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Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Japo

nija.
Japoniečiai galutinai užė

mė svarbiausią Port Arthuro 
fortą, fortą 203 metrų, Ant 
jo užvilkę sunkias kauuoles, 
japoniečiai: gali apšaudyti vi
są fortą, jų kauuolių šūviai 
pasieks jau ir besislepiančius 
porte maskoliškus kariškus 
laivus. Rods maskoliška ka
rės ministerija, kuri pirma 
nudavė, jog netiki, kad tas 
fortas butų nuo maskolių pa
veržtas, dabar garsina, buk 
tai ne svarbus atsitikimas, 
kol ja[K>uiečiai nepaveržė ki
tų kaimyniškų fortų. Aišku 
vienog. kad teip garsina tik 
ant raminimo žmonių. Kad 
fortą. 203 inetrų Stoessel lai
ko už labai svarbų, galima 
jau manyti iš to, kad jis, su 
visoms savo pajiegoms bandė 
tą fortą nuo japoniečių atim
ti, tik nepasisekė: jo užpuoli
mą japoniečiai numušė. Ant 
mūšio lauko liko čielos krū
vos užmuštų maskoliškų kar
eivių, terp užmuštų buvo ir 
daug jurininkų nuo kariškų 
laivų. Todėl japoniečiai 
mena, kad maskoliški kariški 
laivai, arba bent didesni.jų 
dalis, ne gali išplaukti ant 
jūrių, todėl kanuoles nuo jų 
pergabeno ant kranto^ o juri
ninkus priskyrė prie žemės 
kariumenės. ■>

laivynės Port Arthure yra vi
sa admirolo Togo laivynė, ar 
tik jos dalis, nežinia. Dabar 
ant jūrių maskoliški kariški 
laivai visai nepasirodo, todėl 
ir japoniški admirolai neturi 
ką veikti. Ar prie Vladivo
stoko yra laivynė admirolo 
Kanimuros, teiposgi nežinia. 
Angliški laikraščiai praneša, 
buk pasislėpę į Vladivostoką 
maskoliški kariški laivai teip 
drūčiai paskutiniuose mū
šiuose likosi pagadyti, kad 
pataisyti juos urnai negalima; 
tie laivai negali išplaukti knt 
jūrių, todėl visai nėra reika
lo juos daboti, 4aivyne admi
rolo Kamimuros buk dabar 
daboja išėjimą iš Port Ar
thuro, o Togo visus savo di
desnius laivus nusiuntė ant 
pataisymo į Japoniją. Ren
gia ir drutina jis savo laivy- 
nę, perdirbo visus paeažieri- 
nius japoniškus laivus, plau- 
kinėjusius pirma terp Ameri
kos ir Japonijos, apšarvavo 
ir priskyrė juos prie savo 
laivynės kaipo kariškus krei
serius. Lauks jis su savo 
laivais, arba gal plauks ant 
pasitikimo garsios maskoli
škos Baltiko laivynės. plau
kiančios į Aziją po vadovyste 
garsaus admirolo Roždestven- 
skio.

Vokiški prekėjų laivai ap
siėmė maskoliškai Baltiko lai
vyne! ant kelio parūpinti an
glis, bet kiek tų anglių turė-
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stai. Reikia vienog palauk
ti. Iki šiol chiniečių atga
bentos žinios tankiausiai pa
sirodė melagingoms.

Mandžurijoj pereitą xsan- 
vaitę nebuvo svarbesnių susi
rėmimų. Rods kazokų virši
ninkas, jenerolas Renenkamf 
pranešė, jog jam pasisekė ne
tikėtai užpulti ant vidurio 
japoniškos kariumenės, atim
ti dvi kanuoli. Japoniečiai 
nė ne bandė gintiesi, bet bė- 
go pietų link. Paskui1 vie
nog kita japoniečių dalis 
stengėsi užimti kazokams už
pakalį teip, kad reikėjo pa
likti ka n uolos ir vežimus ir 
bėgti, kad netapti apstotais. 
Ar pasisekė ištrukti, nežinia. 
Nuo Renenkampfo dabar 
nėra žinių. Gal jis a [įstotas.

Dabar iš Mandžurijos atei
na tik prieštaraujančios ži
nios. Pagal vienas — Kuro- 
[»atkin vėl rengiasi su visoms 
pajiegoms žengti priešakio; 
tai vėl, kad tą rengiasi dary
ti japoniečiai. Ką vienog iš
tikro rengiasi daryti kariau
jančių pusių vadovai, neži
nia.

Paskirtas viršininku antros 
Mandžurijos armijos, buvęs 
viršininku Vilniaus kari
ško apskričio, jenerolas Grip- 
penberg.jau atkako į Charbi- 
ną. Kur vienog yra ta jo ar 
mija, nežinia: gal tos armi
jos dar nėra, atseis jenero- 
lui ją ant vietos suorganizuo-

Jeigu Maskolija apdovano
jo bulgarus konstitucija, Ui 
to reikalauja nuo savo val
džios ir Maskolijos gyvento
jai. Žemiškų institucijų re
prezentantus jų reikalavi
muose paremia Maskolijos 
advokatai, universitetų pro
fesoriai ir kitokį įtekminge- 
sni žmonės. Dabar randas 
iš tikro nežino ką daryti. 
Ant numalšinimo žmonių jis 
sušaukė žemiškų institucijų 
reprezentantus, pasitikėdama, 
kad jie neišdrys plačių reika
lavimų statyti ir viskas paii- 
liks teip, kaip buvo iki šiųl. 
Ant to randas apsiriko, nes 
sušaukti ant rodos žmonių iš
rinkti institucijų reprezan- 
UnUi drąsiai ir atvirai pa
reikalavo konstitucijos. Prie
šingų tokiems reikalavimams 
yra ne daug. Iš laikraščių, 
priešinasi įvedimui konstitu- 
cijonališkos rėdos vietoj u- 
rėdninkų sauvalios, tik: 
„Graždauin” ir „Maskovski- 
ja Vedomosti.” Iš įtekmin
gų maskolių konstitucijai ne- 
priUria ir garsus maskoliškas 
raštininkas Leonas Tolstoj. 
Jis konstituciją laiko už įna
gį pris|>audimo varguolių. 
Teisybė ir su [tagelba laisvos 
konstitucijos rėdomuose kra
štuose. kaip antai Ameriką), 
varguoliai yra prisįtausti, bet 
užtai ne konstitucija kalta 
tik pats žmonės, kurie konsti
tuciją pavertė į įnagį pri

ko žmonės, su mažu išėmimu, 
šalininkus savistovystes 
landijos, priešininkus 
rengiamų pančių.

Dėl karės su Japonija
skolija nužudė Tibetą, kuria 
pateko Anglijai. Dabar An
glija stengiasi su visu išstum
ti maskolių įtekmę iš Persi
jos, kur jie buvo beveik iš
stūmę anglijonų įtekmę. Jei
gu sykį anglijonai Persijoj 
išsiviešpataus, jau jų be ka
rės neišstūmė maskoliai. Kol 
Maskolija veda karę su Japo- 
nija ir kol ant karės lauko 
ją pasiekia vienas po kitam 
ue|>asisekimai, maskoliai ne
gali Anglijos mierių stabdy
ti, Anglija dabar Azijoj turi 
liuesas rankas ir iš to naudo
jasi 
dos.

skoliškų kariškų laivų, dau
giau auglių ir vokiškų laivų 
kapitonai negali gauti. Azi
joj vokiečiai neturi anglių, 
jas paimti atplaukė tie laivai 
ant prigulinčios Anglijai sa
los Ceilon, bet salos guberna
torius gavo prisakymą neduo
ti anglių, kadangi pasirodė, 
jog vokiški laivai jas per
krauna ant maskoliškų kari
škų laivų ir tokiu budu laužo 
nentrališkumo 
Prancūzai ' rods 
Jibutil anglių 
bet jie fnaskoliškiems kari
škiems laivams jų neduoda ir 
ne tik ne duoda, bet savo 
porte nedaleido maskoliams 
paimti" anglis nuo vokiškų 
laivų.

Ką toliau darys Roždest- 
vensky su savo laivyne, jeigu 
anglių negaus? Jeigu voki
ški laivai jam pristatanti an 
glis kiekvieną kartą turės 

i plaukti ant paėmimo masko
liams kuro į Vokietiją ir pa
skui ant jūrių j ieškoti Rož- 
destvenskio laivynės, tai per
eis ilgas laikas, kol garsus 
maskoliškas admirolas susi
tiks su japoniška laivyne.

Pereitos nedėlios dieną at
kakę į Čifu chiniečiai atgabe
no žimą, buk maskoliai atė
mė atgal fortą 203 metrų. 
Maskoliškas konsulius tno- 
jaus tą linksmą naujieną te
legrafu persiuntė į Peterbur
gą. Bet maskoliškas randas 
iki šiol to paskalo nepatvirti
no. Reikia todėl manyti, 
kad žinia ta neteisinga. - Jei
gu japoniečiai ant veržimo to 
forto paaukavo daug karei
vių gyvasčių, tai sykį paverž
tą fortą turėjo ginti gerai. 
Jeigu jie atmušė sykį visų 
maskališkų pajiegų užpuoli
mą, tai dar lengviau galėjo 
atmušti užpuolimą jau apsilp- 
nytų dėl didelii) nuotrotų. 
Jeigu chiniečių atgabenta ži
nia butų teisinga, butų rie
stai su japoniečiais. Tas 
rodytų, kad jie, nepaisant 
ant didelių nuottotų, negali 
apvaldyti Port Arthurą. Jei
gu jo neapvaldys, kol at
plauks Roždestvenskio laivy
nė ir jeigu jai pasisektų pa
imti viršų ant laivynės admi-

užpuolimo maskoliai turėjo 
turėti labai dideles nuotro- 1 
tas. kadangi paskui Stoessel 
meldė jenerolo Nogi apstab- ’ 
dyti karę ant tūlo laiko, kad • 
galima būt palaidoti užmuš
tus. Nogi ant to sutiko ir 
ant palaidojimo negyvų davė 
maskoliais šešias valandas 
laiko. Pasibaigus tam lai- ■ 
kui, japoniečiai vėl pradėjo 
bomborduoti lygiai patį mie
stą Port Arthurą, kaip ir e- 
sančius dar maskolių ranko
je fortus.
. Chiniečiai atgabeno į Cifu 
žinią, buk prie veržimo forto 
203 metrų į 24 valandas laiko 
japoniečiai nužudė net 15000 
kareivių.; Be abejonės nuo- 
trotos japoniečių turėjo būt 
ne mažosj bet apie tikrą skai
tlių užmuštų ir pašautų chi- 

„niečiai negali žinoti. Jie 
moka kiekvienam pranešti 
malonias žinias: japonie- 
čiams praneša apie didelius 
skaitlius užmuštų maskolių, 
o tuos vėl linksmina žinioms 
apie didelius skaitlius užmu
štų japoniečių. Ir maskoliai 
ant kalvos 203 metrų ne ma
žas turėjo turėti nųotrotas, 
kadangi jenerolas Nogi, pra
nešdamas apie užėmimą tų 
kalvų, sako, jog japoniški 
kareiviai naktį praleido ant 
krūvų maskoliškų negyvėlių.

Maskoliai valo nuo minų 
išėjkną iš porto; todėl japo
niečiai mena, jog maskoliški 
kariški laivai bandys išplauk
ti iš porto ir valo išėjimo ke
lią. Jie vienog negali tikė- 
tiesi ištrukti, kadangi laivai 
teip šūvių pagadyti, kad ne
gali atlikti ilgų kelionių,nega’ 
Ii jie turėti nė pakaktinai an- 

. glių; todėl maskoliškos lai
vynės viršininkas nori vien 

s su laivais išplaukti ant gile
snių jūrių ir jeigu negalės iš
trukti, ko pats nesitiki kad 
galėtų padaryti, paskandyti 
laivus, kad juos japoniečiai 
negalėtų pakelti ir sutaisyti. 
Jie vieną iš paskandytų por
te Chemulpo pradžioj karės 
maskolišką karišką laivą. 
,.Variaga”, išgriebė iš jūrių, 
sutaisė ir priskyrė prie savo 
kariškos laivynės.

Ar sergėjimui maskoliškos rolo Togo, tai butų visai rie-

Neužilgio prasidės Pary
žiuj sūdąs ant maskoliškos' 
Baltiko laivynės už užpuoli* 
mą ant angliškų žvejų. Į au
džias Amerika paskyrė admi
rolą Daria, kadangi garsus 
admirolas Devrey atsisakė ke
liauti į Paryžių. Maskoli
škos laivynės oficierai, palik
ti už liudininkus, ir dabar 
stengiasi įkalbėti, buk ant 
Roždestvenskio ištikro bandė 
užpulti japoniški torpėdiniai 
laivai. Jeigu tai butų teisy
bė, tai jie kur nors turėtų 
būti Europos vandenyse, o 
vienog jų, apart kaltų masko
liškos laivynės oficierų, nieks 
nematė. Matyt caro laivy
nės oficierai jieško vien pa
matų išsiteisinimui, todėl iš- 
mislinėja nebūtus daiktus. 
Kodėl japoniškų laivų nieks 
daugiau nematei Jie juk ir 
anglis butų turėję imti Euro
pos portuose ir prapulti, teip 
kaip garas, negalėjo, pasi
slėpti nuo žmonių teipgi ne
galėjo.

Maskolija.
Reprezentantai žemiškų į- 

taisų, sušaukti vidaus mini- 
sterio į Peterburgą, užbaigė 
savo darbą ir perdavė mini
steriui reikalavimą, kad Ma 
skolijoj butų įvesta konstitu- 
cijonališka rėdą, ‘ kokia, išė
mus Maskolijos, yra visuose 
Europos kraštuose“. Pati 
Maskolija, išliuosavusi iš po 
turkų jungo Bulgariją, ne
augėčiau už maskolius stovin
čius bulgarus apdovanojo 
konstitucija. Tą rods ma
skoliški valdininkai padarė 
pasitikėdami, jog ką tik pa- 
liuosuoti iš verguvės, mažai 
apšviesti bulgarai ne mokės 
iš konstitucijos naudotiesi, 
užgims viduriniai vaidai, ku
rie suteiks Maskolijai progą 
įsikišti į vidurinius vaidus ir 
iš palengvo Bulgarija pastos 
maskoliška gubernija. 
Savo viltyse vienog Maskoli- 
ja apsiriko. Rods caro agen
tai drumstė vandenį Bulgari
joj, bet tas neišdavė tokių 
vaisių, kokių tie agentai ti
kėjosi; Bulgarija iki šiol yra 
neprigulminga, dar vis nepa
teko į Maskolijos užmestą

ris savo išrinktiems krašto 
tarnams davė galę išnaudoti 
varguolius, tarnauti galin
giems. Jeigu konstitucija, 
prie neajisižiurėjimo žmonių 
gali pastoti įnagiu išnaudo
jimo silpnų, tai despotiškas 
valdymas ir prie geriausio 
apsižiurėjimo yra visur įna
giu išnaudojimo ir prispau- 
dimo. Prie šios dienos aan- 
lygų žmonija neišrado gere
snės už konstitucijonališką 
valdžią ir suprantama, sude
ru orai izuot i valdžių, tamsus 
maskoliai geresnės formos ne
išras.

Tolstoi savo raštuose nuro
do, jog tautas reikia rėdyti 
pagal Christaus mokslą. Bet 
tas mokslas Europoj, o tame 
ir Maskolijoj, viešpatauja 
nuo tūkstančio su viršum me
tų, o argi jo liažnyčia, įgavu
si didesnę valdžią, nevartojo 
kaipo įnagį išnaudojimo ir 
pančiojimo žmonių? Kuom gi 
buvo vidurinių amžių gady
nėj Christaus mokslas jeigu 
ne įnagiu fiziško ir protiško 
pavergimo žmonių? PoChri- 
stans mokslo skraiste žmonės 
liejo kraują, skerdė kitaip 
manančius ir tikinčius. O 
juk Christaus mokslas liepia 
žmonės mylėtiesi, jo prisaky
mai draudžia užmušinėti.

Prieštaravimas Tolstojaus 
nenutildys žmonių? Ar vie
nog Maskolija sulauks kon
stitucijos, to negalima dabar 
žinoti. Tas paeis labiausiai 
nuo to, kaip seksis carui jo 
pradėtoj su Japonija karėj.

Kad caras ir jo valdžios 
dabar nedrysta erzinti žmo
nių, tą matyt geriausiai ant 
Finlandijos, kurią sandaros 
laike caras Mikalojus pradė
jo pančioti. Pasipriešinu
sius myniojimui krašto kon
stitucijos caro Jeneral-guber- 
natoriai seimo pasiuntinius 
buvo išviję iš tėvynės,Finlan
dijos konstituciją, žmonių 
tiesas caras Mikalojus buvo 
pavertęs į dokumentą be ver
tės. Prasidėjus karei vienog 
daleido Finlandijai sušaukti 
seimą, išvytiems pirma seimo 
pasiuntiniams daleido grįžti 
ir dalyvauti seime. Ir į rin
kimus šįmet caro valdžia at
virai nedryso kišt i esi. Išrin-

kus trūkiui į Vilnių, bet tų 
kareivių į miestą neleido. 
Už tuos užpuolimus reikia 
kaltinti ne alkanus kareivius, 
bet carą, kurio valdžios dar 
čia namieje nesirūpina apie 
atsakantį maitinimą karei
vių. Na, o kas bus toli, 
Mandžurijoj, kur maistą at
vežti jau ne teip lengva? Su
sidėję Vilniaus gyventojai 
alkstantiems kareiviams nu
pirko 1200 svarų pyragų ir 
nusiuntė caro garbės apginė- 
jame.

Iškeliavo jau iš Vilniaus 
caro paskirtas vadovu antros 
Mandžurijoj armijos, jenero
las Grip[>enberg. Su juom 
išvažiavo: jenerolai: Shenk, 
Žilinski, Berdojev, Kocha- 
uov, Nikolenko, Salucev; pul
kauninkai: Rerberg, Voice- 
chovski, Volodačenko, Kar 
po v, Dobrovolskį. Falatjev, 
Valter, Tovorišev, daktaras 
Sokolov; kapitonai: Rosgo- 
nov, Kočetnikov, Kaminski 
ir adjutantai: Malgunov ir 
Ceiebrovski. Be didelio uo- 

kro, turbut, šitie nutukę Lie
tuvoj ponai keliauja muštie- 
si su Japoniečjais.

Iš Vilniaus gubernijom.
Antroje pusėj spalių mėne

sio Vilniaus gub. buvo 29 
gaisrai, kurie užgimė: nuo 
neatsargumo 3, nuo negerai 
įtaisytų dūmtraukių 3, nuo 
padegimo 5 ir nuo nežinomų 
priežasčių 18. Visuose atsi
tiki m uone ugnelė pridirbo 
blėdiea ant 36760 rubl.-

Netikėtų mirčių buvo 8, 
užmušystos 8. Prigėrė 1. Stai
gų mirčių buvo 4, patžudys- 
čių 2, negyvėlių rado 2. '

Vagystų papildyta 22. 
Daiktų pavogė už 1200 rubl., 
gatavų pinigų 384b rubl. Ar
klių pavogė: Vilniaus pav.
7, Trakų 5, Lydos 2, Ašmenų
8, Šventėnų 7, Vileikos 8, 
Dianos 3, iš viso 41 arklį.

