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“Lietuvos” Redakcija 
velija visiems savo skaity
tojams linksmų švenčių 
Kalėdų.

'Politiszkos žinios.

Kare Maskolijos su Japo- 1 
ni|a.

Dabar jau galutinai visi ži
no, jog visi maskoliški kariš
ki laivai, buvę Port Arthure, 
arba likosi paskandyti, arba 
teip drūčiai pagadyti, kad 
ne gali nė kėsintiesi plaukti 
ant jūrių: vieni laivai guli 
ant jūrių dugno porte, kiti 
pakrypę, palengva grimzdą; 
Ilgiausiai laikėsi laivas „Se- 
bastopol”, bet ir tas jau dau
giau netinka,: negali stoti į 
mūšį. Trįs kirtus paskandy- 
ti jį siuntė admirolas Togo 
torpedinius laivelius, bet vis 
nepasisekė, maskoliai juos 
patėmi jo pirm taiko ir nepri- 
ei leido; paskutinį sykį iš
plaukė pats admirolas Togo 
ir tam pasisekė paleisti ke
lias taikias torpedas, kurios 
padarė ant galo geriausių ma
skolišką laivų netinkančiu to
lesnei tarnystei. Besisten
giant išnaįkibti laivų „Seba- 
stopo!” japoniečiai nužudė 
dvi torpedini valti, bet ant 
galo visgi savo mierį atsiekė. 
Nė vieno išl pagadytų laivų 
maskoliai negali pataisyti, 
kadangi japoniškų kanuolių 
šūviai siekia laivų taisymo 
dokus ir dijdesnę jų dalį su
degino. Maskoliški jurinin
kai jau snvieu apleido dide 
liūs kariškus mūšio laivus 
Port.Arthuro uostoj: „Pere- 
svet”, „Poltava ’, , ,Pobeda 
ir „Retvizan” ir- didelius 
reizerius „Pallada” ir ,,Bu- 
gan”, kadangi visi tie laivai 
guli jau ant dugno pieskos 
ir dėlei japoniškų kanuolių 
šūvių negal|ma.jų pakelti.

Pereitos ipėtnyčios dienų 
atkako į čifu keli persirėdę 
maskoliški oficierai iš Port 
Arthuro ir jnaskoliškam kon
sulini perdavė ži^Kųžersiunti
mo carui naujų jenerolo Stos- 
selio telegramų, kurių masko
liškas randas pereitos nedė
lios dienų pagarsino Peter
burge. Telegramas tas api
ma" rnušiuė po Port Arthuru 
nuo 20 d. lapkričio iki 10 d. 
gruodžio. ‘Stoesael savo te- 
legrame praneša, jog nuo 20 
d. lapkričio Japoniečiai vi
soms pajiegoms pradėjo ženg
ti pryšakiii, bet pirmutinius 
jų užpuolimus maskoliai nu
mušė; ant galo, 5 d. gruodžio 
jiems pasisekė apvaldyti kal
nų 203 meitrų, ant kurios už
vilko tuojaus kanuoles ir nuo 
užėmimo tos kalvos daugiau 
teikia kęsti nuo japoniečių 
Šūvių. Mūšiuose likosi pa
šautas jenerolas Čepinskyj, 
kuris nuo pašovimo pasimirė. 
Pašauti teiposgi: pulkaunin
kai Butonsov ir Irrmann.

Pagal paskutines, atėjusias 
į Londoną žinias ir pats jene
rolas Stųessel yra pašautas, 
bet pašokimas esųs nepavo
jingas.

. Garsus admirolas Roždes- 
tvensky tįrankosi ant Indiškoj 
o. eano, net ant susitikimo su 
japoniečiais nesiskubina, ma
tyt neefijaučia pakaktinai 
tvirtu. ! Dabar maskoliška 
laivynės južveizda rengia dar 
likusius ant Baltiko laivus, 
šarvuoja skubiai Vokietijoj 
pirktus paša žievinius, perdir
ba į kariškus kreiserius ir 
stengiasi5 juos teiposgi siųsti 
į Aziją, i Viršininku tos lai
vynės paskyrė admirolų Biri- 
lovų. Šitas admirolas, pa
klaustas; laikraščių korespon
dentų, ar laiko laivynų admi
rolo Roždestvenskio už pa-

skandytas, priešais terįitau- 
tiškas tiesas išplaukė iš Čifu 
ant angliško laivo „Negre- 
tia” ir nori prisigriebti į Vla
divostoku. Japoniečiai vie- 
nog apie pabėgimų maskolių 
dažinojo ir išsiuntė torpėdi- 
nius laivelius gaudyti laivų 
„Negretia”.

Po Mugdenu pereitų san- 
vaitę nieko svarbaus neatsiti
ko. Pasišaudymai iš kauuo- 
lių traukiasi be paliovos išil
gai priešingų kariumenių 
zicijų, bet kad kareiviai sle
piasi giliai žemėj iškastose 
olose tai šūviai nedaug blė- 
dies gali padaryti, storų iš 
žemės apkasų negali pramuš
ti. Vien 15 d. gruodžio ja
poniečiai bandė užeiti už ap
kasų ir rodėsi, lyg kad norė
tų nustumti maskolius nuo 
geležinkelio, bet pasirodė, 
kad tai buvo tik demonstra
cija alsinimui maskolių. 
Svarbesnių susirėmimų nie
kur ne buvo, nė viena iš ka
riaujančių pusių ne bando 
apleisti pozicijų ir žengti pry- 
šakin. Mena, kad per žiemų 
po Mugdenu svarbesnių susi
rėmimų nebus, kadangi dėl 
didelių šalčių sunku karei
viams ant atidaryto lauko iš
būti ir muštiesi.

kaktinai drūtų ant susitikimo 
su japonišku admirolu Togo, 
atsakė, jog laiko jų už pakak
tinai ant to drūta, kadangi 
paskutiniuose mūšiuose ir ja
poniški laivai likosi pagady
ti, kų rodo tas, kad japonie
čiai iŠ svetur parsigabeno 
daug plieninių laivų apkau
stymų lopymui pagadytų sa
vo laivų. Nt paisant vienog 
ant to, jis laiko už neatbūti
nai reikalingų daiktų rengti 
dar trečių laivynę, kurių gali
ma būt siųsti ant sudrutini
mo Roždestvenskio laivynės, 
arba ant užvadavimo jos, jei
gu jos laivai butų pagady
ti ir reikalautų taisymo. Sa
vo atsiliepime į laivynės ofi- 
ei erų s jis gana išmintingai 
pasakė: jog užgimus karei, te
gul oficierai padeda savo 
plunksnas ir nejieško kaltų 
dabar, kol traukiasi karė. 
Jeigu kas kaltas, kad Masko
lijos laivynę pasiekė nepasi
sekimai, tai kalti visi, nėra 
reikalo krauti kaltę ant 
sprando vienų, o jų atimti 
nuo kitų.

Tuom išsitarimu admirolas 
Birilev ištikro teisybę pasakė, 
jog už visus Maskolijų pasie
kusius nepasisekimus reikia 
kaltinti visus: kalti pirmiau
siai visi sudemoralizuoti caro 
tarnai, kalti laivynės ir ka
riumenės apžiurėtojai ir vir
šininkai, kurie, vietoj sutver
ti tvirtų laivynę, kimšo nuo 
žmonių sukrautus pinigus į 
savo kišenių. Kalti už visų 
netvarkų Ir už vagystas ran- Įfnrfos stipendijos tš ntraėrr 
do tarnų ir Maskolijos žmo- ] 
nės. Jie neprižiūrėjo urėd- i 

, ninku, ne dabojo jų, na ir j 
( gavo vietoj besirūpinančių a- i 

pie tautos ir krašto labų va- j 
gilius, krašto siurbėjus; per ( 
nesidabojimų išaugino tokius ] 
urėdninkus, kokius dabar tu
ri. Teisingai patarlė sako, 5 
jog kiekviena tauta turi tokį : 
randų, ant kokio užsipelno. 
Ir Maskolijoj, jeigu žmonės 
nebūtų davęsi, nebūtų galė
jęs išsiviešpatauti caro despo
tizmas, nebūtų įgavę tokių 
valdžių jo tarnai laikanti visų 
kraštų ir žmonės savo vergy
stėj. Nedaleisti išsiviešpa
tauti biurokratams buvo 
daug lengviau, negu išsivieš
patavus suvaldyti, ypač kad 
ir dabar dar daugumas žmo
nių nesupranta skriaudų, ko
kias apturi nuo savo rando, 
kurį kruvinu prakaitu užlai
ko. Žmonės užlaiko carų ir 
jo tarnus, lieja kraujų už jų 
užsimanymus, o už tai jie 
žmones pančioja ir išnaudo
ja. Reikia tik visiems žmo
nėms rando išnaudojamiems 
pasipurtyti, o truks juos var
žanti retežiai. Tuom tarpu 
to noro pasipriešinti ir vieny
bes terp rando skriaudžiamų 
milijonų žmonių nėra — to
dėl juos skriaudžia ir išnau
doja caras su savo tarnais. 
Už tas todėl sanlygas, kokios 
išsi viešpatavo Maskolijoj,
kalti ir jos žmonės.

Dabar dideliuose Maskoli- 
jos miestuose, kaip Peterbur
ge arba Maskvoj besimoki
nanti jaunuomenė ir darbi
ninkai kelia demonstracijas 
prieš netikusį randų, ant jų 
suvaldymo siunčia kariume- 
nę, kuri juk teipjau renkasi 
iš rando skriaudžiamų žmo
nių; tie šarvuoti žmonės tar
nauja krašto išnaudotojams 
ir nesupranta, kad negerai 
daro. Nesupratimas ir stoka 
vienybės yra didžiausiu prie
šu Maskolijos žmonių, tik tas 
palaiko krašto išnaudotojus 
ir siurbėjus.

Maskoliški jurininkai ir 
kapitonas kariško laivo,, Ros-

• toropnyj”, kuris pačių ma- 
- skolių Čifu porte likosi pa-

iš Vilniaus.I
Prie Vilniaus vyriškų gim

nazijų yra dabar liuosos ke-

Hermanovičo. Stipendijas 
tas gali gauti tik katalikai 
mokintiniai. Pirmutinystų 
turi giminės užrašytojo, jei
gu tokių nebūtų, stipendijas 
gali gauti ir negiminės kata
likai.

21 d. lapkričio, ant Užupi- 
nės gatvės, ant kiemo Nem- 
zerio namų užgimė gaisras, 
kuris išnaikino krautuves. 
Blėdį gaisro padarytų skaito 
aut 12000 rub).

Vidaus ministerija užtvir
tino įstatus naujai Vilniuje 
susitvėrusios dailės ir pramo
nės draugystės, turinčios už 
mierį platinti visokiais budais 
supratimų ir palinkimų prie 
dailės. Draugystė rengs pe
ri jod iškas parodas, garsįs 
konkursus, išleidinės atsa
kančius daildarystei raštus, 
rengs viešas lekcijas, m užė
jus, knygynus it priiminės 
ant pardavimo daildariškus 
išdirbimus. Veikiančiais są
nariais galės būt lygiai vyrai, 
kaip ir moterys, įmokėję ant 
syk po 30 rubl., arba po 3 
rubl. ant metų; pagarbės są
nariais gali būt tie, kurie į- 
mokie ant syk 200 rubl. arba 
po 20 rubl. ant metų. Drau
gystė turės tiesų išmušinėti 
auksinius ir kitokius meda
lius ir jais galės apdovanoti 
atsižyminčius gabumu amati
ninkus, daildarius ir tt.

Lapkričio mėnesyj Vilniaus 
miesto rodą užgyrė sekančias 
miestui mėsos prekes: svaras 
geriausios jautienos nuo iš 
kitur atgabentų jaučių 20 k., 
vietinių galvijų 16 kap., 
sorto svetimų galvijų 12< kp. 
vietinių 10| kap.; 2 sorto 
svaras mėsos svetimų galvijų 
10 kap., vietinių 9 kap.; 8 
sorto — svetimų galvijų 9 
kap., vietinių 7 kap., svaras 

1 lašinių 12 kap.

liuteronų 8,7%, kitokių tikė
jimų 1,1%. Pabaigė gimna- i 
zijas 280 mokintinių, o pro- i 
gimnazijų 8; pastojo naujų i 
mokintinių 1028. Mokinto- ’ 
jų tose gimnazijose buvo 856. ,i 
Ant užlaikymo gimnazijos i 
leista 841116 rubl., randas 1 
davė 360025 rubl., 302188 
rubl. įplaukė nuo mokintinių 
už mokslų. Mokinimas kiek
vieno mokintinio kaštavo 113 ' 
rubl. Reališkų mokyklų ap
skrityj buvo 7. Pabaigė 
mokslų 173 mokintiniai. Pa
stojo 458 nauji. Mokintojų 
reališkose mokyklose buvo 
164. Ant užlaikymo reališ
kų mokyklų išėjo 896782 rb., 
randas davė 178871 rbl., mo
kintiniai užmokėjo už mok
slų 136926 rubl. Mokslas 
kiekvieno mokintinio kaštavo 
133 rubl.

Moteriškų gimnazijų buvo 
7, kuriose mokinosi 2389 mer
gaitės. Baigė gimnazijų 126 
mergaitės. Pastojo naujų 
819. Mokintojų buvo 209. 
Ant užlaikymo gimnazijų iš
ėjo 163843 rubl.; randas da
vė tik 9430 rubl. Mokinti- 
niai dž mokslų užmokėjo 
182562 rubl. Mokslas kiek
vienos mergaitės kaštavo 56 
rubl. Terp besimokinančių 
buvo 49,28% krikščionės, o 
50,77% žydelkaičių ir maho- 
metonių. A)>art įsiminėtų, 
esančių po globa apšvietimo 
ministerijos, buvo Vilniaus 
apskrityj dar 9 mergaičių 
gimnazijos ciecorienis Maril

Vilniaus mariniškame Insti
tute buvo 650 mergaičių; 
baigė institutų 78 mergaitės. 
Mokintinių institute buvo 
pagal tikėjimų: 69% stačiati
kių, katalikų 21%, žydelkai
čių 5,2%. Mokintojų buvo 
57. Užlaikymas instituto 
kaštavo 128557 rubl.

Nedėlinių mergaičių mo
kyklų Vilniaus apskrityj bu
vo 7, kurias lankė 888 mer
gaitės. Neva pamokinanti, 
bet iš tikro garbinanti caro- 
slavijų skaitymai buvo laiko
mi: Vilniaus gubernijoj 88 
mokyklose, Kauno guberni
joj visose liaudės mokyklose, 
Garteno gub. 130 mokyklų, 
282 Minsko gub. ir 112 Vi
tebsko gub.

Žavių auginimas Lietu
voj.

Susitvėrus Vilniuje žuvių 
auginimo draugystei, Lietu
voj bent dvarponiai pradeda 
suprasti naudų auginimo žu
vių ir vis daugiau atsiranda 
žuvininkystės ūkių. Dabar 
žuvių auginyčių dvarponis 
Jurevičia rengia savo dvare 
Azaričiuose, Slonimo pav., 
Garteno gub. Jurevičia iška
sė jau 8 prudus, o |>avasaryj 
užleis vandeniu 80 desiatinų. 
Augys jis savo prūduose ka
rališkas karpęs.

Vidutinės mokyklos Vil
niaus apskrity).

1908 m. Vilniaus moksli
niame apskrityj buvo 12 gim
nazijų ir 1.progimnazija, ku
rias lankė 5567 mokintiniai. 
Pagal tikėjimų mokintinių 
buvo: stačiatikių 52,5%, ka
talikų 82,1%, žydų 10,6%,

Kauno miesto valdžios at
sišaukė | apšvietimo ministe
rijų su prašymu dalelsti pa
rengti speciališkų techniškų 
upinę mokyklų. Kaštus ant 
užlaikymo mokyklai duoda 
miestas ir savininkai garlai
vių ant Nemuno.

Iš Vendeno, Latvijoj.
Kaip kituose Maskolijos 

miestuose, teip ir Vendene 
pašaukti po ginklu rezervos 
kareiviai ir Jų lydėtojai kėlė 
neprilankias caro randui de
monstracijas. Vendene kar
eiviai tyčia nukabino nuo ma
rinos trūkį, kuriuom turėjo 
važiuoti į rytus. Lydėtojai 
su akmenims išdaužė langus 
geležinkelio stacijos ir vago
nuose pasažierinio trūkio.

IšGrodno (Garteno).
Neseniai atkako čia ja u na b 

vyriškis, puikiai apsirėdęs ir 
apdėtojo Europiniame hote- 
lyj; nė pasakyti savo pravar
dę, nė atiduoti hotelio užv«ix- 
dui pasporto nenorėju. 6 va
landą vakare jie nusišovė, nu
deginęs pirma visas ;>opierati. 
o tame ir savo pas portą. 
Kas Jis toks, vietinės valdžios 
nežino. Nusižudė Jis, tur
būt, ne dėl vargo, kadangi Jo 
kišeniuose rado 354 rubl. 80 
kap. pinigų. Matyt, atkako 
Jis iš Odesos, kadangi jo im
inėtoj, apart pinigų, rado ir 
du bilietu Odesos teatro dar 
nesuuaudotus.

Nauja katalikiška bažny
čia.

Ant reikalavimo katalikų 
Podberezės valsčiaus, Vil
niaus pav., vidaus ministeris 
daleido jiems pasistatyti Pod- 
berezėj naujų filijališkų ka
talikiškų bažnyčių.

Iš Dorpato, Latvi foj.
Profesoriai čianykščio uni

versiteto neseniai atsišaukė į 
maskoliškų apšvietimo minis
terijų su prašymu dalelsti 
Dorpate speciališkus visokių 
augėlesnių ir speciališkų 
mokslų kursus moterims. 
Dabar gavo profesoriai mini- 
eterio atsakymų, kuris prane
šė, jog nedaleidžia rengti 
kursus. Toks mat protas ca
ro ministerio! Jis bijosi ap
šviestų moterų, kaip šėtonas 
švęsto vandens.

Iš Kauno.
Kadangi kareiviškos val

džios pasiskundė gubernato
riui, jog vietiniai perkupčiai 
nuo kariumenės už pašarų ir 
valgio produktus reikalauja 
didesnių negu paprastai pre 
kių, tai Kauno gubernato
rius prisakė policijai daboti, 
kad- reikalingi kariumenei 
produktai butų pristatomi už 
tikras jų prekes. Iš to pri
sakymo sud e moralizuota po
licija be abejonės trauks sau 
naudų ir kyšius nuo produk
tų pristatytoju

Gyventojai Kauno guber
nijos sudėjo ant sudrutinimo 
laivynės 8365 rub. Tai tau 
protas!

Bajorai Šiaulių ir Raseinių 
paviečių, Kauno gub., atsi
šaukė į vidaus ministerį\ su 
prašymu įvesti Kauno guber
nijoj žemiškas institucijas, 
kaip tai yra nuo seniai tikros 
Maskolijos gubernijose. Ma
žai mat savo tėvynei reikalau. 
ja Lietuvos bajorai. Supan
čiotos visokiais valdžios pan
čiais ir aprubežiavimais žemi
škos institucijos ne daug ge
ro galės atgabenti Lietuvai, 
nors ir norėtų, o čia dar ir a- 
pie gerus norus Lietuvos 
dvarponių galima abejoti.

Nauja telegrafo stacija.
Prie pačto stacijos mieste

lyj Drisvetuose, Kauno gu
bernijoj, likosi parengta te
legrafo stacija, kuri priima 
telegramus ne tik į visokius 
Maskolijos kraštus, bet ir į 
užrubežius.

Iš Punsko, Suvalkų gub.
Iš čianykščios katalikiškos 

bažnyčios pavogė kelis kieli- 
kus. Vagilius vienog buvo 
neatsargus ir Suvalkuose no
rėjo pavogtus daiktus parduo
ti ir pateko į policijos nagus. 
Yra tai 20 metų Kazys Mu
rink, paeinantis iš Garteno 
gub., kuris Punske buvo du- 
doriaus pagelbininku.

