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Karė Maskolijos su Japo
nija.

Prieš Kalėdas atkakę į Či
fu chiniški į»abėgėliai iš Port 
Arthuro. aut i palinksminimo 
maskoliško konsuliaus, atga
beno žinią, buk ma^kąpai 
nuo japoniečių paveržė garsų ; 
fortą 203 metrų. Pasirodė 
vienog, kad tai yra neteisy^ 
be. Gal už geras žinias ma| 
skoliškaš konsuline užmoka, 
todėl chiniečiai su noru to
kias žinias gabena kad gauti 
užinokesnį; tyepaiso, ar jos 
teisingo* ar iie.

Iš tikro .ne tik maskoliai 
neatgavo fortą 203 metrų, 
bet nužudė dar du svarbiu 
kitu. Maskol.ai kelis kartus 
bandė nužudytus fortus at
gauti, liet jų pasikėsinimus 
japoniečiai numušė; prie to 
maskoliai dideles turėjo nuo- 
trotas. Drauge su naujais 
fortais japoniečiams pateko 
ir kelios k anuo lės. Ant tų
naujų fortų japoniečiai spe- 
*o jau užvilkti kelias sunkias 

kelias mašinines kanuoles 
Generolas Nogi, savo rapor

te ciecoriui. pranešdamas a- 
pie paėmimą tų fortų, pridū
rė drauge, jog beveik gali už
tikrinti, kad tų fortų jau 
znaskoliai atgal nepavers. 
Prie veržimo jų japoniečiai 
teipoegi nemažai kareivių nu
žudė, bet skaitliaus pražuvu
sių kareivių jenerolas Nogi 
nepaduoda. Paimti į nelai
svę maskoliai užtikrina, jog 
paskutiniuose mūšiuose jene
rolas Kondrateuko tapo sun
kiai sužeistas, o generolai 
Fock (f patsai Stoessel teipos
gi likosi pašauti bet ne pavo
jingai.

Nuo naujai paveržtų fortų 
už kalvų japoniečiai gali da
bar pasekmingai apšaudyti 
visą portą ir visus maskoli
škuosius tvirtynės fortus. 
Jie jau pradėjo šaudyti į be
silaikantį dar ant vandens 
paviršiaus nors drūčiai paga- 
dytą laivą „Sebastopol”, ku
ris buvo pasislėpęs už kranto 

j kalvų; teiposgi dabar kanuo- 
lių šūviams atidaryti stovėjo 
už kalvų torpediniai laiveliai 
ir torpedų naikintojai, 
gi savo raporte pranešė m i ka
dai, jog pradėjo šaudyti į lai
vą „Sebastopol” ir į mažus 
torpedinius laivelius esančius 
dar Port Arthuro porte.

Admirolas Togo pranešė į 
Tokio, jog didesnę dalį savo 
kariškų laivų, kaipo nereika
lingų prie Port Arthuro, ka
dangi ant dabojimo išėjimo 
pakanka dabar torpedinių 
laivelių, ^is apvertė ant ko 
kito; ant ko vienog dide
sniuosius laivus savo laivynės 
apvertė admirolas Togo, apie 
tai nieko nesako, bet nesun
ku dasiprotėti, kad juos iš
siuntė į pietus pasitikti gar
sią laivynę admirolo Roždest
venskio.

Japoniškas admirolas Ka- 
nimura, pirma dabojęs (Vladi
vostoką, kadangi tame porte 
esanti maskoliški kariški lai
vai teiposgi drūčiai pagadyti, 
negali išplaukti iš porto, su- 
drutintais tūlais laivais Togo 
laivynės ir perdirbtais iš pa- 
sažierinių laivų kreiseriais at
plaukė į Pietinę Aziją, ant 
Indiško oceano, į Indijų pa
krantes. Mena, kad japo
niečiai stengsis nedaleisti su
sijungti abiem dalim Roždest
venskio laivynės, bet pasi
stengs skyrium ant kiekvie-

nos dalies užpulti ir išnaiky- 
ti. Viena, didesnėji, veda- 
dama paties Rozdestvenskio, 
susidedanti iš greitesnių ir 
geresnių laivų laivynės -dalis 
plaukia aplink Afriką ir at 
plaukė Jau į Cape Town; 
kita gi mažesnėji maskoliškos 
laivynės dalis plaukė per 
Suezo kanalą, ji perplaukė 
Raudonąsias Jūres ir y fa da
bar teiposgi jau ant Iiidiško 
oceano; laivai tie neseniai 
apleido prancūzišką portą Ji- 
butil.

Mena, kad su šitais pasku- 
tiu^iis- laivais ir pasistengs 
dabar susitikti admirolas Ka- 
nimura ir bandys arba juos 
išnaikinti, arba suvyti į kokį 
neutrališką portą, kur ka
riaujančių' pusių laivai nega
li išbūti ilgiau kaip 24 vai.; 
jeigu į tokį laiką maskoliai 
nepanorėtų išplaukti, turėtų 
nusišarvuoti ir jau šibje ka
rėje negalėtų dalyvauti. Di
desnėj! Roždestvenskio laivy
nės dalis dabar negali pagel
bėti mažesnėjai, kadangi 
per toli.

Kiek laivų turi iš viso 
nimura. tikrai nežinia.
Hongkongą atplaukė jis su 
14 laivų, bet nežinia, ar jis 
kitur nepaliko daugiau laivų. 
Maskoliai užtikrina, jog Ka- 
uimuros laivyne yra per silp
na, kad galėtų (>asikėsinti 
stoti į mūšį net su mažesniaja 
Baltiko laivynės eskadra, bet 
maskoliai jau ne sykį savo 
rokundose apsiriko.

Pereitą sanvaitę japoniečiai 
pagavo du garlaiviu masko
lių pasamdytu: vieną vokiš
ką, kitą anglišką; vienas iš 
jų gabeno dinamitą ir amu
niciją, ant kito gi stengėsi 
prisigriebti į Vladivostoką 
oficierai ir jurininkai nuo pa 
skandyto Čifu porte maskoli
ško kariško laivo; tie jurinin
kai ir oficierai pateko į nelai
svę.