9 d. lapkričio, dvare Bez- 
danuose. Vileikos pav., siau
tė gaisras skurų išdirbinyčio- 
se, kuriose nuo metų nedir
bo. Blėdį gaisro padarytą 
apskaito ant 17000 rubl., o 
sudegusi trioba nuo ugnies 

. apsaugota buvo tik ant 9000 
, rubl.

ja ją Vilniuje. *Kasžin, ar 
terp lietuvių atsiras koks 
kvailys, kurs iš liuoso noro 
už caro reikalus panorėtų ant 
pavojaus savo gyvastį staty
ti? Amerikoj esantiems caro 
garbintojams atsiranda gera 
proga padėti numylėtam ca
rui. Gal jie kaipo liuosno- 
riai keliauti į karę. Iš to ir 
caras daugiau turėtų naudos 
negu iš rėkavimo Amerikos 
Paliūnuose, kuom dabar pa- 
siganėdiua lietuviai-caro gar
bintojai.

Žemiškos institucifos 
Kauno gub

Vienaitinis kasdieninis, iš
einantis dabar Kaune masko
liškoj kalboj laikrąštis ,,Ko- 
vensky Telegraf” praneša, 
buk ant pareikalavimo kuni
gaikščio Sviatopolk Mirskio, 
Kauno gubernatorius apdir
ba dabar klausymą įvedimo 
Kauno gubernijoj žemiškų 
institucijų. Ant kokių [>a- 
matų gubernatorius nori jas 
pastatyti Lietuvoj, mes neži
nome. Nors ne madoj yra 
pirm laiko peikti tą. ko neži
nome, bet šitame atsitikime 
nesitikime, kad Kauno gu
bernatoriaus nurodymuose 
butų kas gero lietuviams. 
Jeigu maskoliški urėdninkai 
kur nemaskolių a [įgyventuo
se kraštuose įvedė kokias vie
šos naudos institucijas, tai 
naudą iš jų |>avedė vien ma- 
skoliama stačiatikiams, nema- 
skolius nuo naudojimosi iš
skyrė: taigi neva viešos nau
dos institucijas pavertė į įna
gį išnaudojimo ir dar dide
snio [lančiojimo nemaskolių. 
Be abejonės ant tokio jau pa
mato remia žemiškas institu
cijas Lietuvoj ir Kauno gu
bernatorius. Teisingais tie 
ponai niekur nepasirodė iki 
šiol.

Iš Vilniaus.
• Per sanvaitę, nuo 28 s[>alių 

iki 4 d. lapkričio, Vilniuje 
apsirgo žmonių visokioms 
limjiančioms ligonis: šlakuo
toms šiltinėms apsirgo 12 y- 
patų, pilvinėms šiltinėms 7, 
rauplėms 2, tymais 13, difte
ritu 2, rože 2, siberišku ma-’ 
ru 1. Per visą spalių mėne
sį linųiančioins ligoms sergan
čių Vilniaus ligonbučiuoee 
buvo 176.

Dailės mylėtojai rengiasi 
sutverti Vilniuje dailininkų 
draugystę, ant pavidalo esan
čių Varšavoj ir Peterburge, 
platinimui dailės visokiais 
budais, ypač [įer rengimą [ia- 
rodų; vėliaus gal [»arengp 
tam tikslui mokyklą.

Žemdirbystės ministerija, 
kuriai priguli plotai durpi- 
nyčių Lietuvoj, rengiasi tas 
durjias išnaudoti, kasti ir jas 
perdirbinėti ant kuro ir kito
kių dalykų, kaip tai daro an 
tai Vokietijoj.

Ant susirinkimo Vilniaus 
žuvininkystės draugystės ap
šviestas lietuvis, Strazdas, 
perstatė jo išrastą mašiną 
mezgimui tinklų, kurią visi 
specialistai pripažino už la
bai gerą ir praktišką.

Tarnaujanti Vilniaus. Di
na burgo ir Vitebsko miestų 
ugnagesių dalyse rezervus 
kareiviai likosi paliuosuoti 
nuo tarnavimo kariumenėj ir 
traukimo į karę. Jie pasilie
ka ir laike karės ugnagesių 
dalyse.

Žydiškų mokyklų, arba 
teip vadinamų chederų. Vil
niaus moksliniame apskrityj 
1903 tu.* buvo iš viso 3045. 
Daugiausiai jų buvo Garteno 
gub., nes 699, Vilniaus gub. 
472, Kauno gb. 465, Minsko 
568. Vitebsko 563, Mogilevo 
342.

Vidaus ministeris užtvirti
no jau įstatus rengiamų Vil
niuje prieglaudos namų siu
vėjoms. I namus ant gyve
nimo bus priimamos" mergi
nos 14—80 metų ir mokės po 
1 rubl. aut mėnesio. Pietus 
gaus jos pigioj valginyčioj 
be užmokesnio, o už pusry
čius mokės po 4 kap. Taigi 
galės gyventi pigiau, negu 
kur nors privatiškuose na
muose. Kambariai ir valgis 
Vilniuje gana brangus.

15 d. lapkričio iš Dinabur- 
go į Suvalkus, geležinkelio 
trukiu gabeno 600 rezervos 
kareivių. • Sustojus trukini 
netoli Vilniaus, išalkę karei
viai visu pulku išsiveržė iš 
vagono ir tuojaus užpuolė 
ant netoli esančio žydo duon
kepio, paėmė porą pūdų duo
nos, pyragų, o iš kromelio 
kelis svarus cukraus ir arba
Bandė tą patį daryti ir atfca- rinkti ir iš Lietuvos, formuo-| Siberijos šovėjų regimento.

1
sus
113 gyvenamų ir negyvena
mų triobų: ugnyje pražuvo 
visi krutanti tų namų gyven
tojų turtai, daugelis žmonių 
neteko pastogės, ne turi nė 
ką valgyti, nė kuom apsi
dengti. Blėdį gaisro pada
rytų apskaito ant pusantro 
šimto tūkstančių rublių. 
Nukentėjo veik vien žydai, 
kurie ir pirma, aprubežiuoti 
tiesoms, vargingai gyveno. 
Susitvėrė čia komitetai rinki
mui aukų ant sušelpimo pa
degėlių.

Iš Naujų Sventėnų, Vii 
niaus gub.

Pradžioj lapkričio čia pasi
mirė tepliorius, piešėjas ir 
raštininkas Jonas Luba. Sa
vo darbais jis vienok ne lietu
viams, bet lenkams tarnavo. 
Jis piešė illiustracijas lenki
škiems laikraščiams, rašė len
kiškoj kalboj noveles ir apy
sakas.

Kenka liiiosuorius į karę.
Kadangi carui karėj su Ja

ponija nesiseka, japoniečiai 
jo kareivius sumuša, tai val
džios, apart mobilizavimo 
kariumenės, užsimanė dar 
formuoti liuosnorių dalis. 
Vieną liuosnorių dalį nori so

Makaras Gubarevič, paeinan
tis iš Garteno paviečio. Al. 
Brancek iš Belsko pa v., Ser
gijus Olesin iš Lietuviško 
Brasto pav., J. Jermošak iš 
Liet. Brasto pav., taurinas 
Kaltok iš L. Brasto pav., L. 
Sadovski iš Belsko pav. 18 
Liberijos Šovėjų regimento: 
užmuštas Andrius Selvančik 
iš Volkovisko pav., pašautas 
Beris Vorobei iš Kobriniaus 
pav. 21 Si beri jos šovėjų re
gimento: pašauti: Tim. Cau- 
ka iš Kobriniaus pav., Mika
lojus ZasimČuk is Kobriniaus 
pav. 34 Siberijos šovėjų re
gimento pašautas Herš Chroš- 
činski. 36 Siberijos šovėjų 
regimento pašautas ‘Jefim 
Demenčuk iš Volkovisko p v. 
9 Siberijos šovėjų regimento: 
užmuštas M. Prokopov iš 
Slonimo pav.; pašauti: Kon
stantinas Bakanač iš Volko- 
visko pav.. Mark Rožko iš 
Kobriniaus pav. 10 Siberi
jos šovėjų regimento: užmu
šti: Nikifor Čelei iš Pružanos 
pav., Kiril Babuch Pružanos ‘ 
pav., Ivan Diatelov iš Volko
visko pav.; pašautas Vasilius 
Daugelis- iš Garteno pav. 9 
Priejurinio dragūnų regimen
to: [tašanti: Grigorius Juška 
iš Volkovisko pav., Daminin 
kas Talecki iŠ Volkovisko p. v 
Parubežinių sargų 11 briga
dos: užmuštas Vincas Savčuk 
iš Volkovisko pav., pašautas 
Aleks. Šulga is Garteno pav. 
ir Mikola Funt iš Volkovisko . 
pav.

Iš Minsko.
Minsko savitarpinės [iasko- 

los draugystė neseniai išsiun
tė į Peterburgą ant užtvirti
nimo vidaus ministeriui įsta
tus susitvėrusios čia apsaugo
jimo nuo ugnies draugystės, 
kuri darbuosis po visą Lietu
vą. Dabar Lietuvoj varo 
apsaugojimo nuo ugnies ope
racijas 12 akcijonieriškų vie
tinių ir užrubežinių draugys
čių, jos surenka kas metą 
nuo apsaugotų po 6 milijo
nus rublių mokesčių, iš to už
moka vos 40% atlyginimo 
padegėliams, o 60% lieka ak- 
cijonierių kišeniuose.

po ginklu kareivių 
į Lietuvą ir netikęs 
buvo jis Vilniuje, 

ir ant galo atkako į
Ant pagarbini- 

suvarė vaitus ir

Iš Suvalkų.
Ant išleidimo į Aziją su

šauktų 
atkako 
caras: 
Kaune
Suvalkus, 
mo caro 
staršinas. Iš pašauktų į ka* 
riumenę Suvalkų žydų stojo 
vos pusė, kiti išdūmė į užru- 
bežius. Gerai padarė. Kam- 
gi caro persekiojamiems žy
dams lieti kraują už kvailus 
savo skriaudėjo užsimany- 
mus. Už savo užsimanymus 
tegul pats caras lieja sau 
kraują savo locną ir tegul ant 
[lavojaus etato ne daug proto 
turinčią makaulę. Keliau
jančius į karę caras laimino 
stačiatikiškoras,, ikonoms”.

Užmušti ir pašauti karei
viai iš Garteno gubernijos.

Maskoliška karės ministeri
ja garsina toliau pravardes 
kareivių pražuvusių arba pa
šautų Mandžurijoj. Dabar 
pagarsino pravardes kareivių 
paeinančių iš Garteno guber
nijos. Pašauti kareiviai 17

Naujos parapijos ir kata
likiškos koplyčios.

Caras daleido perkeisti fi
li jališkas bažnyčias į parapi
jines ir sutverti naujas para
pijas: Ašmenų pav. daleista 
prie filijališkos bažnyčios 
Lazdunų padaryti atskirą pa
rapiją. Prie tos parapijos 
priguli dabar 6356 parapijo- 
nų. Dar laukia daleidimo 
sutverti atskirą parapiją: Va
rėnoj, kur yra 6085 parapi- 
jonai, Deveniškiuose su 5626 
[>arap., Marcinkoniuoae su 
4983 parapijonais ir Dudpj 
su 4000 parapijonų.

Apart to, vidaus ministeris 
daleido atidaryti katalikiškas 
koplyčias ir prie jų laikyti 
kunigą: Mažeikuose, Šiaulių 
pav., Kauno gub. privatiš- 
kuose namuose. Dvare Vi- 
pratuose Liacbovičienės alta
rijoj daleido laikyti mišias. 
Ministeris daleido teiposgi 
Lydos kunigams privažinėti 
ir laikyti dievmaldystas Kra
kių parapijinėj bažnyčioj, 
kur iki šiol nebuvo kunigo. 
Mat maloningo caro valdomoj 
Lietuvoj katalikai turi nuo 
vidaus ministerio išmelsti net 
daleidimą laikyti mišias ba
žnyčiose ir koplyčiose ne už 
caro pinigus statytose, reikia 
ministerio daleidimo, kad 
žmonės galėtų melstiesi.

Naujas mokslas iTataliki
škose seminarijose.
Ant užmanymo tūlų įtek- 

mingesnių kunigų ir tūlų 
žemdirbystės draugysčių, d» 
bar augštesnių katalikiškų 
dvasiškų valdžių apsvarsto- 
inas yra klausymas įvedimo 
katalikiškose dvasiškose se
minarijose mokinimo žemdir
bystės. Išmokę geresnio u- 
kiavimo, apdirbimo žemės 
kunigai galėtų pamokyti to, 
ko pats išmoko ir ūkininkus 
parapijonus, žinoma, jeigu 
panorėtų. Iki šiol vienog 
kunigai niekur nebandė terp 
žmonių platinti 
mokslą. Reiktų geisti, kad 
bent žemdirbystės nepavydė
tų žmonėms, kad jos bent ne 
apšauktų už bedieviškąj^k- 
slą, kaip tai daro Hipiais
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Jš Prūsų Lietuvos.
Tilžėj lietuviui iš m&ekoli- 

| fekosioe Tauragės, Jurgiui Pe
čiui, pavogė vežimu bu tošims 
Ir por^ arklių. Jis nužiūri 
koki ten žemaitį, aut kelio 
patiktų, kurį pavėžino iki 
Tilžei

Prūsų Lietuvos pajūriuose, 
ypač aplinkinėse Klaipėdos 
siautė smarkios vėtros, laike 
kiurių paskendo kelios žvejų 
valtys ir keli lietuviai žvėjai 
prigėrė. Nemuno įtakoj pa
skendo valtis, o su ja ir ketu
ri žmonės. •

Už javus 22 d. spalių Til
žėj mokėjo: už 100 kyliogra- 
mų kviečių 14.50—16.25Mk., 
rugių 12.10—9-13.40 Mk., mie
žių 11.90—14.25 Mk., avižų 
11.60—<12.80 Mark., bulvių

Į 5.75 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: užšėpelį 
kviečių 6.25-r-6.50 Mk..

i rugių 5.25—5.50 Mk., miežių 
.4.25—1.50 Mk., avižų 3.05— 
3.80 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 svarų sviesto 1.00—1.10 
Mk. Už kapų kiaušinių 3.40 
Mk.

Tilžėj pra<iėjo jau iš abiejų 
kraštų dirbti pylimus pasta
tymui tvirto geležinio tilto 
per Nemuną, vietoj dabar 
nuimamo ant valčių tilto.

Netoli Rusnės, upėj Pakai- 
noj iš valties išpuolė į van
denį butelninkas Klierys ir 
prigėrė. , '

Aplinkinėse Juodgalių 
koksai niekdarys, matyt ne
suprasdamas kų daro, sudau
žė ant plianto penkias nubė- 
gimui vandens cementines 
dūdas; paskui nulupo žievę 
26 medeliams, palodytiems 
prie to paties plianto. Plian
to užveizila siūlo dovanų tam, 
kas padės niekdarį sugauti.

LIETUVA
Nelaimes Peunsylvanljos anglių 

kautynėse.
Iš pagarsintos atskaitosPennsyl- 

vanįjos kastynių užveizdos už 
1908 metus matyt, kad kietų an
glių kastynėse, kur daugiausiai lie
tuvių dirba, pereituose metuose 
518 darbininkų likosi užmuštų, o 
1325 sužeisti. Nelaimės darbinin
kus pasiekusios buvo sekančios: 
nupuolimas nuo viršaus akmenų, 
expliozijos dujų ir dulkių. Tos 
priežastys buvo svarbiausios, bet 
jas, prie gero dabojimo, galima 
buvo prašalinti, tik apie prašali- 
nimą jų kompanijos mažai rūpina
si, kadangi joms mažai rupi darbi
ninkų gyvastis.

Žemdirbystes vaisiai.
Amerikos žemdirbystės ministe- 

ris išleido savo metinę atskaitą 
apie Šių metų surinktus žemdirbių 
jų darbo vaisius. Vertė tų vaisių, 
pagal apskaitymą ministerio, sie
kia 5 milijardų doliarių. Ameri
kos larmerių vištos tiek per metus 
padeda kiaušinių, kad už juos far- 
meriai gauna daugiau pinigų, negu 
Amerika moka palukų už savo 
skolas. Amerikos vištos per me
tus padeda 1666000000 tuzinų kiau
šinių.

Paroda uždaryta.
ST. Louis, Mo. Visosvietinė 

paroda likosi uždaryta. .. Traukėsi 
ji 187 dienas. Per tą laiką atlan
kė jk 18767457 ypatos (Chicagoj 
paroda 1893 m. traukėsi 172 die
nas, ji turėjo lankytojų 27529521). 
Parengimas St. Louiso parodos 
kaštavo 44500000 dol., įplaukimų 
buvo 10 milijonų. Taigi parengė
jams reikia pridėti £34500000.

Ateiviai.
\Vashington, D. C. Pagal at

skaitą atveivių užveidos, pereituo
se metuose į Ameriką atkako 813- 
870 ateivių; mažiau negu užperei- 
tuose. Terp ateivių buvo: 549100 
vyriškių ir 263770 moterų. Iš at
kakusių ateivių: 3958 mokėjo skai
tyti, bet ne mokėjo rašyti, 168903 
nemokėjo nė rašyti, nė skaityti. 
95595 turėjo daugiau negu 50 dol., 
501530 po mažiau. Iš viso atei
viai atsigabeno £20894383. Dau
giausiai ateivių, nes 193296, buvo 
iš Italijos, 177156 iš Austrijos ir 
Vengrijos, 145941 iŠ Maskolijos.

Didžiausi Amerikos universite
tai.

Iš visų Amerikos universitetų, 
daugiansiaj studentų turi Harvar
do universitetas, nes 6015, Colum- 
bia 4557, Chicago 4147, North- 
western 4007, Micbigan 3726, Ca- 
lifornia 3690, Illinois 3661,, Minne
sota 3550, Cornell 3438, Wiscons- 
in 3221, Yai e 2990, Pennsylvania 
2664, Syracuse 2207, Princeton 
1383, Stamford 1370. Yra už tai 
Amerikoj diktai universitetų, ku
riuos lanko mažiau studentų ne
gu yra amerikonų lankančių, pa- 
veikslan, Paryžiaus universitetą.

Amerikos rando lasleldlmai.
Washington, D. C. Naujas 

kongresas po šiųmetinių rinkimų 
likosi sušauktas. Randas ant sa
vo reikalų ant ateinančių metų 
nuo tautos reikalauja £614548937. 
Taigi gana daug.

Nelaimes ant geležinkeliu.
VVhealing, W. V. Tunelyj ne

toli Fairport, ant Cleveland Lora- 
in & Wbealing geležinkelio, susi
mušė dvi dalys tavorinio trūkio. 
Prie to trūkio vedėjas likosi ant 
vietos užmuštas, pečkurys teip 
sunkiai sumankytas, kad neužilgo 
pasimirė, vagonų stabdėjas tapo 
sunkiai sužeistas.

Danville, Va. Ant Danville &. 
VVestern geležinkelio, netoli 
Stackeland, susimušė du trukiai. 
Prie to du geležinkelio tarnai liko
si ant vietos užmušti,o vienas mir
tinai sužeisias.

Peabody, Kas. Ant Rock 
Island geležinkelio, netoli nno čia, 
susimušė du trukiai. Prie to trįs 
geležinkelio tarnai likosi užmuš
ti.

Albany, N. Y. Ant Delaware & 
Hudscta geležinkelio susimušė ne
toli Oconto, du tavoriniai trukiai. 
Prie to trįs geležinkelio tarnai li
kosi ant vietos užmušti.
‘ Columbus, Ind. Netoli nuo 
čia, ant Pennsylvania geležinkelio, 
susimušė pasažierinis trūkis su 
darbininkišku. Prie to 3 ypatos 
likosi užmuštos, viena mirtinai ap
kulta, o pasažierų diktai yra leng
viau sužeistų.