Mobilizacija Lietuvoje.
Vienuoliktam jam savo lai

ške iš Lietuvos aš esu prane
šęs, kad ir pas mus jau pra
sidėjo mobilizacija. Daugu
mas jau seniai jos laukė, bet

da daugiau iki paskutinės 
dienos nenorėjo įtikėti, kad 
tuoj gali paimti ir išvaryti i 
Juob į karę; kiti jau nuošė- ] 
niai rūpinosi, kaip čia išsi
sukti, bėgo už sienos, papir- ; 
kinėjo daktarus, kad juos li
goniais išrastų, o tie, kų ne- | 
turėjo kuo bėgti, sėdėjo na
mie ir laukė. „Kaip Dievas , 
duos, teip bus!” — kalbėjo 
tie nelaimingiejie: —„kad 
Dievo bus lemta numirti, tai 
numirsime.... ” Teip jie 
kalbėjo, bet vis sunku ir bai
su jiems buvo įtikėti, kad 
teip greitai gali Juos pašauk
ti. Tik plačiai pasklidę šį
met po Lietuvų atsišaukimai 
ir žydelių naujienos pertrauk
davo kartais sunkų jų miegų. 
O* atsišaukimai šįmet buvo 
labai plačiai pasklidę. Apie 
L. S. D. P. išleistuosius — 
„Karę” ir „Vyrai” — jau e- 
su rašęs; dabar trumpai prieš 
mobilizacijos pradžių buvo iš
platinti „Draugo” organiza
cijos išleisti atsišaukimai — 
„Supraskim.” Jie buvo iš
mėtyti ir išdalinti Tauragės, 
Skaudvilės ir Kelmės apygar
dose (Raseinių paviete), Bu
blių, Šiaulių, Radviliškio, 
Lygumų ir Pašvitinio (Šiau
lių pav.), Linkuvos ir Smil
gių (Panevėžio pav.), An
drioniškio, Anykščių. Svede- 
nų ir Tirškunų (Ukmergės 
l>av.) ir Vilkijos apygardose 
(Kauno pav.); teip-pat buvo 
išmėtyti geležinkeliu ties 
Dobikine ir Papile (Šiaulių 
pav.)j buvo kiek išplatinti ir 
Mintaujoj ir Rygoj; plačiai 
buvo išplatinti ir Suvalkų 
gubernijoj. Paduotieji ana
me Iriške hektografuoti 
..Draugo” organizacijos atsi
šaukimai — „Vyrai!” ir „Vy
rai, renkimės į kovų!” buvo 
išplatinti 30 spalių Vilniuje 
aplink Mikalojaus (lietuvių) 
bažnyčių; vėliaus buvo išpla
tinti- kiek {Suvalkų gub. ir 
pačiuose Suvalkuose mobili- 
zuotiįjų kazarmėse: 13 lapkri
čio Šiauliuose buvo mesti į 
publikų, griežiant himnų: 
„Dieve, carų saugok!” — tai 
buvo per pirmutinį Jęistųjį 
rąro valdžios lietuviškų spek
taklį Kauno gub.; be to bu
vo išplatinti Kauno gub. apie 
Šjaulius, Pašvitinį ir Joniškį 
(Šiaulių pav.), Žeimį ir Lin- 
kuvų (Panevėžio pav.). Atsi
šaukimai padarė ant žmonių 
gilų įspūdį; beveik kiekvie
nas sakė perskaitęs: „gerai 
rašo, tik kų vienas padary
si?!....”

Bet štai 22 spalių tapo ap
garsinta mobilizacija. Tik 
dabar žmonės aiškiai pamatė, 
kas jų laukia, suprato savo 
t>adėjimų. Kas galėjo, smu
ko už sienos; eidavo susitarę 
po kelias dešimtis. Norint 
siena kur-kas labiau, negu 
paprastam laike buvo ser- 
giama, vienog daugelis lai
mingai perėjo; kur nepasi
sekdavo slapta arba su karei
vio žinia pereiti, eidavo sta
čiai spėka, užmušdavo karei
vį. Išviso ties Suvalkų gub. 
siena tapo nušauta netoli 20 
žmonių ir užmušta per 10 ka
reivių; 100 su viršum žmonių 
tapo sugauta ir sugrųžinta. 
Vienas, antras, da nesuspėjęs 
pabėgti^ slapstoti. Išviso te
atėjo pašauktųjų "Suvalkų 
gub. kokios dvi trečdalįs ir 
įstabu, kad daugiausia atėjo 
iš labiausia atsilikusi^, tam
siausių kraštų: paveizdan, iš 
Pilvįškių, Šumsku, Mokalų, 
Kvietiškio valsčių (Senapilės 
pav.) teatėjo iš kelių šimtų 
vos keliolika žmonių, tuo tar
pu nuo Garliavos, Prienų — 
iš teip vadinamų girininkų — 
labai mažai kas teprasišalino; 
tas patfi galima pasergėti ir 

i Kalvarijos pav.

Mažiausiai nuėjo — tai žy
dų; kitiems neturtėliams tur- 
tingesniejie sudėjo pinigus, 
kad tik galėtų pasmukti. Tik 
koks kreivas, šleivas, visai 
ligotas liko.

— Ko gi tu nebėgai? — 
klausia Senapilėj kariumenės 
viršininkas, pamatęs tarp su
sirinkusiųjų vienų žydų. -

— Pinigų neturėjau — at
sako tas.

1— O kaip gausi pinigus, 
tuoj bėgsi?

— Žinoma, bėgsiu — ko 
gi aš lauksiu?

Lenkijoj iš 19 pavietų bu
vo pareikalauta 110 tūkstan
čių rezervistų, o paimta tapo 
tiktai 40 tūkstančių — ne kų 
daugiau, kaip trečia dalis. 
Ne daugiau tapo paimta ir 
Lietuvoj; bent Suvalkų gu i 
bernijoj tebuvo surinkta. 1 
kiek bhvo reikalaujama, ir 
papildyti skaitliui tapo atsių
sti mobilizuotiejie iš Viteb
sko gubernijos — ten jų per
daug susirinko;- girdi, pas 
juos visi šventai pildo prisie- 
gų ir pravoslavai ir katalikai, 
tik žydai bėga.... Tikrai, 
pačioj Maskolijoj, Baltgudi- 
joj ir Ukrajinoj nematyt to
kio didelio bėgimo mobilizuo- 
jamųjų; ten jų perdaug susi
renka, už tai ir tapo paleisti 
Odesos apygardoj 1887, -88 ir 
•89 metų kareiviai ir tie, ku
rie turi daugiau trijų vaikų. 
Teisybė ir ten buvo per mo
bilizacijų .Judėjimas”, bet 
jis ypatingai apsireiškė mo
nopolių daužymu ir nelaimin
gų žydų mušimu. Didžiau
sių pasipriešinimų ikišiol su
tiko caro valdžia tai Lenki
joj. Nevienas policistas ten 
buvo aut vietos padėtas; Var- 
šavoj viena už kitos vis ėjo 

1 ir ėjo demonstracijos prieš 
1 karę ir mobilizacijų; Kutno 

paviete (Varta vos gub.) dar
gi moters buvo sukilusios 
prieš caro tarnus.

Lietuviai, matyt, da nėra 
teip subrendę, kad galėtų 

į viešai protestuoti, raudonas 
vėliavas iškėlę, išeiti ant gat
vės ir sušukti: ,,Šalin caro 
valdžia!”, ,,šalin karė!”.... 
Bet ir kas eina į karę, eina 
su širdžia kraujuose patvinu
sią. Man teko būti Suval
kuose mobilizuotųjų kariume- 
nėse — ten jie tapo |>askir- 
styti į pulkus ir mokinami; 
pėkščiųjų pulkuose buvo be
veik po pusę lietuvių. Terp 
jų tapo išplatinti minėtiejie 
augščiau atsišaukimai ir su 
kokiu karščiu Jie buvo pri
imti tų nelaimingųjų! Dau
gelis iš jų kalbėjo, kad jie 
karės lauke pirmiausia padės 
savo oficierius, o paskui rupį- 
sis pereiti į japonų pusę; be
veik visi kalte kalė savo pa
čioms, kad jos nemokėtų val
džiai nė jokių mokesčių: vy
rus paėmė į karę, namie pali
ko pačių su krūva vaikų, tai 
kas gi uždirbs tuos moke
sčius?. ...

Ir ant manęs tokį įspūdį 
padarė mobilizuotiejie Suval
kuose: kad butų terp jų atsi
radęs koks žmogus ir pasa
kęs: ,,Vyrai, imkime šaudy
kles ir einame tiems bude
liams atsimokėti!”, jie butų 
ėję, į niekų nepaisydami. Bū
tum juos vedęs žydų mušti, 
butų mušę, butum šokęs ant 
policijos, butų šokę, butum 
ėjęs prieš sustatytas ar motas, 
ir ten butų ėję. Ir valdžios 
tarnai matė, kad visko gali
ma laukti nuo tų ,,tėvynės ir 
sosto apginėjų”, suprato, kad 
užtenka mažiukei žarijėlei 
nukristi į jų tarpų, ir gali pa
kilti neužgesinama ugnis; su
prato jie tai ir, drebėdami už 
savo kailį, rūpinosi kuo-švel- 
niausią apsieiti su žmonėmis

tokio švelnumo iš jų pusės 
žmonės da nėra matę. Jaji ir 
priimti rezervistai galėjo 
kuomet norėjo ir kur tik no
rėjo eiti, kas tik norėjo galė
jo pas juos ateiti ir dargi ka
zarmėse nakvoti; paėmus ko
kį bėgantį už sienos, stačiai 
atvarydavo į pavieto miestų 
ir paleisdavo (paprastai bė
gančius etapu varinėja iš vie
no valsčiaus į kitų, kolaik ne
parvaro namon).

Baisu buvo žiūrėti ir klau
syti, kas darėsi mobilizacijos 
laike. Kiek kruvinų ašarų 
ten tapo išlieta! Neviena 
moteriškė iš didelio širdies 
skausmo pirma laiko ant ga
tvės pagimdė, neviena ten-pat 
ir mirtį sutiko. Kai-kurie 
vyrai, negalėdami išsisukti 
nuo karės, patįs sau galą pa
sidarė; nevienas, kad nerei- 

’■ ketų eiti, san pirštus nusikir
to, ausų plėvelę sugadino.

O, ta prakeikta karė! Šim
tų katrų daugiau prakeikta 

i ta valdžia, kuri jos užsimanė, 
kuri nepasibaisėjo tiek nekal
to kraujo ir ašarų pralieti,

> tiek žmonių pražudyti Ir tiek 
musų sukrautų pinigų ant

• vėjo paleisti! Kų beveiks da
bar tos nabagės pačios, palik- ‘ 
tos su krūva vaikų be duonos 
kąsnio?! Ponai jau dabar iš- 

’ varo jas iŠ savo namų, — kur 
jos bepasidėti?! Žinoma, jos 
turėtų gauti užlaikymų nuo 
valdžios, bet kur ji tau kų 

’> duos! ji užmetė tų naštų ant 
’ valsčių, bet valsčiam nelabai 
■ rupi neturtėlių likimas

(neturtėliai neturi musų vals
čiuose balso), antra, jie netu
ri nė iš ko aprūpinti tokių 

i didelę žmonių minių.
Ne, nepraeis geruoju šita 

karė caro valdžiai! Nevie
nam ji jau atidarė akis ir ne
vienam da atidarys, tik mums 
reikia nepailstant dirbti, iŠ 
naudoti šitų gerų laikų!

Neprašalįs kįlančios audros 
nė caras, tas pusprotėlis. va
žinėdamas po savo plačių 
viešpatystę. Kur tik būna 
mobilizacija, JĮ visur gabena 
jo tarnai žmonėms akis ap
dumti, tik į pačių Lenkijų ir 
į Vilnių pabijojo jį nuvežti. 
11 lapkričio jis ir Suvalkus 
aplankė, laimino savo šven. 
taisiais paveikslais einančius 
į karę, linkėjo, kad jie kuo- 
daugiausia užmuštų tokių 
pat, kaip ir patįs, žmonių.... 
Tai Dievo , ,pamostytojo” tro
škimai, tai artymo meilės pa- 
vyzdis!

Carui atvažiuojant, žino
ma, visas geležinkelis buvo 
kareiviais apstatytas, šnipu- 
kų buvo pilnos visos kertės. 
Dargi vienas lietuvis, „Drau
go” organizacijos sąnarys, ku
ris važinėjosi su svetimomis 
popieromis, vos-vos nepakliu
vo Suvalkuose 6 lapkričio į 
tų budelių nagus; tik greitas 
sumetimas, kame dalykas, ir 
geros kojos išgelbėjo jį....

Bet nežiūrint į tokį dalykų 
stovį, musų ponai nesidrovė- - 
Jg eiti iškilmingai pasitikti 
tų karūnuotąjį asilų ir jam 
garbę atiduoti.... •

V. Kapsukas.

Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžėj likosi pastatytas 

naujas [>avargėlių butas.
Prūsų Lietuvoj šįmet šal

čiai atėjo gana anksti, tai bė
giojimas garlaivių ant Nemu
no buvo apsistojęs. Kadan
gi vienog paskui užstojo vėl 
šaltesnis oras, tai pabaigoj 
lapkričio garlaiviai vėl pra
dėjo bėgioti..

Kaime Margiuose, netoli 
Klaipėdos, kluonuose ūkinin
ko Makio užgimė gaisras ir 
išsiplatino ant visų triobų ku
rios ir sudegė. Nuo ko už

,, ,-..J, ■„,,Į
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Labgavoj, karčemoj Skudės 
susirinkę tvėjai pakėlė maiš 
tą uitai, kad šinkorius neno
rėjo jiems duoti degtinės. 
Apie 40 susirinkusiu karče
moj žvėju euyaldė karčem- 
ninką, išlaužė duris, langus 
ir sudaužė viską, kas buvo, 
degtinės butelius terp savęs 
pasidalino. Uitai <penkis 
i vėjus jau pasodino J kalėji
mą.

Iš StalUpienų kalėjimo pa
bėgo paspdytas ten lietuvis 
iš maskoliškosios pusės Patri- 
kaitis* bet jį sugavo Lengvė- 
nuose ir atgal atgabeno į ka? 
įėjimą.

Iš Eitkūnų kokie lenkelis 
išsiuntė telegramą, Kuropat-

liuoeuorį, atsakymą, 
jog Maskolija turi pakaktinai 
savo žmonių, svotimų-A^nkų 
nereikalauja. • Matyt ta0 len
kelis yra iie snvisu pilno pro
to. į

Kaime Trakėninkuoee ko
kis, matyt, puskvailis, su pei
liu subadė tris karves ūkinin
ko laužo. - Kuom gi, rodosi, 
gyvulys galėjo nusidėti?

Netoli Švartorto Prūsų 
žvejai iA juriq išgriebė už
kimštą butelį, kuriame buvo 
sekantis raštas latviškoj 
kalboj: ,,Mes dabar ant pa- 
piovimo varomi, kaip kiti 
pirm musų. Kodėl caras Mi
kalojus neatsimena tūkstan
čių našlių ir siratų, kurie, žu
vus jų maitintojams, turi 
prapulti? Jis pulkus karei
vių pašvenčia, o dar to nega
na, 
na, 
do, 
ko pikto nepadarė. Ar tas 
besismaugimas uepasiliauB?”

tt., netoli Brooklyno tilto, išėję 
rytmetyj iš namų žmonės pamatė 
sniegą ant gatvės raudoną kaipi 
nuo kraujo. Kraujas gi tas tokiu 
budu atsirado. Mat įtaisote 
Hoople & Abdrovelle Co. užgimė 
gaisras! Ugnagesiai, gesindami, 
paleido vandenį ant parvų ir jos, 
Nutirpusios, tekėjo ant ulyčios ir 
Ir suteikė gatvei tokį pavidalą kaip 
laukui po mušiui. ’

|| Kriokavo] likosi suareštuotas 
policijos perdėtinis Bulicki. Jis 
apskųstas už išnaudojimą urėdo 
ant savo asabiškų siekių ir didini
mo turtų.

II Italijoj,mieste Turiu,likosi su
areštuoti žymesni socialistiški agi
tatoriai, kurie terp sušauktų po 
ginklų jaunų kareivių dalino soci- 
alistiŠkas prokliamacijas.

U Mieste St. Gallen, Šveicarijoj, 
nors čia nieko panašaus nuo 40 
metų nebuvo, sūdąs ant nužudy
mo nusudyjo 26 metų tarnaitę, 
Friedą Killer, kuri, negalėdama 
įšmaityti savo penkių metų vai
ko, išvedė jį į girią, ten pasmaugė 
ir užkasė.

II Maskoliškas laikraštis „Novo- 
| je Vremia,” taigi ne koks sveti
mas, bet maskoliškas, rašo, buk 
Charbine, Mandžurijoj, be mažo 
ne tapo užnuodinta maskoliška 
armija. Mat čia maisto krautuvė
se buvo 120 baksų žuvių, kurios 
teip pagedo, kad prismardino vi
sus magazinus. Maisto pristaty
tojas užsimanė tas pagedusias, su
puvusias žuvis pagerinti ir ištikro 

i jis jas iš naujo įsudino ir liepė iš
dalinti kareiviams. Gerai dar kad 
į laiką atėjo komisija ir tas supu

rusias žuvis atėmė ir sunaikino, 
nuo jų butų gal šimtai kareivių at
sisveikinę su šiuom svietu.*

II Pagal paskutinį gyventojų su- 
skaitaitymą, Vokietijos sostapilė, 
Berlynas, turi dabar 2001500 gy
ventojų, o jo priemiesčiai 750000 
gyv.

galima daryti, kadangi vielbutyj 
iŠkjlo teipgi ugnis, šita siena, Ii* 
kusi po ugniai stovėjo niekuo ne* 
paremta visą’ sanvaitę ir namų už* 
žiūrėtojai nieko sau ii to nedarė, 
nors buvo matoma, kad ji bile va* 
landą gali nugriūti. Matyt, kad 
ten miesto valdžios nėra geresnės 
už valdžias miesto Chicagos.

Naftinis t rustas.
Naftinis trustasRockefellero pra

dėjo kovą su bankierium Lawson, 
kuris raikraštyj Everybody’s Ma
gazine aprašo suktingas klastas ši
to milijonieriaus. Rockefellero 
advokatas gazdina išleistoją thinė- 
to laikraščio prova už apšmeižimą, 
jeigu tasai numeris bus leistas į 
cirkuliaciją.

Bauzmez ui kyiizius.
Apeliacijinis sūdąs Kansas City- 

je, Mo. užtvirtino nusprendimą 
baudžiantį senatorių Williamą P. 
Sullivanną $100000 bausmės už 
ėmimą kyšių.

ŽmoiudyNtc.
Baisi žmogžudystė tapo padary

ta Seimą, Alabamos valstyjoje. 
Panedėlio naktį rasta ten negyvą 
farmerį Andrews ir jo pačią. Ji 
turėjo perpjautą gerklę, o jis su
skaldytą galvą. Andrews nese
niai apsivedė antru sykiu ir yra 
nužiūrėjimas, kad Šitą žmogžudy
stę papildė jo pirmoji pati, ar 
giminės.

Co. kastynėse ir I 
grįžta prie darbo. Darbdaviai su
tiko mokėti darbininkams tokias 
jau algas, kaip Pūna kastynėse.

1 Chicago, III. Darbininkai 
čeverykų dirbtuvių Tilt Co. gavo 
nuo kompanijos pakvietimą susi
rinkti ant tarybų. Gal per tary
bas galima bus susitaikyti ir už
baigti gana* ilgai besitraukiančius 
štraikus.

5 Full River, Mas. Prasidėjo 
tarybos terp štraikuojanČių darbi
ninkų ir savininkų medvilnės dirb
tuvių. Gal pasiseks susitaikyti ir 
ilgai besitraukianti Šttaikai pasi
baigs.