Veržiantis Port Artburą je- 
nerolas Nogi pareikalavo 60- 
000 naujų kareivių. Pagal 
apskaitymą šito jenerolo, tiek 
kareivių dar reikia, kad gali
ma būt paveržti nuo masko
lių tvirfynę.

Mandžurijoj pereitą san- 
vaitę nieko svarbaus neatsi
tiko. Besišaudymai iš ka- 
nuolių ir susirėmimai į pry- 
šakį nustumtų kariumenių 
dalių traukėsi, kaip ir pirma, 
bet nebuvo nė vieno svarbe
snio susirėmimo. Rodosi, 
kad Mandžurijoj per žiemą iš
tikro nieko svarbesnio neatsi
tiks. Ar apstabdymas ant 
teip ilgai kariškų operacijų 
išeis ant naudos maskolių, ar 
japoniečių, sunku pasakyti. 
Rods per žiemą maskoliai su- 
gabęs į Mandžuriją tiek nau
jų kareivių, kiek tik bus ga
lima privežti vienįėniu Sibe- 
rijos geležinkeliu; i ant pava
sario todėl maskblių pajie- 
gos bus daug didesnės. Bet 
ir japoniečiai nesėdi rankas 
sudėję: jie sudrutina savo 
pozicijas, gabena ant karės 
lauko vis daugiau naujų kar
eivių, o kad Japonija nuo ka
rės lauko kur kas arčiau, tai 
ji gali sugabenti; daug dau
giau naujų kariautojų. Ja
ponija turi netoli 50 milijonų 
gyventojų, taigi daugiau ne
gu Anglija arba Prancūzija, 
todėl žmonių pritrukti negal; 
klausymas tik. ar milijonams 
galinčių stoti į karę vyrų turi 
savo arsenaluose pakaktinai 
ginklų ir amunicijos? Rods 
galinti stoti į karę vyrai ne
visi tarnavę kariumenėj, bet 
ir netarnavusius per žiemą 
gali pripratinti ir išmokyti, 
ypač, kad japoniečiai ir su
manesni ir apšviestesni už

tiesas pripažįsta M as k oi i jus 
naujas vidaus ministeris, tai 
su jais galėjo ramiai sėdėti 
Vilniuje. To visko palinosa- 
vimais vadinti negalima.

Kad caras neduos žmonėms 
tokios laisvės, kokios jie rei
kalauja. matyt iš jo išleisto 
26 d. gruodžio manifesto. 
Manifeste nė kalbos nėra a- 
pie konstituciją ir apie apru- 
bežiavimą urėdninkų sau va
lios. Savo manifeste caras 
pripažįsta vien didesnę Ii uo
sy bę valsčių ir miestų admi
nistracijoms. rūpintieji apie 
savo reikalus. Sulygina tie
sas visų ukėsų ir žada dide
snę neprigulmystę • sudams. 
Žada peržiūrėti ypatiškAi 
s|>audžiaučias ir aprubežiuo* 
jaučias kitų ukėsų, taigi n> 
maskolių tiesas ir Jeigu pa
naikinimo tų tiesų reikalai* 
Maskolijos nauda, tai jos buj 
siančios (^naikintos. Žada 
didesnę toleranciją pildyme 
tikėjimiškų ajieigų, jeigu tas 
nestabdys krašto tiesų. Ža
da peržiūrėti tiesas [»ainio- 
jančias nemaskoliškus gaiva
lus, taigi lenkus, lietuvius, 
žydus. Žada ir didesnę Luo
šy bę laikraščiams perkratinė
ti visokius klausymus.

Taigi aišku, kad Caro ma
nifeste pažadėti neva įialiuo- 
savimai ištikro nėra pa Ii uosį 
vimais. manifestas išleistai 
tik ant monijimo žmoifėms a- 
kių. ant tuointarpinio nura
minimo neužganėdintų zmo

kas metas įduodavo rokun- 
don miesto įplaukimų tam 
tikras sumas brukavimui ga
tvių.

1897 m. kilo aiškinimas į- 
statų, jog pirmasis brukavi- 
mas gatvių priklauso savi
ninkams namų, jier ką nuo 
1897 m. valdžios pasiliovė 
rinkę tam tikslui reikalingus 
pinigus. Teip traukėsi iki 
dabartiniam laikui, bet šįmet 
Vilniaus gubernatorius dėlei 
ateinančių pas jį vien valinių 
nusiskundimų savininkė) na
mų ant didelio apsunkinimo 
jų brukiuiu muitu, agskelbė 
miesto valdžioms, jog, pasire
miant ant aiškinimo įstatų 
pirmutinis brukavimas uly- 
čių visiškai priklauso mie
stui.

Toksai prieštaringumas į- 
gyta i valdžių nuomonei apie 
miesto tiesas šitame klausi
me iššaukė reikalą jį akylai 
perkratyti ir 1 d. gruodžio 
miesto valdžios pakvietė ant 
rodos komisiją garsesnių ju
ristų. Ant atsibuvusio susi
rinkimo juristai išreiškė, kad 
aiškinimas įstatų 1897 m., 
kaipo partijiškas išrišimas, 
negali turėti galybės įstaty
mo ir todėl miesto reikalavi
mas nuo savininkų namų, 
tankiai neišgalimų mokesčių 
ant brukavimo gatvių yra be 
teisybės.

šitas klausimas bus įneštas 
apsvarstymui ant artimiausio 
susirinkimo miesto rodos.

maskolius, o jam tėvynės mei
lė ją pralenkia kareivius visų 
civilizuotų tautų. Ne karei
vių stoka gali pakreipti lai
mę į maskolių pusę, bet stoka 
pinigų. Jų, vienog, ir ma
skoliai neturi, svetur turi 
j ieškoti paskolos, o Juo to
liau, juo sunkiau paskolą 
gauti ir už paskolytus pini
gu* reikia vis didesnes paki
kena* mokėti.