Gatavai.
■ Houston,Tex. Sudegė čia krau

tuvės Soutb Texas Grain Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol.

Pittsburg, Pa. Vienuose na
muose užgimė gaisras, kuris teip 
greitai apėmė namus, kad ne visi 
jų gyventojai galėjo išsigelį)ėti: 
sudegė viena moteriškė ir dvejatas 
jos vaikų.

ExpltOzljO8.
Charleston, W. Va. Acme 

anglių kastynėse expliodavo bač
kutė parako. Expliozijos 11 vyrų 
likosi sužeistų, tame skaitliu] 6 su
žeisti sunkiai.

Isz Amerikos.
'---- UtantUM turbūt lietuvi.

I Ntw York. Atkakus čia Bre- 
mos garlaiviui „Kaiser Wilhelm 
II,” sustojus laivui prie kvarentė- 
nos, vienas iš pasažierių III klia- 
sos, Feliks Jangalis (gal Žemga
lis), paeinantis iš Maskolijos, pa
suko ne atsargiai prilaikančią sun
kų geležinį bloką rankeną ir pa- 
liuosuotas blokas nupuolė jam 
ant galvos ir teip sunkiai sužeidė, 
kad jis, atkakus laivui į Hoboken, 
pasimirė. Likosi sunkiai sužeisti 
dar du suaugą pasažieriai ir vienas 
vaikas.

Geras vaistas.
Nkw York. * Namuose pn. 234 

—236 ant 9 avė., kuriame gyveno 
12 šeimvaų, užgimė gaisras. Su
bėgę ugnagesiai gelbėjo žmonės iš 
apatinių gyvenimų, o ant antrų lu
bų lovoj gulėjo paliegusi sena mo
teriškė Cononphton. Ji nuo bai
mės įgavo tiek pajiegų, kad be 
svetimos pagelbos atsikėlė iš lovos 
ir pati trepais nubėgo ženĄ-n ir iš
sigelbėjo; prapuolė visai pabėgi
mas. Mat moterį, kurios dakta
rai išgydyti ne įstengė, išgydė bai- 
me.

Aldermonas už grotu.
Milwaukee, Wis. Aldermonas 

trečios vardos likosi nuspręstas 
ant vienų metų į pataisymo na- 
mns. Mat jis už savo balsą pa
ėmė kyšį nuo vienos geležinkelio 
kompanijos. Na, o laike rinkimų 
valdančios Amerikoj partijos atvi
rai balsus pirkinėją, tai kodėl jų 
ne baudžia?

Hali jonai keliauja namon.
Nsw York. Keliauja iš čia šio

se dienose namon net 6000 italijo- 
nų. J ie nori žiemą praleisti savo 
tėvynėj. Tą daro jie dėl stokos 
darbo, kadangi mat dabar pasilio
vė darbai ant geležinkelių Pennsyl- 
yamoj ir Ohio, kur daugiausiai ita- 
lijonų dirba.

Sausmetis.
- Lexington, Ky. Viduriniuose 
paviečiuose šteto Kentucky, dėl 
stokos vandens, pievos teip išde
gė, kad žolę reiks ant jų iŠnaujo 

' | sėti. Prūdai, upeliai, ir šuliniai 
išdžiuvo, o upės teip nusekė, 
kad plaukinėjimas valčių pasilio
vė. Partneriai ir geležinkeliai per- 

, ka vandenį iš miestų vandens trau
kimo įtaisų. i

Kepascaukti medęjat.
Milvaukei, Wis. Medžionė 

ant stirnų Wisconsino giriose pa
sibaigi. šįmet ' giriose medėjai 
užmušė 16 ypatų, o 7 pašovė. 
Pridėjus užmuštus ir pašautus 
medžiotojų ant paukščių ir prairi- 
jų žvėrių, pasirodys, jog aukos tik 
viemane štete nepašauktų medėjų 
gana didelis.

Isz darbo lauko.
1 Albany, N. Y. Apeliacijos 

sūdąs Šteto New York pripažino 
tiesas aštuonių valandų darbo die
nos, legisliaturos užgirtas už prie
šingas konstitucijai ir jų ne pripa
žino. Jeigu teip, tai klausymas 
kam yra Amerikoj tiesdarių butai, 
jeigu jų užgirimus gali į nieką pa
versti jeib sudžios. Sudžios ir sū
dai civilizuotuose kraštuose yra 
dabojimui tiesų, Amerikoj gi su
džios su užgir|oms tiesoms elgiasi 
teip,kaip jiems patinka. Maskoli- 
joj caras sako: tiesos pančiojimui 
žmonių tai aš, Amerikoj tą patį 
gali sakyti žmonių balsais išrinkti 
sudžios. Žmonės vienog renka 
tiesdarių buto sąnarius ir sudžias 
ir juos užlaiko. Tuom tarpu ką vie
ni užgiria, kiti gali panaikinti, ką 
vieni daro, tą kiti gali griauti.

5 Central City, W. Va. Dirb
tuvėse Huntington Tumbler Co. 
neseniai suštraikavo prigulinti į 
uniją darbininkai ir per tai dirbtu
ves reikėjo uždaryti. Dabar kom
panija pradėjo darbus su neprigu
linčiais į uniją darbininkais, o uni- 
štai išsinešdino į kitus štetųs, dau
giausiai jų išėjo į Indianą, kur vi
si gavo darbą.

1 Springfield, III. Sudegė 
čia ola kastynių Wood Side Coal 
Co. Užsidegus olai, joje buvo 24 
darbininkai, o tame skaitliuje 4 
lietuviai. Visi vienog laimingai 
išsigelbėjo. Per sudegimą kasty
nių, 250 darbininkų ne teko dar
bo.

5 Chicago, III. 15 duonkepių 
ant Maxwell str. darbininkai pa
kėlė Štraiką.

Mašinų dirbtuvėsė S. Mfg. 
Co. suštraikavo mašinų sustatyto- 
jai, kadangi kompanija pailgino 
ant pusės valandos darbo dieną.

1 Euzabeth, N. J. Towsend 
Downey laivų dirbtuves,kurios dėl 
nesutikimų su darbininkais užda
rė, nori dabar atidaryti, jeigu dar
bininkai sutiks dirbt ant koopera
tyviško pamato.

f Nrw York. Apeliacijos sū
dąs pripažino už priešingas tie
soms uždarytas darbo vietas, taigi 
tokias, kur prie darbo dirbtuvės 
ne priima neprigulinčių prie uni
jos.

1 South Chicago, III. Likosi 
uždarytos čianykščios liejinyčios 
Illinois Steel Co., ėsančios ant 
ežero kranto, terp 87 ir 92 str. 
Per tai 3000 darbininkų neteko 
darbo.

5 Morris Rvn, Pa. čianykš- 
čiose anglių kastynėse suštraikavo 
organizuoti darbininkai. Jų vie
toj kompanija prisirinko scabsų, 
bet ir tie suštraikavo.

5 Youngstown, Oh. Struthero 
geležies dirbtuvėse, prigulinčiose 
Steel & Plate Co., neužilgo prasi
dės darbai. Tose dirbtuvėse pir
ma dirbo 450 darbininkų.

5 Coshocton, Oh. Pasibaigė 
štraikas čianykščių kalnakasių; 
buvusius nesutikimus abidvi pusės 
paveda ant išrišimo santaikos su- 
dui.

1 Muncie, Ind. Bus atidary
tos čianykščios blėtos dirbtuvės. 
Prie darbo patilps 600 darbinin
kų.

1 South During, III. Dirbtu
vės International Harwester ,Co. 
bus ant 30 dienų užtarytos.

5 Birmingham, Ala. Darbai 
čianykščiose geležies ir plieno 
dirbtuvėse eina vidutiniškai.

18Z 
Lietu viszku dirvų.

Musų pąjtegos.
Mums rodosi, kiekvienas tai su

pranta, jog nuveikimui kokio nors 
svarbesnio darbo, atsiekimui svar
besnio mierio reikia atsakančių 
pajiegų. Statyti augštus siekius,iš- 
reikštinėti prakilnius mierius,norus 
ne pakanka,kadangi ant nuveikimo 
siekių, ant išpildymo norų visgi 
reikia pajiegų.

Mes norime būti neprigulmin- 
gais, turėti neprigulmingą lietu
višką respubliką, ant atsiekimo to 
mierio apversti visas musų pajie- 
gas. Mit riai tie gražus ir mums 
rodosi, kad išėmus vien spangų 
caro tarnų, garbintojų supuvusios 
Maskolijos rėdos, ne rastume lie
tuvio, kuris tokiems siekioms ne 
pritartų: ir kunigams ir ponams 
piniguočiams juk geriau butų, jei
gu Lietuva butų ne prigulminga. 
Taigi apie tai ne gal būt ginčų, ne 
gal būt vaidų; norai visų lietuvių 
vienoki, skirtumai gal būt tik 
klausyme, kaip atsiekti tuos galu
tinus mierius. O vienog, jeigu 
mums šiądien reiktų už }ą laisvą 
Lietuvą kariauti, turbut neitume 
krūvoj, partiškumai paimtų viršų 
ant tėvynės meilės, ir mu
sų pasikėsinimus ne sunku būt 
apstabdyti musų priešams ir musų 
tėvynė, vietoj laisvės, sulauktų 
dar didesnio prispaudimo. Jeigu 
darbininkai pradės kovą — jų ne 
parems nė kunigai, nė ponai-pini- 
guočiai; jeigu gi paskutiniai pasi
kels, neis su jais piniguočių pria-

šai. Jeigu teip protautų ir tik 
partijų pajiegas statytų prieš mas
kolius japoniečiai, juos Kuropat- 
kin seniai butų sumušęs; jeigu jų 
galinga Maskolija ne įveikia, tai 
tik todėl, kad ant tėvynės labo 
kiekvienas aukauja savo persiti
krinimus, turtus ir gyvastį. Apgy
nime tėvynės stoja visi jos vaikai, 
išnyksta darbininkai, dvasiškiejie, 
piniguočiai, lieka tik tėvynės ap- 
ginėjai. Tame mes ne galime ly- 
gintiesi su japoniečiais; terp mus 
beveik nėra tokių, kurie ant tėvy
nės labo, ant jos išliuosavimo au
kautų savo persitikrinimus, nors 
laitinai užmirštų savo asabiškas 
antipatijas.

kaukiame mes: į kovą vyraiI 
Bet ar paklausėme, su kokioms 
pajiegoms kovą pradėsime? Ne 
išmintingu butų, butų patžudyste 
pradėti karę be vilties pergalėji
mo, be apskaitymo pajiegų, ne 
persitikrinus, kad tų pajiegų pa
kaks ant pergalėjimo musų- tėvy
nės priešų, kad su joms iškovosi
me musų tėvynei laisvę; kas pra
dėtų kovą be atsakančių pajiegų, 
ne tik jai gero ne padarytų, bet 
butų jos žudintoju.

Didžiausiu musų tėvynės slogin
tojo yra caro valdžia. Išversti ją 
ypač dabar ne butų sunku, bet to 
mes vieni ne galime padaryti; net 
einant visiems lietuviams iš vien, 
o to paš mus ne galima dar laukti, 
musų vienų pajiegos per menkos. 
Dabartinė karė, kuri ištikro pk- 
lengvintų mums pasiliuosavimą.už 
tiko mus nepasirengusiais.

Išvertimo caro valdžios Masko- 
lijoj geidžiame ne mes vieni, bet 
geidžia to lenkai, latviai, finai, 
Kaukazo tautos ir gal didesnė da
lis Mažrusijos darbininkų ir net 
didelė dalis tikrų maskolių. Ei
nant visiems iš vien, ne sunku būt 
carą ir rujas jo tarnų išvyti, bet 
gaila, kad terp tų laisvės draugų 
nėra susipratimo, nėra pliano ką 
daryti ir kaip tą atlikti ir pajiegos 
jų ne apskaitytos. Skyrium nė 
vieno iš tų gaivalų caras nesibijo, 
bet nesipriešys, susitarus, einant 
iš vien, jie galėtų drąsiai reikala
vimus statyti. Tokio susitarimo 
vienog iki Šiol nėra. Mat teip 
mes, kaip ir kiti Maskolijos gaiva
lai, iki šiol garsinome vien 
musų geismus, bet apie pajiegas, 
su kurioms galima tuos geismus 
išpildyti, jau daug mažiau rūpino
mės; geismai buvo dideli, o pajie
gos mažos.

Pradėti ką be atsakančio prisi
rengimo, be pliano ir susitarimo 
su kitais yra pavojinga. Porą me
tų atgal, prasidėjus maištams Mas
kolijos universitetų studentų, ka
da maskoliai studentai kvietė prie 
darbo, prie vienybės lenkiškus 
sandraugos, vienas iš didžisusių 
maskoliškų laikraščių, „Novoje 
Vremia,” parašė apie tokią vieny
bę sarkastišką straipsnį, kuriame 
terp kitko nurodė: jog stoti prieš 
valdžią Maskolijoj maskoliai ne 
kartą kvietė ir ne maskolius. Tas 
vienog išdavė tokius vaisius: kad 
kvietę į talką ne maskolius masko
liai gavo augštus urėdus ne mas
kolių apgyventuose kraštuose, o 
jų talkininkai ne maskoliai turėjo 
atlikti priverstiną kelionę į Siberi- 
ją ir kitus tolimus Maskolijos kraš
tus.

Sukėlę ne maskolius masko
liai likosi valdžių apdovanoti, 
pastojo persekiotojais ir spaudė- 
jais ne maskoliškų gaivalų, jų tal
kininkams atsėjo kentėti ir už ma
skolių nusidėjimus. Iš tikro teip 
buvo Maskolijoj ir tą gerai žino 
ypač lenkai, todėl lenkiški studen
tai atmėtė pakvietimą maskolių. 
Kas sykį apsiriko, paskui jau ne 
nori tikėti.

Argi mes padarėme ką ant susi
artinimo, apdirbimo pliano su ki
tais geidžiančiais galo caro valdy
mui, argi padarėme ką bent ant di
desnio suartinimo pačios Lietuvos 
vaikų?

Vietoj vienybės terp lietuvių tik 
labiau pakilo nesutikimai partijų, 
apie mažinimą nesikentimų nieks 
nesirūpina; partijos terp savęs be- 
kovodamos, ne turi laiko nė pajie
gų kovai už laisvę tėvynės.

Maskolijoj prispaustų gaivalų 
yra daugiau negu spaudžiančių. 
Ten yra čiela eilė prispaustų tau
tų, kaip antai: lenkai, latviai, estai, 
baltgudžiai, finai, švedai, vokie
čiai, mažrusiai, Kaukazo ir Siberi- 
jos, Turkestano tautos, bet su 
joms mes ne turėjome iki šiol nė 
noro arčiau susipažinti, o jau apie 
kokį nors plianą pasipriešinimo 
kolektyviškai netikusioms val
džioms ne galėjo būt nė kalbos. 
Bandymas arčiau susipažinti šį
met buvo atliktas ant darbininkų 
kongreso Haagoj, bet ir čia buvo 
tik reprezentantai vienos partijos, 
o tautos juk ne iš vienos partijos 
susideda; dagi ir čia, dėl stokos 
vienybės, lietuviai negalėjo atsių
sti savo delegato. Su kitais 
priešingais valdžioms Maskolijos 
gaivalais su vienais mes visai ne 
pasipažįstame, su kitais, kaip an
tai su lenkais, terp savęs ėdamėsi, 
žydus mušame. Tuom tarpu be
siartinant laikui galimos kovos, 
protas liepia užmiršti mažesnius 
vaidus, jeigu iš to kitur, su pagel- 
ba mažesnių priešų galima dides
nę naudą apturėti.

Jeigu mes statome programą 
musų geismų, tame nieko blogo 
nėra, bet reikia neužmiršti ir apie 
išdirbimą ir suorganizavimą reika
lingų atsiekimui mierių pajiegų. 
Be reikalingų pajiegų juk nė jokių 
mierių atsiekti negalima. Iki šiol 
mes vienog iš syk pastatėme galu
tinus mierius, bet apie suorgani
zavimą tam tikslui reikalingą pa
jiegų mažai rūpinamės. Dabar 
siekiai musų visiems žinomi. 
Stengkimės todėl organizuoti mu
sų pajiegas, ne niekindami pagel
bos iš kur ji tik galėtų ateiti, nes 
gal neužilgio ateiti laikas, kad vi
sos tautos pajiegos bus reikalin
gos ant iškovojimo geresnio bū
vio musų tėvynei. Liaukimės 
vaidų už mažmožius, ko dabar pas 
mus daugiau negu reikia,o stokime 
apgynime svarbių tautiškų reikalų.

SusivienyjimaN ir jo Rei
kalai.

Ar gali Susivienyjimas atgauti 
pinigus ir turtą, kokį nuo jo pa
glemžė p. Radževyčius ir jo sėb
rai? šitas klausymas užima da
bar kiekvieną Susiv. sanarį, ir. ne 
pro šalį butų paduoti mano nuo
monę apie tą dalyką.

čarterį Susiv. suteikė Pennsyl- 
vanijos randas, pagal kurį: prie S. 
gali prigulėti kiekvienas doras lie
tuvis, nepaisant ant jo tikėjimo 
arba nuomonių.

Prie jo prigulėjo, kiek aš žinau, 
lietuviai mahometoniško tikėjimo 
ir krikščioniško; prigulėjo net žmo
nės be jokio tikėjimo.

Ant 16to Seimo pribuvo didesnė 
dalis delegatų prigulinčių prie ti- 
kejimiškos partijos, kurią lietuviai 
kunigine vadina. Šitie delegatai, 

< -pagundyti tūlo kunigo, norėdami 
pašalinti iš Susiv. kunigams ne
patinkančias ypatas, prisidengda
mi katalikišku tikėjimu, sukėlė to
ki riksmą, kad kiti delegati, pri
silaikydami legališkų ir doriškų 
principų,priversti buvo seimo sve
tainę apleisti ir kitoj vietoj savo 
Seimą atlikti.

Terp tų kuniginių delegatų buvo 
ir senasis Sus. kasierius.p. Radže- 
vyčia, žmogus menko proto, ku
ris, vietoj kasą sugrąžinti naujam 
kasieriui, ją su savim nusinešė ir 
viską atidavė naujai susitvėrusiai 
organizacijai Susivienyjimui Lie
tuvių Rymo Katalikų, kuri užtai 
jį savo iždininku išrinko.

Susivienyjimas, likęs be pinigų, 
atleisdamas savo nevidonams 
padarytas skriaudas, nenorėjo pro- 
votis su kuniginiais, ir viskas ap
tilo. Dievas laimino Susiv. ir jo 
sąnarių skaitlius sparčiai augo.

Kuniginius apėmė pavydumas ir 
piktumas, nežinodami ką daryti, 
savo organuose, „Žvaigždėj” ir 
„Tėvynėj” (ją buvo neteisingu bu
do nuo Susiv.paglemžę), po vado
vyste kun. Kaupo ir Miluko Šiau
riausiais žodžiais musų organizaci
ją dergė.

Negana to. Jie ant keršto atsi
spausdino aplikacijos blankas ant 
vardo Susiv. ir jas terp lietuvių 
paleido, slėpdami tikrą dalykų sto
vį, stengėsi savo sąnarių skaitlių 
padidinti.

Susivienyjimas, tai matydamas, 
ant 18to Seimo nutarė kreiptis į 
sūdą su prašymu užginti kunigi
niams mums kenkti naudo tiesi iš 
Susiv. vardo ir dar £1600 nuo anų 
atgauti, kurie, pagal skaitlių sąna
rių, mums prigulėjo.