1 Elgin, ILl. Yra čia daug dar
bininkų be darbo. Neseniai uly- 
činių karų kompanija paleido 16 
darbininkų.

1 Chicago. Organizuoti sukir
pėjai kurie buvo štraiką pakėlę, 
nori grįžti prie darbo ant senų iš
lygų-

5 Sharon, Pa. Dėl stokos van
dens Sharone ir Sbenango mažinasi 
darbai, daugelyj vietų pasiliovė jau 
darbai.

800 darbininkų ' niais, mokinimą paėmė dudorius; 
r'—— choras susideda iš 24 ypatų.

Girdėt, jog So. Bostone užgims 
naujas lietuviškas laikraštis „Ke
leivis"; išleistojas bus A. Žvingi- 
las ir gal M. PaltanaviČia.

J. Kai.

prasime, kad musų tėvynė yra 
Lietuva ir męs esame Lietuviai.

Darbai čia eina vidutiniškai, bet 
ii kitur atvažiavusiam sunku yra 
darbą gauti.

v. p.

jos

ISZ
Lietuviszku dirvų

Dabar ir mus ten gabe- 
kur vyrai viens kitą žu- 

nors viens kitam jie nie*

Baisl nelaime.
Charleston, W. Va. Važiuo

jant per kybantį tiltą šenims pil
noms mokyklų mokintinių veži
mams, įlūžo tiltas ir vežimai su 
vaikais nuo 20 pėdų augščio su
puolė į upę. Prie to daug vaikų 
prigėrė ir nemažai tapo sužeistų. 
Griūvant tiltui, per jį važiavo Dr. 
McMillan, jis prapuolė, ir nežinia, 
kas su juom atsitiko. Ant tilto 
buvo 30 ypatų, o tame skaitliuje 
20 mokyklų vaikų, jų didesnė da
lis prigėrė.

Neranda palaikėje.
San Francisco, Cal. Pasimirė 

čia sena moteriškė J. L. Bayd, 
palikdama turtus vertės 200000 
dol. Vienatinis palaikėjas yra 16 
metų vaikinas Bayd, bet jo niekur 
negali surasti.
jis kur nors prie Pacifico turi gy
venti su savo motina. Garsini
mai po laikraščius ne išduoda 
vaisių, matyt palaikėjas arba laik
raščių ne skaito, arba gal jam visai 
nerupi tie palaikai.

Giminės mena,kad

Trūksta maisto
Evąnsville, Ind. Paupiuose 

terp Evansville ir Paducah, Ky., 
kur upėmis prigabena maisto pro
duktus, dėl plaukinėjančių ledų 
laivų bėgiojimas pasiliovė ir per 
tai gyventojams trūksta jau dabar 
maisto.

, Nelaimes aut geležinkeliu.
Warsaw, N. C. Netoli nuo 

iššoko iŠ rėlių pasažierinis trūkis. 
Prie to du geležinkelio tarnai už
mušti, tūlas skaitlius pasažierių li
kosi sužeistų, bet ne pavojingai.

La Crosse, Wis. Prie čianykŠ- 
čios geležinkelio stacijos susimu
šė dvi renkančios vagonus loko- 
motyvos. Prie to vienas geležin
kelio tarnas likosi užmuštas, šėnių 
nustatytojui nupiovė abidvi koji, o 
peČkurys tapo pavojingai apdegin
tas.

Allenton, Pa. Susimušė čia du 
ulyČiniai karai. Prie to viena ypa- 
ta likosi užmušta, motormonas 
mirtinai apkultas. Iš pasažierių- 
keli yra teiposgi sunkiai sužeisti, r

Chippkwa Falls, Wrs. Netoli 
nuo Čia, ant trūkio lokomotyvos 
pagedo stabdymo prietaisa ir trū
kio negalima buvo suvaldyti. Ma
šinistas nušoko nuo trūkio ir užsi
mušė, o peČkurys mirtinai apsi- 
kulė.

Greitasis trūkis Pennsylvanijos 
geležinkelio, kuris panedėlio Vaka
re apleido New Yorką eidamas į 
Chicago, susimušė su tavoriniu 
trukiu Philadelphijoje. Keliolika 
ypatų likosi lengvai sužeistų.

Čia

Saratoga, N* Y. New Yorko 
štete užstojo didėli šalčiai, termo
metras nupuolė 14 d. gruodžio iki 
25 žemiau zero. Užtai viduri
niuose štetuose, net Minnesotoj, 
kur žiemos paprastai • būdavo la
bai šaltos, dar iki šiol didelių Šal- 
čių ne buvo. Chicagoj dar ter*j,
mometras ne nupuolė žemiau, kaip 
iki 10° augščiau zero.

Nelaime kaatyneee.
Salt Lake City, Utah. Kasty- 

nėse netoli Bingham, nusilakusios 
nuo viršaus žemės du kalnakasiai 
likosi ant vietos užmušti, o trįs pa
vojingai sumankyti.

Amerika svetur perka savo loc- 
nus kvieczius.

Amerikos . javų prekėjai perka 
atgal savo locnus kviečius parduo
tus Belgijos prekėjams ir išgaben
tus jau į Antverpeną. Kviečiai tie 
bus sumalti iš jų keps duodą New 
Yorko gyventojams. Tas rodo, 
kad Amerika svetur siunčia dau
giau grudų, negu gali ir per tai 
paskui turi pirkti atgal jau kitiems 
parduotus ant locnų ukėsų reika- 
fe f

lazgabenimasjavu. *
Per 11 mėnesių 1903 m. Ameri

ka į svetimus kraštus išgabeno ja
vų už 176592412 dol.; per tokį jau 
laiką šįmet išgabeno'tik už $82604- 
588 taigi mažiau negu pusę to ką 
pernai. .Ir mėsos šįmet į svetimus 
kraštus išgabeno ant $12631921 
mažiau negu pernai. Taigi išve
žimas Amerikos produktų mažina
si, nors iki šiol visgi ji dar dau
giau išgabena savo tavorų svetur, 
negu parsigabena svetimų, bet tas 
skirtumas terp išvežimo ir parsi
vešimo gana smarkiai mažinasi. 
Svetimi kraštai iš Ametikos perka 
daugiausiai žalius produktus, 
Amerika gi iš svetur daugiausiai 
parsigabena išdirbtų svetur tavo
rų. Pažadėti republikonų auksi- 
niai laikai Amerikoj vėl artinasi 
prie galo.

4 Kruvina gatve.
N$w Yorke, agi Water ir Front

Vėtros
Boston, Mas. 18 d. gruodžio 

visose Naujos Anglijos pakrantėse 
siautė smarkios vėtros, kurios ant 
jūrių ir ant kranto daug blėdies 
pridirbo. Ant jūrių susidaužė ke
li mažesni laivai, ant kranto vėjas 
nutraukė telegrafų vielas.

Ne kolų biznis.
St. Louis, Mo. Penkias 

bas ant pasibaigusios parodos, 
kurių pastatymas kaštavo 187000 
dol., pirko vienas miesto kontrak- 
torius už 400 dol.

trio-

Sus žalo.
Fairmont, W. Va. Netoli čia, 

ant farmos rado 18 metų Margari
tą Robinson vos gyvą ant grindų, 
jos ką tik užgimęs vaikas buvo jau 
visai sušalęs. Namieje rado suša
lusią duoną ir mėsą. Pereitos 
sanvaitės panedėlyj užgimė vaikas 
ir tėvas nuėjo į girią parsigabenti 
malkų, bet nesugrįžo ir nežinia, 
kas su juom atsitiko. Daktarai 
mažai turi vilties ir moterį nuo 
mirties išgelbėti.

Paczto atskaita.
Washington, D. C. Ateivių 

užveizda, kuri ypač atsižymi neuž- 
kanta ateivių, garsina, jog atkakę 
į Ameriką ateiviai šiuose metuose 
išsiuntė į savo tėvynę iš Amerikos 
$42717547.57 pinigų,iš tėvynės gi 
į Ameriką atsiuntė ateiviams tik 
$13287294.49. Daugiausiai pinigų 
išsiuntė iš Amerikos į Italiją, nes 
$8526366.01; į Maskoliją išsiuntė 
$3000000, o iš Maskolijos atėjo tik 
$160739.32. Teip išpuola iš ra
porto ateivių užveizdos, bet rapor
tas tas neišrodo ištikimu.

Ateiviai.

New York, 20 gruodžio.
ir kas metus šiuo laiku, pereitą 
sanvaitę mažai pribuvo 
Ellis Island. Nebuvo jų 
per 129, bet ateivystės 
turi dar daug darbo su
atėjusiais, kurių pasilieka ant sa
los 250 ypatos ir įleidimas jų yra 
abejotinas.

Kaip

ateivių į 
daugiau 

komisija 
pirmiau

Sugriuvo namai.
Didelė nelaimė atsitiko 19 d. š. m. 
Minneapolyj.Minn.Vidurnaktyj už
griuvo siena muro ant viešbučio 
Crockero, pilno miegančių svečių. 
Lig šiol išimta tapo vienuolika la
vonų, o tolesnių atješkojimų nėra

Gaisrai.
Mineapolis, Min. 13 d. gruo

džio siautė čia baisus gaisras, ku
ris pridirbo blėdies ant 3 milijonų 
doliarių.

Cincinnati, Oh. Sudegė čia 
dirbtuvės Globė Soap Co. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 100000 
dol.

Mineapolis, Min. * 15 d. gruo
džio sudegė čia katalikiška Šv. 
Ražančavos Motinos Dievo bažny
čia, viena iš gražiausių bažnyčių 
šiaurvakariniuose Amerikos kraš-
uose.

Indianapolis, Ind. Sudegė čia 
dirbtuvės Centras Chair Co, ir per 
tai 120 darbininkų liko be darbo.

New York. Williamsburge su
degė namai žydų apgyventi. Ug
nyje pražuvo 3 ypatos, o 2 likosi 
mirtina* sužeistos.

New York. Sudegė netoli nuo 
čia garlaivys Glen Island. Sude
gė teiposgi 7 laivo tarnai ir 2 pa- 
sažieriai.

ExpllozUoA.
Philadelhpia, Pa. Ant Ame

rikos kariško laivo „Massachu- 
setto” expliodavo garinis katilas. 
Expliozijos 3 jurininkai likosi už
mušti, o 2 teip sunkiai sužeisti, 
kad neužilgio pasimirė. Vyriau* 
siasis inžinierius tapo teiposgi pa
vojingai nuplikytas.

Indianapolis. Ind. Medvilnės 
verpinyčiose Lone Bros išlėkė į 
padanges garinis katilas. Explio- 
zijos 2 darbininkai likosi mirtinai 
užgauti.

Isz darbo lanko.
* New York. Čianykštis sudžia 

Jenkins išdavė nusprendimą, jog 
sudų išdavinėjami uždraudimai 
prieš štraikuojančius darbininkus 
yra priešingi konstitucijai. Tik 
tąsyk tiesų pildytojai gali kištiesi į 
štraikus, jeigu darbininkai naikina 
fabrikantų savastį.

1 rtoT Springs. 20 gruodžio 
juodveidžiai dirbanti prie vienos iš 
vietinių maudynių įrėdnių sustrai- 
kavo už tai, kad šalę jų buvo duo
damas teipgi užsiėmimas ir balt- 
veidžiams. Jų reikalavimas praša- 
linimo baltveidžių likosi atmestas 
ir jie pasitraukė, į kurių vietą pri
imti likosi baltiejie darbininkai.

1 Springheld, III. Pasibaigė 
štraikai kalnakasių Century Coal

Iš Newarko, N. J.
Lietuvių čia yra net keli šimtai, 

bet besidarbuojančių ant tautos 
labo yra labai mažai, besidarbuo
jančius, kaip teip daro ir kitur, ne
suprantanti vadina šliuptarniais. 
Yra čia net terp sumanesnių toki, 
kurie bijodami vardo šhuptarnio, 
nieko neveikia, kiti veifia pasislė
pę ir žinoma, slapta negali daug 
nuveikti.

J lietuvišką parapi ą priguli keli 
šimtai lietuvių, turi apipirkę lotus 
ir ant jų pasistatė bažnyčią, nors 
ir ne augštą; už tai klebonija pui
kesnė už bažnyčią. Nors namas 
medinis, bet puikus,prie sodo, tu
ri 14 kambarių.

Su kunigu teipgi vaidų ne turi
me, jis ne keikia teip parapijonus 
kaip tai daro kitur, žada nieko pa- 
rapijonams ne daryti, tik liepia 
jiems tylėti [kur parapijonai tyli* 
net ten, kur reikia kalbėti, supran
tama, kad vaidų su kunigų ne gal 
būt, bet ir tylėjimas gal būt kar
tais blogu ir nedoru. ' Rd.]. Lo
tai pirkti ant skolos, ant skolos ir 
bažnyčia pastatyta ir nors tą sko
lą reikia parapijonams užmokėt, 
bet viskas užrašyta ant vardo airių 
vyskupo. Klebonas yra parapi
jos prezidentu, kasteriu ir sekreto
rių. Nors neva yra parapijonų iš
rinktas prezidentas, bet tas žmo
gelis bijosi lupas atverti, kad ku
nigėlis neapšauktų šliuptamiu. 
Tūli parapijonai norėjo, kad du- 
doriui butų duotas, gyvenimas 
klebonijoj, tąsyk nereiktų atskiro 
jam ruimo samdyt, bet klebonas 
nesutinka, sako kad jam net 14 
kambarių per mažai, kada suriren- 
ka daug svečių, kurių juk netrūk
sta musų kunigėliui, kadangi vie
nam nuobodu.

Musų klebono gaspadinė ne mo
ka lietuviškai, tai kunigui išvažia
vus pasisvečiuop, žmonelės, atėję 
su reikalais, negali susikalbėti ir 
ką nors dažinoti; net atėję prašyti 
kunigą pas ligonį, žmonės su gas- 
padine ne gali susikalbėti, o ji dar, 
lyg ant patyčių, ne mėgsta lenkiš
kai nemokančių ir nieko ant lietu
viško užklausymo ne atsakiusi, 
paprastai užtrenkia duris, o „glupi 
chlop" laukia už durų.

Newarkietis.

Iš Peabody, Mas.
Darbai eina čia gerai ir uždar

biai ne mažiausi, po 8 dol. ant 
sanvaites mažiausiai, bet iš kitur 
pribusiam sunku gauti darbą, ka
dangi ant vietos yra pakaktinai 
darbininkų. |

Lietuvių šitame miestelyj yra 7 
šeimynos, o pavienių bus apie 40. 
Prie tokio lietuvių skaitliaus gali
ma būt jau Šį tą nuveikti ir ant 
tautiškos dirvos; kituose mieste
liuose, kur yra net mažiau lietu
vių, jie kruta ir darbuojasi. Pas 
mus žmonelės miega saldžiu mie
gu.

Daugelis čianykščių lietuvių 
teip myli lenkus, kad savę vadina 
lenkais ir lenkiškai grabalioja, nors 
ir nemoka gerai, užmiršta mat 
buk savo laike musų tėvus lenkai 
gana skriaudė ir myniojo.

Visi seneSniejie lietuviai, pas 
mus priguli į S. K. Dr-tę [ką tas 
turi reikšti? Vardų negalima 
trumpinti. Rd.]. West Lynn ir 
į Susiv. Liet. Amerikoj. Jeigu 
kam iš nesuprantančių užmeni, 
kad prisirašytų prie kokios tautiš
kos draugystės, tai paprastai atsa
ko: kam gi aš jų viršininkams pir- 
kinėsiu auksinius laikrodėlius ir 
išleidinėsiu penktukus važiuo
dami ant susirinkimų. Jie vienog 
nesigaili penktukų ir kas subatva- 
karis važinėja, tik nė ant susirin
kimų, bet į saliunus. Mat salid- 
nai tuos apšviečia, mielai klauso 
jie kalbų barkiperių ir girtuoklių. 
Argi ne gėda teip darantiems? 
Argi ne laikas susiprasti? Argi 
ne laikas pradėti dirbti ant musų 
tautos labo, griebtiesi skaitymo, 
vietoj žudyti pinigus ir sveikatą sa- 
liunuose?

Ateina čia lietuviški laikraščiai: 
„Lietuva," „Vienybė" ir „Katali-

Iš New Yorko.
11 d. gruodžio pas žemaitį J. 

Andriejaucką atsibuvo kriŠktynos 
jo dukters. Susirinko diktas sve
čių būrelis. Tūli iš sumanesnių 
užsimanė pakalektuoti terp susi
rinkusių ant naudos musų mosklą- 
eivių. Susirinkę sumetė 1 dol. 
[aukautojų pravardės ir jų aukos 
pagarsintos kitoj vietoj. Rd.] 
Buvo terp susurinkusių ir nesu
prantanti reikalo aukų, nuo kurių 
atsėjo išgirsti daug ne vertų minė
jimo išniekinimų, bet sumanesnie
jie ne pasigailėjo’ kelių centų ant 
naudos moksląeivių. Labai liūd
na, kad daugelis žemaičių ne su
pranta dar savo tautiškų pareigų.

Laisvamanis.

8t. Charles, III.
Lietuvių skaitlius čia didinasi, 

atvažiuoja jie iš kitur, kadangi čia 
darbo ne trūksta ir kiekvienas dar- 
bąąjreitai gauna.

Lietuvių apsivedusių yra Čia 30 
šeimynių, o pavienių bus apie 300. 
Nesutikimų ir vaidų terp. jų nėra.

Yra čia tik viena lietuviška kar
čiame, kitokių biznierių nėra. Rei
kalingas čia butų valgomų daiktų 
kromas ir mėsinyČia. Gal koks 
lietuvis užsimanys uždėti. Užsi
laikyti, rodosi, ant tokio lietuvių 
skaitliaus, galėtų.

St. Cbarlietis.

mokėjusių kuopos sąnarių. Ko
mitetas pastatė reikalavimus, o 
pats ne padarė to, ko nuo Chica
gos kuopos reikalžuja. Kitos kuo
pos teiposgi to ne padarė, kitos 
vienog dar nesigriebia insinuacijų 
prieš uždėtojus „Aušros," kaip 
tai daro iš New Yorko kuopos p. 
Jankauskas ir gal kiti sanariai 
„Spinduly)." Chicagos kuopa 
nusiuntė surašą savo sąnarių ir 
pranešė kokius iš savo pusės iš
rinko kandidatus į Centrališką ko
mitetą. Persiuntė ir Chicagos kuo
pos užgirtus konstitucijos patai
symus; jeigu kas matytų už reikalin
gą padaryti daugiau pertaisymų, 
New Yorko kuopa gali tą padaryti. 
Pertaisymus turi paduoti ant užgi- 
rimo kuopų.

Teip persistatė kaltė uždėtojų 
„Aušros Dr-tės," kuriems vienog 
nė ant mislies neužėjo tapti amži
nu komitetu ir despotiškai valdy
ti draugystę, o dar gal su jos pa- 
gelba išnaudoti lietuvišką visuo
menę, lavinti carui Šnipukus, kaip 
mano „Spindulys." Varžytieji-čia 
nėra už ką. Tegul žmonės kitus 
varo per šerengą. Jeigu „Aušros 
Dr-tės" uždėtojams kas rupi — 
tai kad jos mieriai, konstitucijoj 

Į išreikšti, ne taptų iškleipti, kad ji 
I netaptų institucija šelpimo vien 
į sąnarių draugų, kad iš tautiškos 
į nepersikeistų į paprastą labdario- 
Į gą ar paskolos draugystę.

Ema Radtke, dukterimi Tilžėje 
gyvenančio piniguočiaus, pono 
Ferdinando Radtke. Tai yra mu
sų, o be abejojimo ir visų pasiun
tinystės prietelių širdingiausias ve- 
lyjimas, kad ponas Dievas savo 
žegnonę dėtų ir juodu savo dova
noms apdovanotų.