Pereitą sauvaitę vėl iš ke
lių tikros Maskolijos apskri
čių sumobilizuotus kareivius 
išvežė ant karės lauko. Ma
skoliški laikraščiai garsina, 
buk niekur pasipriešinimo 
kareivių nebuvo. Aut to 
vienog, ką rašo Maskolijos 
laikraščiai negalima užsitikė- 
ti: jie gali vien tokias žinias 
garsinti, kokių geidžia ran
das, o žinios apie kareivių Į>a- 
sipriešiuimus ir į užrubežiua 
negreitai prisigriebia.

Varšavos katalikiškas vy
skupas visos Lenkijos kuni
gams išleido prisakymą, prie 
kiekvienų mišių pridėti spe- 
ciališkas maldas ant išmeldi- 
mo karės pasibaigimo. Var
šavos arebivyskupas yra žino
mas patai kūnas, be susižino
jimo su randu jis panašaus 
prisakymo kunigams ne butų 
išleidęs. Reikia todėl many
ti, kad ir maskoliškam ran
dui nusibodo karė, ar gal jis 
bijosi pasekmių jos užsitrau
kimo, todėl jieško vien pro
gos, kad galėtų ją užbaigti. . __________________

Pereitą sanvaitę ant Euro- nių. „Caras savo manifesto Užėję gana dideli šalčiai 
|X)s biržių paplito paskalas, 
buk caras vienam ambasado
riui išreiškė norą užbaigti ka
rę ir buk prašė patarninkau- 
ti prie sutaikymo. Iš tikro, 
iš Peterburgo iškeliavo į Pa
ryžių Prancūzijos ambasado
rius. Ar jis vienog iškeliavo 
prašyti savo rando pradėti 
taikyti, nežinia. Rods Ma
skolijos randas užsigina ir sa
ko, jog nereikalauja taikyto
jų, kol Japonijos ne sumušė, 
bet jo užsigynimas ne didelė* 
paprastai yra vertės: jis pa
pratęs užsiginti šiądien 
ką rytoj d«ro atvirai.

nieko svarbaus nepažada, tas, 
ką jis žada, neperkeičia nie
ko, viskas Maskolijoj pasi-Į neturinčių ištekliaus lygva- 
liks po senovei. Ir tuos pa- |liai prisipirkti kuro ant žie- 
žadėtus neva Įtaliuosavimus mos. Daugelis vargšų dėt į- 
po karei carĮ>alaikis gali at-įgijimo reikalingo kuro grie- 
imti, besitraukiant karei pa- biasi už vagystes. Teip, 
vojinga mat erzinti žmonės, nakčia 1 gruodžio du vargšai
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tų dar teip baisėtinu, jei nuo 
jo aukoms jų nereiktų bent 
kentėti fiziškų kančių. Bet 
jie matyt ant nieko nepaiso 
ir vagia, plėšia, kiek -tik jie 
įgriebia ir pila sau per ger
klę, kad net jiems atgal eina. 
Anot žinių iš Vilniaus jie su
perka artilerijai arklius dau
giausiai raišus, aklus, niekam 
netikusius ir laiko juos ant 
plyno oro, pririšdami alka
nus prie stulpų teip, kad tie 
negalėtų atsigulti. Žiūrint 
į tuos arkliapalaikius širdis 
suskausta, kaip jie išbadėję 
dreba nuo šalčio ir lytaus, 
kuomet jų prižiūrėtojai akis 
užsipylę goglinėja pakam
pėms. .

Iš Minsko.
Ant paskutinio nepaprasto 

susirinkimo miestinės rodos 
buvo pakeltas klausimas ką 
reikia daryti prašalinimui ne
rėdo laike sušaukimo rezervi
nių kareivių. Redoje balsai 
išsireiškė, kad dabartinis val
džių užbėgimas uerėdui, už
darinėjimas rando monopolių 
netik ką nesumažina nerėdo, 
bet dar priešingai jį padidi
na. Rezervistai kareiviai 
priversti yra permokėti už 
degtinę, kas, žinoma, Juos 
pykdo, todėl imasi prie plė
šimo savasčių gyventojų. 
Reda nutarė rūpintis apie at- 
mainymą šito Įtadavadijimo 
meldžiant gubernatoriaus pri
sakyti idant monopoliai mie
ste butų atdari ir kreiptis 
prie kariumeniškų valdžių su 
prašymu patai pinti stovinčią 
kariumenę ant kvatierų, o re
zervinius kazarmėse, priren
giant sušaukiamiemsiems iš 
rezervus kareiviams ir jų gi
minėms pusryčius ir karštą 
viralą. Ant to likosi paskir-

. 600 r. ir išrinkta tapo tam 
tikra komisija vedimui to rei
kalo.

Maskollja.
Caras Mikalojus pabarė 

Černigovo žemiškos instituci
jos perdėtinį už kalbą ir tele
gramą atsiųstą su reikalavi
mu konstitucijos, bet bausti 
už tai drąsuolio neišdryso. 
Pabarimu tuom, vienog •eiš- 
gązdino, nee visokios kitos 
korporacijos drąsiai reikalau
ja to paties, už ką caras pa
barė Černigovo žemininką.

Užrubežiuose buvo papli
tęs paskalas, buk carą Mika
lojų vėl apvaldė šalininkai 
reakcijos, priešininkai kokių 
nors paliuosavimų Maskolijos 
žmonėms.

Tame vienog, nors paskui 
užrubežių laikraščiai užgynė, 
turbut yra truputis teisybės. 
Rods patariantis, ant monyji- 
mo žmonėms akių, paliuo- 
savimas kunigaikštis Sviato- 
polk Mirskyj pasilieka ant 
savo vietos, bet rodosi kad ir 
jis jau susiaurino programą 
paliuosavimų. Laikraščiai 
teiposgi paliovė rašę apie 
konstituciją, jeigu bando at
siliepti, tai vien su išrodymu, 
jog Maskolijos žmonės dar ne- 
apsisvietę pakaktinai, kad ga
lėtų iš konstitucijos naudo- 
tiesi.