Vedimui provos Sein.ai išrinko 
komitetą iš 3 sąnarių. Prova tę
sęsi gana ilgai; ant galo, kada pro- 
vai reikėjo atsibūti,provos komite
to sau anai, pp. Valentinavič ia ir 
Paseckas, norėjo taikintis, priim
dami £800 nuo kuniginių ir čarte
rį su keliais mažmožiais. Jei ne 
Mikolainis, tai butų teip ir pada
rę. Ir dar jie bando ciniškai biau- 
rinti Mikolainį, kuris stengėsi iš
pildyti norą Susivienyjimo. Sten
gėsi jie savo pasielgimą teisinti 
tuomi, kad nereikia bereikalo kaš
tų Susiv. daryti ir tt. Jie vienog 
turėjo gerai žinot, kad provą 
butų laimėję ir kunigąi būt turėję 
sūdo nusprendimą išpildyti. Ku
nigai tai gerai žino. Ar jie P. 
ir V. siūlė kiek judošgrašių ar ne, 
mes nežinom ir nežinosim. Bet 
kodėl norėjo nusileisti? Kodėl 
kunigai bandė taikintis, siūlydami 
£300, kada jie pirma apie tarybas 
nė klausyt nenorėjo. Turbut jie 
matė, kad provą turės pralaimėti, 
o gal ir visus pinigus atiduoti, jei 
Susivienyjimas ant busiančio Sei
mo išrinks atsakančias ypatas. 
Sako reikia taikintis, o nemėtyti 
bereikalo pinigų lojariams? O ar 
kunigai gailisi lietuvių turtų ir 
kruvinai uždirbtų centų? Ne. Jų 
širdys yra pripildytos neapykan
tos. Ar nesiŠaipė iš nelaimingų 
aukų Kaulakis ir Kaminskas, ma
tydami,kaip jų pakviesti policistai 
lietuvių galvas skaldė? O Milu
kas ar nesityčiojo „Tėvynėj” iš 
tos amerikoniškos Kražių skerdy
nės?

Apie V alentinavičiaus ir Pasec- 
ko darbus galiu pasakyti, kad jie 
bereikalo stengiasi j>ertikrinėti lie
tuvišką visnomenę, nes kiekvienas 
protingai manantis mato, kad jie 
norėjo Susiv. nukriausti ir jei ne 
Mikolainis, tai tas butų pasisekę. 
Jie su Kudirka sako, buk Mikolai
nis stengiasi Susivienyjime neap-

stė, kad šviesa bus ganėtina, kad Į 
išeis ji iš jo namų. Mariantonia ’ 
turės išeiti atidaryti duris ir paži
binti numylėtiniui; tame laike, 
pasinaudomas iš sviesos. Marco 
šaus.

Gaspar Vigo ėjo ramiai, bet 
tvirtais žingsniais. Jis jau matė, 
kaip baltplaukė Mariantonia atida
ro duris, duoda ženklą, prispaudu
si pirštą prie lupų, ima jį už ram 
kos ir veda į savo kambarį, uždaro 
duris ir paskui, atsisukusi, juokia
si, rodydama puikins lupas ir ma
žus baltus dantukus. Ausyse ji 
visada nešiojo didelius auksinius 
žiedus.

Marco Pittara, su suerzintais 
nervais, skaitė minutas. Kaip il
gai jis stovi po tuom medžiu? 
Kiek kartų,, laukdamas, jis per
keitė savo mierius! Iš pradžių jis, 
įpykęs, buvo be gailesčio, jis po- 
rėjo užmušti Gasparą ir Marianto
nią ir abidvi tarnaiti; paskui pra
dėjo mastyti. Gal yra kitoks bu
bąs atmonyjimo? Ką butų pada
ręs jo tėvas panašiame atsitiki
me?.... Arne butų geriau pa
kalbėti su Mariantonia, — ji dar 
vaikas, vargšė, — išaiškinti jai jos 
kaltę, atleisti ir pabaigti tokiu bu- 
du viską?.... Bet atmintis apie 
tėvą, žmogų kieto budo, nepažį
stantį pasigailėjimo, nuvijo silp
nybę ir mislį apie pasigailėjimą. 
Reikėjo užmušti.

Gaspar ėjo savo keliu. Jam pa
sisekė prie švilpiančio vėjo uždegti 
pypkę ir jis jau džiaugėsi, atsimin
damas glamonėjimus gražios Ma
riantonios: ant galo jis sustojo ant 
kelio užsisukimo, klausė vėjo mu
zikos medžių viršūnėse ir balso 
prakeikto naktinio paukščio, besi
juokiančio tai arti, tai vėl toli nuo 
jo. Paskui ėjo tolyn.

Marco Pittara toj valandoj jau 
ne abejojo apie savę, tik abejojo 
apie taikumą šaudyklės, kurią lai
kė rankoj. Persiėmęs savo reika
lais, Marco jau nuo kelių metų ne 
paleido nė vieno šūvio ir putpe- 
los, rodėsi, juokėsi iš jo, atlėkda- 
mos visai prie jo namų. Šaudy
klė buvo gerai užprovyta, parakas 
geras, bet vamzdį galėjo perplėšti, 
arba Šunytis galėjo persergėti ne
prašytą svečią. Tos mislys ap
valdė Marco ir jis pabūgo tapti 
auka savo locno ginklo ir savo 
ypata juokinti visą Sabiniją. Ir 
dar ant didesnės nelaimės, jis atsi
minė tūlas tamsias istorijas, ko
kias Stefano Tūrio karčemoj nak
timis pasakojo Gaspar. „Mirtis 
lakioja, o mes jos nematome: ji 
užpuola aat kito, ir rodosi, kad ji 
neprisiartino prie musų.” Ar la
kioja ji ir šitoj nakties valandoj? 
Gal būt ji laksto arti Marco toj 
valandoj, kada jis nori siųsti ją 
ant Gasparo galvos? Bet ne, ji 
jau du kartu praėjo pro Gasparą, 
o trečią sykį jau neapsiriks.... 
Karabinas kerta gerai, visada iš
dega.

Bet barškėjimas besiritančių 
nuo viršaus akmenų sustabdė 
kvėpavimą Marco. lis atsikėlė 
ir jauslios kalniečio ausys išgirdo 
žingsnius einančio žmogaus.... 
Jį apėmė kvaitulys, daugybė liūd
nų dūmų apvaldė smegenis, jis 
pradėjo visas drebėti iŠ piktumo, 
baimės ir pasibiaurėjimo.... Žmo
gus, kurį jis turi užmušti, yra vos 
porą žingsnių nuo jo. Vienu Šuo
liu jis gali jį parmuŠti ir numesti 
nuo stataus kalno.

— Mariantonia! — prašnabždėjo 
balsas prie durų.

Nėjokio atsakymo.
— Mariantonia! — paantrino 

balsas garsiau ir ranka atsargiai pa
barškino į duris.
Tąsyk namuose pasirodė žiburys. 
Marco, prisiglaudęs prie medžio 

su Šaudykle rankoj, drebėjo kaip 
drebulės lapas. Apie ką jis nuš
lijo, kokius plianus tvėrė — viską 
užmiršo. Persitikriąimas, kad 
moteris jį prigaudinėja, perėmė jį 
tokiu netikėtu nusistebėjimu, lyg 
jis pirmą kartą butų tik toj valan
doj dažinojęs apie nusidėjimus sa
vo moteries.

Durys atsidarė. Ant slenksčio, 
su žiburiu rankoj, pasirodė gelton
plaukė Mariantonia su dideliais 
auksiniais žiedais ausyse. Ji su 
pirštu prispaudė lupas, o Gaspar 
pagriebė ją į glėbį ir greitai įnešė į 
vidų.

Užsidarius durims, šaudyklė iš
puolė iŠ rankų Marco Pittaro, žiū
rinčio plačiai atidarytoms akims į 
savo vėl tamsoj paskendusius na
mus.

Paskui jis pakilo, nuėjo taku ir 
per visą naktį, iki saulės užtekėji
mui, nusiminęs vaikščiojo po kal
nus.

IV.
Karčemoj Stefano Tūrio susirin

ko pulkas vyrų; juokavo ir kazy- 
ravo. Gaspar Vigo kazyravo su 
trįms vaikinais ir mislyje didžia
vosi, atsimindamas atsitikimus pe
reitos nakties. Taisant kazyras, 
jis pasakojo apie baisius, nebūtos 
atsitikimus dalydamas juos į sky
rius; Šinkorius nešiojo pilnus 
stiklus, kuriuos vaikinai greitai 
tuštino.

Galima sakyti, kad ir laimė lėmė 
drąsiam vaikinui, kadangi abudu 
jo sandraugai viens po kitam pra
lošė partiją po partijai ir jų rėka
vimai dengė šnekas kitų karčemoj

rubežiuotą valdžią paimti ir jis 
jau šaukė Brooklyno kuopos ne
paprastą susirinkimą ir tt. Argi 
kas gali tikėti, kad Mikolainis, 
nors ir norėtų, galėtų įgauti tokią 
valdžią ant Susiv. ir ii jo neklau
sančias ypatas išmesti ir gal net į 
kalėjimą įmesti!

Baigdamas, negaliu apleisti ne
išreiškęs pasitikėjimo, jog busen- 
čio Seimo delegatai išrinks atsa
kančias ypatas į provos Komitetą, 
kuris provą laimingai užbaigs.

D. Sargunas.

Iš Naugatuck, Con.
25 d. lapkričio ir lietuviai šven

tė čia padėkavonės dieną. Buvo 
parengtos prakalbos. Kalbėtojas 
buvo užprašytas iš VVorcester, 
Mas., prezidentas Tėvynės Mylė
toją Dr-tės p. M. Paltanavičia.

Iš pradžių viskas buvo gerai, 
bet pradėjus kalbėti apie atradimą 
Amerikos, pirmutinius ateivius, 
apie prasmę Padėkavonės dienos, 
ant salės pakilo toks liarmas, kad 
reikėjo prakalbas užbaigti greičiau, 
negu kalbėtojai norėjo, Ne tik 
kalbėtojai ne įstengė visko išaiš
kinti, bet negalima buvo nė ban
dyti rinkti aukas ant tautiškų rei
kalų, ką buvome pasirengę dary
ti.

Ne paisydami vienog ant truk
dymų, prakilnesniejie lietuviai 
rengiasi parengti čia prakalbas 
kas nedėldienį. Kas norės pa
klausyti, galės ateiti, p kam rupi 
vien karčema, gali eiti prie baro.

; J upiteris.

18 Philadelphia, Pa.
1 d. lapkričio čia susitvėrė lietu

viška liuteroniška parapija po var
du Švento Jono. Už pastorių 
gaus p. Drignatį, kuris neužilgo 
bus įšventintas ir 4 d. gruodžio, 1 
vai. po pietų,įstatytas kun.Schroe- 
derio bažnyčioj pn. 524 Wharton 
str. terp 5 ir 6 gatvės. Ceremoni
ja atsibus lietuviškoj kalboj,

D.

Treczią kartą.
N o ve 11 ė Lucijono Zuccoli.

(Pabaigs)
Gaspar iki kraujų sukandžiojo 

rankas, bet turėjo pasilikti netoli 
verkiančios Mariantonios; dar ant 
padidinimo išjuokimo, pelėda su
vaitojo kalnuose, o paskui išdavė 
balsą panašų į garsų juoką.

—Kad a* gelėčiau užmušti nors 
šitą! — Sunko Gaspar, grūmoda
mas su kumščia į langą.

Persergėjimo vienog užteko tik 
ant poros sanvaičių; pageidimas 
vėl juodu apėmė ir naktiniai susi
tikimai traukėsi toliau.

Labiausiai bijojo karčemos sa
vininkas Stefano Tūrio, kuris iš 
girdėtų kalbų galėjo spręsti apie 
pavojų, koks dėl tų naktinių susi
tikimų grėsė tankiam jo svečiui. 
Jis mylėjo Gasparą ir Marco todėl, 
kad abudu pas jį gėrė ir mokėjo 
už gėrymus ir buvo apšviestesniais 
už kitus; todėl Stefano stengėsi 
prašalinti besiartinančią tragediją 
ir jis jieŠkojo budo kaip atsargiai, 
neužgaunant, persergėti Gasparą.

Vieną vakarą jis ant galo išmis- 
lijo. Stefano ir-Gaspar buvo vie- 
nudu, kadangi Marco su reikalais 
išvažiavo į Sabiaco.

— Gaspar, — pasakė Stefano, 
sudavęs į petį jauno vaikino, 
snaudžiančio karčemos kampe, kur 
laukė valandos, kada galės eiti pas 
Mariantonią, — Gaspar, apleisk 
tą lošį! Kad tau ne reiktų ją pa
matyti trečią kartą.

Gaspar pažiurėjo į kalbanti iŠ 
snaudulio prikeltas, nesuprasda
mas žodžių Stefano.

— Ką? — paklausė žiovauda
mas.

— Mirtį — atsakė Stefano Tūr
io.

IIU
Putė vėjas teip smarkus, kad 

galėjo išversti aržuolą, tamsa bu
vo teip didelė, kad nepažįstantis 
gerai kelio, ne galėjo tą naktį eiti 
į kalnus. Kelias buvo sunkus: tai 
platus ir akmeningas, tai suspau
stas augštų kalnų sienų, tai ati
dengtas smarkiam vėjo pūtimai, 
stačiai bėgantis žemyn; jis kėlėsi 
augštyn,tai vėl leidosi žemyn,bėg
damas į Sarracinesco.

Gaspar Vigo, be žiburio, ėjo 
atsargiai, tėmydamas menkus jam 
gėjai pažįstamus ženklus, tai aš
trų akmenį, tai jo, kitų nepatėmy- 
tą, pavidalą, tai šalia stovintį 
me<|į ir svarstė ramiai žodžius Ste
fano Tūrio.

Gal tai trečią kartą, gal paskuti
nį sykį; nors Gaspar laukė mir
ties tolymesnėj dienoj, bet ir tą 
naktį, nusiritęs nuo kalno sakmuo, 
vėjo išverstas netikėtai medis, ne 
gerai pastatytas žingsnis, paslydi
mas ant stačios vietos galėjo ji 
nuvesti į kitą svietą. Visur galė
jo slėptiesi pavojus ir Gaspar lau
kė jo iš visų pusių, išėmus labiau
siai galimos ir baisiausios.

Marco Pittara ne iškeliavo į 
Sabiaco. Sugrįžęs atgal pirm atė
jimo Gasparo, jis pasislėpė prie 
savo namų, spausdamas rankoj 
šaudyklę. Apie sieksnį nuo me
džio, prie kurio tykojo Marco, 
nieko nebuvo matyt, bet jis mą

I susirinkusių. Gaspar ^niekada ne 
’ buvo linksmesniu ir sėdinti prie 
kitų stalų pritarė juoku žodžiams 
linksmo pasakotojo.

Bet pakėlęs galvą, kad išleisti 
iš burnos prisirinkusius pypkės 
durnus, jis pamatė Marco Pittarą, 
įžengiantį per slenkstį karčemos ir 
nusistebėjo. Argi jis ne buvo iš
keliavęs į Sabiaco? kur gi jis pra
leido šią naktį, jeigu Marian
tonia buvo liuosa ir viena? In- 
stinktyviškai Gaspar nudavė, buk 
nė mato Marco ir palenkė galvą.

— Štai kazyros!.— pasakė jis 
partneriui. — Mes jiems parodysi
me.

Marco teipjau, įeidamas, nudavė 
buk ne mato Gasparo.

lis sustojo, pakalbėjo tai su vie
nu, tai su kitu, su ranka mostelėjo, 
siųsdamas pasveikinimą Šinkoriui 
Tūrio.

— Sudiev Stefano....
]is rodėsi paniurusiu ir liudnu; 

ne buvo teip raudonas ant veido ir 
žiurėjo į susirinkusius neramiai ir 
bailiai, lyg bijodamas! pamatyti jų 
akyse išjuokimą arba papeikimą.

Bet ant syk jis nusprendė.
Prie Gasparo stalelio išbaigė 

kazyras ir vienas iš lošėjų taisė 
jas naujam lošiui. Gaspar, pa
sirėmęs ant dešinės rankos ant 
stalo ir uždėjęs koją ant kojos, iš 
paniūrų tėmijo draugą, ant kurio 
ne turėjo jau tokio kaip pirma už- 
si tikėjimo.

Marco priėjo tiesiog prie jo ir 
sudavė su ranka į petį.

— Gaspar' — pasakė jis — tu 
gyvulys.

Kaip ant stebuklo karčemoj už
stojo tyla ir prie visų stalų lošimas 
pasiliovė.

Gaspar priėmė įžeidimą ir nesi- 
krutino, juokėsi, lyg norėdams 
parodyti, kad jo priešas Štukavo- 
ja.

— Gaspar, tu gyvulys!— traukė 
toliau Marco. — Tu pasakojai 
man, jog pirma negu numiršta, 
žmogus mato mirtį trįs kartus ir 
jog trečią kartą mirtis jį galutinai 
nuneša!.... Tu gal tą aXmeni?

— Na, tai kas iš to? — paklausė 
Gaspar, iŠimdams pypkę iš uasrų.

— Na, tai tas yra neteisybė! — 
atkirto Marco. — Šią naktį tu ma
tei mirtį trečią kartą, bet ji tavę ne 
nunešė.

Gaspar sutraukė pečiais.
— Kas gi tau pasakė, kad aš 

mačiau mirtį trečią kartą? — pa
klausė jis juokdamasi, glostymas 
savo juodą barzdą.

— Pažiurėkie į manę, Gaspar!
Gaspar pakilo ir pažiurėjo Pitta- 

rai tiesiog į akis.
— Sakau aš Uu, aš, Marco Pit

tara, sūnūs mano tėvo, kad šią 
naktį tu matei mirtį! — ištarė Mar
co garsiu balsu — ir ji tavęs dar 
ne paėmė.

Jis pasitraukė ir prisiartino prie 
suolo Stefano Tūrio, kuris nuo iš
gąsčio" pabalo.

Gaspar vėl sėdo ant savo vietos; 
paskui, paėmęs kazyras nuo savo 
sandraugo, ramiai atsakė:

>— Ar žinai, kaip tai atsitiko? 
Aš, turbut, susipainiojau rokun- 
doj!.^..

Tą dieną Gaspar Vigo apleido 
Anticoli, iškeliavo į Rymą jieškoti 
ten naujų avanturų.

Intekme parvų ant žmo
gaus jausmų.

Kad visokių parvų sviesa turi 
įtekmę ant žmogaus, tą speciali
stai seniai patėmijo: pirmiausiai 
įtekmę parvuotos Šviesos daktarai 
patėmijo ant bepročių, persitikri
no, jog vienų parvų Šviesa bepro
čius erzina, kitų parvų juos rami
na.