šitą žinutę „Pagalba" turbut, 
priskaito prie dvasiškų ir be abe
jonės už labai naudingą. Lietuvis 
susižadi su vokietaite, ir dar ne 
su jeib kokia, bet su piniguočio 
dukterimi 1

Laikraščiai: „Tilžės Keleivis" 
bei „Konservatyvų Draugystės 
Laiškas" atranda labai reikalauja
mų „Pagalbą." Na, o buvo lai
kai, kada Dr. Gaigalatis, kada dar 
mokinosi, buvo geru lietuviu.,

P. Giltinė.

J. Metueie, Ptrmoaioa Geguže* 
Balui. Eile* paaukautos miestu 
ir sodžių darbininkams. Lamdo 
nas 1004 m Iszieido Socialde
mokratu partija. 53 pusi.

Eilių telpa šitoje mažoje knygu
tėj 34. Terp tų eilučių yra ge
riau ir prasčiau parašytų, yrayvai- 
rumas. Eilių formai galima ne 
mažai užmesti, bet dentencija jų 
graži. Eilėms autorius stengiasi 
nurodinti darbininkų jausmus, pa
kelti jų širdį, atvesti prie susipra
timo, suvienyti visus į vįeną tvirtą 
šeimyną. Apskritai knygutė ver
ta perskaitymo, o ne abejojame, 
kad eilės joje patilpusios ne vi
siems patiks.

Bataitis.

Iš Union City. Con.
Darbai eina čia ne prasčiausiai 

ir uždarbiai vidutiniški, bet iš ki
tur pribuvusiam darbą sunku gau
ti.

Yra čia keli lietuviai biznieriai, 
bet apie juos daugiau blogo, negu 
gero išgirsi. Moterėlės ir negali 
labai gėrė tiesi savo darbais, bet 
tas lytisi tik jų, yra -tai privatiški 
jų darbai, tai apie ne gražius tūlų' 
musų moterėlių darbus ne minėsi
me, kadangi ne laikraščių pareiga 
daboti ir prižiūrėti privatiškus ke- 
no nors darbus ir reikalus.

Apskritai pas mus daugiau yra 
negražiai besielgiančių, negu to
kių, kuriems rūpėtų tautiški musų 
reikalai. Vietoj dėti pinigus ant 
tautiškų reikalų, daugumo lietuvių 
namuose tik dinerkes barška; alus 
ir saliunas tai daugelio lietuvių 
tautiški reikalai, tuos reikalus jie 
geriausiai supranta.

Skaitančių lietuviškus raštus čia 
mažai, tūli griebiasi angliškų laik
raščių, bet mažai juos supranta.

Perkūnas.

Iš Ontury. W. Va.
Dirba Čia 3—r4 dienų ant san- 

vaitės, numušė mokestį nuo die
nos ant 10 centų, o nuo kovo 10 
centų. Žmonių yra per daug, 
bet nieks nesikrausto kitur.

Saliunų nėra, bet kas dien parei
na 6 galonai degtinės, o subatoms, 
žinoma tai ir 20 ir kokia 10 kegių 
alaus, nupiovįmui kartumo, ji la
biausiai moterėlės myli.

Vienas skaito^,,Lietuva,” vienas 
„Vienybę" ir. „Saulę”. Lietuvių 
yra 18 šeimynų ir kokia 50 pavie
nių. - ~~ ’

Jonas Pūkas.

Iš 8o. Boston, Mas.
Darbai, ypač kriaučių, sumažė

jo: kaip kokios darbo vietos dar 
po truputį dirba, kitos visai darbo 
ne turi. Lietuvilki kontraktoriai, 
kurie Šįmet sugriovė kriaučių uni* 
ją, tikėjo už savo darbą gerai pa* 
sipelnyti, bet viskas kitaip virto: 
kas kitam duobę kasa, tankis i pats 
į ją įpuola. Vieni ii tų kontrak* 
torių išdūmė net į Kaliforniją, o 
pasilikę Čia teiposgi ne turi ii ko 
džiaugtiesi. Kol buvo unija, dar
bininkai laikėsi savo užmokesnio, 
pigiau dirbti negalėjo, o dabar ga
li dirbti kad ir už pigiausias algas. 
Žinoma, nieks ne nori dirbti pi
giai, bet ką darys, kad darbe nė
ra, o be pinigų žmogus negali gy
venti. Valgis brangus, ruimai gy
venimui teipgi ne pigus; žmogus 
turi dirbt už tiek, kiek kontrakto
riai moka. Kaip kontraktoriai el
giasi su darbininkais, teip dides- 
nėsės firmos elgiasi su kontrakto- 
riais. Duodanti darbą kontrakto- 
riams sako: dabar nėra unijos, 
darbininkai pigus, imk pigiau, tai 
gausi darbą. Rods kontraktoriai 
turi uniją, kuri draudžia dirbti pi
giau, bet krautuvių savininkai mo
ka priversti laužyti unijos įstatus: 
vieniems duoda darbą, kitiems, ne 
duoda, tai ir tie, nenorėdami likti 
be darbo, kitiems nežinant, paima 
pigiau ir dirba.

Bostono Teatrališka kuopa ren
gia perstatymą komedijos ,,Ponas 
ir Muzikai.'* Tarpuose terp aktų 
dainininkai dainuos tautiškas dai
nas. Pirma dainorių vadovu bu
vo p. Gumauckas, choras susidėjo 
— iš 10—12 ypatų, dabar tautiš
kas choras susidėjo su bažnyti-

H Riverton, 111.
16 d. gruodžio buvo čia krikšty

nos sunaus musų vientaučio Anta
no Gabrio. Ant krikštynų susi
rinko būrelis lietuvių. Besilinks
minant, sumanesniejie svečiai už
manė paaukauti, kiek išgalint, ant 
naudos kankintinių ir moksląeivių. 
Tam pritarus, likosi paskirti ko
lektoriai, Juozas Gillett ir Juozas 
Žilinskas. Paaiškinus, kas yra 
tie kankintiniai ir moksląeiviai, 
visi geresniejie lietuviai nesigailė
jo centų, bet atsirado ant nelaimės 
ir toki,kurie ne tik nieko ne neda
vė, bet dar stengėsi kitiems įkal
bėti, kad tie moksląeiviai ir kan
kintiniai yra vagys ir kitokį niek
šai. Ant tų kvailų zaunų geres
niejie broliai nepaisė ir sudėjo 
$3.52 [aukautojų vardai ir jų au
kos pagarsintos kitoj vietoj. RdJ. 
Pinigus tuos paskiriame: $1.77 ant 
naudos kankintinių $1.75 ant nau
dos moksląeivių, „Aušros" Dr-tės 
fondan. Aukautojams už jų au
kas ištariam ačių. Pinigus siun
čiame į „Lietuvos" redakciją.

J. Gillett, 
J. Žinlinskas.

Reikliuose „Aušros Drau 
gystėM.”

Vaikų kalvė) Brooklyne, ar NewI
Yorke, nuo tūlo laiko kįla apkalti
nimai „Aušros Dr-tės," „Spin
dulys" apkaltina „Aušrą" už ne- 

, .garsinimą šelpiamų pravardžių, o 
' p. Jankauskas „Vienybėj" pava

dinęs dabartinį komitetą „amžinu 
1 komitetu”, apkaltina jį už pasku

tinius rinkimus CbicagosKuopes.
Žinoma, ,’,Aušros Dr-tės" komt- 

" tetas nėra be klaidų, kaip ir kiek
vienas komitetas. Mes pripažį
stame, kad pagarsinta metinė at
skaita buvo neužganėdinanti, rei
kėjo plačiau paaiškinti apiedtelpia- 
mus. . Pravardės pačios šelpiamų 
nedaug sveria, svarbesniu yra pa
garsinimas nuopelnų Šelpiamų, ir 
ko jie mokinasi. Nereikia užmirš
ti, kad dauguma stipendijatų mo
kinasi Europoj ir jie, pabaigę 
grįš į tėvynę. Tiems labai kenk
tų* jeigu valdžia dažinotų, jog mo
kinosi su pašei pa lietuviškos tau
tiškos organizacijos, taigi tautos 
kaštais. Tą, mums rodosi, kiek
vienas protaujantis gali suprasti, 
ne supras tas, kuris suprasti neno
rės. Musų žmonės ne mėgsta laikyti 
liežuvį už dantų ir per tai daugumas 
musų kankintinių pateko į masko
lių nagus, o tame ir velionis Ku
dirka. Per žmonių nesupratimą 
pateko žandarams ir daugelis sla
pyvardžių musų raštininkų. Dėl •

Iš Franklin Furnace, N. J.
Lietuvių čia yra apsigyvenusių 

6 šeimynos vedusių ir 30 pa
vienių. Iš Laikraščių čia ateina 
2 nr. „Lietuvos" ir nr. „Saulės,” 
prie kurių skaitymo priguli 8 ypa- 
tos. Kiti čianykščiai lietuviai yra 
sulenkėję ir lietuvystę laiko panie
kinime. Atklydęs čion iš kur lie- 
tuvys priverstas yra mokintis po
niškos kalbos. Teisybė Čia yra. 
daugiau lenkų negu lietuvių, bet 
tas dar nedarodo, kad mes turime 
išsišadėti savo tautystės ir glau
stis prie lenkų padauginimui jų 
tautos. Laikas mums susiprasti 
ir liautis išsižadinėti savo vardo ir 
savo reikalų; męs gana stiprus ir 
skaitlingi gyventi patys; taigi pa
buskime sykį ir griebkimėsi prie 
pažinimo savo reikalų; skaitykime 
savo laikraščius ir knygas, o su-

Nauji Basztai
Lietuvių Laikraštis.

Seniai laukiamo persiuntimo lie
tuviško laikraščio lotyniškoms li
teroms Maskolijoj jau išėjo pirmas 
numeris. Laikraštis tas yra „Lie
tuvių Laikraštis," išleidžiamas 
Peterburge; išeina kas ( šanvaitę. 
Pirmutinis numeris iŠ drukoriškos 
pusės išrodo gana gražiai, yra ir 
žėmlapis Mandžurijos ir du pa
veikslėliai, nė per daug gerai,* ne 
negerai padaryti, teip sau viduti
niški.

Redakcijos įženginiame straips
ny; matyt, kad tasai naujas laik
raštis stengsis suteikti žmoniems 
ir praktiškas žinias ir moKslą. 
Pirmame vienog numeryj neranda
me nė straipsnių moksliškų, ne 
su praktiškoms žinioms. Straips
ny) Saulutė ir mums užtekėjo aiš
kinami vėl siekiai laikraščio, tai 
čia telpa tas pats, ką ir įženginia
me. Vaizdelis „Nemirštančios 
kanklės. Krikštynos. Eiles, Mu
sų dirva, parašytos Jakšto. Lie
tuviškų raidžių ■ klausymas ir jų 
istorija, čia, galime sakyti, yra 
tai ištrauka iš Baudonino brošurė- 
lės „w kvrestyj alfabetu litewskie- 
go. Kronikoj, Korespondencijose 
iŠ Lietuvos nieko svarbaus nėra. 
Vietoms matyt besistengimai re
dakcijos truputį, prisitaikyti val
džios tarnams. Abrozėliai yra 
du: vienas perstato lietuvišką kai
melį ant Nemuno krantų, kitas tu
ri parašą „Senovės Vilnius," bet 
iš tikro, rodosi, perstato dabartinį.

Naujas laikraštis Prusuo-

Nuo spalių mėnesio Š. m. pra
dėjo išeidinėti naujas lietuviškas, 
su vokiškoms raidėmis, sanvaitinis 
laikraštis „Pagalba.” Minėtą laik
raštį maldininkai išleidinėja, t. y. 
Atsakomu redaktorium esti liute- 
rių kunigas Dr. Gaigalatis iš Prie
kulės, pats, kurį lietuviai Klaipė
dos ir Šilokarčiamos paviečių iš
skyrė už pasiuntinį į prūsų kara
lystės seimą. Kokiu lietuvių rei
kalų apginėju seime yra lietuvių 
baltais išrinktas Dr. Gaigalatis, 
geriausiai parodo jo kalba laikyta 
seime kovo mėnesyj. Štai prive-y vi a* 1 lAeilUlUBų, kas vuvo y j • K/Mit ązaavw

tų tai priežasčių pravardės šelpia- du svarbiausią išsitarimą Dr. Gai- 
mų yra slepiamos ir tas nuo pats galaČio: „Mes, [lietuviai] neno- 
užsidėjimo „Aušros" yra jos kon
stitucijoj ir prieš tai nieks ne pro
testavo, protestai kįla tik po kelių 
metų.

Ir ponas lankauckas gali nusi
raminti. Tik Chicagos kuopa iš
rinko buvusius viršininkus už kan
didatus į Centrališką komitetą, o 
ką dauguma balsų išrinks, tas ir 
pasiliks. P. Jankauskas be pama
to rugoja ant Chicagos komiteto, 
buk jų rankose per ilgai guli be 
atsakymo korespondencijos. P. 
Jankauskas, jeigu butų ant susi
rinkimo Chicagos kuopos, tokius 
jau rugojimus galėtų išgirsti teip 
ant New Yorko, kaip ir ant kitų 
kuopų, kurios ant korespondenci
jų kartais neatsiliepia. Apie rin
kimus pranešė New Yotko kuopai 
ir kitoms Chicapos kuopos prezi
dentas, bet nė surašo užsimokėju
sių sąnarių, nė iš savo pusės per
statytų kandidatų centraiiško ko
miteto sąnarių nė viena kuopa ne 
atsiuntė. Taigi argi tik Chicagos 
kuopa privalo daryti daugiau, ne
gu daro kitos kuopos? Jeigu Chi
cagos kuopa kalta, tai ir Ncw 
Yorko ne be kaltės. Beje. Nuo 
New Yorko kuopos, be jokio pasi
rašymo viršininkų, su pasirašymu 
komitetas [komitete juk yra ypa
tos, tai teip sakant oficialiŠkuose 
atsiliepimuose jos turi pasirašyti] 
atėjo reikalavimas, kad sulaikyti 
rinkimus, kol puopos ne gaus su
rašo užsimokėjusių sąnarių, bet 
tas protestuojantis komitetas iš sa
vo pusės ne atsiuntė surašo užsi-

Dvi yieszpatysti.
Indiška legenda.

Parašė K. S i e n k i e w i cz.
Buvo dvi viešpatysti viena šalia 

kitos, kaip dvi milžiniškos pievos 
atdalintos viena nuo kitos tik švie
siu upeliu.

Tasai upelis vienoj vietoj labai 
buvo išsiplatinęs ir tvėrė mažą 
ežerą su ramiu, permatomu vande- 

, niu, ir ten buvo brasta.
Per mėlyną vandenį matyt buvo 

auksinis, geltonas dugnas, nuo ku
rio kilo į viršų ilgos latoso virkš
čios su baltais ir raudonais ant van
dens paviršiaus žiedais, gražus, 
margi drugiai lakiojo aplink žiedus, 
o terp pauksnių ir augŠtai,giedrame 
ore girdėti buvo sidabrinis paukš
čių Čiulbėjimas.

Toj vietoj buvo perėj imas iš 
vienos viešpatystės į kitą*.

Pirmutinė viešpatystė vadinosi 
Uauku Gyvasties, antroji — Lau
ku Mirties.

Jas sutvėrė augŠČiausias, viso- 
galįs Brahma, kurs viešpatystėj 
Gyvybės liepė valdyti geram die
vui Višnu, o viešpatystėj Mirties 
protingam Šivu.

Ir pasakė jiems:
— Darykite tą, kas jums rodysis 

geriausiu.
Ir Štai viešpatystėj patekusio] 

geram Višnu subruzdo Gyvastis. 
Ten tekėjo ir leidosi saulė, užsto
jo dienos ir naktys, ant jūrių su
krutėjo vilnys, ant dangaus pasi
rodė pilni vandens debesys, žemė 
apžėlė girioms, ant jos atsirado 
žmonės, žvėrys ir paukščiai.

Ir kad gyvos esybės galėtų vei- 
stiesi ir daugintiesi, gerasis dievas 
sutvėrė Meilę, kuriai prisakė bū
ti drauge ir laime gyvų ėsybių.

Tada Brahma pašaukė jį pas sa
vę ir pasakė:

— Daugiau nieko geresnio tu 
ne išmislysi ant žemės, o kad aš 
jau pirma sutvėriau dangų, tai tu 
atsilsėk ir tegul tie sutvėrimai, ku
riuos tu pavadinai žmonėms, ver
pia toliau siūlą be jokios pašalinės 
pagelbos.

Višnu paklausė - Brahmos prisa
kymo ir nuo to laiko žmonės pats 
pradėjo rupintiesi apie savo laimę 
ir reikalus. Iš jų gerų užsitnany- 
mų atsirado džiaugsimas ir links
mybės, o-už piktą — biednumai ir 
vargai. Žmonės neužilgio patė- 
mijo, jog Gyvastis ne yra nesi
liaujančia linksmybe ir jog tą siū
lą, apie kurį kalbėjo Brahma, ver
pia kaipi dvi verpėjos, iš kurių 
viena ant veido turi juoką ir links
mybę, kita gi ašaras ir liūdnumą.

Nuėjo jie pas Višnu ir pradėjo 
skųstiesi, ir rugoti:

— Dieve, sunkus gyvenimas nu
budimuose ir varguose!

O jis jiems atsakė:
— Tegul jus linksmina Meilė.
Išgirdę tą, žmonės pasitraukė 

nuraminti, kadangi meilė iš tikro 
sklaidė nubudimus, kurie, prilygi
nus prie laimės, kokią ji atgabena, 
rodėsi teip menkais, kad ne verta 
buvo ant jų paisyti.

Bet meilė drauge yra didžiausia 
daugintoja Gyvybės ir todėl, nors 
viešpatystė, kurioje valdė,'Višnu, 
buvo labai didelė, bet vienog, dėl 
prisiveisimo žmonių, pritruko- ir 
vuogų giriose, ir bičių medaus, ir 
vaisių ant medžių. Tada iŠmin- 
tingesniejie žmonės pradėjo kirsti 
girias, arti laukus, sėti grudus ir 
rinkti vaisius.

Tokiu budu atsirado ant žemės 
darbas. Neužilgio visiems reikė
jo dirbti ir laikui bėgant jis stojosi 
pamatu Gyvybės ir be mažo ne pa
čia Gyvybe.

Bet darbas pagimdė besistengi- 
mus,o iš besistengimų atsirado pa
ilsimas.

Pulkai žmonių vėl susirinko

galačio; 
rim nė ant jokių tiesų atsišaukti, 
ir nė jokių stačių reikalavimų val
džiai statyti, ne, vien su maldo
mis ateinam ir tt.

Iš programo minėto laikraščio ga
lima spręsti apie dvasią laikraščio. 
Savę jis vadina čystai krikščioniš
ku laikraščiu. Jo vyriausias mie- 
ris — rūpintis apie dvasišką gerą 
bei naudą savo brangių skaitytojų. 
Toliaus rūpinsis apie užlaikymą 
čystojo Dievo žodžio mokyklose 
bei bažnyčiose; stos už valnybę 
krikščioniškų susirinkimų, už su- 
tvirinimą viernybės musų mielai 
vyriausybei karališkos giminės ir 
tt.

čia aišku kad jis rūpinsis apie 
naudą vokiečių, kad lietuviai kuo- 
veikiausiai pavirstų į vokiečius. 
Sutvirtinti viernybę tokiai valdžiai, 
kuri mus engia tai vyriausias sie
kis naujo laikraščio. Tasai laik
raštis žada kovoti su bedievyste, o 

■ypač su „Socialdemokratyste nuo
dinga klystviera musų tarpe prasi
platinusia."

Pabaigoj savo programo sako 
teip: „Menkų ir nenaudingų svie
tiškų naujienėlių mes nepargaben
sime ir tt.