Vietoj konstitucijos, dabar 
laikraščiai rašo, buk kuni
gaikštis sutinka sutverti že 

miškas rodąs gubernijose, ku
rios galėsiančios rupintiesi 
apie materijališką pakėlimą 
ūkininkų. Žada panaikinti 
paspirtus, ko užrubežiuose 
jau nuo seniai nėra. Jeigu 
tik tokius paliuosavimus ir

žiurėti valdžią, sauvalia su- le ir pradėjo laužti medinį 
demoralizuotų biurokratų ne-į aptvarą vieno kapo, kur juos 
išnyks. sargas užtiko.

Nežinia kaip Maskolijos Iš atskaitos ant susirinki- 
žmonės priims tas earo paža- mo sąnarių vilniško skyriaus 
dėtas rando laikraščių kelia- draugystės veisimo ir gaudy
mas į padanges reformas, mo tuvių, laikyto 80 d. lap- 
Jeigu žmonės tylės ir niekoĮkričio, si rodo, kad gruo- 
svarbeenio nereikalaus, viskas 
Maskolijoj pasiliks po seno
vei, o po karei randas dar la
biau spaus ir Įiančios viso 
krašto ukėsus^ Jeigu žmo
nės gali ką nuo rando išrei-Į 1119, bertelyj 1114, 
kalauti, tai tik dabar, kol tyj 928, vasaryj 695, kovom, 
randui nesiseka ant karės 618 ir lapkrityj 289 pūdai, 
lanko. Ant to vienog rei- Iš viso ant vilniško turgaus
kia, kad ukėsai nesiliautų buvo atgabenta nuo lapkri- 
reikalavę ir parodytų, kad Jų čio 1903 m. iki lapkričio 1904 
neužganėdina caro manifeste Į m. 16625 pūdai tuvių už 105- 
pažadėtos reformos.

Šiaurinė Afrika.
Garsioj Morokko ciecory- 

stėj, šiaurinėj Afrikoj, vieti
niai gyventojai ir patsai sul- 
tanas stengiasi išvyti iš savo 
krašto visus europiečius, ne- 
iškiriant svetimų konsulių. 
Angliškas pasiuntinys prisa-l 
kė Anglijos konsulini Tange- 
re pasitraukti iš miesto.

Kadangi pagal sutarimą atidaryti skyrių namstaty- 
Anglijos su Prancūzija, Mo- »tės prie Vilniaus chemiškai 
rok ko pateko po Prancūzijos techniškos mokslainės. Įvyk- 
globa, Ui paskutine trankia įdymui šito projekto reikalin- 
savo kariška* pajiegas A lgie- ggB a prjgtatymas trečio 
re prie Mofokko rubežių jrį h j
rengiasi i karę su esančiu po , . . , , , , . _
jos globa kaimynu. Prancu- p**1 ‘techniškos mokslainės, 
zija Algiere turi apie 80000'apšvietimoministerisdavė su- 
kareivių^ Jeigu ištikroneap
sieis be karės, tai randas ren
giasi siųsti į Morokko 50000 
kareivių, ko pakaktų ant i'er
gą Įėjimo 5000 sultano karei
vių, kuris turi vos tiek pra
stai apginkluotų savo sosto 
apginėjų.
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Metas XII

Anot jo, Draugystė atei taklio mokinių; jis manė, kad
nančiame mete nori Į lošiamoje komedijoje kursto-
įtaisyti lietuvišką namą ręn- mi žmonės bėgti į Ameriką, 
giamai Tilžėje parodai, kuris kadangi čia labai sunku gy- 
galėtų pasilikti ant toliau* venti; tik pats ją perskaitęs 
kaipo lietuviškas muzėjus.! („Amerika pirtyje” yra iš- 
Tam reikalui iš Marienburgo versta ir išleista inžinieriaus 
vokietys Ha beris aukaująs 
diktoką sumą. Vienok ap- 
renkamas namas kaštuotų a- 
pie 6000 mk., todėl lietu
viams patiems teipgi liktųsi 
gera proga prisidėti su savo 
aukomis.

Karaliaučiuje, 27 d. lapkr. Į už kokių 7 mylių atvažiavo 
dvarponis Lokys iš Margunų ir nebegavo bilietų, kadangi 
atvažiavęs apsistojo viename jau viskas buvo išpirkta, 
viešbutyje. 9 vai vakare jis Kad butų buvę vietos, da 
liepė pas savę pašaukti uk- bent tiek žmonių butų prisi- 
tvėrį sakydamas, kad jam la- rinkę; bet ir dabar gryno . 
bai nesmagu ir jam rodosi, pelno buvo apie 200 rublių, 
kad jis mirsęs. Uktvėris {>a-, Lošiama buvo gana gerai, 
sitraukė ir už kelių minutų ir visas vakaras, galima saky- 
atėjęs savo svečią rado negy- ti, gerai pasisekė, tik tas 
vą; matyt pasimirė nuo šir- ,,Bože caria chrani!” dauge- 
diėa ligos.