Šįmet pasimiręs danietis gy
dytojas, Dr. Finsen užsimanė 
gydyti tūlas ligas su pagelba viso
kių parvų Šviesos, o kad tas bū
das išdavė gerus vaisius, tai jo 
griebėsi ir kiti gydytojai: speciališ- 
ka gydinyČia, kurioj prie gydymo 
ligonių pritaiko visokių parvų 
Šviesą,yra jau ir Vilniuje;

Neseniai profesorius UrbanČič 
jx?rsitikrino, jog .visokių parvų 
šviesa turi teiposgi nemažą įtekmę 
ant visų žmogaus jausmų: vienų 
parvų Šviesa vienus jausmus pake
lia, kitus gi naikina ir silpnina. 
Apie savo ištirimus profesorius 
UrbanČič neseniai laikė pranešimą 
ant susirinkimo Vindobonos dak
tarų draugystės. Jis apreiškė, jog 
patėmijo, kad prie žiūrėjimo į vi
sokių parvų paviršių, arba per 
visokių parvų stiklus atsibūva tū
los gana žymios, patėmytinos 
permainos žmogaus jausmuose, 
vienos parvos stiklai pakelia jaus
lumą jausmų, kitos silpnina,bet pa- 
temijo teiposgi, jog kaip ant ko
kių ypatų parvuoti stiklai ne turi 
įtekmės. Jis užtikrina, jog 
persitikrino, kad raudona, gelto
na, žalia ir mėlyna parvos sunki
na, silpnina girdėjimą ir jautimą 
tonų. Ir ant kitų jausmų įtek
mė parvų teiposgi pasiro
do gana aiškiai. Ypač žingeidi 
parvų įtekmė ant ragavimo. Pro- 
f ori u s UrbanČič persitikrino, jog 
po 'tėkmė parvų ragavimo jausmai 
pasikelia, bet ne vienodai, tas pa
eina nuo parvos veislės, bet ir par
vos ne ant visų žmonių vienodą 
turi įtekmę. Po įtekmę vienų par
vų žmogus, ragaudamas saldų 
daiktą, jaučia ant liežuvio surumą 
arba kartumą, po įtekme vėl kitų 
jaučia net kutenimų ant lie
žuvio. Apskritai jis persitikrino, 
jog parvos ant daugumo žmonių 
jausmų turi gana žymią įtekmę.



Paėjimas organiszko svieto.
Pagal Bittneri.

tvfiriu, su kuriais silpnam žmogui nelengva 
buvo kova, reikia paminėti' machairodą arba 
tmilodonta, baisų milžinišką tigrą, liūtą tu
rintį milžiniškus aštrius dviejų pėdų ilgio 

’į peilius. Dar didesnis uždantie panašius į

Pirmutinis žmogus kovoje su machairodu.

machairodą ir be abejonės už jį drūtesnis 
buvo olų liūtas (felis spelaea), kuris buvo 
dusyk didesniu už didžiausią !$ios dienos liū
tą. Šitas d raškantis žvėris, turbūt, tuose lai
kuose ne turėjo už savę galingesnio, jis, teip 
kaip ir šios dienos liūtai, buvo tikru ponu 
terp žvėrių jis, tęip kaip ir machairodas, 
drąsiaf užpuldinėjo net dnt mamutų, kurie, 
jeigu ir buvo už Hutus tvirtesniais, bet ne 
turėjo nė tokių dantų, nė tokių aštrių nagų 
kaip liūtai. :

Netruko ir kiti} tuose laikuose milžini
škų draskančių žvėrių. Prie tokių reikia 
priskaityti dat milžinišką oiiiu. meštą (Ur
ens spelaeus), gyvenusią, kaip pats vardas 
parodo, olose, kur ir tų laikų žmogus, ne- 
turėdams dar nė mūrinių, nė kitokių namų, 
rengė sau nakvynę ir gyvenimo vietą. Žmo
gui tąsyk sunki buvo kova su tais draskan
čiais žvėrims, kurie veržė nuo jo net ruimą 
olose, 6 ginklų žmogus tąsyk nemokėjo dar 
pasidirbti tokių kaip dabar, pasiganėdino 
uis mailių toms lazdoms ir nutašytais iš ak
mens kirvukais, tokiais, kokių dabar ir Lie
tuvoj randa daug laukuose ir kokius žmonės 
vadina perkūno kulkoms. Kirvukai tie tai 
ne perkūno kulkos, bet pirmutinio žmogaus 
darbo įnagiai ir atsigynimo ir užpuolimo 
ginklai.

ii. Iš kur mes?
Peržvalgoj gyvybės praėjusių epokų ir 

peri j odų mes matėme, kad nė augėlesnio 
skyriaus augmenys, nė žvėrys neatsirado ne
tikėtai, bet iš palengvo vystėsi, gerinosi, tai
kėsi prie sanlygų, vieni augmenys ir gyvū
nai nyko su visu nuo žemės paviršiaus, o iš
nykusių vietoj atsirado geresni, labiau išsi- 
vys^dr geriau galinti prisitaikyti prie san- 
lygų, geriau galinti kovoti už savo būvį. 
Juo toliau, juo gamta jos tveriamiems sutvė
rimams suteikia daugiau proto ir duoda di
desnį greitumą; nyksta nerangus menko pro
to milžinai, o jų vietoj atsiranda bruzgesni 
ir protingesni, nors ir mažesni sutvėrimai. 
Seniai praėjusių laikų sutvėrimai atsižymėjo 
vien milžiniškoms pajiegoms, bet jie buvo 
nerangus ir menko proto, taigi seniau vieš
patavo ant žemės fiziška pajiega, musų gi 
laikuose ant fiziškų pajiegų viršų paėmė pro
tas, dabar viešpatauja išmintis.

Laikuose kambriško perijodo augščiau- 
siai pasikėlusiais ant žemės gyvūnais buvo 
vėžiai. Siliųriakame peri jode atsirado jau 
geriau organizuotos už vėžius žuvys, bet nie
kur nebuvo dar sausžemių sutvėrimų. Girio
se akmeninių anglių perijodo slankiojo jau 
pirmutinės, nerangios dar, prastai pritaiky
tos gyvenimui ant sausžemio reptilijos; ju- 
riškame peri jode atsiranda jau pirmutiniai, 
turinti dar daug reptilijų ypatybių, paukš
čiai apžėlę plunksnoms, bet turinti dar na
srus pilnus dantų kaip krokodiliai; tame jau 
peri jode atsirado ir pirmutiniai, rodą dar že
miausio skyriaus, dabar baigianti nykti nuo 
žemės paviršiaus, žindanti žvėrys krepšinių 
skyriaus. Trečiaeilinėj opokoj žindanti žvė
rys išsilavino jau geriau, priviso jų daugiau 
veislįų ir atmainų, atsirado ant galo jau ir 
pirmutinės beždžionės, bet stovinčios dar aut 
žemo laipsniu, sulyginus su dabartinėms.

Žmogaus ant žemės dar tuose, seniai 
praėjusiuose laikuose, niekur nėra nė ma
žiausio ženklo, aišku, kad jo drauge su pir
mutinėms atsiradusioms beždžionėms dar ne
buvo, nes kitaip visgi kur nors butų suradę 
liekanas jo buvimo. N

Europoj ženklus jo atsiradimo rado tik 
anuose liūdnuose lediniuose laikuose ir tai 
ne pradžioj tų laikų, bet- Viduryj to perijo
do. Ženklus buvimo žmogaus pirmiausiai 
surado Šveicarijoj, kur nuo tirpstančių ledų 
susitvėrė dideli ežerai. Bet čia žmonės jau 
nebuvo su visu laukiniais, jie stovėjo net 
angščiau kultūriškai už šiądien gyvenančius 
pietinės Azijos giriose veddus, aųstraliečius 
ir už pietinės Afrikos bušmenus. Žmonės at
siradę Šveicarijoj buvo jau gana augštai ci
vilizacijoj pasikėlę ir ta civilizacija ne Švei
carijoj išsidirbo, kadangi žmonių stovinčių 
ant žemesnio laipsnio nė jokio ženklo ne 
randa aplinkinėse Šveicarijos ežerų.

beždžionių, kaip t v it tina Darvin ir jo pase
kėjai, tai pirmutinis žmogus, atsiradęs Šveica
rijoj, jau visoj savo organizacijoj ir išveizdyj 
toli nužengė nuo savo pratėvių; pradinio 
žmogaus Įipo negalima surasti Europoj, nė 
kraštuose, kuriuos šventraštis paduoda už 
vietą rojaus, kur atsirado pirmutinė žmonių 
pora, taigi terp Eufrato ir Tigro, dabartinėj 
Aziatiškoj Turkijoj. Liekanos žmogaus ran
damos tuose kraštuose ir jo darbo vaisiai pa
rodo, kad atsiradęs tuose šventraščio rojaus 
kraštuose žmogus jau stovėjo ant gana aug- 
što kulturi$ko laipsnio, 0 liekanų stovėjusio 
ant dar žemesnio laipsnio nė Europoj, nė 
šventraščio rojaus kraštuose negalima rasti. 
Jeigu gi žmogus išsivystė iš augštesnio sky
riaus žvėrių, iš panašių į žmogų beždžionių, 
tai suprantama, kad jis iš syk mažai kuom 
galėjo skirtiesi nuo savo pratėvių, iš kurių 
išsivystė; ir dabar gyvenanti ant žemės žmo
nės, net stovinti ant žemiausio laipsnio, toki 
kaip austrai iečiai, arba pietinės Afrikos buš- 
menai stovi jau labai toli nuo beždžionių ne 
tik protiškai, bet ir visoj savo, fiziškoj orga
nizacijoj, taigi ir visu savo kūno sudėjimu.

Aišku todėl, kad žmogus išsidirbo ne 
Europoj ir ne vietoj šventraščio nurodytoj 
kaipo rojaus vieta, kur Dievas iš molio nuli
pino Adomą ir iš jo šonkaulio sutvėrė Jievą, 
jo sandraugę ir žmogaus veislės motiną. 
Šventraščio nurodymus reikia priimti kaipo 

alegoriją. Jame vien parodyta, kad ant že
mės turėjo būt vieta, kur atsirado pirmutinis 
žmogus, kurio veislė, per daugeli amžių išsi
platino po visą žemės paviršių, iš kurio, |>a- 
gal gamtiškas sanlygas, išsidirbo visokios 
žmonių teisies ir tautos. Čia reikia viendg 
pasakyki, kad išsidirbimas paeiliui atsakan
čių gyvūnų, nurodomas šventraščio, sutinka 
su nurodymais mokslo, tik suprantama, tvė
rimo dienas reikia priimti ne už dienas, tik 
už atsakančias žemės gyvenimo epokas.

Bet grįžkime prie liekanų žmogaus buvi
mo Europoj. Liekanas jo buvimo patėmijo 
ant Šveicarijos didelių ežerų, kurie pasidarė 
žemės įdubimuose nutirpus ledams. Tuose 
ežeruose randa liekanas čielų kaimų, pastaty
tų ant įmuštų į žemę netoli nuo kranto ežere 
polių. Taigi tie žmonės jau gyveno krūvo
se, tvėrė kaimus, gyveno namuose, mokėjo 
juos pastatyti, turėjo jau tulus prisaviutus 
naminius gyvulius, o tame ir šunį, krapštė 
žemę ir augino augmenis, taigi stovėjo jau 
ant gana augšto kultūriško laipsnio, tvėrė 
organizacijas, dirbo iš akmens ginklus ir 
darbo įnagius. Nors žmonijos istorija jų dė- 
jų neaprašinėja, bet nėra abejonės, kad tie 
polinių kaimų gyventojai turėjo nesutiki
mus, vedė ir kares, kadangi- be jų ne ai>seina 
net stovinti ant žemo kultūriško laipsnio 
žmonių draugija. Žmogus mat yra didesniu 
savo veislės priešu negu daugelis žvėrių ir 
be kraujo praliejimų apsieiti negal. Juk 
tie kaimai .statyti ant polių vandenyj, kur 
ne lengva priešui prisigriebti, yra tai, teip 
sakant, tvirtynėms geresniam atsigynimui, 
apsisaugojimui nuo netikėtų užpuolimų to
kių jau žmonių. Dirbo iš kieto akmens ir 
kaulo kirvius ir peilius, mokėjo ant jų iš- 
pjaustyti paveikslus žvėrių ir kitokių daig- 
tų; paišiniai ant kaulinių peilių be abejonės 
buvo pjaustomi ne tik padailinimui, bet bu
vo ir kaipi dokumentu, šeimynos raštu jo sa
vininko; galima sakyti, kad tai buvo pirmu
tiniu žmonių išmislytu raštu, iš kurio, laikui 
bėgant, išsidirbo ir musų vartojamos literos.

Tpkius ant polių statytus ant vandenų 
kaimus ir šiądien galima patikti ant tūlų sa
lų pietinėj Azijoj ir ant salos Naujos Gwi- 
neos, Australijoj. Panašius paišinius, ko
kius randa išpiaustytus ant kaulinių įnagių 
Šveicarijoj ir kituose Europos kraštuose, 
piešia dar ir šiądien žemiau kultūriškai sto
vinti už priešistoriškų laikų Europos gyven
tojus, neturinti dar namų ir neauginanti nė 
jokių augmenų pietinės Afrikos bušmenai ir 
nuožmi australiočiai, kurie, kaip mena šios 
dienos tiri neto ja i, yra senesniais už civilizuo
tas Europos tautas. Ant išdirbimo augėle
snės civilizacijos reikia mat atsakančių san
lygų, vienas senumas tautos dar negal būt 
miera, rodanti kultūrišką tautų laipsnį. Be 
reikalų, nepriversti aplinkybių, žmonės nepa- 
sikelia angščiau, prie pasikėlimo priverčia 
reikalas.

Isz visur.
II Čekiški Vindobono a parlamento 

pasiuntiniai parlamento susirinkime 
rengiasi pakelti klausymą masko
lių pabėgėlių ik kariumenės, kurių 
šelpimui Lvove susitvėrė tam 
tikras komitetas, kuris renka Au
strijoj pinigus apmokėjimui kelio
nės j Ameriką maskoliškiems pa
bėgėliams. Oi tie mieli Austrijos 
slavail Jie, besigerindami carui, 
denuncijuoja savo randą ir Galici
jos valdžias. Tokių draugų ir ca
rui nėra ką pavydėti.

II Prancūzijos socialistų vado
vas, parlamento pasiuntinys Jau- 
res pagarsino atsišaukimą susivie- 
nyjusių maskoliškų revoliucijonie- 
rių, visokių Maskolijos tautų soci
alistų organizacijų ir kitokių opo
zicijos sąnarių, kuriame reikalau
jama Maskolijoi: panaikinimo des
potizmo, abelno balsavimo, lygių 
tiesų visoms Maskolijos tautoms 
ir demokratiškos valdymo formos. 
Atsišaukime kviečiami visi Mas- 
kolijai gero velijanti pasiduarbuo- 
ti ant išvertimo caro despotiškos 
valdžios. .

II Mieste Charbine sudegė Rau
donojo Kryžiaus Dr-tės krautuvės, 
o jose sudegė vaistai ir • kitokį 
daiktai reikalingi sergantiems ka
reiviams. Karėse Maskolijos net 
per tankiai dega rando krautuvės, 
ypač jeigu rengiasi atvažiuoti ko
misija jas peržiūrėti. Mat kitaip 
krautuvių prižiūrėtojai ne įstengia 
paslėpti vagystų.

Ii Vokietijos gyventojai per me
tus išgeria svaiginančių gėrymų už 
>750000000, taigi išpuola po 15 
dol. ant metų ant kiekvieno gy
ventojo, skaitant ir ma|us vaikus. 
Daugiau, turbut, ant gėrymų 
neišleidžia nė Amerikos lietuviai.

II Netoli Monastero, Macedoni- 
joj, grekonys užpuolė ant grįžtan
čių iš cerkvės bulgariškų veselnin- 
kų ir išmušė visus, o tame ir jau
navedžius: • 13 ypatų likosi už
muštų, o 5 sunkiai sužeistos. Už
puolikai pasislėpė kalnuose.

II Vengrijos sostapilėj Pešte, dėl 
aprubežiuojančių laisvą padavadiji- 
mų, universiteto studentai pakėlė 
neprielank;as randui demonstraci
jas. Susirėmime studentų su be
sistengiančiais išvaikyti policistaia, 
18 studentų likosi sužeistų.

II Pagal apskaitymą iždo mini- 
sterio, Vokietijos budžete ant atei
nančių metų laukiamas nepritek
lius 75 milijonų markių. Didžiau
sias sumažėjimas įplaukimų bus iš 
muitų nuo valgio produktų ir ja
vų.

II Į Maskvos universitetą, kaipo 
liuosas klausytojas užsirašė sūnūs 
rektoriaus !Chicagos universiteto 
Harpero. Už tikrą studentą pa
stoti negalėjo, kadangi ne įstengė 
išlaikyti examino.

II Maskolija vėl stengėsi pasi
skolinti Prancūzijoj >260 milijonų 
doliarių. Prancūziški bankieriai 
duoda vienog tik 160 milijonų, o 
100 milijonų žada duoti Vokietijos 
bankai.

H 1 d. gruodžio IŠpanijoj siautė 
sniego darganos, dėl kurių visi 
darbai ant lauko pasiliovė. Snie
go darganos IŠpanijoj ne priguli 
prie paprastų atsitikimų.

viškus raštus perstato buvusį extra- 
ordinarišką profesorių Varšavos 
universiteto Mikuckį. lis, besi- 
gerindamas maskoliams, per tarpi- 
ninkystę buvusio Varšavos moks
linio apskričio viršininko Wittes 
perstatė po lenkmečiui visogalin- 
gam Miliutinui ir Sachowskui, kad 
ant atitraukimo lietuvių nuo len
kystės, reikia jiems uždrausti var
tojimą lotyniškų literų. Miliutin 
net reikalavo įvedimo mokinimo 
lietuviškos kalbos pradinėse mo
kyklose Lietuvoj, žinoma, ant 
knygų spausdintų maskoliškoms 
literoms. Reikėjo rankvedžių. 
Mikucki ir Witte terp studentų 
Varšavos teip vadinamos „Szkoloa 
Glownos", kurią lankė draugė ir 
autorius Šito lenkiškoj kalboj iš
ėjusio veikalėlio, jieškojo lietuvių, 
kurie apsimtų parūpinti reikalin
gus rankvedžius. Minėtą Szkolą 
Glowną lankė penki tikri lietu
viai ūkininkų vaikai (mokančių 
lietuviškai buvo daugiau, bet tai 
buvo bajorų vaikai); jiems tai, ant 
Mikuckio užmanymo, Witte pasiū
lė apdirbimą atsakančių masko
liškoms literoms mokykloms lie
tuviškų rankvedžių. Pasiūlymą 
priėmė du: garsus Gilius ir Žilins
kas. Pasibaigė viskas ant apdir
bimo Lietuviško Elementoriaus. 
Išleido rodą pamatus lietuviškos 
ortografijos, pritaikytos prie mas- 

Įkoliškų literų, bet tą parašė fonas 
į luškevičia. Išdirbimui lietuvių 
valdžių padėtojų likosi uždėta Vei
veriuose mokintojų seminarija ir 
ant galo prie Maskvos universite
to parengė 12 stipendijų speciališ- 
kai lietuviams. į Veiverių semi
nariją iš šenapilės varu varė lie
tuvių ūkininkų vaikus. Ui mo
kintojus į tą seminariją paskyrė 
Žilinską ir Gilių. Paskutinis ge
riau mokėjo gerintiesi valdžiai, to
dėl užlipo iki vietos inspektoriaus 

i Varšavos gimnazijoj, kur nė joks 
katalikas tokios vietos ne turi; 
Žilinskas gi, rodosi, A dabar yra 
Veiveriuose.

Ant galo Peterburge papūtė ki
toks vėjas. 1867 m. į visas mo
kyklas įvedė maskolišką mokimo 
kalbą — tai ir lietuviški rankve- 
džiai buvo jau nereikalingi. Val
džios, vietoj bandyti apšviesti lie
tuvius su pageltu spaudinių mas
koliškoms literoms lietuviškų kny
gą, griebėsi persekiojimo knygų 
lotyniškoms literoms. Mikuckis už 
savo užmanymą ne gavo nuo val
džių tokios dovanos, kokios tikė
josi. Rods neturėdamas atsakan
čio mokslo, jis likosi paskirtas už 
eatroardinariską profesorių Varšu
vos universiteto, bet tas atsitiko 
jau prie Apucbtino, kuris apskri
tai persekiojo lietuvišką kalbą ir 
net knygų spauduotų maskoliš
koms literoms ne protegavo, nors 
ką tik atėjęs į Variavą, jis rodėsi 
neva prilenkiu lietuviams, bet tas 
jo prilankumas tęsėsi ne ilgai. 
Mat ant tų įnagių, kokius išsirin
ko, apsiriko; ypač apsiriko ant 
garsaus Botyriaus, kuris, dėl pa
linkimo prie svaiginančių gėrymų, 
ne galėjo atsakančiai pildyti A- 
puchtino nurodymų.