Iki tol išėjusius „Pagalbos" 
N. peržiūrint,negalima išmanyti ką 
ji vadina menkoms ir svietiškoms 
naujienė!ems,kurias neketa talpin
ti savo skiltyse. Terp kitko pas
kutiniam [Nr. 8] nūn. štai ką ra
šo:

„Pasiuntinys, brolis Benjamins
Lauži mis yra susižadėjęs su pone prieš sostą Višnu.



Dieve! — šauki jie ištiesda
mi rankas, — darbas ir pailsimas 
apsilpnino musų kunus, mes norė
tume atsilsėti, o vienog Gyvastis 
verčia mus nuolatai dirbti.

Ant to Višnu atšaki:
— Didysis Brahma uždraudė 

man toliau lavinti Gyvybę, bet aš 
galiu Sutverti tokio, kas bus 
pertrauka darbuose, o tokiu bu d u 
ir atilsiu.

Ir Višnu sutvėrė miegų.
Žmonės su džiaugsmu priėmė 

naują gerojo dievo dovaną ir grei
tai 14 pripažino už vieną iš didžiau* 
Mg gautų nuo dievo.

Miegant prapuola rūpesčiai ir 
vargai, miegant drutinasi pajtegos 
pailsusių, miegas, kaip gera motė, 
džiovina ašaras, naikina nubudimą 
apsiaučia galvas miegančių užmirš
ties migla.. 1 

. Žmonės gyrė miegą ir kalbėję:
— Bukie palaimintas, nes tu ge

resnis už tikrą gyvenimą.
Viename tik jie galėjo jį peikti, 

taigi vien tame, kad jis nesitrau
kia amžinai, kad ateina pabudi
mas, o po pabudimui darbas —■ ir 
paskui nauji besistengimai ir pail
simai.

Mislis ta teip pradėjo kankinti 
žmones, kad jie trečią kartą susi
rinko pas Višnu.

—’ Dieve — kalbėjo jie — tu da
vei mums neišpasakytai didelę gė
rybę, bet visgi ne pilną. Padary- 
kie teįp, kad miegas butų amži
nas.

Višnu suraukė savo dievišką 
kaktą lyg užpykęs ir atsakė:

—•_ Aš to jums duoti jau negaliu, 
bet eikite prie brastos per upę ir 
ten ant kito jus kranto rasite tą,ko 
geidžiate ir jieŠkote.

* Žmonės paklausė balso dievy
stės ir tuojaus pulkas jų susirinko 
ant ežero kranto ir prie jo prisiar
tinę žiurėjo į kitą vandens pusę.

* * *
Už ramaus,lygaus, papuošto kaip 

kur žiedais vandens paviršiaus 
traukėsi Mirties viešpatystė arba 
kraštas dievo Šivu.

Ten ne tekėjo, nesileido saulė, 
ne buvo nė dienos, nė nakties ir 
visas kraštas buvo apšviestas mel
svai rausvos mirties Šviesos.

Nė joks daiktas ten ne davė še
šėlio, kadangi ta mirties šviesa vi- 
surlmvo, ji rodėsi visur esančia.

Viešpatystė ta ne buvo tuščia, 
išdžiuvusi, joje matyt buvo slflny- 
se kalvos apžėlusios medžiais, ap
link kuriuos rietėsi visoki augme
nys, nuo uolų, vainikais leidosi; že
myn rietenos ir vynvuogės. Bet 
ir uolos ir medžių kamienai ir aug
menų virkščios buvo beveik per
matomi, lyg sutverti sutirštėjusios 
šviesos.,

Rietenų lapai atmušė rausvą 
aušrąs šviesą, viskas tas buvo įsta
biu raminančiu, miegančiu, viešpa
tavo tykumą nepažįstama Gyvy
bės viešpatystėj — viskas, rodėsi 
miega miegu, iš kurio nepabunda.

Giedrame, tykiame ore nesijautė 
nė mažiausio vėjalio papūti m o ne
sukrutėjo nė mažiausias žiedelis, 
ne sudrebėjo nė medžio lapelis.

Žmonės pulku traukianti prie 
ežero, dabar, prisiartinę prie kran
to, ant syk nutilo ir tik pašnabž- 
doms kalbėjo.

— Kokia ten tykumą ir kaip vis
kas santaikoj ilsisi toje šviesojel

— O teip, ten ramybė ir amžinas 
miegas....

Tūli iš labiau pailsusių žmonių, 
po valandėlės prakalbėjo:

— Eisime jieškoti amžino mie
go! £ ’ ' ’ ' ]f

Ir įėjo į vandenį. Blizgantis vi
soms Laumės juostos parvoms 
vanduo tuojaus prieš juos persis
kyrė,lyg norėdams palengvinti pėrė 
jimą. Pasilikę ant kranto,, lyg 
perimti išsiilg imo, pradėjo šaukti 
atgal einančius, bet nė vienas ne
atsigręžė, ir ėjo jie toliau, lengvai, 
su ndru, matyt patraukti ramybe, 
įstabios viešpatystės.

Minios, žiūrinčios nuo kranto 
Gyvasties, patėmijo teiposgi, kaip 
ramiai einančių, jiems atsitolinant, 
stojosi vis labiau permatomais 
lengvesniais ir lyg tirpę toje švie
soj, kuri pripildė Mirties viešpaty
stę.

Perėję per ežerą, jie sugulė at
silsėti terp tų kvietkų ir medžių, 
uolų apačioj. Akys jų buvo už
merktos, bet ant veido jų matyt 
buvo neišpasakyta ramybė ir drau
ge tokia laimė, kokios Gyvybės 
viešpatystėj ne galėjo duoti nė 
meilė.

Matydami tai, pasilikę Gyvybės 
viešpatystėj, kalbėjo viens kitam:

— Viešpatystė Višnu geresnė ir 
saldesnė už mūsiškę..-..

Ir jie pradėjo eiti į kitą pusę vis 
didesniais ir didesniais pulkais. 
Lyg iškilmingose procesijose trau
kė ten ir pailsę seneliai ir žmonės 
vidutinio amžiaus ir vyrai su mote
rims ir motinos vedančios už ran
kų mažus vaikelius ir jaunikaičiai, 
ir mergelės, o paskui tūkstančiai 
ir milijonai žmonių grūdosi prie 
Ramaus Perėjimo teip, kad Gyvy
bės viešpatystė beveik suvisu iš- 

| tuštėjo.
Tada Višnu, kurio pareiga buvo 

saugoti Gyvybę, persigando savo 
paties, duotos užpykimė rodos ir 
nežinodarps ką daryti, nuėjo pas 
visogalingą Brahmą.

— Sutvertojau, — sušuko jis —

gelbėkie! Tu sutvėrei Mirties vieš
patystę teip šviesią ir teip gražią 
ir laimingą, kad visi apleidžia ma
no viešpatystę.

— Argi jau tavo viešpatystėj 
nieko neliko? — paklausė Brah
mą. '

— Liko tik jaunikaitis ir mergi
na, kurių begalinė meilė teip dide- 
dėlė, kad jiedu velijo užsiŠadėti 
amžinos ramybės negu užmerkti 
akis ir nematyti viens dito.

— Tai ko gi tu nori?
Padąrykie Mirties viešpaty

stę ne teip gražia ir laiminga, ka
dangi kitaip ir tie du, praėjus jau
nystei, apleis manę.

Brahma ant minutos paskendo 
durnose, o ant galo prakalbėjo.

— Nei AŠ neatimsiu Mirties 
viešpatystei jos gražybės ir laimės, 
bet ant gelbėjimo Gyvybės pada
rysiu ką kitą. Nuo dabar žmonės 
turi eiti į kitą ežero pusę, bet eis 
be noro.

Pasakęs tą, Brahma užaudė iš 
tamsos nepermatomą uždangą ir 
sutvėrė dvi baisi ėsybi, iš kurių 
viena vadinasi Kentėjimas, o antra 
Baimė ir liepė joms pakabinti už
dangą ties perėjimu ir ją daboti.

Nuo to laiko Višnu viešpatystėj 
vėl knibžda Gyvybė, nes nors 
Mirties viepatastė pasiliko tokia 
jau šviesi, rami ir laiminga kaip ir 
pirma, žmonės vienog nuo to laiko 
pradėjo bijoti perėjimo.

Vietines Žinios.
— Pereitą sanvaitę Chicagoj 

pasimirė 509 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 293 vyriškiai ir 216 
moterų; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 136, senelių virš 60 metų 
112. Į ligonbučius priėmė 1862 
ligonius Rauplėms šviežiai apsirgo 
16 ypatų, o iš to skaitliaus 15 ne
turėjo skiepytų apsaugojimo raup
lių! Nuo 1 d. sausio šių metų 
Chicagcj buvo 323 rauplėms ser
ganti.

— Atėję į turinčius ne gerą gar
bę namus ant kertės Erie ir Wells 
str. policistai E. Cbicago avė. 
policijos stacijos, rado ten terp 
dviejų žinomų plėšikų konstabelį 
Harrisoną su peršauta koja, ku
rią jam peršovėXienas iš plėšikų 
Pasirodė, jog konstabelis atėjo čia 
ne gaudyti niekdarių, bet pasilink
sminti su besirenkančioms čia ne 
geriausios garbės merginoms ir už 
vieną gražesnę susivaidijo su vagi
liu ir gavo kulką į koją.

— Ant garlaivio „Betlehem,” 
stovijfČio? priešais N. 406 Nord 
River str., išsiveržusio iš katilo 
garo likosi beveik su visu užmuš
tas pečkurys Arthur Kert iš Buf- 
falo. Mat netoli Kerro truko ga
rinė dūda ir garas išsiveržė tiesiog 
ant nelaimingo peČkurio,kuris jame 
išvirė. Kūną jo nugabeno į numi
rėlių sukrovimo vietą pn. 226 N. 
Clark st.

— Pereitos nedėlios rytą sudegė 
didelės lentų piovinyčios Philip 
Rine Co., ant kertės Division ir 
Crosby str. Prie gesinimo 8 ug- 
nagesiai likosi sunkiai sužeisti. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
15000 dol. Nuo ko užgimė gais
ras, dar tikrai nežinia. Ugnis 
pirmiausiai pasirodė katilų ruime.

— Ant Washington st., netoli 
Fifth avė. ulyčinis karas pagriebė 
14 metų italijoną Sabastiano Ma- 
coula, kurio tėvai gyvena pn. 506 
State str. Ant išėmimo kūno iš 
po karo, jį su mašinoms reikėjo 
augštyn pakelti; vaiką išėmė jau 
be mažiausio gyvybės ženklo.

— Pereitos nedėlios vakare, į 
gyvenimą Tamošiaus Warreno, pn. 
195 Fremont st. įsikraustė vagi
lius, bet jį prie darbo užtiko War- 
reno pati ir privertė mesti ant 
žemės krepšiuką su 36 dol. pini-

PINIGAII
Dauguma žmonių, gariau nežinodami, 

siunczia tavo pinigus in kraju per viso
kius žydelius Ir kitokius svetimtauczius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per ,,Lietuvos*’ redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus visto, pri
imti ir niekados ne centas nežus. , Lie
tuva” jau 13 metu kaip stovi ant avo 
kojn, turi savo didelius, be jokiu k oln 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kels ,de- 
szimtis tukstancziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8zis- 
dien per „Lietuvos" redakcija siuncsia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kieczial ir austrijokai. „Lietuva” yrs 
tai didžiausias bankinis kamoras Ir 
paczto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.
■ Jei reikalauji szifkortes, Ui pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia Uvee neap
gaus ir gausi laive koki norėsi. Rasis y k 
tuojaus, o gausi prekes visu ssifkorcsiu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” išž
elėtojo sziteip:

A. OL8ZEW8KI8.
924 33rd St. 8UUon 60. Cbicago, III.

Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pigai Bitnerį,
nuo tų laikų, kada persitikrino, jog bakteri
jos yra tikra priežaačia žmoniją kankinančių 
visokių limpančių ligų.

Bakterijos tos, pasimirus gyvam daiktui, 
žmogui, gyvūnui ar augmeniui, apvaldo jo 
kūną ir išnaikina: jos gadina valg|, gimdo 
puvimą, d61 jų vien rūgsta pienas, alus, vy
nas; jos teršia ir gadina vandenį, kurį mes 
geriame, bet apart blčdies, atgabena ir nau
dą. Juk ir patsai puvimas kūnų, pasidali
nimas jų į sudėtinius, ant galų galo yra nau
dingu: jeigu kūnai apmirusių gyvūnų nesu- 
putų, ne pasidalintų, tai tų negyvų lavonų 
ant žemės paviršiaus prisirinktų ant galų ga
lo tokia daugybė, kad per ilgą laiką jie už
dengtų visą musų apgyventos žemės paviršių. 
Bakterijos atgabena naudą, padeda mums 
musų darbuose, jos randa pritaikymą techni
koj. Ir pačios bakterijos ne visos vodingos, 
ne visos gimdo epidemiškas ligas, terp bak
terijų yra ir visai nevodingos, yra net nau
dingos ir reikalingos; ir žmogus savo vidu
riuose, net pilve turi bakterijas, kurios ten 
atlieka savo darbą ir tai tokį, koks eina ant 
naudos žmogui, jam bakterijos atsilygina už 
priglaudimą.

Šitie neužmatomi ir per tai įjavojingesni 
žmonių ir gyvulių priešai prisigriebia visur, 
o mes jų nematome, pajuntam tąsyk, kada 
jie savo vodingą darbą pradeda veiktu; jie 
stengiasi prisigriebti į žmonių ir gyvulių kū
no vidurius, pradeda kovą su viskuom, kas 
yra gyvo ant žemės, neišskiriant ir kovos su 
tokiais jau neužmotamais gyvais daiktais. 
Nors žmones ir žvėrys ginasi nuo tų savo bai
sių priešų, bet ant nelaimės, tankiausiai tie 
mažyčiai iš kovos išeina pergalėtojais. Tie 
neužmatomi priešai naudojasi iš kiekvienos 
progos ant kenkimo gyviems daiktams: jie 
užnuodina net meilės ir prisirišimo ^bučia
vimą: vaikas, apvaldytas tų žmonių priešų, 
apglėbdamas ir bučiuodama motiną, perduo
da jai mirtį nešiojančią ligos sėklą, užkrečia 
ją tokia jau liga; mažiausia žaizda, įduriiuas^ 
adatos į odą atidaro tiems žmonių priešams 
duris, per kurias jie, užnuodindami viską 
aut savo kelio, prisigriebia į kraują; jeigu 
atsakančios sanlygos ne stabdo jų besi vaisi
nimo, tai jie, kaip narsių kareivių pulkai, 
traukia iš vieno į kitą kraštą ir užkrečia, už 
nuodinš žmones ir gyvulius, nešioja marą ir 
kitokias žmoniją kankinančias ligas.

Gausi Dykai.!
PRISIUSK MUMS SAVO AD
RESĄ O GAUSI NAUJA „LIE
TUVOS” KATALIOGA DYKAI.

Naujame Katalioge telpa visos 
naujausios knygos, abrozai, abro- 
zėliai, gražios pavinčiavonių kor
tos ir bukietai, gražiausios groma- 
toms popieros, drukuojamos maši
nėlės ir daug kitokių daigių.

Norėdamas gauti šį Kataliogą 
adresuok šiteip:

A. OLŠEVSKI,
Station 60, Cbicago, III.

oro klojasi, renkasi eilėms, sluogsnials ant 
visokių daiktų, net ant viso žemės pavir
šiaus.

Tėmydams per mikroskopą surinktas, 
oro suklotas dulkes žmonių gyvenimuose, 
ant sienų, kuygynubse ant knygų, ligonini- 
čiirose, teiposgi ant ledų Alpų, Altajo ir Hi
malajų kalnų, tirinėdamas. tas dulkes per 
Čielą dešimtmetį, nuo 1848—1858 metų, 
mokslinčius Ehrenberg pasikėsino susekti ir 
aprašyti, iš ko tos užduodančios tiek darbo 
musų gaspadinėms dulkės sideda. Kaip 
kviekvienas daiktas, kokį galima paimti, tu
ri savo svarumą ir dėlto svarumo turi nupul
ti ant žemės, teip ir dulkės nesinešioja amži
nai ant oro, bet ant galų galo nupuola ant 
žemės, kur traukia jas sunkumo pajiega.

Tirinėjimas vienog besinesiojaučių ant 
oro dulkių ne lengvas, susekti iš ko tos dul
kės susideda gana sunku: nėra abejonės, jog 
viskas, kas yra nupuolusiose ant nulygintų 
daiktų dulkėse nupuolė iš oro, bet už tai ne
galime žinoti, ar viskas, kas yra ore nupuolė 
su dulkėms, ar jau nieko neliko ore tokio, 
ko dulkėse nėra? Mes matome, kaip užtvinę 
nuo smarkių lytų upeliai tekanti nuo kalnų, 
neša, stumia žemyn didelius uolų šmotus; 
matome, kaip tie upeliai, pasileidę į lygu
mas, neša akmenis kumščios didumo; mato
me jiaskui, kaip tekėdami .palengva, jiersi- 
keičia į ių>es nešančias tik smulkios pieskos 
ir žvyraus grūdelius ir prisigriebusios į jūres, 
tos upės ant dugno kloja tik smulkutėles 
dumblo daleles; be abejonės ir nešiojami oro 
kūneliai savo kelionėse teiposgi atlieka pana
šius persikeitimus kaip ir medegos vandens 
nešamos: stambesnės ir smulkesnės dalys pa
vidale dulkių klojasi ant žemės, o mažosios 
ir lengvosios nešiojasi ant oro ir kiekvienas 
oro sukrutėj!mas, net menkas vėjaiis kelia 
jas augštyn, į augėlesnius oro sluogsnius. 
Todėl tai, nesibijant apsirikimo, galima tvir
tinti, kad besi nešiojančios, nenupuolusios 
ant žemės oro dulkių dalys turi kitokį sudė
jimą negu sunkesnėse*, nupuolusios ir ter
šiančio* musų gyvenimus.

III. Budas persitikrinimo apie dulkių 
veislę.

Dabar mums a teeina išrišti klausymą: 
kokiu budu galima tirinėti tas smulkiausias 
pasilikusias ore dulkių dalis, kaip persitik
rinti, iš ko jos susideda. Žiūrint Į>er mikro
skopą, tiesiog į orą. kaip jau sykį paminėjo
me, jų nematyt, kadangi jos laksto, sukasi, 
ne stovi ant vietos.

Budą tirinėjimo tų smulkiausių, ne puo
lančių ant žemės oro dulkių išrado profeso
riai Heidelburgo universiteto, Schroeder ir 
Dusch. Daugelis skaitytojų žino, jog jeigu 
perkošti per įsigeriančią popierą drumstą 
vandenį, tai aut popieros pasilieka dumblas, 
o per popieros lapą pereina vanduo išvalytas, 
visas čystaa, permatomas varva jis į indą. 
Tokį perkoėimą per .popierą vandens vadina 
filtravimu. Teipjau galima perfiltruoti, 
taigi pervalyti ir orą. Daro tą per paprastą 
medvilnę arba vatą. Jeigtf pervaryti orą per 
stiklinę dūdelę užkimštą su medvilne, tai vi
sos dulkių dalelės pasilieka terp medvilnės 
va laku ų, o per tą kamštį pereina išvalytas, 
perkoštas, arba, tiesiog sakant, perfiltruotas 
oras. *

Kad j>er vatą pereina tikrai išvalytas, 
perfiltruotas oras, be dulkių, tą 1868 m. iš
tyrė garsus angliškas mokslinčius, fizikas 
Tyodai ir tai visai nepainiu budu. Mes jau 
Išminėjome, jog saulės švesos spindulį, ei
nantį per orą, mes matome tik todėl, kad ore 
nešiojasi daugybė dulkių, be jų mes spindu
lio nematytume, kadangi oras šešėlio neduo
da Ir pati šviesa, kurį palengvina mums ma
tymą visokių daiktų, yra nematoma.

Isz visur.

Vidurinių amžių daktarai drabužiuose turinčiuoM 
•auguti nuo naro.