Eitkūnai 29 lapkr. 
skutinėmis naktimis Kybar- versti 
tuose vienam žąsų pirkliui: žiui” surinktus per spektaklį 
pavogė 20 žąsų iš vagono, ki-; pinigus, Šiaulių pavieto vir
tam prapuolė 25 žąsys, tre- šininkas, Sosnovski, rūpinosi 
čiam 18 žąsų. Vagys vie- kitokiu budu parodyti aug- 
nok yra sugauti ir suareštuo- štesniaijai valdžiai savo val- 
ti, viens buvo minėto urėdnin- dinių ištikimumą: jis prašo 
kas, antras darbininkas. spektaklio įkurtojo Janušauo

22 d. lapkr. iš Neukrugo ko leisti prieš spektaklį grieš- 
paskutinėmis dienomis išėjo ti „Dieve, carą....” J. iš 
14 jaunų žvėjų ir nukeliavo karto nenori sutikti, sakosi 
į Bremerhaven parsisamdy- i už pasekmes jis neapsiimąs 
darni už bernus prie žvejybos atsakyti, bet, pagaliau*, bai- 
silkių, kadangi marėse buk mė paima viršų ir sutinka, 
žuvų nelikę ir jie neturį kuo. Tuomet viršininkas eina pas 
misti. Iš Pasargos pereitą 
vasarą 17 marių žvejų iškelia
vo aut šiaurjurių. Seni išti
kimi žvejai šneka, buk švie
žios marios yra teip ištuštė
jusio*, kad vos šešta dalis 
tinklų po Ją tebežvejoja. ,

Doviluose, 22 d. lapkričio. 
Vakar vakare likosi užpultas 
ir baisiai sumuštas bei su
spardytas bernas Martynas 
Gižas, kuris tarnauja Grik- 
šuose pas ūkininką Dovilą. 
Jis vakare apsilan cėDoviluo
se ir čia susivaidijo už mergą 
su dviem peštukais. Jam 
namon i>areinant, jie ant jo 
užpuolė ir teip jį su peiliais 
supjaustė ir aptrankė aštriais 
akmenimis, kad likosi be ža
do. Už savo gyvastį jis, 
vargšas, gali pasidėkavoti 
liuosininkei iš Baitų Povilie- 
nei, kuri užėjo lygiai į tą tar
pą. kada tie šelmiai paėmę 
jį nešė įmesti į grabę pilną 
vandens. Peštukai tie eeą 
du bernai, viens iš Kulių, 
kits iš Lėbartų.

Maciejaucko netikusioj ma
skoliškoj kalboj), leido jiems 
eiti, bet vėl uždraudė šokti; 
vienog jie šoko ir už tai tapo • 
nubausti....

Žmonių ant spektaklio su
sirinko labai daug; kiti net

griežiant „Bože caria”, išeitų 
ant scenos; tie nesutinka iš
eiti, bet vis tik už tiesą pake-. 
lia — ir jiems buvo baisu 
stačiai pasirodyti viršininkui 
tokiais „atžagareiviais”.... 
Prasideda griežimas. Žmo
nės sustoja, tik keletas ložoee 
sėdi; keletas išeina laukan; 
trįs švilpia, bet jų švilpimo 
visai negirdėt per muzikos 
trenksmą. Tuomet vienas 
vaikinas, „Draugo” organi
zacijos sąnarys, sviedžia į pu
bliką atsišaukimus: - „Susi
prask! m! ”, „Vyrai!”, „Vyrai, 
rengkimės į kovą!”(,,Draugo” 
organizacijos) ir,,Karė” (L. 
S. D. P.). Numesta buvo 
teip smarkiai, kad nieks nė 
nepasergėjo, iš kur jie išlėkė; 
šnipukų buvo daugybė, bet 
ir jie nieko nesuuodė, ir 
nieks nebuvo ne tik areštuo
tas, bet nė iškrėstas. Nelai
mė, beveik visi atsišaukimai 
nupuolė vienoj vietoj it ne
užilgo pakliuvo į viršininko 
rankas. Vis-tik tai buvo 
protestas, ir lietuviai (bent 
jų dalis) nepasirodė tokiais 
jau ištikimais. Viršininkas, 
priėjęs prie Janušaucko, sa
ko, kad nelaukęs to nuo lie
tuvių; kitas kinkadrebis lie
tuvis ;>aaiškina jam, kad tai 
esąs žydų darbas. Paskui, 
eidama iš lupų į lupas, šita 
naujiena visai augštyn kojo
mis persivertė: jyp, girdi, bu
vo maskoliški atsišaukimai 
„Mandžurijos užmuštųjų 
balsas”; kiti matę; kaip įbė
gęs į salę koks žydelis, įkišęs 
viršininkui į kišenių porą at
sišaukimų, paskui prilipinęs 
prie sienų ir išbėgęs.... Ki
ti vėl ,,patrijotai” pyksta, 
kad tie „pienburniai” berei- 
kalo,valdžią erziną; girdi, ne- 
beleisiąs daugiau viršininkas 
lošti. Užmiršta jie, kad ir 
dabar tiktai dėlto pradėjo 
leisti viešai lošti, kad per 
daug jau priviso slaptų spek
taklių. Pora nedėlių prieš 
viešąjį spektaklį ir buvo slap
ta vaidenama Šiaulių apygal* 
doje, ^Sįmet išleista L. S. D. 
P., Apuoko dranufc „Kovoje 
už laisvę”. Pasisekt ji, teip 
sau, pasisekė; žmonių buvo 
susirinkę netoli 100.

H Prūsų Lietuvos.
,, Lietuviška Tilžės Ceitun- 

ga” praneša apie lietuvišką 
šventę pernai įsteigtos ,,Ber
lyno Lietuvių Draugystės”, 
subatoj,’ 26 lapkričio, švęstą 
savo pirmą įkūrimo šventę. 
Draugystė da yra jauna ir 
pamiegos jos menkos ir mažai 
da žinoma lietuviams Berly
no; nežiūrint ant to ant šito 
apvaikščiojimo susirinko dik- 
tokas būrelis. Žiuponei R. 
paskaičius trumpą pasveiki
nimą, visi uždainavo: „Teip 
kaip perkūnai nesiliaus”, o 
potam svečias V. J. trumpoj 
kalboj nurodė kaip šiądien 
visos tautos kruta dėl išlai
kymo savo tautystės, prives- 
dams, kad ir mums, lietu
viams, reiktų tą patį atminti 
ir būti lietuviais. Neužmiršti 
tos šalies, kur esame- gimę ir 
augę ir garbėj laikyti tėvų 
kalbą ir papročius yra dora 
kiekvieno padoro žmogaus. 
Po jo kalbėjo draugystės 
pirmsėdis, trumpai papasa
kodamas apie draugystės už
dėjimą ir jos tarpimą bėgyje 
pirmų metų jos gyvenimo. 
Keletas draugų padainavo ži
nomą dainą: „Ko liūdi, puti
nėli” ir kelias kitas daineles, 
o i>askuL visi smagiai link
sminosi iki gerokam paryčiui, 
po ko išsiskyrstė su lukesčia 
kad ateinanti įkūrimo šventė 
sulauks pasididinimo krūve
lės draugų ir iškilmingiaus 
bus apvaikščiojama.