Veikalėly) Baudouino istorija 
maskoliškų literų lietuviškiems 
raštams perstatytą teisingai. Mes 
pridedame tik paaiškinimą to, ko 
jame nėra. „Vienybė” be pamato 

Į savo recenzijoj užmeta Baudoui- 
|nui neteisingą aiškinimą. Jis už 
uimanytoją maskoliškų literų tei
singai perstatė Mikuckį; be jo nu
rodymų tas valdžioms ne butų už
ėjęs ant mislies, jos pasinaudojo 
iš Mikuckio nurodymų.

tiki, kad Sarah gavo proto sumai
šymą.

— 48 metų John Gorman, būda
mas girtu, įpuolė į upę. Išgriebė 
jį iš vandens tilto sargas Taylor. 
Ne be pamato mat patarlė sako, 
jog girtus ir vaikus Dievas saugoja 
nuo didelių nelaimių.

— Ant kertės ^lalsted ir 85 str., 
elektriškas karas užbėgo ant veži
mo, kuriame sėdėjo Jonas Radžin- 
ski. Karas numetė nuo vežimo 
Radžinskį ant nlyČios, kur jis teip 
sunkiai apsikulė, kad nuo to pasi
mirė.

— Ant kertės Clark ir Washing- 
ton str., bėganti į priešingas pu- 
sus du elektriški karai teip su
spaudė policistą Coughliną, kad 
nugabentas į Mercy ligonbutį, ten 
pasimirė.

— Stokyarduose atsibūva dabar 
galvijų ir arklių paroda, kurią 
lanko gana daug žmonių, nors pa
rengimas kaštuoja ne daug.

Redakcijom atsakymai.
P. Kizlaičiui. Rašte telpa pri- 

vatiŠki reikalai ir prietikiai, o to
kiais laikraščiai neužsiima. Tuos 
reikalus tegul savo kaštais aiškina 
kompanijos—joms padėti tai ne 
laikraščių pareiga.

Bažnytinių!. Tame pamoksle 
nieko svarbaus ne matome, yra 
paprasta jų vartojama zauna. Gin
čus už tokias žaunas vesti ne ver
ta,toki parpokslininkai ne verti,kad 
su jais ginčytumės. Kada ką 
svarbaus užgriebs, tąsyk galima 
bus ginčytis. Gal pasakė ką svar
besnio, ko Tamista .savo rašte ne 
paduodi?

Saro. Trumpinti reikėjo neat
būtinai, kadangi prie Susivienyji- 
mo reikalų pridėti pamokinimai 
ypatoms, neturinti, susirišimo su 
Susiv. reikalais. AsabiŠkus. pa- 
mokinmus reikia siųsti ten,kur yra 
tas, kurį pamokyt norime. Ra
šant į laikraštį, reikia aiškinti vien 
pakeltą klausymą, nes jungiant 
daug dalykų į krūvą, aė vieno, 
kaip reikia, ne išaiškinsime. Laik
raščiai mokinimais ypatų, nors 
mokinimai butų kam ir reikalin
giausi, užsiimti ne gali. Laikraš
čių pareiga ne kovoti su ypatoms, 
tik su ypatų darbais,nes-tik darbai 
išduoda vaisių. Ir ypatų jie ne 
niekina, bet išrodo vien darbus. 
Ant to reikia vienog atskiro rašto, 
su Susivienyjimo reikalais tas nesi- 
jungia ant tiek, kad vieąu šyviu 
du zuikiu galima būt nušauti. Ra
šant, reikia visada taikytiesi prie 
laikraščių visur vartojamo budo. 
Mes vieni ne galime tverti naujų 
formų, bet turime laikytieji kitų 
išdirbtų. Jeigu laikraščiams atneš
tą taikytieji prie formos kiekvieno 
skaitytojo ir pildyti visus jų reika
lavimus, užgimtų tikras chaors, 
kaip buvOjprieŠ svieto sutvėrimą.

P a l. iš Elgin. ■ Iš rašto negali
ma žinoti, ką trūkis užmušė. Jei
gu lietuvį, tai reikia pravardę 
paduoti, jeigu gi užmuštas 
ne lietuvis, tai lietuviams žinutė 
ne labai svarbi. Amerikoj tiek 
trukiai pervažiuoja žmonių, kad 
apie kiekvieną atsitikimą laikraš
čiai ne gali garsinti.

Mbdkjvi. Visai klaidžius Ta
mista darai išvedimus. Karės Be
laisvių niekas prie regimentų ne 
priskiria, ant nelaisvių Japonijoj 
maskoliški ohcierai nė jokios įtėk- 
mės ne turi, oficierai yra skyrium 
ir jų prie kareivių ne leidžia.

Kaimai ant polių Šveicarijos ežeruose.

Jeigu žmogus išsidirbo, išsivystė iš

Matome tą geriausiai ant užėmusių augš- 
čiausią virbalą europiečių. Nors Europa ap
gyventa vėliau negu Amerika, Azija, arba 
pietinės Azijos salos, bet kultūriškai euro
piečiai pralenkė visas kitas tautas, jie pri-‘ 
metė savo civilizaciją Amerikai, Australijai 
ir kitiems jų apvaldytiems kraštams, nega
linčius prisitaikyti prie tos naujos civilizaci
jos čiąbuvius naikina be mielaširdystės. 
Matome kokią įtekmę ant žmonių darbų turi 
net kruvinos karės. Dėl karių, kokias terp 
savęs vedė Europos tautos, Europoj užpuoli
mo ir atsigynimo ginklus, ginklus naikinimo 
žmonių veislės teip pagerino, kad tautos to
kių ginklų neturinčios, nemokančios jų pasi
dirbti ir vartoti, nors skaitlingesnės, negali 
prieš europiečius atsiremti, apginti sa
vo savistovystę, patenka po europiečių jun
gu. Tas pats yra ir su kitokiais dalykais. 
Žmonės visur džiovina smegenis ant išradi

mo to, kas jiems reikalingas. Kur reikalo nė
ra, ten nėra išradimų, žmonės kultūriškai ke
liasi labai palengva, arba per amžių eiles sto
vi ant to paties laipsnio. Tą matome ir da
bar ant gyventojų šiltų, vaisingų kraštų, 
kur žmonės neturi•> didelio vargo su prasi
maitinimu, turi daug mažiau reikalų negu 
kraštuose vidutinio oro, kur per pusę metų 
žemė ledo ir sniego uždengta, neišduoda nė 
jokių vaisių ir per tai žmonės turi gerai lau
žyti galvą, kad per žiemą jiems maisto nepri
truktų. Reikalas išmokina žmonės čėdyti ir 
gerinti viską, ant galo išmokina veržti tartus 
nuo kitų, o tas verčia gerinti ginklus. Pasi
kėlus angščiau kultūriškai, atsiranda nauji 
reikalai, kuriuos reikia užganėdinti ir tas 
nedaleidžia žmonėms užmigti, jie turi žengti 
vis toliau pryšakin.

II Argentinos sostapilėj, Buenos 
Airese, visi darbininkai ant syk 
suštrąikavo. Visos mieste parda- 

. vinyČios, dėl straiko pagelbininkų, 
likosi uždarytos.

II į Irkucką atėjo žinia,jog Giši- 
'linsko apskrityj, Siberijoj, gyven
tojai dviejų kaimų visi išmirė nuo 
bado. Badas pasiekė gyventojus 
viso apskričio.

II Afrikoj, Calabare, čiabuviai 
užpuolė ant namų angliško komi- 
soriaus ir paskerdė visus žmonis 
jo sargybos ir patį komisorių.

II IšVaršavos universiteto išsiun
tė ant karės lauko 75 studentus 5 
kurso medicinoj, kuriems be exa- 
minų išdavė gydytojų dipliomus.

|| Maskolijoj, mieste Kijeve pa
simirė 30 ypatų nuo degtinės, kuri 
pasirodė su nuodais.

t Mieste Alameda, C ai., ameri
koniškas išradėjas Heaton atliko 
pasekmingas bandavones su jo pa
dirbtu nauju orlaiviu. Orlaivys 
lėkė net prieš gana smarkų vėją. 
Iki šiol vienog galinčius lėkti prieš 
vėją orlaivius visgi geriausius 
prancūzai.

turi

(Toliam bus.) *

Nauji Basztai
n ■ ■■■

J. Baudoain de Courteney, 
KwestU» alfabetu lltewaktego w 
PansturleRoeyjskiem 1 jej ro*wią- 
zanie. W Krakowie. 1904 r. 
44 pusi.

Autorius teisingai už užmanytoją 
įvedimo maskoliškų literų į lietu

Vietines Žinios.
---------------+■■------------

— Per 11 mėnesių šių metų Chi- 
cagoj pasimirė 23959 ypatos, ku
riame tai skaitliuje buvo: 13760 
vyriškių ir 10199 moterys. Dau
giausiai mirčių buvo nuo plaučių 
uždegimo, nes 3790. Lapkričio 
m. mirė 1901 ypata, kuriame tai 
skaitliuje buvo 1099 vyriškiai ir 
ir 808 moterys. Nuo plaučių už
degimo pasimirė 260. Pereitą 
sanvaitę pasimirė 450 ypatų, ku
riame tai skaitliuje buvo 251 vy
riškis ir 199 moterys. Vaikų iki 5 
metų amžiaus pasimirė 98, senelių 
virš 60 metų 98. Daugiausiai 
mirčių, nes 64, buvo nuo plaučių 
uždegimo.

— Pereitos subatos vakare vie
name departamentališkame Štore 
vidurmiestyj suareštavo Marę No- 
lan ir buvusią su ja šešių metų 
mergaitę Marė pardavinyčioj, ne
va neatsargiai, numetė branges
nius tavorus, o šalę stovinti mer
gaitė juos griebė ir dėjo į kišenių. 
Policija tvirtina, jog Marė nuo se
niai su savo mergaite pardaviny- 
čiose vagia tavorus.

— Ant visosvietinės parodos St. 
Louise Chicagos policijai pripaži
no dovaną — sidabrinį medalį. 
Nežinia už ką. Gal už tai, kad 
plėšikai drąsiai užpuldinėja ant 
praeivių ir prie policijų stacijų? 
Chicagos policija mat gerą turi Šir
dį, ji gailisi ir plėšikų.

—• Atkakusi į svečius pas savo 
seserį, gyvenančią pn. 715 Fair 
Oaks avė.,gyvenanti Augusta, Ind. 
Sarah Cooper pereitos nedėlios 
dieną nusišovė. Patžudės sesuo

Draūgysczia Reikalai
Pritarimas.

Chicago. Dr-te Bimąno Daukanto ant 
savo menaėinio susirinkimo, laikyto < 
d. gruodžio 1901 m. nutarė paremti Ar
tojau! užmanymą kailink invedimo Lie
tuviu tautos stalislikon Suvienytu Val
stijų ir apdirbimui to reikalo Dr-te ski
ria p. Artoją in komiteto sąnarius. Pa
sitikime, kad ir kitos draugystes nepra
leis salto užmanymo be pritarimo, ir pa
duos savo baisus.

Dr-te Si m. Daukanto 
per M. J. Damijonaitis.

Balius Bailus.
Lietuviu Progresiviszkos Ligos Mel 

rose Perk, III. bus laikomas su prakal
boms ir deklemacijoms ant naudos lie
tu visskos vakarines mokslaines. Buba
te j, 7 d. sausio, 1905 m. P. Raggaubu- 
chen saleje, kerte 19tos avė. ir Lake st.; 
prasidės 7 vai. vakare. Inienga vyrams 
25c., moterims ir merginoms dykai. Ist 
miesto reikia imti Madison karus, kurie 
atveža iki pat salei. Bzitdingai užpra- 
sso atsilankyti visus lietuvius ir lietu
vaites.

Komitetas.

Liubavo para p, Trumpiniu kaimo, 
pirmiau gyveno Irvln, Pa. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Antoo Wasssll, 
1530 W Monroe st., Springfleld, III.

(lė-XII)

Pajieszkau Benediktos Maszirkutes, 
Kauno gub. Ir pav., Seredžiaus psrap., 
Rustakoniu kaimo. Maloningai praszau 
auiszaukti ant adreso:

Antanas Ootautas, 
Boz 177, Lincoln, N H.

Psjiesskau Antano Pūkelio, Paežnio 
kaimo, Laukuvos psrap., Kauno gub.. 
pirminiu gyveno Mabanoy Cityje, o pas
kui persikels in Spring Valiey, UI. turiu 
prie jo svarbu reiksią. Jis pau ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Mikuezauckas, 
100 Metropolitan avs , Brooklyn, N. Y.

(«3-XII)

Psjieszkau doros listuviszkos mergi
nos. nusimananezioa stiek tiek apie ges- 
padlnysta ir maž daug sukalbanczioe 
anglisskal. Algos >3 00 ant sanvaites 
isz sykio; szaimynos dvi y patas. Norin 
ežios gauti vieta lai aisissaukia ant ad
reso.

Dotąinik Bernas, 
Box 83, Barnstable, Mass.

Psjieszkau savo pusbroliu Antano 
Auksztakalnio ir Matezazo Karpavl- 
cziaus, abudu Bu valku gub., Marijam- 
jiolea j»av., Chlebiszkiu gm., Prienų j>a- 
rap. Jis petys sr kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Paul Aukštink ainis, 
Box 75, Oglesby, III.

Pajieszkau Jurgio Larimeiio, Suvalkų 
gub.. Mari jam polas pav.. Panemunes 
pasodus. 28 d. Ispkriczio nežinia kur 
dingo iszsineszdamas mano bankines 
knygeles nuo 9200: jis szneka angliszkai, 
lenkiszkai ir listuvisskai, penkių jiedu 
ir 9 coliu aukszczio, rauplėtas, plaukai 
beri, keturi metai kaip Amerikoje; pir- 
misus gyveno Pennsylvanijoje. Kas 
man apie ji pranešt žemiaus paduotu 
adresu, gaus 910.00 dovanu.

Martin Jochius, 
Boz 81, Hocking, la.

Pajieszkau savo draugo Juozo Vahu- 
kiavieziaus Du metai atgal gyveno 8t. 
Ijouise, paskui issvažiavo in Chicago. 
Jis pau .ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

kasys Bendoraitia,
811 A. Market et., St. Iziuis, Mo.

Pajieszkau Vinoo Klimavicziaua, Kau
no gub., Raseinių pav., Eržvilko voi. 
isz Paviscoviu. Jis pau ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso;

J. A. Brohman, 
202 First st., Troy, N. Y.

Pajieszkau savo brolio Antano Vai- 
ssio, Kauno gub., Janapolės psrap., Kal
niukui kaimo. Jis pau ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso.

Juozapas Veistis, 
05 Glen st., New Briuin, Conn.

Pajieszkau Julijonos Szimkikes, Kau
no gub., Raseinių pav., Batakių v oi., 
Csiutoikiu kaimo. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Frank Midvikis, 
471 CoUinsvilto av., E. 8t. Louia, Ui.

Pajieszkau Igno Devudausko, kuris 
prasmzalindamas 25 d. Ispkriczio iszne- 
sze mano 937.00 pinigais ir auksini laik
rodėli su retežėliu. Jisai yra Kauno 
gub., Panevėžio pav.; vidutinio ūgio, 
siauru akiu, variniu plauku ir usu, apie 
30 metu senumo. Kas toki kur pa te mis 
szirdingai meldžiu man praneštu, o gaus 
95.00 dovanu.

Juozapas Butkeviczia, 
90 lludson av., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau epai vedi m ui lietuvei tss nuo 
18 iki 25 mstu emžiaus. Norinczios ar
ėsiant susižinoti malones atsiszauku ant 
adreso:

Jos Raszkevicz, 
Banff, Alberta, Coli Mine, C.P.R.Canada 

(16-X1I)

Pajieszkau tėvo tikro brolio Antano 
Dargužio, Katino gub., Panevėžio pav., 
Remigalos parap., Džiugu kaimo Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso.

Wm. Dargužis.
332 G rovė str.. Scranton, Pa.

Pajieazkau Urszules Kieliutes Kauno 
gub., Vilkmergės pav.. Raguvos para p. 
Kirmėlių kaimo, pribuvo in Amerika 
sximet; turiu dėl jos tvarkia naujiena. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Juozas Jakimsviczius, 
1124 Grove st„ Scranton, Pa.

Pajieszkau vietos sztore už klerks prie 
drabužiu, czeveryku arba gerymu krau
tuvėje. groeerneje, buezerneje ar saliu- 
ne už barkyperi. Esiu 25 metu' senas ir 
susikalbu 6 kalbose — lietuviszko|, len- 
kiszkoj, maakoliszkoj, žydiszkoj, vokiss- 
koj angliszkoj, isz bėdos gailu francu- 
ziszkoj ir kitose. Adresas mano toks: ' 

A. Kiedit,
75 Bunker et., Chicago, III

Keikailugan g*n«, žiaaatis savo 
amai*, padorus vargamiztra prie lietu- 
viszkoz katalikiszkos bažnyczioe. vieta 
yra gera ir apeinu ja nesigraudins; no
rintis ja apimti, turi atsiliepti pas vieti
ni klebena žemiau paduotu adresu ir 
praoaazti; kiek tari matu, vedu ar pa- 
cziuolas, kur mokinosi ir ar suprasta 
bažnytine nruzika ir giedojimą; ar pats 
tari baisa Ir koki ir argai! vesti ir mo
kinti bažnytini chorą; -taipgi tori pra
nerti. kur paskiausiai pildą tarnyste, 
pri si ūždamas josios paliudijimą.

Rev. C. Bkrypko, 
VVestville, iii.

Ant pardavimo saliuna* geroj, lietu
viu apgyvento) vietoj, gera proga no- 
rineziam ingyti gera bizni. Priežastis 
pardavimo aiano moteries liga, delei ku
rios priverstas esmi iszvažiuoti In kraju. 
Norinti pirkti tesikreipia ant szio adre
so:

Jonas Krauta,
130 W. 18th si., Chicago, III.

(ie—xri)

Auko« kankintiniarua
Bostone stot vestuvių Gudonių 

su Vicrkaczkiute.....................................55e

Reikalauja 500 darbininku m Michi- 
gano ir Wiaconaino girų. Mokestis nuo 
926 iki 335 ant menesio, boardas ir rui
mas, kelione pigi. Reikalauja 500 ang- 
lekasiu in Illinois, Indiana ir Iowa val
stijas. teipgi darbininku in fabrikus, ant 
tarnystes ir u.

A laistau kitę in of tisus: 
4217 8. Ashland avė., 000 Nobie st., arba 

in didyji offlsa 107 Washington st.
Ruimas 18.

J. Lucaa, lietuviszkas agentas, 
(23-12)

Ant iszrandavojimo dideli ruimai. At
sitraukite in “Lietuvos” redakcija.