Tų žmonių priešų pilnas oras, kuriuom 
mes kvėpuojame ir tokiu bildu žmonėms, 
žvėrims ir augmenims iŠ visur grasia pavo
jus, jie iš visų pusių apsiausti tų neužmato
mų priešų nešiojančiu mirtį ir ligas, neui- 
kenčiančių visko, kas gyvo yra ant žemės, 
besistengiančių išnaikinti viską, kas gyvo yra 
ant žemės, neapkenčiančių nė savo locnos gi
minės.

II. Iš kur dulkės?
Žinome jau, kad musų oras pripildytas 

nesuskaitomos daugybės mažyčių kūnelių, 
neužmatomų nė prie pa; irastos dienos švie
sos, nė prie žiburio žvakes, bet juos galima 
patėmyti įleidus į kanV arį spindulį saulės 
šviesos, ypač jeigu tas spindulys eina per 
siaurą plyšį. Tą be abejonės patėmijo ne
vienas skaitytojas žiūrėdama į ruimą saulės 
spindulio apšviestą.

Jeigu mes galėtume paimti tuojaus po 
mikroskopu tas lekiojančias šviesos spindit- 
lyj dulkes, tai pamatytume iš ko jos suside
da, bet jeigu mes pažiūrėsime per mikrosko
pą į tas lakstančias dulkes, tai nieko nema
tysime, kadangi krutėjimas, lakstymas jų 
stabdo tėmijimą. Ištirti todėl veislę tų dul
kių ne teip lengva, kaip tai rodosi ant pirmo 
pažvilgio.

Žinote, jog po kokiam laikui ant visokių 
daiktų iš oro nupuola dulkės, ypač ant nu
lyginto paviršiaus jas leng* a patėmyti ir jos 
norinčioms švariai užlaiky* j namus gaspadi- 
nėms suteikia nemažai d>rbo, reikia beveik 
kasdieną nušluostyti namų rakandus, o jie, 
šiądien nušluostyti, rytoj vėl užsidengia dul
kėms, ypač jos pripildo visas lomas ir ply
šius; net į sandariai uždarytas spintas prisi
griebia iš oro dulkės; po kelių valandų ren- 
kasi'jų, rods, ne daug, bet po kelių dienų 
bus jau čiela plona eilė, kuri užklos lygų pa
viršių, o jeigu palakti teip per kelis metus 
nenušluosčius, tai prisirinks gana storas 
sluogams. Čia a/.ūtinka tas pats, ką ir van
denyj, kur ant augno klojasi eilės vandens 
nešamo molio ir tveria dumblą, kurio, jeigu 
ne valyti, vandenyj prisirinks vis daugiau ir 
daugiau ir ant galo antai žmonių rankoms 
iškasti prūdai, ilgai neva .yti, užslenka, prū
dai išdžiųsta, kadangi jvose nėra ruimo pa
kaktinai vandeniui rink, i esi; tokiu jau budu 
užslinko jau ne žmonių rankoms bet gamtos 
sutverti ežerai, net tūlos upės, dėl pii si rin
kusio dumblo, kartais perkeičia savo vagą. 
Kaip dumblas vandenyj, taipjau ir dulkės iš

John Tyndal.

Kaip saulės, teip ir elektriškos šviesos 
spindulys padaro matomais besinešiojančias 
ore dulkes; bet atbulai, kaip saulės šviesos, 
teip ir elektriškos šviesos spindulį tik tąsyk 
mes galime matyti, jeigu ant savo kelio jis 
patinka dulkes, kokias gali apšviesti; be

II Užtrukimas apšaukimo laukia
mų vidurinių reformų Maskolijoje 
daro didelį neramumą pas žmones. 
Peterburge, rods, šiuo žygiu de
monstracijų nebuvo,bet užtai Mos- 
kvoje atsikartojo sumišimas ir so
cialistai išmėtė vėl įimtus tūkstan
čių prokliamacijų. Per Šituos 
maištus keletas ypatų likosi už
muštų ir 43 agitatoriai suareštuoti 
ir bus sudijami už ardymą tvar
kos.

Kad laukiamos reformos nebus 
pakaktinos revoliucijonieriškiems 
gaivalams tai nėra nė mažiausios 
abejonės;jie nesiganėdins niekuomi 
kitu, kaip tik visišku perversmu 
valdžios. Tuo tarpu, paskalas ei
na buk caras po jodai su savo mi- 
nisteriais, įnešimą priėmimo kon
stitucijos ir dalyvumo tautiškos 
rodos rėdyme, atmetė kaipo ne
praktišką ir negalimą prie dabarti
nių aplinkybių; priešingai buk ca
ras sugrįžęs ant mislies nedaryti 
jokių nusileidimų ir norįs Sviato- 
polką Mirskį, ministerį vidurinių 
dalykų atstatyti nuo vietos ir pas
kirti į jo vietą Kleigelsą, general 
gubernatorių Kievo. •

Viatkos gubernatorius praneša, 
kad Viatkoje ir Slobodskoje įsivy
ravo sibyriška džiuma terp darbi
ninkų, dirbančių kailinius kariu- 
menei Mandžiurijoje. Jau 247 
ypatos yra apsirgę. Liga yra už
sikrėtusi nuo atgabenamų kailių, 
kurių gabenimą sulaikė.

II Garsų Paryžiaus parlamento 
pasiuntinį Syvetoną, kuris ant par
lamento - susirinkimo drožė karės 
ministeriui Andre per ausį, rado jo 
gyvenime negyvą. Jis užtroško 
nuo prileisto į kambarį gazo. Ar 
gazo į kambarį priėjo netyčia, ar 
Syveton tą padarė pats su mieriu 
nusižudyti, dar nežinia. Už dro
žimą per ausį ministeriui jau neuž- 
ilgio reikėjo stoti į sūdą ir užtai jį 
galėjo nuspręsti ant dviejų metų 
kalėjimo. Gal todėl, pabūgęs pa
sekmių savo pasielgimo su karės 
ministeriu, Syveton pats nusižu
dė.

Ii Brėmos ir Hamburgo garlai
vių kompanijos garsina, jog ne 
paisant ant visų stabdymų, skait
lius maskoliškų išeivių keliaujan
čių į ui marius neišpasakytai pasi
didino ir kol traukiasi karė, nėra 
reikalo laukti pasimažinimo. Ant 
gabenimo tų išeivių kompanijos 
turėjo pasisamdyti daugiau garlai
vių. Liverpooliuj, Anglijoj, tei
posgi yra apie 800 pal»ėgusių iš 
Maskolijos rezervos kareivių, lie 
nori keiįauti į Ameriką.

H Mieste OKt-rsteine, Sakiuose, 
saliuno savininkas Fremderburgjo 
pati ir penketas vaikų likosi su 
kirviu sukapoti: padarė tą žmog
žudystę naktyj, kada visa Šeimyna 
ramiai miegojo. Atlikęs tą biau- 
rų darbą, uždegė namus, tikė
dami, kad ir aukos sudegs, bet at
bėgę ugnagesiai, ugnį užgesino ir 
rado, kas padaryt*. Suareštavo 
vieną Fremdenburgo giminaitį, 
bet nežinia, ar jis yra kaltas, ar 
ne.

II Mieste Odesoj, Maskolijoj, po
licija apstojo namus, kuriuose 18 
revoliucijonierių laikė susirinkimą. 
Revoliucijonieriai nesidavė paimti, 
gynėsi su revolveriais, bet ant ga
lo policistai įsiveržė į gyvenimą. 
Prie to 7 revoliucijonieriai likosi 
užmušti, o 11 tapo sužeistų; poli
cijos pusėj du likosi užmušti, o 9 
pakauti.

II Pasibaigė prova užmušėjų 
Maskolijos vidaus ministerio Pleh- 
wės, Sozonovo ir Sikorowskio.' 
Sūdąs Sozonową nusprendė ant 
viso amžiaus ant sunkių darbų, o 
Sikorowskį ant 20 metų. Bet li
kosi, pasiremiant ant caro mani
festo, bausmė sumažinta: Sozo- 
novui iki 14 metų sunkių darbų, o 
Sikorowskui iki 10 metų.

II Vengrijos parlamente užgimė 
smarkios muštynės terp neprilankių 
randui parlamento pasiuntinių ir 
gvardijos sergėjimui tvarkos parla
mente. Pasiuntiniai sudaužė pa
siuntinių Stalelius, kėdės, išsida
lino jų šmotus kaipo ginklus ir su 
jais užpuolė ant gvardistų ir po 
trumpam mušiui juos išvijo iš par
lamento.

II Perdėtinis Maskvos cenzūros 
Zverev apreiškė laikraščiams, kad 
jie nieko nerašytų apie tarybas 
rando su reprezentantais žemiškų 
institutų. Svietopolk Mirskyj jau 
spėjo duoti persergėjimui keliems 
laikraščiams, o keliems atėmė tie
są pardavinėti atskirus numerius.

II Mieste Pretorijoj, pietinėj Af
rikoj, su didelėms iškilmėms liko
si palaidotas, pargabentas iš Eu
ropos, kūnas buvusio Transvaa- 
liaus prezidento Kruegerio. Lai
dotuvėse dalyvavo daugybė būrų. 
Pastoriai savo pamoksluose kalbi
no burus mylėti savo kalbą ir ru- 
pintiesi apie jos užlaikymą.

U 18 d. gruodžio Maskvoj stu-
dentai prieš jeneral-gubernatoriaus 
rūmą kėlė ne prilaukiąs randui 
demonstracijas, kuriose dalyvavo 
300 studentų. Policija iy kazokai 
suareštavo 800 studentų, o 60 vai
kinų likosi sunkiai sužeistų susirė
mime su kazokais.

U Meksikos valdžia užima skolą 
pas žydiškus bankierius Rotschil- 
dus sumoje- 40 milijonų dolerių. 
Ant šitos paskoiės jie įgauna Mek
sikoje dideles kastynes sidabro, 
teip kad jie dabar galės kontro
liuoti didesnę dalį produkacijos 
aukso ir sidabro tos šalies.

II Pats maskoliai garsina^ jog at
siųsti iŠ Maskolijos nauji Šrapne
liai po šovimui visai ne plyšta, ne
gerai jie, matyt, padaryti ir per tai 
nedaug blėdies daro japoniečiams. 
Ant kiekvieno žingsnio, mat, caro 
tarnų prigavystės išeina į aikštę.

čia, kadangi nuo tūlo laiko ne turi 
darbo.

II Mieste Pura, Brazilijoj, apsi
reiškė azijatiškas maras, buvo jau 
keturi apsirgimai maru.

Drangyscziū Reikalai
Baliui. Balius.

Lietuviu Pragrosi v iszkos Ligos Mel 
r01® Park, UI. bus laikomas bu prakal
bo™ ir deklemacijoms aut naudos lie
tu vis* kos vakarine* mokslaines, S u ba
to J, 7 d. sausio, 1905 m. P. Ragganbu- 
chen aaleje, kerte 19tos avė. ir Lake si.; 
prasidės 7 vai. vakare. Inženga vyrams 
25c., moterims ir merginom* dykai. Įsa 
miesto reikia imti Madisoa karus, kurie 
atveža iki pat salei. Szirdiagai užpra- 
aso atsilankyti visus lietuviu* ir lietu
vaites.

KomitetM.
Dainį*, DekllamaidĮi* ir Baliu*!

Chicago Dr. V. Kudirka* CHedoria 
Dr-te ture* dideli balių per Nauju* Me
tu* nedeliej 1 d. sausio 1906 m. AUaa 
salėja Nr. 32—84 Emma et.,arti Milvaa- 
kee avė.

Aut kurio užpraazo auilankyti vt*u* 
Lietuviu* ir Lietuvaite* norineziua pui
kia usy ii gražiu lietuvinku dainų, ir 
dekltamaciju mažu mergaieziu ir vaiku. 
Po koncertui buajgražu* balių* au gera 
muzika, prie kurio* bus proga smagiai 
pasissokti ir gražiai pasilinksminu

Komitetas.
Balius!

8zv. Kazimiero Kareiviu Draugyste* 
Hoverhill, Mm*, parengs dideli baltu 
•abato* vakare, prieez Nauju* Metus, 31 
d. gruodžio b. m , Lafayette aaleje, 41 
Lafayette Sq.;prasidės puse po septynis 
- •kare ir trauksis hki 12 vai. nakue*. 
UtpraMo visu* lietuviu* ir lietuvaites, 
vietiniu* ir aplinkinius atsilankyti aat 
•tilo puikaus pa*ilinksmiDimo,kuo*kait- 
itngkMMai.

Komitetu*.

Apt aikMaeziųjiniaa ir Balius
10-metiniu tukaktuviu Dr te* szv Ro

ko Krockton*, Mas*. Subatoj pneaz Nau
ju* Metu* 31 d. gruodžio.4904 m. A. p. 
Hiberntau* talsje ant Ward *t. prie pat 
dypo. , Inzenga szoktkam* vyrui su mo
teris 50c., neazokaatiems 25c. Prasidės 
8 vai. vakare ir trauksis iki 12 vai. nak- 
/ua. Sąnariai turi susirinkti 6». Rus
prakalbos, puiki muzika ir gražu* paei- 
hnktmtnimaa Užpraazo kuoskaitlin- 
giaushi susirinkti Lietuvius ir Lietuvai
tės kaip vietinius teipįir aplinkinius

(23—XII) Komitetas.

LietuviukM TautLsrkM Namas 
Brooklyne.

Meilingai užkviecziami yra visi skei- 
jonieriai szioa korporacijos kaipo ir de
legatai lietuviszku draugyacziu prigulia- 
ctiu prie Korporacijos pribūti ant meti
nio susirinkimo 2 diens sausio (Jsnuary) 
1905 m. po nr. 73 Grand st. Brooklyne 
apie 7.30 vai. vakare, kur bu* apavar- 
stoma daug svarbiu reikalu Korporaci
jos L. T. N. ir vi*u abelnai lietuviu. 
Teipgi bu* rinkimas‘vyriausybe*. ---

Užkvieezia, 
Sekretorius A. Lesniauskaa

(36—XII)

7 Didelis Teatrai.
Po vardu „Žyde* Basakoje” 2-ae ak

tuose, parengtas Dr-tes Saldžiausios 8sžr- 
dies Vieszp. Jėzaus. Atsibus nedalioj, l 
d. sausio 1906 m., Freibett Turner salė
je, 3417 8o Hslsted st., tarpa 34 ir M uL 
Sale bu* atidaryt* 5 vai. po pietų, o &- 
atras prasidės 7 vai. vakare. Tikietas

II Viso svieto užčėdijimo kasose 
yra sudėta f10669885102. Ameri
konai užčėdijimo kasose turi $3- 
066178611. Ant gyventojų skait
liaus, daugiausiai pinigų užčediji- 
mo kasose yra Danijoj: čia ant 
kiekvieno gyventojo išpuola po 
$96.41, Šveicarijoj po $62.26, ant 
salos Naujos Zelandijos po $49.61, 
Australijoj $43.47, Suvienytose 
Valstijose tik $37.38. Daugiau
siai čėdytojų turi Vokietija ir Pran
cūzija.

|| Nusidėjėliai,žmogžudžiaiPfan- 
euzijos, išsiųsti ant sudų nuspren
dimų ant salos Noumea, Australi
joj, sutvėrė ten savo locną orche
strą. Dirigentu jos yra žmogžu
dys, buvęs pirma muzikantu Pary
žiaus operoj. Ir kiti muzikantai 
turi ant saųžines ne vieną žmog
žudį. Jie kasdieną grajija ant 
pliaciaus Noumeoj. Kasžin, ar 
jie teip moka grajyti, kaip ir užmu
šinėti?

|| Iš Zuricįio, Šveicarijoje, atėjo 
akyva žinia, buk tenykščiai laik
raščiai tvirtina, jog užmušėjas mi- 
nisterio Plehwės, Sozonovyra te
nai. Ypata gi už tą nusidėjimą 
utarninke Peterburge nusūdyta, 
yra pastatyta policijos, norinčios 
užslėpti pabėgimą tikro nusidėjė
lio. Žinia šita, nors gana sensa- 
cijiška, yra sunki tikėti.

i|| Skurdas Lenkijoje įima kas
dien didesnį apėmį. Iš Varšavos 
žinios Skelbia, buk lenkiški kai
miečiai parduoda žydams arklius 
už du ar tris rublius, neturėdami 
jiems nė saujos pašaro. Po mie
stus ir miestelius vaikščioja gatvė
mis būriai žmonių, lukuriuodami 
likučių iš viešbudių, restauracijų 
ir turtingesnių namų.

H Saarbrueckene, Vokietijoj, ka- 
stynėse atsitiko dujų expliozija, 
nuo kurios užgimė gaisras oloj. 
Prie to 9 kalnakasiai likosi pavo
jingai, gal mirtinai apdeginti.

|| 15 d. gegužio ateinančių metų 
atsibus jūrinių jachtų lenktynės, 
kuriose kalyvaus jachtai visų ci
vilizuotų tautų, lenktynės prasi
dės nuo Sandy Hook, Amerikoj ir 
trauksis iki Lizard jūrinių žiburių, 
Airijos pakrantėse, taigi per At- 
lantiką.

II Šveicarijoj, mieste Bern, atsi
buvo rinkimai. Už prezidentą li
kosi išrinktas dabartinis vice-pre- 
zidentas Ruchet, o už vice-prezi- 
dentą — dabartinis prezidentas mi- 
nisteris Forrerą. Abudu priguli 
prie radikališkosios partijos.

|| Mieste Trostberg, Bavarijoj, 
moteriškė Hilgen į vienus metus 
pagimdė šešetą vaikų, du kanu po 
trinučius. Kadangi tėvas netur
tingas, tai jis ne labai džiaugiasi 
iŠ tokio vaisingumo savo moteries.

|| Netoli Monastero, Turkijoj, 28 
grekonys susimušė su bulgarais. 
Ant mūšio lauko krito 24 greko
nys. Ir Uskniko apskrityj, Alba
nijoj, grekonys užpuldinėjb ant 
bulgarų ir albaniečių.

II Pagal oficijaliŠltas žinias iš 
Londono, Airijoje menkas suvaly- 
mas bulvių buvo tik vietomis ir 
valdžios ėmė rūpintis kad neįvyk
tų badas provincijose, aplankytose 
neužderėjimo.

llVakarinėj Airijoj šįmet prapuo
lė veik su visu bulvės, svarbiau
sias airių maistas. Gyventojus 
pasiekė badas, už kurį atsakymas 
puola labiausiai ant angliško ran
do.

|| Netoli Liverpoliaus, Anlijos 
pakrantėse, paskendo laivas Blan- 
che.” Prie to prigėrė 7 jurininkai, 
o 2 išgelbėjo.

II Berlyne pasimirė lietuviškas 
kunigaikštis, Antanas Radvilis, 
draugas Vokietijos ciesoriaus Wil- 
helmo I.

|| Lapkričio mėnesyj Suvienyto
se Vastijose gaisrai pridirbo blė
dies ant $11515000. Gaisrų buvo 
iš viso 250.

|| Vokietijoj, Ruhro apskrityj, 
7000 kalnakasių baisų badą kep-

35c. ir 25c. ypatai. Po teatrai bu* pul
ku* balių*

Bu* labai puiku* perstatymas isz tikra 
atsitikimo. Todėl mieli lietuviai ir lie- 
taraites, seni ir jauni szirdingai uipra- 
szomi atsilankyti kuoskaithngiausiai; 
bus juoku iki susu. Dr-le Saldžiausios 
Szirdies V. Jėzaus kaip ir visuomet 
stengsis kogeriausiai užganėdinti savo 
uutieczius ir lauks ateinant kožno kad 
prie puikiu* muzykes gražiai paaiboviU, 
praleisti *enu* ir sutikti nauju* metus.

Su gnodooe,
Dr-te Saldžiausios Szird. ¥. Jėzaus. 