Lietuviška teatrališka 
draugystė Tilžėje 28 d. lap
kričio vakare laikė savo me
tinį susiėjimą, kuriame prof. 
Kuršaitis, kaipo jos pirmsė- 
dis išdavė atskaitą apie drau
gystės darbus perėjusių me
tų, podraug nurodydama jos 
užduotę ateinančiame mete.

y
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Iš Vilniaus.
Iki 1897 m. miesto valdžios
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Isz Lietuvos.

517 rb., tame skaitliuje lyde
kų 6870 pūdų.

Cenzūra leistų Vilniuje 
lietuviškų laikraščių ,,Biti
ninko” ir „ Vilniaus Žinių” 
yra pavesta A. V. Itomlen- 
skiui, baigusiam kursą Vil
niaus mokintojų institu
te. .

Valdžios Vilniaus moksli
nio apskričio padavė projek-

tikimą su ta išlyga, kad rei
kalaujami tam tikslui 27000 
rb. butų paimti ne iš iždo, 
bet iš miesto |plaukimų.

Vilniuje, kaip ir .kitur, ca
ro tarnai naudojasi iš pro
gos ir ūžia sau imdami pini
gus iš iždo ir rinkdami Juos 
nuo žmonių šelpimui karės 
aukų ir supirkic^imui karei 
bei kariumenei reikalingų 
daiktų. Uas jų gyvuliškas, 

(begėdiškas pasielgimas nebu-

Iš Krėvės, Vilniaus gub.
Krievuoee, Ašmenų pav. 

žmonės gavo daleidimą staty
ti naują katalikišką bažny
čią; skaitlius gyventojų, ku
riems pertoli yra pasiekti pa
rapijinę bažnyčią, siekia arti 
7500.

Laiškas iš Lietuvos.
Pagalinus, tapo leistas ca

ro valdžios Šiauliuose (Kau 
no gub.) lietuviškas spektak
lis— „Amerika pirtyje”. Il
gai vilkino, kaip jau žino 
skaitytojai iš senesnių mano 
laiškų, prikalbinėjo vaidenti 
„raudonojo kryžiaus” nau
dai, bet padavusis prašymą 
grapo Zubovo buchalteris Ja- 
nušautskas (iš Bublių) nesu
tiko, ir turėjo vyresnybė lei
sti, kaip buvo prašyta: Joni
škio padegėlių naudai. Vai- 
denama buvo 13 lapkričio; 
spektakliui pasibaigus, buvo 
iki 5 adynos ryto šokiai; per
traukų ir šokių laike griežė 
kareivių muzika. Ypatingas 
daiktas, pulkininkas iš karto 
nenorėjo leisti kareivių griež
ti kokiam ten lietuvių vaka
re; gimnazijos direktorius 
Koch nenorėjo leisti ant spėk-



LIETUVA

Vienam , savo 
Lietuvos” až buvau minėjęs, 
kad Vilniuje neleido vyre
snybė lietuviškai epaudint- 
lietuviij vakaro apgarsinimų; 
tuo tarpu Šiauliuos tapo lei
sta vienoj pusė] atspausdint 
maskoliškoj, kitoj — lietuvi
škoj kalboj; vakaro progra 
mos buvo atspausdintos vien 
tiktai lietuviškoj kalboj. It 
suvaikyk, žmogus, pagal 
kokius Įstatymus elgiasi tie 
valdžios tarnai? Kų jie nori, 
tedaro; atsakyti už savo dar
bus prieš nieką neprivalo....

Da vienas mažmožis. Šiau
lių lietuviai rūpinasi įkurti 
šelpimo draugystę tokią, ko- 

t kia jau yra Vilniuje, Mintau
joj, Rygoj, Petrapilėj, Ode 
soj; jau yra sutaisyti jos į-

• statymai' ir įduotas vyresny- 
: bei prašymas.

Rašydamas iš Šiaulių, ne
galiu užtylėti da vieno, dide
lį trukšmą padariusio, daly-

* ko: 22 d. spalių tenai buvo 
žydų darbininkų demonstra
cija Bielostoko -darbininkų 
šaudymui atminti, — tai bu
vo metinės sukaktuvės nuo 
to šaudymo. Buvo subata 
— žydams šventė. Pavaka
re didžiąja Šiaulių gatve — 
Nevskio prospektu — vaikš
čiojo daug žmonių; temstant 
jų skaičius da pasididino. 
Štai pakįla šauksmas: „šalin 
caro valdžia!”, ,,šalin tiro
nai!”, „tegyvuoja socijaliz- 
masF”.... Ima skraidyti po 
orą žydiškoj . .ir maskoliškoj 
kalboj parašytos proklemaci- 
jos; žydaj-darbininkai, susi- 
stumę vienas prie kito, eina 
ir šaukia; išsigandę poneliai 
neatsigrįždami bėga nuo to 
kio baisaus daikto, kad kar
tais ir ant jų nepultų apkal
tinimas. Policijos mieste 
buvo nedaug, kadangi ji bu
vo išvežta į Zarasų pavietą, 
kur buvo prasidėjusi tuo tar
pu mobilizacija. Vienas po- 
licistas sučiupo darbininką 
už sprando ir tęsia, bet tuoj 
gavo nuo kito darbininko 
lazda per pakaušį. — ir jam 
išsprūdo auka? Teip* ir nie
ko nesuėmė tą dieną; tik ant 
rytojaus areštavo* vieną, an
trą nužiūrėtą zydą-darbinin- 
ką. Demonstracijoje daly
vavo kokia pora šimtų žmo
nių; kiti, žinoma, būvu visai 
išnetyčių ten pakliuvę. De
monstracijos įspūdis ant mie 
sto gyventojų, aplamai 
imant, buvo labai geras, tik 
kai kurie tamsuoliai ėmė 
šaukti, kad jau pasaulės pa
baiga artinasi.... Gaila,

- kad čia da teip silpni lietu
viai darbininkai, kad jie nie
ko panašaus da neįstengia 
padaryti....

