daktarą ir praleidau daugylą- pint 
gą. kartai, pagėrę|n bl*kį ir vėl atkrito liga. Ai leipui turėjau reu- 
matomą artlau.io bodo ir b. mane apleido. tuk-tan-Į »ikią aėiu Ta
rai tat. A* u Įaugau ant dvylikti, .varą niw> pradėjimo iani fiiaą

Su tirdipfumu OLIVER VLONTIER.

Jeigu kenti kurį iš sekančių nesmagumų, tai esi sergančiu ir reikalauji sugiebaus Daktaro 
pageltos kol nueisi artyn: Nervišką ligą; Drebėjimą Širdies; Chronišką katarą plaučių; Inkstų ligą; 
Kepenų ligą; Reumatizmą: Skrofulą; Galvoskaudį; Gėlimą strėnų ir pečių; Katarą pilvo; Dyspep- 
siją; Džiovą; Kraujatekius; Gumbo ligas; Baltąsias. »

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

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

Professor Dr. E. C. Collins,
40 VVest 34tH Street, INew York, N. Y.

NESIUSK PINIGUI ^vfijFmnu.
dnoaimn tiilraunėlun dolierlu verte* praaentus 
miuu koatumertema. Prialiuk mums savo pil
na adreaa ir arėUusU axpre*o stacija, o mes tau

nunUo nSnlu; 1 A«Ho, tpiUta:
a^*ėžaM«rtao ir maloniu puihi; 1 por

na pliuline illku iikkrta skrynute. Kxiaatvel. 
perilurek vUka » Figų Uu tie daiktai tinka, uirookek ei presui B3.O7 ir atreilmo kaltu, ir 
^.nmk tavorua. jei netinka nemokėk na vieno eento- ' ••k»*2^‘nL’u'’ 
m«nduotamei mos saro draugams. Sue daiktai su inotarrlKn UiKrodallu Ir 48 coun U^u ienciufa- 
lla KaAtuo> *7U. Mea g<hme juos prisiųsti Uu ir rxčtu, ki<u m uApraijrmu prisiusi YUua

1SS W»«hinaton 8t., Oiica«o, III.

Kur gali gauti ,,Lietuvą.” 
„Lietuvot” redakcija turi savo agontua 
Brx>klyne, Philadelphijoj, Baltimoreje,

Srtai agrnui adresai. 
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand at-
Jo*. Saunakis. 227 Berry at 

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicse, 3104 Richmond, Si.
Jo*. M Smolenaki, 783 So. 3 nd Su, 

Baltimore, Md.
Wm. J. Morton,

8. E. Cor Sharp A Camden au.
Paa azituo* agentus gauaite „Lietuva’ - 

ui 5c. kaa aubata.

c . ■

Chicago.il
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