(30—XII)

Dideles Prakaikoe.
Per Naujus Matus, nedalioj, 1 sausio 

1905 m. A. Masaiczio aaleje, 136 Grand 
st. Brookly**, N. Y. Isz kalbėtoju bos: 
Dr. J. Bzliupas isz Philadelphijo*. Pa. 
Dr. A. Baceviczia isz Jeraey City. N. J^: 
p. Mikolainis, J. Szukls, prez. 8 L. L. ir 
kiti žymesni kalbėtojai. T*ipgi užkvie- 
csiami yra kuninigai ant diskusija ir 
atsakymui ant teisybes ir ui padarytas 
skriaudas lietuviu tautai ir apdengima 
lietuviu tautos per sveti m tau linkus 
laikraszczius.

Susiv. L. L. Brooklyno kuopa, 
(30—XII) Komitetas.

Teatras Ir Balius.
Waterburio Teatraliszkos kuopos, 28 

d. gruodžio, ant Conoordia sale* 305 
Bank *u Perstatyta* pirma syk bus 
Grovas Sigita* iu tikro atsitikimo; la
bai juokingas perstatymas. Prasidės 7 
vai vakare. Inženga suaugusiems 25c. 
vaikams 15c. Po teatrui bu* balius ir 
trauksis iki valai nakeziai. Kviecziam* 
szirdingai visus atsilankyti

Komitetas

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai lainkj į “Lietu 

-os” redakciją, visada peraszyk ant 
iaisskoaavo varda ir adresą

2) . Kada reikalauji permainymo adra-. 
*o. visada paduok ir senąjį savo adram. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanesiam,
paraszyti. ■ _

8). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
lalnelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio" redakcija 
negali pinigu is* paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažais balu koreziukta, o 
didesneja, mėlyna primušk redakcijai. 
‘ Money Orderį" siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia,

4). Sumas nesiekianezias vieno dole
rio, gali prisiųsti paoztinemte markėmis, 
bet Jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncsiant marke* reikia jas 
Įdėti i laisaka 1 luomu, sausa* nemzlipla- 
us ir ne lipinti ant laisska 
ant laiszko arba viena ant kitoe niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus prf- 

1BlWdiiams rasseju 
paduotu pasargų, ” JČT J-



LIETUVA

Persidirbę vaikai.
Stebėtina yra matyti mokslainė- 

»e vaikus apkrautus teip daugeliu 
knygų ir sunkių rokundų, nežiū
rint ant to, ar vaikas fiziškai ir 
protiškai atsako tam ar ne. Pa
sekmę Šito galime matyti visur, 
kur yra išblyškę, silpni ir nerviški 
vaikai. Yra tai tikra teisybė, lai- 

■ ke fiziško augio vietoje būti pilnu
me sveikatas ir energijos, jie yra 
silpni, ligoti ir su išsemtomis pa- 
jiegomis. IŠsižiuri lyg kad jie bu
tų be krauju. Kraujas jų, žino
ma, maiai yra vertas; yra silpnas, 
neduodantis valdžios ir atsakančia 
tvirtumo kunui. Toki vaikai rei
kalauja naujo kraujo ir naujos 
energijos, Trinerio Amerikoniš
kasis Elixyras Karčiojo Vyno yra 
vieninteliu vaistu, kuris tą sutei
kia. Pirma jis išgydo ir'sustipri
na skilvį, duoda valgumą, valo 
kraują ir duoda naują pajiegą ner
vams ir raumenims. Yra tai na
minis vaistas, teip geras vaikams, 
kaip ir seniems. Išblyškę, ligotos 
moterys, jaunos mergaitės ir mo- 

‘ tinos privalo visuomet turėti po 
ranka. Ant pardavimo visose ap- 
tiekose ir pas patį fabrikantą, Juo
zapą Trinerį, 799 So. Ashland 
av., Chicago, III., Pilsen Station.

Atiko* Tauti.HzkietuH Beikalams.
Draugyste Did. L. K. Gedimine isi 

Oglesby, III. nuo baliau* laikyto 19 d. 
iapkricsio 1904 m. ant naudos bažny- 
csios dali pelno paskiria:

Visatai i ui..................  TOc
Mokalaeiviam*..................................... 85.00
Kankintiniams .. ............................... 3.00
Belaisviam* Japonijoje........................8.00

Auko* ant mokslaeiviu iss NewYorko. 
C. Ramanauskaa, J. Lignudaris po 20c. 
J. Giegilas, J. Andriejauskis po 25c. 
O. Andriejauskiene, A. Vitkus po 5. Vito 
labo 8100. ’

Aukos isz Riventon, III. P. Sauki*, 
J. Žilinskas, A. Pikuraitis, A< Nevar 
dauckas, J. Katauskas, P. Žilinską* po 
25c. O. Kleumnntiene, F. Valosi* po 
15c J. G liet t, E. Verpecaiunskiute, J. 
Valentas, J. M oria, J. Nevardauskaa, 
J. Butkus, V.Grigtakis, J. Gebrelis, M. 
Ralcaiuniene, O. Gabriene, P. Kelta- 
mitas, P. Baaaras, O. Starinskiene, O. 
Gilitiena po 10c. A. Sintauta 7c. J. 
Kuraenevskls, K. Ssukžda, B. Stukidie- 
n* po 5c. Viso labo 83.52. Pinigus pa
skirtam: 81.77 kankintiniams ir 81.75 
niokslseiviams.

Pirma* Lietuviszka* Saliuna*.
Bell’ Phone 8«8-X E’ Phone 1033-A

Geriausia* alus. Puikiausi Havanos ei 
garai. Importuoti Vynai ir kitokį gėri
mai. Savininkas geras lietuvis, apsipa
žinęs su visokiais bisniais; reikalaujan
tiems rodąs duoda dykai. Apsilanky
dami ežia lietuviai ras sau užgadedini- 
ma.

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

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, už 1 syki. ’............... 50c.
Paprasti pajle*xkojimai ar draugys- 

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

Dykai!
Gražu dldall ir labai gera kalendorių 

v*rt*25c. gatiHi dykai, j*i užsirausy
si (atkrauti „Lietuva” ir užmoku! 82 00 
už viso meto prenumerata isz virszau*. 
„Lietuva” yra didžiausiu ir geriausiu 
Įsikrauti* visoje Amerikoje. Joja rui . 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 82.00 su uvo aisskiu adruu 
o gausi , Lietuva” kas s u bala per viu 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

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

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

IMI

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinotn* tautistkonis ir lxž- 

uvtinema "^rsugystsm* iszdirba:- 
Karunev, Amerikoainzlta* 
Woliaw*s, Szarpan, Juon- 
taa, K u Kardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marsaalku

GuodoCimem* Kunigam* iudir* 
b*:-Kapas, Arnotas, llalmsti- 
liūs, Alnas, Ntulas irwiau*ki*ž- 
nytiniu* parėdus. Visokį derli* at
liek* anjstisskai in laiką.

Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad J usu

darbas butu priderančiai atliktas ir tuom Miselpti *awo tautelę, paweskite ji tikrai 
lietu*aitiai, .

T. ANDRUSZEW1CZ & C0.
116 W. OiTlalon St, ’ . Chicago, III.

MARIA DOW1ATT

Kauno gub. Ssaullu pawi*vo.

723 W. 18th Street.
Nuo 8toa iki lOtoa ryto, 
nuo 7-tos iki 9 vai. vakare.

Nedalioms tiktai šuo t-io* iki 10-lal ryto.

Teletunaai Morgan 13M2. 
Telefonuot galim* isz kiekvieno* 

aptieko*.

9h

Morris Forst dc Co*
Corn 2-nd Avė., A Smithfleld St., Pittsburg, Pi.

Muml alalun.klta savo orderius "ARIKLK V.

Nei $1 Nereikia Mokėti iki Išžudymui

-

PajieszkojimaL
Pajieszkau Teresės Idikiute* gyvenu

sio* So. Chicago) ir kaip girdėjau i«iva
liavusio* in Califoroija. Turiu prie jo* 
svarbu reikalą, kas duos man liula kur 
ji užsilaiko ir koks joks tikras adresas, 
gaus 125 dovanu. Mano adresas;

Peter Ginius,
924 33 rd st., Chicago, Ilk

Pajienkau Antano Pūkelio, Pasinio 
kaimo, Laukuvos parap., Kauno gub., 
pirmiau* gyveno Mahanoy Cityje, o pas
kui persikėle in Spring Valley, Ui. turiu 
prie jo svarbu reikalą. Jis pat* ar kas 
kita* teiksi* duoti line ant adreso;

Antanas Mikuuauckas,
180 Metropolitan a v*., Brooklyn, N. Y.

(23—XII)
Paj išsakau savo dvieju draugu Petro 

Varkalio Kauno gub., Telsaiu pav., Ža
rėnų vol. ir kaimo, keturi metai Ameri
koje; gyveno kur apie Chicago, III. ir 
Felikso S laišku no teipgi Kauno gub., 
gyvenusio ir apie Chicago, turiu prie ju 
svarbu reikale. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti line ant adreso;

Petre* Mierauakis, ’
785 Bank st.. Waterbury, Conn.

(39-XD)
Pajieszkau Motiejau* Szskzdo* ir 

Pranctakau* Vilkėk*, abudu Kauno 
gub., Raseinių pav. Jie patys ar kas ki
ta* teiksis duoti ime ant adreso:

J. Kalitzauckaa,
7ŽWe*t*t., - Gardner, Mas*
" Pajieszkau savo pusbrolio,Juozapo Ža
ko Kauno gub., Sziauliu pav., Tnszkiu 

"parap.. Krugeliu kaimo ir Felikso To- 
kiuko i* Kurszenu miestelio; turiu prie 
ju labai svarbu reikalą. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti ii ne ant adreso:

A. Strazdauskjs.
Box 142. North Jay, Me.

Pajieszkau savo brolio Povilo Zurs- 
kio Kauno gub., Raseinių pav., Eržvilko 
parap. Rutkiszkiu kaimo. Jis pat* ar 
kas kitas teiksis duoti line ant adreso:

O. Zurskyte, po vyrui Steponaitiene, 
Westvi)le, III.

Pajieszkau Marijonos Jonai te*. Kauno 
gub., Szilelio parap., Žonsiniu kaimo. 
Ji pati arka* kitas teiksis duoti line ant 
adreso.

Fr. Ssikrkus.
696 8. Jefferson st., Chicago, III.

Pajieszkau Jono Murino, du metai at
gal gyvenusio Ehrtnandale, Ind. ta kur 
tavažiavo in Indian Teritery. Turis 
prie jo labai svarbu reikale. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti line ant adreso:

J. Strimaitis,
Bos 81, ’ Seelyville, Ind.

Pajieszkau savo draugo Viktoro Ja
ro n suski ūko, Kauno gub,, Raseinių 
pav.. Girkalnio parap., Aaszgirio kai
mo. Ji* pat* ar ka* kita* teiksis duoti 
line ant adreso:

Viktoras Mockus,
307 Caledonia st., Kenosha, Wi*-

Pajieszkau Kasparo Gasparino, Kauno 
. gub., Panevėžio pav., Pompenu vol,, 

Bereikoniu sodos. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti line ant adreso.

V. Debesys,
801 St. Clair st., Cleveland, O,

Pajieszkau savo Susiedo Juozapo Kili 
mavicziaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės parap., Šakalines kaimo; me
tai atgal ji* buvo Amerikoje; turiu prie 

“jo svarbu reikale. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti line ant adreso:

J. Endriejaitis, 
Box 88, New Baken, III.

Pajieszkau savo brolio Prsnciszkaus 
Neverdaucko, Kauno gub., Raseinių 
pav. ’sz miesto Jurbarko, apie 4 mene
siai kaip Amerikoje ir gyveno Pittstone. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti line 
ant adreso:

A. Neverdauekas,
Bos 136, Huntington, Ark.

■3 Pajieszkau Jono Garnio, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Puszalotu parap.; 12 d. 
gruodžio nežinia kur iszejo, iszneazda- 
ma* mano 865: ji* yra be u*u,‘ su randu 
ant burnos, tvirtas, geltoni plaukai, bis- 
kuti garbiniuoti 5 pėdu 3 ar 4 coliu 
auknezlo, muzikantas, kalba tik lietu- 
vtakai. Kas man apie ji graneez ie 
misos paduotu adresu, gaus 85 dovanu.

A. Ribok**,
151 Clintbn st., Binghamton, N. Y.

Pajieszkau savo brolio Baltraus Žu
kausko, Buyalku gub., Kalvarijos pav., 
Balkonu gm , Kurnenu kaimo, Alytaus 
parap.; 14 ar 15 metu kaip Amerikoje. 
Ji* pats ar kas kitas teiksis duoti line ant 
adreso:

M. Žukauskas, 
Gglesby, III.

Koka bus ateinantis metas?
Amerikos fabrikante! ir pramoninkai 

pranašiau)* kad ateinantis meta* bu* 
geras, buse daug darbo, eite* gerai biz
ni* ir daugybe naujai atkeliavusiu dar
bininku ra* gera uždarbi. Taigi dabar 
jau laika* pirkti szifkorte* tiems, kurie 
ntislina Amerikon keliauti. Ssifkorte* 
yra geriausiai pirkti „Lietuvos” redak
cijoje nes ežia galite gauti szifkortes ant 
visu linijų ant geriausiu laivu ir ui teip 
pige preke kaip paežio* kompanijos offl- 
•uose.

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

Gauk sziuos granus dailius dyki.
Vaikiname, merainom, u kiekvienam prie.a 

eime Drzai, apmokeeime paeita ir pavteryalm ; 
*4 artikullnkM biSularijet, knrlao* Kisaviuie i 
PuiTU Pinas Pardavee jao* po lOe kuku* 
pneluei mum:* SU 40. o mee gavo pinigu* 
tuojauv pasiuntime tau u* tavo darbe Dvzai 
viena i»i augeacaiau parodytu artikulu: (t) 1 
Gražu Hemllton £! kalibru santaika. <«> gra [ 
Su auksinta amerikouiaekaia viduriai! Latnno 1 
nru, letrouanti lyg auksinu gvarantuolae an 
2* metu, iSl grasia, pilno didumo ManuoUka 
(4) grakia 4 pėdu auguliu Liek ra, didele
AnMokina. >S> aukimia UamnounLi. (?) bakiu- 
ka tu it tutino eldabrlniu Psiliu ir VIDELC1U. 
<S) pnaa tolimai *OXKLl, (Vi gnno au*eo 
ŽIEDĄ. (10> importuota genaualo plieno HlflT- 
Va, (Iii graku PEILI. <1»> gražu I* coliu likt 
auksinta motoriuką ant kaklo LKXCIVQKLI 
tu kompaeeUu, <l>) grasu auksinu KRYŽELI 
(14) gražia ilorllng sidabro URANSOLKTA • 
Bu- terorai yra augiu-ilauuiou vrrtui ir duos 
Tamistai sora dirbti dėl savo uždarbio ir dei 
m usu namo, kuris vra šitame bliayjo jau Ik m.

Metropolitan Block, OHIOAOO

uul isždirbeju, Galite būti persiliudija, kad bus esysta.
Mus yra d kiti* asla ir vercsiauaia uSalllkejiMo krautuve Suvteaytoae Veisti, 

jn**. stsluntlusr jum! Įtaresni lasura ir pigiau negu kuka nors kita taip vadina
ma "dislilarue arba perkupcsiiis

Mes garamuojame savo tavorua. Jeigu kuosai nors jum! nepatiktu, galite 
sugražlatl muml. mes apmokėsite* kaistus ir sagražiusitee Jutui Jusu pinigu*.

Kiekviena* tenka* Pituterg'e jutai pasakys, kad mus žodis yra vertas užsl 
tikėjimo iilunsklte pinigu*, arte mooey order. arte štampe* ir kaip ilk apžuiu-

ateiunitme
uo, dykai. Kaly kita k lai

„ iMk
.. .. . m »uu noe
M e 4H <Mh

Rum (arakas). |AJ <><> K u tumei |1 t
Port Wine II 50

Tbrkoli ano urt ir virs* 
Sllvovit* .. ĮU W5 „ _ 
Hrauds ,. *U <><» „ w 
Botos teka ., OO w

Pur* bite k berry Wlns 41 .50.

Dovana.
Kas pas mane uisiraižys laikraasti ; 

„Lietuva,” gaus puiku kalendorių 19C5 i 
metama

A. Lesnievskis,
144 E. Houston st., New York.

Dovanai.
Bischoffo Banka prisius puiku Lietu

viuką Kalendorių, knygo* formate, su 
gražiais ir naudingais pasiskaitymais i 
1905 metams kiekvienam, kuris prisius 
savo adrese

Bischoff’s Banking House, 
237 Broadvray, New York.
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Paveikslai Kares
Maskolių su Japonais. Tikrai natura- 

liszki paveikslai tu baisin^musziu, kur 
Šokio* galybe* žūva musu broliu lietuviu 
be jokio reikalo. 24x28 didumo preke 
81.00, mažiuku 4x7, tiuromu per žiūro
nus preke už tuziną 82 00, su žiūronu 
82 25.

J. F. Rack, 
Box 110, • Port Wa*hington, Wis

Reikalauja 500-darbininku in Michi- 
gano ir VVisconsino gi re*. Mokestis nuo 
826 iki 835 ant menesio, boarda* ir rui
mas, kelione pigi. Reikalauja 500 ang- 
lekasiu in Illinois, Indiana ir Io*a val
stijas. teipgi darbininku in fabrikus, ant 
tarnystes ir tt.

Atsiszaukite in offlsus: 
4217 8. Ashland avė., 606 Noble st., arba 

indidyji offlsa 167 Wa*hington st. 
Ruimas 18.

J. Lucas, lietuvtakas agentas, 
(23—12)

Ne pamirškite Lietuviai!
Turėdami reikalą pirkti arielka ar Vy

ną duokite savo orderius in musu krau
tuve, žemiau padėtu adresu. Mes užde- 
jeme Lieiuviszka Krautuve, kurioje už
laikome visokius gerymus, kaip antai 
anelkas ir vynus kareziu* ir saldžius, 
gardžiu* ir stiprius, ne tik isz Amerikos, 
bet ir isz Europos ir kitur. Prietam 
me* paszvencziame savo laika ant kuo- 
geriausio patarnavimo savo viengen- 
ežiams ir parduodame savo tavorus pi
giau* negu kitur jie yra gaunami. To
dėl mum* butu linksma Jeigu gu.Klotini 
Lietuviai su savo reikalais kreiptųsi pne 
mus, kur atras sau ’ prijauczianczia szir- 
di ir malonu patarnavima. Me* teipos- 
gi siuntinėjam* užsteliavimus po visa 
Amerika, apturėję pinigus ar „Money 
orderi.” Sziczia paduodame kelete pre
kių:

Sena Rugine arielka už Galioną
nuo;.......................................81.50 iki 84.00

Brande Balt* už gal...................... 82.50
Arakas už gal. nuo......... 81.50 iki 83.00
Arakas Baltasis už gal.................. 81.75
Port Wia» j -į
Sherry " - * nuo..75c. iki 82.00
Sweet Catavrba ) "5
Old Tokay į už gal.
Old Muskate! j nuo ... .81.00 iki 82.00

The Togo Wine Co.
517 Milwaukee avė., Chicago, III.
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Tik už 10c.
Tuzinas kuogražiausiu popiet u su vi

sokioms psvineziavonems ir kuopuikiau- 
sioms kvietkoms, kurio* rodosi paežio* 
kalba. Ka* prisius 30c. gaus 12 popie- 
ru ir 2 knygi: Žydo pakula ir Saliamono 
knyga. Taipogi mes parsitraukėme isz 
Palangos lietuviszko* Trajankos, kuri 
yra geresne už visa* kitas, baksėti pasiu
sime už 30c. Turime didele krautuve 
visokiu Knygų, Abrozdu, Abrozdeliu 
atidaromu Altorėliu ir ražaneziu tikru 
krajavu. * Mum krautuvėj pigiausio* 
prekes perlieriams ir sztorninkams; mes 
reikalaujame agentu ir duodame gera 
uždarbi. Norintiems dasižinoti pla- 
czisus už 2c. stempa pasiuneziame kata- 
lioga.