V. Kapsukas.

,, Laiške iš gyvens kaip dabar kad gyveno, 
mažėdami ant skaitliaus, kol pasi
liks ant galo bastančiais! būriais.

Amerikouluial aNtrmioruai pry*z» 
kyj.

Visi penki planetiniai satelitai, 
atrasti nuo 1846 m. yra atrasti per 
amerikonus. Jie apima Hyperio- 
ną septintą satelitą Saturno; Dieo- 
mošą ir Phoebusą, mažus mėnur 
liūs Marso ir Phoebe, devintąjį 
mėnulį Saturno.

Statistika ateiviu
IŠ pereitą metų ateivių į šitą ša

lį didžiausias skaitlius, 193,296 bu
vo iš Itajijos, sumažėjęs ant 37826 
nuo pernykščių metų, kuomet 177- 
656 atėjo iš Austro Vengrijos, su
mažėjęs ant 28855; 145141 iš Mas
koliuos; 46380 iš Vokietijos, prie
augis ant 6294; 38626 iš Anglijos, 
prieaugis ant 12407; 36142 iš Airi
jos, prieaugis ant 832; 27668 iš 
Švedijos, sumažis ant 653; 11843 
iš Grekijos, sumažis ant 2747 ir 
11092 iš Skotlandijos, prieaugis 
ant 4949. Iš rytinių šalių Japoni
ja davė didžiausią skaitlių ateivių, 
14264, sumažėjusį ant 5704; kuo
met Cbinija davė 4800, su priaugtu 
ant 2100.

Meksika apdovanoja Amerikieti.

Meksikoniška Astronomiška 
draugystė auksiniu medaliu apdo
vanojo W. H. Pickeringą, profe
sorių Harvardo universiteto už įo 
neseniai padarytą atradimą devin
tojo satelito planetos Saturno.

Indijon l*zki mokslaiuiu mokito- 
jai.

Kad Čiroki Indijonai yra pro- 
gresyviški, geriausiu davadu yra 
tas, jog Šiądien terp jų apšvietimas 
labiausiai yra išsiplatinęs, pasidė- 
kavojant penkiems metams darbo 
su tvirtu mieriu.

Šiądien ten yra dvigubai tiek 
čirokiškų mokintojų mokinančių 
mokslainėse, kiek jų randasi terp 
visų kitų šešiasdešimt penkių gen
čių Suvienytose Valstijose. Čiro- 
kiai visuomet atsižymėdavo progre 
syviŠkumu linkmėje apšvietimo. 
Penki metai atgal prasidėjo siste- 
matiškas rengimas jaunumenės 
Čirokių tautos prie mokinimo. 
Kursai tautiškose seminarijose bu
vo pritaikyti tam tikslui. Užbai
gę mokslus buvo pertikrinami, kad 
mokinimas mokslainėse yra gar
bingu užsiėmimu. Kaip veik jie 
pabaigė savo mokslą tautiškose 
mokslainėse, tuojaus jiems buvo 
duotos vietos čirokinėse mokslai
nėse. Jie tapo gerais mokintojais, 
kadangi negalėjo išeiti iš čirokinės 
seminarijos kol nebuvo pilnai iš
mokyti.

Kaipo išeiga šiądien yra 175 či- 
rokiai mokinanti mokslainėse In- 
dijinės teritorijos. Šitas yra vertu 
pasigėjimo čirokių tautai ir garbe 
budui mokinimo, kuris šitą darbą 
galėjo pastūmėti pirmyn.

v Daktiline* patino* Arizonoje.

Mėginimai valdžios auginti dak
tilines palmas Arizonos išmėgini
mo stotyj pasirodė teip pasekmin
gi, kad ateinantiems metams bus 
dadėta apie penki akeriai sodinių. 
Sodiniai sodyti 1900 m. pradėjo 
žydėti į trečius metus šešiosde- 

1 šimts veislių buvo su vaisiais pe
reitą vasarą. Už metų palmos 
pastojo vaisingos ir tai nuo šito 
meto patyrimo valdžios rįžosi pa
didinti plotą daktilinėms pai
nioms. Kiekviena paima su par-

apturėti supratimą apie skaitlių 
žūnančių kas metas aukų nuo 
visokių nelaimių užtenka pažvelg
ti į žemiaus paduotą oficialiŠką at
skaitą iš nelaimingų atsitikimų bė
gyje metų nuo 1 liepos 1903 iki 1 
liepos 1904 m. ant geležinkelių. 
Toji baisi atskaita yra šitokia.

Sužeistų laike pildymo tar
nystes .......................................43266

Užmuštų laike pildymo
tarnystes.....................................8867

Sužeistų pasažierių...............8077
Užmuštų pasažierių...............821
Abelnas skaitlius visų nelaimin

gų atsikimų ant geležinkelių bėgy
je metų yra 55.031 ypata. šitas 
pasibaisėtinas naikinimas žmonių 
gyvasties vyksta ne ant lauko ka
rės, ne per nuožmius žvėris ar su- 
sijušinusias aklas jaajiegas gamtos, 
bet taikiame laike, jieškant ne
kalčiausiu budu sau kąsnio duo

bos, stovinčioj ant augšto laipto 
civilizacijos šalyj Suvienytose Val
stijose.