Ne pamirškite Lietuviai!
Turėdami reikale pirkti arielka ar Vy

ną duokite savo orderius in musu krau
tuve, žemiau padėtu adresu Mes užde- 
jeme Lietuvissks Krautuve, kurioje už
laikome visokius gėry mus, kaip antai 
arielkai ir vynus karetius ir saldžius, 
gardžius ir stiprius, ne tik iat Amerikos, 
bet ir isz Europos ir kitur. Prietam 
mes pastveneztame savo laika ant kuo- 
geriausio patarnavimo savo vtengeo- 
cziams ir parduodame savo tavorus pi
giam negu kitur jie yra gaunami. To
dėl mums butu linksma jeigu gu<idotini 
Lietuviai su savo reikalais kreiptųsi prie 
mus, kur atras sau prijauczianczis asir- 
di ir malonu patarnavime. Mes leipos- 
gi siuntinėjama užsteliavimus po visa 
Amerika, apturėję pinigus ar „Money 
orderi.” Bciczia paduodame kelete pre
kių:

Bena Rugine arielka už Galione 
nuo.........................................91.50 iki 94.00

Brande Balu už gal .. ...................32.50
Arakas už gal. nuo.........91.50 iki 93.00
Arakas Balusia už gal....................31.75
Port Wine 1 -j
Sberry - m nuo..75c. iki 32.00
Sweet Oauvba ) g
Old Tokay Į už gal.
Old Muskatai (nuo....91.00 iki 32.00

The Togo Wįne Co.
bil Milvaukee are.. Chicago. III.

30-XII)

Pa|1e8zkoįimai.
Pa j les* ka u savo broliu Antano ir Ta- 

mossiaus Vsrnagiriu. Jau keliolika 
meto kaip Amerikoje; paeina isz kaimo 
Žvirgidaicziu, Vilkaviszkio ]?av., Suval
kų gub. Jis patys ar kas kitas teiksis 
duoti tins ant adreso:

Jonas Varnagiris,
243 Roeblinggl., Brooklyn, N. Y.

(•—XII)

Pajisszkau savo sesers Juzefoe Gedvi
laitės, trys menesiai kaip pribuvo in 
Amerika, kaip rodosi in Bostoną. Ji pa
ti ar kas kitas teiksis duoti line ant ad
reso:

Frank Gedvill, 
Box 21, Enumclaw, Waah.

(9—XII)

Pajieszkau savo pusbrolio Juozo Ba- 
biacko Suvalkų gub., Kalvarijos pav.,

KaržygiškuniasUiecoriąus 
. Frančiškaus.G

Smarkus platinimasi epidemijos 
rauplių Chicagoje yra Šaltiniu di
delio neramumo visų žmonių luo
mų. Tas primena mums sakmę 
apie Frančiškų Austrijos ciesorių. 
Lake gresiančios epidemijos epi
demijos choleros Vienoje, cieso
rius patėmijo, kaip kūnai nelai
mingų aukų choleros buvo išveža
mi be palydovų, kadangi visi gimi
nės bijosi imti dalyvumą laidoji
me. „Jokis iš mano žmonių neis 
anksčiaus kapan, iki neapturės 
paskutinių pareigų pagarbės,” ta
rė ciesorius FrauciŠkus ir ėjo pas
kui kūną iki vietai amžino pasil- 
sio. Tokia drąsa yra reta, bet jei
gu žmonės žinotų, kaip lengva 
yra apsaugoti kūną nuo visokių 
ligų vartojant Trinerio Ameriko
niškąjį Elixirą Karčiojo Vyno, 
tai ji butų teip abelna, kaip dabar
tinė baimė. Tasai vynuoginis 
vaistas duoda skilviui didelę pa- 
jiegą, ištikro, išgydo kiekvieną 
skilvį, atnaujina visuomet kraują 
ir nuramina nervus. Užlaiko vi
są organizmą pilnam veiklume. 
Ant pardavimo visose ap
rietose ir pas patį fabrikantą, Juo
zapą Trinerį, 799 So. Ashland 
av.» Chicago, III., Pilsen Station.

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK. N. Y. 

Jotus Naujokas, 336 Broome st. 
A. Lesnieurskia, 144 E.Houston St.

So. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gandrelis. 194 Athens Street

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazeviczta 180 Ferry si. 
A' Sūnelis, 281 Morris Avenue

BROOKLYN. N. Y. 
Stan. Rinkelriczius. 73Grand st. 
Joa Matutis 112 Grand St.,

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Maczia 133 S. Mainai.

WATERBURY, CONN 
Jonas Taraila 824 Bank si.

E.ST. LOUIS, ILL.
J. J. Ražokaa

NEW BRITAIN, CONN.
M .J. Cheponia 72 Jubilee St-., ,

BALTIMORE. MD.
L. Gavrlta 2018 N. Washington si

PH1LADELPHIA, 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 st.

PITTSTON. PA.
Jur. Kazakewtczia 1150 Wyomingave.

TURNERS FALLS, MASS. 
K. P. Szimkonis, -

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis 

SEATTLE. Wabh.
Ant. Sukurskis 307 Maynard avė. • 

SCOTLAND.
K Katauskas 24 Pentland PI. 

BRIDGETON GLASGOVV,

JONAS SZOLIS,
Pirko narna už 96000.00 pu. 4508 S 

Latiin st. Chicago, Iii. ir atidarė ja 
me

Groaorne ir Buczerne.
Užlaiko szviežia ir gera Uvora ir viską 

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

Syki pirkęs vėl pirksi.
Isztieeu gražiausias gromatoms popie- 

ras galima gauti pas manei prisiusk 25c. 
paeiti ne m s markėms, o gausi tuzine —• 
agentams duodame uždarbi. Pas mane 
galima užsiraszyti laikrasczius — Lietu
va, Vienybe Lietuvninkų, Darbininku 
Baisa, Ūkininke, Varpa ir Spinduli. Už
simokėjusiems už iaikraszczius duoda
me dovaneles.

N. Gendrolius,
194 Athens st., So. Boston, Mase.

Dr. Jonas L. Sweeney,
357 W. 47 ui.

Tol. Yards 255. Chicago, Ui.
Gydau pasekmingai visokias ligas. 

Gali pas mane paraižyti arba alsiu in 
mano efflu. Suslssoeku listuvisskai, 

lenkiszkai ir czekiszkai.
(XII-30)



jfe, Dovanos Visiems Dykai!!
§js> Pradėjus nuo szios 
ggl subatos, kasdien ir 
į?"'kas vakaras iki Ka- 

ledu kucziai mes 
duodame dykai vi- 
siems pirkėjams la 
bai gražias ir nau
dingas dovanas.

A. Szilingis, 

Jonas Bajorinas 

ir deszimts 

kitų 

lietuviszkų 

pardavėjų.

Per $5000.00 vertes dovanu ant 
iszdAlinimo, k. v. Supamos Kreses, Kė
dės, Lininiai daiktai, Lovatiescziai, 
Stalai, Kaurai, Sidabriniai rykai, Indai, 
Staltieses, Abrusai, ir szimtai kitu 
daiktu.

Musu krautuve yra didžiausia visame mieste ir musu 
renkuos Žiponu, Drabužiu. Szilku, Graznų, Parėdai i n i u ir 
szventadieuiuiu tavoru ir Žaisliu i 
yra labai didelis. Ateiti; piniJ[y( pa$ o.

KLEIN BROS
I I BlOCK OF STORES 
1 Halsted & 20 ir St ‘

i»34 Robinsonas Kražius. Graži U moraliėka pa
saka. Antra pertaisito lakia- Chicago. Iii. 

1MB pusi. .... ............................................ 43c
BREVIORELIS

Katalikiška Maldų Knygele,
Pivesta Lietuvos Katalikiškai Jaunuomenei.

Knysles m>era3kXSk- *<•*■•* 1«K sloos V* cošo.
JK<iži<rasto, yražiuasva ir sm^pidkzid 

msM<ižay/e težnydlon. JfiAaz, nito- : 
jMirvū ir kalAon: My- Į
nUAto ir lū/HriUai. Turi ritat rfUali»9<u__ —------------ ----------- , . . _ ... .
■askMaz ir i^ūttJuriu teip kaip iiidrU žsy 415 Gerinus vėliaus negu niekad Komedija vte-
fa. Balta pijiM geru popitra. Jos -P***1
pa'nkaUliaAirartkft- i M- IMa. Chicago. Iii. 19M. pusi. 48. Mto. perraiKnorrKa. knygute ieip ksip U Na 810 yra Maskohjos

^-aa^aavaaMaasm cenzūros daleis ta ir gali būti Lietuvon aiun-
čiama......... ................................  15c

Q1O Dede atvažlava. Komedija viename akte. 
Pagal tonkiika sutaisė K, R-a ir M. P-to, Cbb 
cago. HL 1908. pusi M. Šita komedija buvo 
kelis kartus h'ėta lietuviškos draugystes Pe
terburge. Maakolijoje. Ji yra maskoiiikoa 
valdžios cenzūruota ir todėl Ja galima ir į 
Lietuva parsiųsti. Maskolijoa valdzte jos nar
siu ntimo nedraudžia............................4<>c

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinonis tautiškoms ir liet-! 

ulinėms 'draugystėms isz d ir be ta 
Kaiutirre, Amerikoniazkaa 
Wellawea, Szarpen, Juos
tis, K u kardas, Zeakletiua,1 
Kepures ir dėl Marazalku'

Guodotiniem* Kunigams iazdit* 
įba;- Kapas, Arnotas. Dalmati
kų*, Alnas. Ntulas irvieasbaž- 
rytinius parėdus. Visokį darbą a t- 
'lieka artistisskai In laiką.
[ Norėdamos gu<»lotinos I>r te*. 

 'arba guodotini Kunigai, kad Jusu
darlms butu prideranesiai atliktas ir tuota susselpti *awo tautele, paveskite ji tikrai 
lietuwait!ai, _ 1

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divialon 8t, Chicago, III.

MAKJA I>OW1ATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bsauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo Btoe iki lOtoe ryto, 
ano T-toa Iki 8 vai. vakare.

Nedaliom* liktai nuo 8-toa iki 10-tai syta.

Teieiunaet Monran 1852. 
Teiefonuot galima les kiekvienos 

aptiekoe.

Morris Forst dr Co.
Con l od Avė, A Smltfafieid St., Pittsbirg, Pi.

Munil alatuaikita utvo orta-rro ARIELKl"'. M*a parduodam** rvikalau

Mua yro dulžiauslž ir vwtvziau>ia užaltlkrjim<> krautuve Kuvtenytnae Valuti-
nu -diat tiara*" arba |>*rkupc<iu>

įtiktu, galite
, JĮ Kl'ksiena- tjaukae Plltoburg v )umi i-aaak i . kad inu, s.ali. v r. <> rta, u,.i 

nkejiiuo Munak Kr pinigus, aria ne>n< > ..oi-r »rl■» >i.n į. i. ,r k.,į. i ik .piura 
.III,.- tu, Jau- U/.IUII.IIIM- )U.u *!»'• !>»' m a M• . » Į. II,. -k » Uir | \ I r- .. ■ k a, ■ t u ' l n

< ... i U, ( I.,.-ag • al.1 s peteliai litui (.*«■ • W> '« r I., i ■ ' > . . . a p-iri i. > i u, u■MBM ■'• * .Ikaru- I...' I t ■1-agk, n,r. f, ui--lipiai, • |S*». • ■, ... | r. ,h|
ta<oru. bet pirkėjas turi pats odmvkrt i esptvMi kanalus.

Su savo nimu apeleltovimu kad pruiunaite 10 adresu savo kaimynu, mes
^Kjmam^^ ataiunsime Jutui u* tai viena kvorta garas u. eiyeto namu dariai Hlackta-rrv Vy
nu, dykai. |US>kito klausdami paslapeita prekių

Žemiau. padumtame keletą tas musu prekių

augtaiinll Butui mra a|

3 
5 84 OOe ..

- «4-5OČ ..
83 <M» ..

Kurnami II 50

Turko!t buo 84 45 Ir virai 
Mivuvita w »*J •J.T „ 
HraiHb- .. I joo „ 
Horonrka .. 8*J 4M> M „ 

Fui* blackterry H iu>* 81 50.
Wlna 81 50.

No. 1901.
Juodi, kieti, drntl au

dimo apdarau tirpdo kaip 
ažūriniai, gražus iėapaustl 
Umarginimai. lapų kraJtol

A. Baeevlčia. spauda .. Lietuvon.” Chicago, 
1!!. 19U3. pusi. MM Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvuliu, vabalu. žuvis, žmonių, me-

Prekė

mai liaiėkitia gamtos istorija, ypač tuos da
lykus, ant kuriu žmones nuoterai žiuri, bet tu 
gerai nesupranta...................... L............ 7»Oc

Dr.O.C.Heine
DBNTISTAS.

5OM Gamtoa pa)iegos ir kaip d ja naudotis. Pa
gal Bitnera sutoiae Szeraaa. Chicago. III 1904 
pusi. 238. Svarbios mo«al likos vertes knyga, 
su daugybe paveikslu rvairia i»4neriju ir 
kitokiu prietaisu ant išnaudojimo gamtoms 
pajiegu..............................    5Oe

rinčią K»rą balaąl T*ai pirk nuo ■. J. DaaU|aa*iėia,o 
rausi ta vorą pinigų vartą, tr sykį pirkęs, bust kusi u- 
menu aut visados

1 CK V •P'lkų. kuctugėbųau-
Miniu, aidabrtniu ir 

auksintų. Gromatom rakomų marinėlių, 
armonikų, ak ripkų, klemriu. koncer- 
liukų, ir Bitukių muzikų ir tavoru.

Ar nori teiti turai taiką rodančio laikro- 
(l*;io? *r neri ak ripką:arba armoniką tu

į visut Aarerikoa kraaiua Krikalaujani kataliu*o 
nuo viurkių daiktų, reikia prisiužti už 9 c markę dvi 
paču. kaitų. Adresą*

■. J. DAMIJONAITIS.
3109 t. Natated SL. CHICAGO. ILL.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki I

No.1902.
Juodi, kieti, (iruti au

dimo apšiurau išrjkki lyg 
žkuriaiai. gražus iUpausti 
Mmarginknai. aiįksuotas 
tayintis ant tono, jsuksuo- 
titoptĮkrašta, Preljė 50©

503 Svieto pabaiga. H rusiško verte Pr.Siūlelis. 
Chicaga. III.. 19OL pusi. 31. Kas nori dasiži- 
notl kada bus svieto pabaiga tegul‘'perskaito 
šia knygele...............................................lOc

03OEthnologija arba mokslas apie žemės Jautaa 
Pagal Dr.’ 11. Haberlandte paraše bernas. 
Chicago. III IMTI. pusi. M7. Yra tai svsrbiau-

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So.Hilsted įlycziL

r wwmmzmax teim&aat AsaėimkAa UyVDnllM<5 v»rBMI ApiKAMV

CŲICAGO, ILL.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garniui mediškaN užžiurėtojan, užbaigą vokiškuH ir amerikoniAkna Univeraite* 

tuH, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėto jum ir specialistu gydyme 
privati&kų, nerviškų ir užnisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnčjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimaa gyvybės, lenkimasis draugijos,*sunykirnai* ir tt. yra tai jia>e k mes sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie Į>askutinio. Nedaleisk falšyvai begėdys#tei ar pasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimu kol jau 
yra per vėlu.

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjimul.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
■ts uipralMia visas ZanėiaAAiM 8 rm ažtiSMtoatiiį llfy, mm kuritį nžįaisis tUigytfyti. ataiUukti j fytfynyiią ir pama

tyti m«to| NAUJA BUDA, karia yra laikomas u neklai4i«gĄ '

Ofisu valandas: nuo 10 ryto iki 4 po ptotij; nuo 6 iki 7 vakare. Nrdėhomz ir šventadianiais nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

liu žmonis ir ju paveikslus. Aprnėo ju kili 
purvu, tikėjimą, papročius, nžsiemima irs

beadibsaas

it sbrozo ir paveikslo savo.” bet

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

No.1903.
Juodos francozlAos | 

ikurelės kieti lygus apda- '
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
sta knyga. Preke neapdarytos ------ 8U.OO Nerviszki Vyrai

Naujas Iszradimas.
Mmu naujai ilrasiaa ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, didinamas: 
"TsąsTesic" yra geriausiu ir sveik lau
žiu už v įsus kitus iki ilol buvusius kar
čius ir kitokius vynus Togo Ton i c pra
šalina > isokias ligas, kaip tai Reuma
tizmą. neuralgia. skaudejima vidurių, 
sunkumą ant krutinės, teipgi taiso8- 
petitą: žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui M— tarnaudami 
savo guodoiisiems tautiečiams vely- 
jame dėl persitikrinimo paklausti ta
vo artimiausio saliuniniku apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prekė ui bulel| 91.00. už tuziną 17.50 
Reikale prašom ataisaukti ant adreso;

TOCO WINE CO.
517 ■itwaekes Ava., CHICAGO. ILL.

isztroszkea. o

vedyti. nes jis turi 
puiku Ir įšalta ba- 
varaka alų, gardžia 
ruaka ocztazczeoa 
arielka, eigarua net

lt*ulai kur tu

Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu.
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

Ar yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New York o Specialistą Pra/nari^ 
Drį p. C. COLLINSA. Visi laikraščiai per dešimtį metų yra rašę apie jo nepalyginamą sugie-i 
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 didžiuoiu naikintoju laimės žmogaus ant žemės, buvo jodarbu diena 
ir naktim per dvidešimt metų. Jis dar vis nepameta šito 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.

Perskajtyk kelis iš sekančių pripažinimų. Tegul pasako kiti, ką Prof. Collins yra 
jiems padaręs — jis gali tą pat| padaryti ir tau.

puiku užkandi kiekviena diena, ui jau 
giau su ta m isu kalbeli negaliu Lik 
vatkaa turiu skubintu Prie to jis turi 

puikia sale dėl veseliu ir mitingu Ir pa
klauso kiekvieno, o rpsei už tlum/tesin 
susi kai bsti angliukai. A tol k ils pu ma
ne, o ui jum patarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoae. Atvažiavę 
iu kitu m tos t u galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

nugaros, topų krai- g (ji* Kaip žmogus gyveno, ant žemes' Paroto8. 
olai raudona! auto Į M. Išleido T M. D. pusi 47. Cbieagi. III.