Matheus Zukaitis,
227 E. Main st., New Bri*-’ Conn.

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS.

rluKYbiv. M»‘kų. ii-nciiigf-. ųau
J kaimu, sidabriniu ir 

auksintų Grotnatotn rąžomų mėsmalių. 
armonikų, aknpkų, kh 
liukų, ir Kitokių muzikų ir tavorų.

Ar aori teising .l laiką ridančio laikro- 
dėlio? Ar aoriskripkaarbaarmoniką tu
rinė!* gerą balsę? Tai pirk nuo ii. >. Daaii|«aaUi«. n 
gausi lavory pinigų vartą, ir sykį pirkę*, busi koalų 
menu ant visados

Aptteiisvistirt ii kitų miestų atlieku greitai, ir išaiun- 
čiu į visu* Amerikos krailu*. Reikalaujant kataliogi, 
nuo visokių daiktų, reikt* prisiusi i už 6c markę dei 
pač't.. kaitų. Adresas:

M. L DAMIJ0MAITI8.
3108 8. HaHta 8L. CNICAGO, ILL.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garnus medinkan užži urėto jau, užbaigęs vokiftkuH ir amerikoniškus Universite

tui, bu daug metų patyrimų yra autorium, iftrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiAkų, nerviškų ir užsigenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgy]irni4i.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III 
■e* utprzšome v i sėt k*«Manėiu t nuo umteeejutių Hgę. nuo kurią negalėjo išsigydyti, atsišaukti j musę gydynyėią ir pamė

tyti mutiĮ NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. HaJsted įlyuii.

Gyvenimas viriui Aptuko V

CHICAGO, ILL.

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

Nerviszki Vyrai.
Vyrama ra, kainoj ant iems pageiboi pr'nonai m 

kop’ja ganau, recepto dyka. No 0 O O 
no apgau ngui vaistus, tiktai -eo

lą. Pvružinryži/v *na 
A TS litu Al.

Srl pasarga yra vyrams sugriastos aervtkž- 
ko* sistemos, kurte per savo jaunystes klaidas ja 
papilde. Klausykite mišo patarimo Sustokite 
bando patentuotus s pgs vingu, vaistus, siek triša
kes diržus, ‘specialistus ir kitus netikusius be 
vertes gydymus. Nuo diržu nepavysite, o a uolė
tai v artėdami raistus sunaikyslle pilvo žlebetio- 
Jima, nžauodlnelto visa sistema Ir padarysite 
tavo liga neiazgydoma.

Daug mot* asa kentėjau tavo jauny,tas klai
da*. nervtizkuma. naktinius tekėjimas, skoka 
vy riesk ūmo. silpna atmiaty, stoka ambieifo*. 
neramume, gėdingumą, sirena skaudejlma. v (sė
tiny nusilpimą ir tt. kaip peiksiąs pirkau ir var
tojau visokias patentuotas gyduoles ir viską ka 
tik iszgtrdee. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti In Krope pagalbos Jiesttoti pas garsu daktare, 
kur, mane ir lazgyde.

To daktaro receptą, pagal kurt man raistai 
buvo užraityti, asz ir dabar turtu pa, save Kaip 
tai sunku yra pagyti nuo tu Ilgu esi žinau įsa 
patyrimo, todėl sis noriu Ir kttus pagelbetl. Kas 
man aprausys savo Ilga, ai, tam pasiusiu užpa- 
caetvtarue lalsske to recepto kopija su patari
mais dykai. Au Jau gavau szlmtns laiasku it* 
visu atlos sielis* krautu nuo vyru kurie rasto 
kad imdami vaistu* pagal sty receptą vlaistkal 
pagijo, tslp kaip Ir e*x.

Recepte užrasiyti stipru, bot nevodlngi vai
stai ir receptą, taip paradyta, kad vaistu, gali
ma gauti kiekvienoje geroje apttekoje už mažus 
pinigu* Gavo reoepta, jei nenorėsite patys siti 
In aptieks užsleiluoti vaistus, tai peršaukite 
man, o u, Jums Juos ežia Ctnoagoje pasirūpin
siu ir prlslunslu. Ast nesu nešiu C O. D. kad 
Įsivilioti nuo Jus pinigu*, arba perduoti Jumis 
vaisiu*, kuriu ju* nenorite. Jeigu patemysite 
mane kame nors neteisingu, galite tai paganyti 

szitame paeziame laikrssztyje.

C. B*ntson, P. H. box 655, Chicago, III.

Szi pasarga gal nebus daugiau reninams, 
taigi rassykite man szlandien. o gausite to re
cepto kopija ir reikalingus patarimus dykai 
tuojau a. S«y paaiulltlma ėst gailu atlikti b* jo
kiu jums ksaztu. Adresuokite:

Asz esu seniausias specljnllstas CMcagoJ nuola
tiniam gydyme vyrfsiku Ir uzaenejuslu Ilgu.

Mes apturėjome gražu sienini Kalen
dorių nuo Juozo Trinerio, žinomo isz- 
dtrbejo Amenkoniszko Eliksiro Karczio- 
jo Vyno. Szita* Kalendorius buvo nu- 
kopljuottas nuo originaliszko pieszinio 
garsaus New Yorko piesziko, E. V. Na- 
dherny, ir yra dailissku padabinimu 
kožnam name. Norėdama gauti viena 
egzempliorių prisiusk 10c. stempomi* 
pa* Jo*. Triner, ,799 Ashland avė., Chi- 
•6fo,Ill

Nuo Korn-spandaiu ant koja tik 10c.
• Ovarantavojene iszgydjrma.

Dantų galimo irSkorbuto, Papuczkui nagldlt. 
Plauku slinkimą aulaiklta ir autankita ant pra
plikusios galvos. Pleiskanas isznaiklna. Taipgi 
turima veista dėl iMuaikinlmo plauku, kad 
barzda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
apgimimo ilgus gyvaplaukius, mes esame SPE- 
CGAL18TAIS.

J. M. B. Chem, Co.
box ISO Sta. W. B'klyn-New Tork

Asz issgydau nuodugniai kraujo už- 
nuodyjima, reumatizmą, užseneju*ia* 
paslaptinga* liga* ir liga* paeinaneziaa 
nuo žagimo save ir iszdykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima gafvo*, 
skaudėj ima po krutinę, sąnariu, nugarot 
ir -tu nu; gėlimą ar nepaprasta plakimr. 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre
bėjimą kraujo, namelinavusius paakius, 
spuogus ant veioo ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sajinus, sun
kuma kojoee, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalejima miegoti ar valgvti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuro*t 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai paistantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, u iširu pi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da
lys yra nusiipneje jog negali atsakaneze- 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapinti* diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

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

KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydytL
n*. D M D ACC 175 S. Clark St.. kerte Vi. D. Ji, KUJJ Monroe. Chkigo. III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 iki 4. Panadebo, 
Seredo*. Prtnyczto* ir Suhato* vakarai* nuo 0 :JC 
iki & Nedellom nuo 10 iki L

sis* už visus kilu* iki Aiol buvusius kar
čiu* ir kitokiu* vynus Togo Tome pra- 
salina visokias ligas, kaip lai Reuma
tizmu. neuralgia. skaudėj ima viduriu 
sunkumu ant krutinės, taipgi taiso a- 
petitę; žodžiu sakant yra reikalinga* 
kiekvienam žmogui Me* tarnaudami 
savo gnodoliniems tautiečiam*_vely- 
Jame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tę mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prekė ui butelį 81-00, ui tuziną 87.50 
Reikale prašom atsisaukt! ant adreso:

TOCOBWINE CO.
517 MihraekM Avė.. CHICAGO. ILL.

Naujas Iszradimas.
M užu naujai iirssta* ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas:

Kaulai kur tu

Petru Kalėki n** 
labai introczkM, o 
pa* Ji gslima atei- 
v*dyti, n** jis turi

varške alų, gardžia 
rusk* oeztacsen* 
arielka, cigaru* net

puiku užkandi kiekviena diena, tei jau 
rišu su laaniMa kalbėti nekeliu. Lik 

veikas turiu skubinti* Prie to jis turi

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 jo pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliom* ir iventedieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

F.PBradchulis
Attoroej and CouDselor it Law.
Cbimber of CooDerce BI<U Rood 709
8. E. Corner I-sSalle A Waahlngton si*. 

CHICAGO, ILE.
Telephone Main 3643.

Wienintell* lietuwy* Advokate*, b*:*f* 
mokslą jurUprudenciiosczion Amerikoj 
Wėda pro*** kaip dvilinka* teip ir 
kriminalinka* visuose ruduo**.
Rev. 3112 fLHabitrd arti 31 mov.

, Te). Yard* 8946

klauso kiekvieno, o ypacz už tlumoesiu 
susikalbėti anglmkai. Ateikite pas ma- 

oaas jum patemnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
ta kilu miestu gulite rauti pu* mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
37121 Aubuni av., Chica<o, III.

(Tarpe 33-los ui. ir 33-io PI.) 
Telephonas Yard* 0012

S 
a* 
9 3

1H
H

o

Jonas Jonikas

ir Livery Stable.
Laidoj* mirusiu*, parsamdo ksrietes 

ir bugga* snt pngrsbu, kriksztynu, vone
lių ir kitokiu reik siu. Teipgi užsiims 
perkrsustymu visokiu daigiu isz vietos 
in vi*te in dypu* sr isz d y pu, sngliu ta- 
važi yjimu Ir U.

Telctonan 3. Wrntvili*s, III.
(14 X—7 I W)

Lietuvtszkie|ie Europos 
laikraszcziaL

VarpAH politiko*, literatūros ir moks
lo m*ne«i n i* laikraštis. Metu pre
ke....................................................$1.25

UkininkctM teutiazkai-politizzkas mė
nesinis žmonių laikrasstis. Metu pre
ke..........................................  75 centai

Abu laikraszcziu izzeina Tilžei* (Prū
su Lietuvoje) kas menuo viena karte.

Kiekvienas lietuvis, noris poliltakai 
apsiszviecti ir geriau* suprasti Lietuvos 
reikalus ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir Ju kova* su caro val
džia bei jo* bendrai* už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikraszcziuose atras daug nau
dingu žinių ir pamokimu.

Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikraszti, arba ir abudu kartu, te pa
deda raszydamas ir siusdama* pinigu* 
tok: adresa:

M.KauntiB Fabrikstr. 27 Tilsit,O*tpr.
Germany.

Arba ir katra nors isz žemiau paduotųjų
M. J. Damijonaitis 3108 8. Halsted

Chicago, III.
N. Gentį rolių* 116 Bowen St.

8o. Boston, M am

AR SERGI?
Jeigu kergi tai atsiusk už ac 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, papautu* ir užauginti plau
kus, ubus, barzda ir tt. Parodo pa
veikslu* ir prekes yvairiu Elektro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu.

JOHfrS SUPPLY HOUSE

<5^5:

ii11
Nanlausial lurastM ■•dicinės: Ns«j***i

K

Prot. J. M. Hrundaa
Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

Dykai auksinis Laikrmlrlis.

tikslinki!* matu bitui,rite* 
po |0r. kožna. Lokaliai jo 
(•erodo kaip laikrodžio rva-

prisimini* bižasten). snt 
p.rda*iB«Jlmo. Kad* 1**- 
pnrdao*! pritlask mama 

sai laikrodėli su latioiugaila 
, n Mtipply Honiee.

Dep'b *8. IM Randolph st.. i'htoacv. III.

JONA8 8ZOLIS, 
Pirko narni už 86000.00 |>n. 45OK S 

Luti i n st. Chicago, 111. ir sUdsre ja 
me 

Gronorne ir Biiczerno.
Užlaiko szTiežis ir gera tavora ir viaka 

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25-05)

Dr. Jonas L- 8weeney,
357 W. 47 ui.

Tel. Yartls 255. Chicago, III.
Gydau pasekmingai visokias ligas.

Gali pas mane paraszyti arba ateiti in 
mano efflsa. Susissneku lietuviszkai, 
lenk takai ir czekiszkai.

(XII—30)

Ant 17 Akmena 
R.iiroadLalfroMls 

Patentuota regulia
torius, susuki* užsuka
ma* Ir nustatomas, vy 
rišike* ar moterisskas, 
18K auksuota, dvigubi 
-Huntlng" luktstaL 
rėžiai Isskvietkuotss. 

tikrai gersi laika rodo 
Yra visur vartojama* 
galežinkallo tarnu, 
kaipo goriausiai laika 
laikanti*; gvaran- 
tuotas ant 25 metu. 
8zy laikrodėly pa*iun- 

•Im* O. O. D. snt kiekvieno adreso, su pavslyjl- 
ma Usegzamlauoti.- Jeigu bus tok* kaip tašo
me, užsimokėk ezpresul $S 7B ir atvežimo 
ksaztu* ir pasiimk laikrodėly, jai ne, nemokėk 
ne vieno cento. Atmink, kad už toki pat takro- 
dely kitur mokėsi 8».OO. Prie laikrodėlio dar 
pridedama 14C auksinta Ubai grąžu lenolugely 
•a kompasu dykai.

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

Ai yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą PraJtsoriiĮ 
Dr^ E)C. COLLINEA. Visi laikraščiai per dešimtį metų yra rašę apie jo nepalyginamą sugle
bti m ą gydyti ligas, kurios buvo laikomos už neišgydomas kitų Daktarų. ,

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

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

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

• ~ BRANGUS DAKTARE:— ____

visokiu* specialistą* ir daktarus. To
kiu bodu criebdasMsi paskutiao*. 
kaip skystantis brttvot — parafiau pat 
Tamistf. PTofesoeiaa. ir Tamista atsi
žiurdama* ant man<> pralymoprisiun 
W1 man vaistus, kurio.e vanodama*

M
pilnf sveikstu, teip kad apsivedžiau

konH-inituvUniM TbibuUm t u* ir bu m f. 
taniiniAkutu^ vialrtn* mano pažj.la 
mtems ir m*-l*iamas Dievo, idant Ta
mista užlaikyti^ savo globoje ir dėl

St. Kra|e*ski iigydvtas nne reumatizme 
rankese. koto** Ir strėnose. 

Brockton, Mas*.

M'ALERYAN O8m6lsKI.
SU Main St., Psterson. K. J.

GARBUS PROFESORIAU:—
Sirgau nuo keleto* m*14 uždegimu jrumbo. baltom.iora. nuo ko 

visiAkat sububėjau Ir nupuollan ant sveikatos, jvr k| t orėjau kreip
tis prie daugelio gydytoju, bet vietoje gauti |««ėrėjim^. jaučiausi 
via btoglan Ir daėjan Iki tokio laipsnio, kad gyvastis mano kabojo 
kaip ant plauko. Itskaiėiuai apie gsrsf Prof. Collins’o, nor. su di
deliu nenoru. įmihUisu pas JĮ aprėžydama saro ligf klausdama rodos. 
Nors nrpraėiau vaistu, vienok ji* juo* prisiuntė. Priėmiau ir pra- 
dėjau vartoti ir laipanlžkal mano sveikata augo ir dabar jaučiuosi 
v kalikai sveika, kaip niekad kitados. Meldžiu tad priimti nuo

Domicei* ■atukaitiene išgydyta nuo 
nerviškumo ir sunkaus skau

dėjimo krutinėjo.

St. Rarmond. Quc.. Sp*1- d- 19O4m 
BRAN'GVS PROFESORIAU COLLINS:—

Turiu dideli siaagunia praoežti Tanus t *L kad st imu jusa vaistu*

negalimu augrnmulioit mano maittą. Mano viduriai buvo teistai li
panti. tirdl* silpna ir kepeny* Iįgustos. IteAmė* rankos negalėjau 
vartoti aut nieko, buvo sustirusi i* peties ir galiu teisingai pasakyti, 
kad Viso, iiM negalė* iAnyko nuo ju>ų gydymo ir a* negaliu surasti 
žodžią jum* padėkavotl us jūsų darbą.

Ai meMiiuosi pa* musą dangiikąjį T?vą. Idant Tam i • ta ilgai gy.

manys limteriopf pedėkavonp.
Idant Dirvas suteikti) Tamistai kuoilgiauaį gyvenimu, silsiu

HELENA DOBROSIELSKA.
McKeesport. Pa.

Jeigu kenti kurį iš sekančių nesmagumų,

teip kaip a*. Gali Tamista sunaudoil litą laižką kaip tau |*tlnka. 
J»4 manai, kad ji* peisidč* pne rrlhėjiino kit tema varstam* paaveistl. 
A< žinau, kad jėi<u Tarauta nebūtum man pa*-elbėH--.. tai bučiau M- 
•idurya kape, ne* pertoll buvau nuėję*.

Ač ardžianai naa aavo namu daktarą ir praleidau daugybe pini- 
Kų. kartai* paaėrejo biakį ir vėl atkrito lipa. Ai teip*i turėjau iru- 
matiimą araiausio IkkU> ir ii* mane apleido, t ak* tau t Į avalą ačiū Ta 
mi-tai. AA užaugau ant dvylikos tvaru nuo pradėjimo imti juaą 
vaistu* Ir bu* man linksma papaaakoti Kožuam apie lųSu g'dvtuo 
bodą ir apie tai. ką JB padare dėl manę*.

Su žirdingumu OLIVER CLONTIKR.

tai esi sergančiu ir reikalauji sugiebaus 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 figas vaikų.
Dras Collins gydo tik tokias ligas, kurias gali užtikrinti, jog tikrai iŠgydis.
Arti ar toli gyvenate, rašykite pas Drą Collinsą, aprašykite savo ligą aiškiai, o apturėsite 

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

Professor Dr. E. C. Collins,
140 West 34th Street, INew Vork, IN. V.

NESIUSK PINIGU! iŽOTO. Kur sali gauti „Lietuvą” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentu* 
Brooklyne, PhiĮad*lphiJoj, Baltimoreje,Jdaot pagarsinti mn«n tavom* ir Imtallogu* H- 

duosIme tuksiančiu* dollenu verte* prezentu* 
musu kostumeriam*. Prisiusk mums savo pil
na adrrs* ir arčiausi* ezpreao stacija, o me* tau 
prUliuime 1 kompleta sekančia tavom: 1 bozto- 
ka puikiu cigaru: 1 uk. auksinta arba nikclM 
vvriJk i laikrodrli. adaru nrtum (pamluek ku
ri nori) gtrai tauta rodanti Mp. kaip tao.oo 
vertu laArodeUe ir gvaranclja ant 5 metu kad 
m<-s. Jei suges, patalsvsinie už dyka, arte ap
mainysime ant kito jei bus negera*; 1 gražu Mž. 
awt,ikla tmciugeli tu kompotu; 1 Mariai Dei
manto tpinka: 1 Bariot Deimanto epilka; i 
teta i kalnieruko ir rankovių gutiku; 1 pora 
Me^freAiu auktintu kolionikuir rimą graku 
tieda Utodfta tu 1 t*rlu, 4 Karta Deimantaie 
ir » Bmeraldaie. Viską* tas bus sudėta in vie- 

________ n* pllullne 4Uku likteta skrynute. Kadaatvež, 
pertlamk visk, ir jeigu Uu tie daiktai tinka, užmokėk

jV. MOLLAND Ac Co., 155 Wsshington 8t , Chicaco, III.

$3-97
Sztai agentu adresai.

Brooklyn. N. Y.
E. Froomes, 73 Grand st.
Jos. Szunskis. 227 Berry st.

Philadelphia, Pa.
J. Gudavicze, 3104 Richmond, 8l.
Jo*. M. Smolenski, 783 8o. 2-nd 8t., 

Baltimora, Md.
Wm. J. Morton,

8. E. Cor. Sharp & Camden st* 
Pas szituo* agentui gausite „Lietuva 

už 5c. ka* cubat
i
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