Knygute a prato visa zinogaas gyvenimą ant 
žemes nuo pat jo rtsiradirno iki pasiekimo ci
vilizacijos. 25 paveikslėliai parodo senovės 
žmonių vartotus akmeninius tarankius, na
mas ir tt........................................................... l<to

(350 Aukos Kares Dievui. Paroto, Jonas Gražys 
. Chicago. ra.. 1902. pusi kO. Si knygele ap-

lono ir l VHH 
tai begotai raudonai auk- i 
suotl. raudini kampai. f

Prekė 9100
PiritaltptUe ton pakarpa

No.1904.
J uodas IrancuziSkos ly

gtos skurejes. minkytai ii- 
klmitl apdarai, kampai U- 
marglnti. auksintai patalai 
ant nugaros ir tono, raudo
nai bagotą i auksititi lapų 
kraitai, rundini kampai.

j Prekė 91.43

kaštavo, kiek bledes žmo-

lOc
Baudžiava Lietuvoje. Panosė žm<«ns. istleioo 

T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu ba
du ji Lietuvoje ivjrko, kaip atsiiiepe ant lietu, 
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta .........     13c

Rankvedls grotnatų raižymui. Pamokinanti

papildą. Klausykite uaaao patarimo, huttekite 
baado pateatuotasapvavingu* vaiatu*. «>»ktn*»-

DSKiuymui. airiu ovpmgu uut’ia
'artėdami vaisia* •uaalkysite pilvo tteberio- 
i. ainuodlurite vtaa <l*tema ir padarysite>--------------- _

savo liga n«i*xgydoma

No. 1907.

knvgelė kaip raszyti gtomatoa visokiuose ret- 
kafįsose į visokių luomų amonis: į gimines 
draugus, prekijus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kua. ir j patį earf. Telpgi meilingi latszkai

tlay aasllpii

To daktaro rac»| 
buvo uSrotiytl. a*s

Pinigus siuskite ant adreso;

0124 33 rast ChiesMtu. Ui- mai* dykai. Aus Jau gavau *iiuuu* laissku l*s 
visu »ilo* szaltea sraastu nuo vytu kurta r»**o 
kad imdami vaistus pagal »iy reoapto vislstkai

J^rekeN apgarsinimu
T colit d ruko, už 1 syki, i..............50e.
Paprasti pajieszkojimai ar draugys- 

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

Receptą uSraMyti stipru* bei aųvodingi vai- 
i ir racepta* teip parasryta* kad vaiatu* ga i- 
gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažu* 
igu* Gare rarepta. Jei n*-aora,ite pety* etU

Baltos celulokdos r*- 
itji apdarai, iirodo kaip 
balčiausias sloniaua kau
las. č’ysta, slidi, žvilganti; 
ant tono auksuotai k tvil
kąs ir kvietke£ žaliais-irkl- 
lokiiĮ parvtĮ lapeliais, rule
dini kampai, lap^ knatai 
begotai auksinti, su Viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prekė.........•ikOO

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

verta 25c. gauki dykai, jei užsiraszy- 
•i Įsikrauti,.Lietuva" ir užmokėsi 92.00 
už viao meto prenumerata isz virezaua. 
,,Lietuva*’ yra didžiausias ir geriausias 
laikrasztis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 12.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi „Lietuva” kas s u beta per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
užleistojo, adresuodamas taip:

A. OLSZEW8KIS.
924 33rd St. Station 60. Chicago, 11

S|a ir prisiunsta. A*i bcsubcuu C U. D. kad 
iMViltoti ano Jus pinigu*, arba perduoti Jutotą 
vaisius, kariuJu* nunorite. Jsigu patcmyalte 
man** karna nors neteisingu, galu* tol paganyti 

tritome pacziama taikrosityjc.

F.PBradchulis 
Altoriuj acd Couoselor tt Ui. 
CUnber of Commerce Bldf Room TOS 
S. E. l'orner LaSalle A IVashlngton sis.

CHICAGO, ILL. ' 
Telephone Main 3643 

Wienintelis lietu vys advokatas, baigęs 
mokslą |urisprudenci|oecsion Amerikoj 
Weda provas kaip c i vii laikas teip lt 
kriminaltsaksa visuose suduose.
Kee.8112 & HalMeri arti 31 mm.

Tsi Yards

Petrą* Szlakis,
8,321 Auburn ar., Chifa<o, UI.

(Tame 33-los ui. ir 33-io Pi ) 
Telephonas Yards 6012.

Oi, kaip tai greitai gali pramokti.

Knygos sawos simsuuos. 
jLty*! Apeireiszkimai Svieto, ant kana imo 

nes nuolatos žiun. bet ju gerai nesuptu □ t s; 
su 7 abrozeliais. Naudingiaase knygele ant 
svieto dasižinojimui isz ko darosi tai 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; kasyti 
debesiai ir ant ko jie laikosi.. .......... 3Oe

<jitmetlka. Knigp iszs’mokinrttiul roku odų.
Preke.............. <.......................  ..iįCic

HYGIESA. Dakuriszka knyga arba mokslas
apie užlaikymf sveikatos, isz kurios ga'i be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
liga-. Saito knygele privalo rastis kiekyrv- 
naose nam uoM. ne-, kas jf su a lyd a perskai- 
tys,pataikys apsisanfroti neo tvkstanczia vi
sokia liga, pataikys uilaikytiezmlybeje savo 
sveikatą.pailginti savo amsi ir mokės užaa- 
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius.

„ Pv’ce.............. i............. Ma,
3,» Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti Maituonlu

sakančiu gražia pasakaičių: Atsisveikinimas; 
— Vagis; —Kas kaltas. — Gatves vaikai; — 
Paparčio žiedas:— Miško sargas; — Signalas: 
— fcsfcivis. Chicago, Hl. 1902, pusi. W. J10o 

43 Pasakos ii gyvenimo lietuviikn Velia be)
Velniu, surinktos D-ro J. BaiajančiausJ 470 
P'.,tap , Cbicžgo. III. 1908 m. Šioje knįygoje 
eeljm keli JiaKsl gražiu paseku: apie rojų 
(dangų). čyMlu. pekla; apie giltine, tnara. 

. ketera, apie dkases (dužias), velnius, ’u vai
dinimas! ir tt Pasakos užmžytos t kioje 
kalboje kokioje buvo pasakotos Kauna gub, 
pagal kauniečiu kalba. Suvaiką gub. pagal Į 
suvalkiečiu kalba.Prusu Lietuvoje pagal Prū
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba I 
tt tt. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul nu- 
atperka žia kn/ga. Preke neapdar....8x3.00 Apdarytos ...J.....................“ „J-J5O

70 Lietu vilkos Pasakos Yvairios. Dalis I. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Chicago. III., 19U8 
m- pusi. 280. Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas luta Knyga 
turės, tam geru ir gražiu pasakų niekados'ne
truks. Preke beapdarytoe............... >1 ."o
Apdaryta.. T ~ ~ -

, Tik už 10c
Tuzinas kuogražiausiu popiet u su vi

sokioms pavineziavonems ir koopuikiau- 
sioms kvietkoms, kurios rodosi paezios 
kalba. Kas prisius 30c. gaus 12 popie- 
ru ir 2 knygi: Žydo pakuta ir Saliamono 
knyga. ..Taipogi mes parsitraukėme isz 
Palangos lietuviszkos Trajankos, kuri 
yra geresne už visas kitas, bakselt pasiu
sime už 30c. Turime didele krautuve 
visokiu Knygų, Abrozdu. Abrozdeliu 
atidaromu Altorėliu ir ražaneziu tikru 
krajavu. M uiti krautuvėj pigiausios 
prekes perlieriams ir sztorninkams; mes 
reikalaujame agentu ir duodame gera 
uždarbi. Norintiems dasižinoti pla- 
czisus už 2c. stempa pasiuneziame kata- 
lioga.

Matheus Zukgitls,
227 E. Main st., Nev Bri*-' Conn.

C. Bentson, P. H. bsz 655, Chicage. III.

taigi rasayklto man istaBdlun. o gautita to ra
te* p to. kopi la ir ralkslingu* patarimu* dykai

TKMYK1TK. BRANGU* DAKTARE -

ttaa kraujais ir jaučiausi vi.iikai be

visokius specialaus kr daktarus. To-

Todėl priimk Tam u,ta noo

Tami»t(p ITideaoriau. ir Tamista atai- 
žiuridamas aat mano praiymoprtaiun 
*vi man vaistus, kuriuos vartodama.

koinondindamas TauiisV>t sugiebumy. 
sanžtaižkumf visiems mano pažįsta
miems ir melsdamas Dievo, idant Ta 
Brista uztaikjtiį savo globoje ir dėl

pirkelėm i a musu dirbtuvlą įsa

oo
71 Lietnvlikoa P»s*kr» Yvaįrio*. Dalis IT. 8u- 

rinko Dr. J. BSaanavlčiaa, Chicago, III. 19U3 
puaL 330. Telpa Čia Su6 gražiu, žingeidžių Ir 
jnokingu pasakų, beryjančią kiekviena skai- 

U> ir clansytoja............................... gi no
Apdaryto ........................................ W OO

114 Penas ir Bernas. Chicago, Ui. 1004 pusi. M.
Apysakaite E. Tolstojaus lt gyveninio masko- 
ii/ka kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su buriu ir aaniygoms gyvenimo masko 
lilku kaimiečiu; ji verčia skaitytoja jausti

Ino Kora-spandaku ant koja tik 10c.
Gvarantavojeme istgydyma.

Dantų gėlimo Ir 8korbuto, Papucikas nagidit. 
Plauku slinkimą suiaikito ir sutuokite ant pra
plikusios galvos. Pleiskanas isznaikina Telpgi 
turime veista dėl išnaikinimo plauku, kad 
banda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
apgimimo ilgus gyvaplaukius, mes esame 8PE- 
CiJ AUSTA 18

J. M. B. Chem, Co.
box IflO Sta. W. B’klyn-Nem York

Chicago. III. 1908, puri. >1. Šita knygute teip 
kaip ir No. >10 yra Maakolljoe cemuroe dalei- 
e» lr todėl gali boti Lietuvon siunčiama. lOc

Dr. C. Z. LKNICH, 
MokHliHzka* aklu daktaras. 

Gydau visokį*» ligai akiu ir prilaikau 
reikalaujantiems akinius; auitraukti 
reikia vakarais ir nedaliomis, arba per 
įtinki a.

24d E. Chicago av., arti Clark st.

Aaz ere senlauataa apecijaliataa CMcastel nuola
tiniam gydyme vyrtezko Ir uzaenejaalu Ilgu.
Aaz iazgydau nuodugniai kraujo už- 

nuodyjinia. reumatizmą, užaene jusiu 
pulaptingu ligų ir ligų paeiuaneziu 
nuo žagimo save ir iszdykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejim* galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugaror 
ir strėnų; gėlimą ar nepapruta plakime 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, drė
bė j ima kraujo, pamelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonu plė
niu ar ronu ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užlūetejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, induousias akis, nubeghna 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejiina miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skutos, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligų. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai paistantis, 
baugus, gėdingu, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze* 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar ruzyk pas mane o uz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Sustszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalima 
iszsigydvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KNY8A VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviuką knyga apruzanezia vi
su vyriszku ir pulaptingu ligų, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir lusigydytL
n. D U DACC 175 S. Clark SU kerte 
l/I. D. Iri. RUO J Mouoe. Chicago, III.

Ofiaaa atidarytai kaidten nuo 9 iki 4. Panedello, 
Seredoi, Petnyczio. ir Subatos vakarais nuoO:8C 
iki A Nedeliom nuo 10 iki L

Angliszkai skaityt, raszyt ir suprast 
isz užduotinlu po lekcija kas nedalia. 
Kas prisius 91.00 gaus visus iszejusius 
nuo pat pradžios lygsziol Isksztus Ir to
lesnius iki 30 balandžio. Kada iszels isz 
spaudos visa knyga su žodynu suvirsi 
350 laksztu, kosnas prenumeratorius 
gaus Ja dykai. Pora Įsiustu prisiusime 
ant pažiūros už 10c. arba ui 10 viencen- 
esiu markiu. Adresas yra toks;

W. J. Petkon.
303 N. Main st.. Brockton, Mass.

Kad
Itawrence. Mase in Boston. Mass. ir už
siimame tuomi paežiu dirbimu gražiau
siu popierių raszymui grumstu su viso
kiom pavinczevooem, gražiausiom kviet 
kom. abrozeleis ir ka tik kas nori, už tu
si na 35c., 5 tuzinai už 91.00 duodame 
pulke dovana prie 5 tuzinu pirkinio. 
Teippat užlaikome daug skyrių Atidaro
mu altorėliu ir visokiu abrozeliu, szilki- 
niu. auksuotu, sidabruotu ir tt Szkap- 
lieriu tr Hožancziu. 
krautuve visokiu knygų.

I agentu Ir duodame dideli 
pasuokite teip.

A. Žvingila.
P. O. Boz 3232.

Kas prisius savo adrese, gaus nauja 
musu katalioga.

lan aarn iaknia. teip kad bemaž

Jonas Jonikas
ir Livery Stable-

Laidoja mirusius, pareamdo karietas 
ir buggeė ant pagrabu, kriksztynu, vese
liu ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perkraustymu visokiu daigiu isz vietos 
in vieta in dypus ar lis dypu, anglių iss 
važi jjimu Ir tt.

Telefoną* 3. i Wea t v Ule, 111.
(14 X— 71 *05)

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 jos 
kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanas 
karpas, paDautus ir užauginti plau
kus, uaus, barzda ir tt. Parodo pa
veikslus ir prekes yvairiu Elektro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu. 

JOHN’S SUPPLY HOlJSE c&žffa.

St. Kra|ewtki išgydytas nno reumatizme 
rtoakoM. koįoM ir strenase. 

Brockton. Mass.

M ALF.RYAN OSMOLSKI. 
8M Mala St.. Paieraon. N. J.

te 3

i s s

Turime didele 
Reikalaujame 
uždarbi. Ad

Iloston. Mass.

Ir Iž
Naulausiai lurastos Medi elnei: Naajaasi 

muio vaistai yro paaeksilBKtausl. žydo daugybo 
Ilgu . Plinkąs tikro! ataugtas, altaktma, plulš-

sis badų Radlkal gydytas*, perosiyklte pas

Prof. J. M. Brundsa 
Nes York ABrooHyn, U. B. A.

Ant 17 Akmena
Hallroad Laikrodėlis

_ V Eaton tuota* renlto-
torius, susuki* ussuka- 
ms* Ir nustatoma*, vy 
rinks* ar moU-rtark**, 
IRK auksuota.. dvigubi 

Ifir// IflTlli • Huntlnu" lukštai, 
Jjjlir*r.:*i 1 ■ v k vl«-(k uoU‘ 

IKPįtiSįS^O^^Miį^į l’lkrst irarnl talka r.do 
;MMĮFjMMaWĮ Ujįfįį Y r a v.įur vartojamai 
VnSKH£)5vMM7 galaimkalio tarnu, 

kaino geriausiai taika
VBtfryjreįSfrMapy laikantis; gvaran- 

tuota* ant 96 metu. 
8xy laikrodėly pasiun* 

alma O. O. D. aat kiakvteno sdroao. su paveiy> 
du isnegzamlnuoU. Jeigu bus toks kaip raižo
me, Msinoksk Mtpresul SS 7B Ir atseAlroo 
kautus ir pasiimk laikrodėly, tol aa, nemokėk 
ne vieno esate. Atmink, kad ui toki pat laikro
dėly kitur mokė.i S® >». Prie laikrodėlio dar 
pridedama 14K auksinta labai gr*iu lenciūge!/

Eicelsior Witch Co..
. 900 Central Bank Bldg, Chicago.

GARBUS I’Rtli EMlRIAt’:-
Rirgau njio keletoa meti, uždegimu gumbo, tmltomskoms. nuo ko 

vlaKkai sut4<gėjau irnupuoiiau ant sveikatos. Į*r ky turėjau kreip
tis prie daugelio gydytoji), liet vietoje gauti pagėrėjimy. jaučiausi 
vis blogiau iy daėjati iki tokio laipsnio, kad gyvastis mano kabojo 
kaip ant plapko. Iškaičiusi apie garsf Prof. Collins'u, nors su di
deliu nenoru. paraJiau pas jį aprėžydama savo Ilgy klausdama rodos. 
.Nors neprašiau vaistu, vienok Jis juos prisiuntė. Priėmiau ir pra
dėjau vartoti ir laip^n likai mano sveikata augo ir dabar jaučiuosi 
vtoižkai .sveika, kaip niekad kitados. Meldžiu tad priimti nuo 
many* žįmteriopf padėkavony

Idant Dievas suteikti) Tamistoi kuoijgiausį gyveuim|. silsiu

Domicėlė Matukzitiene iifyėyta nuo 
nersiUumo ir sunkaus skau

dėjimo kratinėje.
St. Raymond, Qu? . Spal 80 d. 19O4tn 

BRANGUS PROFESORIAU COLLINS.—
Turiu dideli smagume peanesli Tamistoi. kad ai imu ju»n vaistu*

HELENA DOBROS1ELSKA.
McKeesport. Pa.

Jeigu kenti kurį iŠ sekančių nesmagumų,

negalima sogromulio'i mano tuaistf. Mano viduriai boro beiatai IL 
pustl. žinių silpna ir kepenys ligūstas. Dėžinės rankos negalėjas 
vartiui ant nieko, buvo aust irusi iž peties Ir galiu teisingai pasakvtl. 
kad visos Žitos negalės Hnvko nuo jūsų gydymo ir až negaliu surasti 
zodziij Jums padėkaroti ui jus, dart^

Až meldiiiKMt pa> musų dangižk|jį Tėr|. idant Tamista ilgai gv 
vestumei dėl padarymo daug gero Žieme atlete klt tems, -ergam ė-m s 
terp kaip a*. Gali Tamista sunaudoti žita laiška kaip tau patinka, 
jei manai, kad jis prisidės prie gviliėjnno kitiems varg-a-n- pa-veisti 
Až žinau, kad jeigu Tamista neimtum maii |>agvlbėjes. tai imčiau at
sidarys kape, nes pertoli buvau nuėjus.

Až gydžiausi nas saro namų daktaro Ir pratęidan daugvhe pini 
gt). kartais pagėrejo hiskį ir vėl atkrito liga. Až teipgi turėjau rvu 
matlznif aržiausio budo ir lis mane apleido, tuksiantį s«kii( ačiū Ta-; 
mi-tai. užauga h ant dvylikos svaru nuo pradėjimo imti juaų
vaistus ir Ims man linksma papasakoti koznani apie lų*ų gvdvmo 
budf ir apie tai.-k| Jb padare dėl manys.

Su žirdiugumu OLIVEB CLONTIEB.

tai esi sergančiu ir reikalauji šugiebaus Daktaro 
pagelbos kol nueisi aršyn: 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 

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

Professor Dr. E. C. Collins,
140 West 34tH Street, INew York,

* i . . _____

apturėsite

savo ligų.

NESIUSK PINIGUI
Idant pagarsinti mnzn tavorut ir katoliogus 18- 

duoalma žukstončliu dollerln verte* prozentua 
musu koatomeriama. Prisiūk mums savo- pil
na adreaa Ir arčiausia ezproao stacija, n mes tau 
prisiusime 1 kompleta sekančiu tavoru: 1 borža- 
*o ptažiu eigara; 1 lik. aakainla arita nikthiU 
tonika laiJtriKbli. atiaru tirtam (paminėk ku
ri nori) c-nri laiJM rodanti teip, kaip 9m>.m 
pertek laikrodelit ir gvaroaclta ant 6 metu kad 
mes, jei suges, pataisysime už dyka, arba ap- 
Mainysime ant kito jei bus negeras; įprato tA. 
auksinta teneiugeli re tompako; l Bari oi Dei
manto IPinka; 1 Bariai Deimanto tpilka; 1 
tetaikalnlerako ir rankovių guttm; 1 pora

na pliuUlna lilku Uklota zkrynnta. Kzdaatvož. 
Dokekaz prosai *3.47 ir atvežimo ka»tu» irperžlurek viską ir jeigu tau tie daikto! tli 

pasiimk tavorež. jei netinka nemokėk n< 
menduotumel mua savo draugams. Ssiec— ------------------- - -T-r- ------- , _ ------
liu kaituoja 94 74. Mes galim jumpristastitau*“ “*praėj tuu pristasi^isui

Ta A.. MOLLAND At. Co., 155 AVssahimrton «t., Chicstao, 111

Kur gali gauti,,Lietuvą.’ 
„List u vos” redakcija turi savo agentus 
Br.ioklyne, Phiiadelphijoj, Raltįmoreje,

Srtai agentu adresai.

Brooklyn, N. Y.
E. Froomea, 73 Grand 8t.
Jos. Szunakia, 227 Berry et. 

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicae, 3104 Richmond, St.
Joa. M. Smolenaki, 783 So. 3-nd St., 

Baltitnore. Md.
Wm. J. Morron, '

S. E. Cor. Sharp Jt Canden sta. 
Pat nituos agentus gausite „Lietuva* 

ui 5c. kas subat
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