Nelaime* aut geležinkeliu.

21 gruodžio atsitiko trįs nelai
mės ant geležinkelių. Greitasis 

Į trūkis iš Chicagos ant linijos St. 
1 Paul iššoko iš rėlių arti miestelio 
1 Lena, Mich. Mašinistas ir pečku- 
rys likosi užmušti ir penkiolika 

Į pasažierų sužeistų. Ties Somer- 
set, Va. nustojo gyvasties keturi 
geležinkelio tarnai susimušus trū
kiams iš priežasties blogo nustaty
mo šėoių. Trūkis Burlington ge- 

| ležinkėlio, einantis, į Omaha, Neb. 
I iššoko iš Šėnių. Mašinistas ir pec- 
kurys likosi užmušti.

Buffslo, N. Y. 20 d. gruodžio 
du tavoriniai trukiai traukiami 
kožnas dviejų lokomotyvų susimu- 

I Še ant užsisukimo ties Jewetville, 
i dvi mylios į šiaurias nuo West 
> Pails. 1 stabdytojas ir 1 pečkurys 
i likosi užmušti." Visos keturios lo- 
komotyvos likosi sudaužytos, o 

, keletas vagonų iššoko iš rėlių.

Galerai.
Nkw York. 22 gruodžio. Už- 

į gimęs gaisras nuo nežinomos prie
žasties džiovinimo kambaryj vakar 
po pietų ant Harto salos padarė 
daug baimės. Skalbiamas kamba
rys ir virtuvės, namas ilgio 200 pė
dų buvo netoli moterų kalėjimo, 

į Ugnis platinosi smarkiai ir kalėji- 
: mininkės baisiai persigando. Ka- 
i Įėjimo užveizdas T. F. King tuo- 
' jaus puolėsi jas gelbėti ir su pa- 
gelba tuzino policmonų apmalšino 

• persigandusias moteris, patalpin- 
’ damas jas į saugias vietas.

Bkliot, Wis. Sudegė čia pabri- 
, kas ūkiškų padarų ir gazinių ma- 
1 Šinų. Blėdis ugnies padaryta sie
kia >100000.

Pavoju* nuo nzydu.

Anot Paryžiaus laikraščio Petit 
, Parisien, Paryžiaus moterys yra 
' oficiališkai prasergiamos, kad ne
nešiotų raštuotų šydų, kurie pada
ro daugybę akių ligų. Tas pats 

' yra su šydais taškuotais baltais ir 
! juodais taškais, kurių ypatinga sa- 
| vybė yra išvesti akis iš fokuso. 
„Illiuziški” šydai labai plonos ma
terijos yra mažiausiai kenkian
čiais, ypatingai jeigu juodi ir 
nešiojami arti prie akių. Tas yra 

Į galimu daiktu,kad panašus praser- 
gėjimai galėjo būti duoti, kadangi 
tik neišmintingumas yra nešioti 
ant akių kokius nors marginius ir 
per juos žiūrėti.

pasirodo mažai veikiančiais ant 
kokios nors naudos tėvynei. Kiti 
vėl sako, ka<j jiems laikraščiai ir 
knygos nereikalingos, kad jie ne
skaitydami teip pat viską žino kaip 
ir tie, ką skaito.

15 gruodžio pasimiiė čion P. Jur
gelionis 82m. amžiaus, palikdamas 
dideliame nuliudime moterį su tre- 
jatu vaikučių. Velionis neprigu
lėjo ne prie jokios pagelbinės 
draugystės. BuVo prigulėjęs prie 
vietinės šv. Petro Draugystės, bet 
keli mėnesiai prieš myrį ją pame
tė. Jis likosi palaidotas savo kaš
tais ant katalikiškų kapinių. Prie
žastis mirimo yra susižeidimas. 
Dirbo jis popieriniame pabrike 
prie uždėdinėjimo diržų ant ratų. 
Pasilypėjus jam kopėčiomis užde* 
ti diržą, kopėčios paslydo ir ratas 
pagavo jam ranką ir abi kojas; de
šinė ranka ir abi kojos likosi nu- 
kirstos;po nukirtimui daugiau kaip 
adyną buvo dar gyvas.

Lietuvių čion nedaug ir tie pa
tys žūva, o vis per nelaimę; šįmet 
jau du tokiu budu mirį rado. Rei
kėtų jiems pasirūpinti bent pri
gulėti prie vietinės pagelbinės šv. 
Petro Draugystės ir Kuopos Sus. 
L. A.

K. P. Šimkonis.

Katakombų olose.
Pasakojimas W. Reymonto.

j net vandens tekėjimas viduryj 
aųuadukto ir barškėjimas augan
čių čia kaktėjų. Jie atsargiai ap
lenkė kokią ten žinyčią, terp ku* 

1 rios rukinimų žibėjo žiburėliai ir 
palengva traukė ant kalvos; per 
jos vidurį traukėsi senoviškas ke
lias via Apia.

Terp viešpataujančiosios visur 
tykumos girdėt buvo mušimas van
dens fontenose aplinkinių villių, 
kartais atėjo čia balsai fleitų, ku
rie dėl tolumos greitai nyko ore.

Kareiviai lipo ant kalvos po už
danga žalių vynvuogių krūmų, per 
kuriuos kur nekur veržėsi mėnulio 
šviesa ir darė ant žemės penkis 
sidabrinius arabeskus. Žmonės 
slinko tykiai, kaip dvasios nieks 
ne ištarė nė žodžio, nė pas vieną 
nesuskambejo ginklai; pasikėlę 
ant kalvos viršūnės, kur buvo 
daug akmenų ir lomų, ėjo dar su 
didesniu atsargumu ir kareivių ei
lė išrodė lyg krutančios dvasios. 
Visi buvo apsisiautę ploščiais su 
užleistais ant galvos kapišonai.

Kareiviai mikliai slinko krantais 
gilių rėvų, senų akmenų laužiny- 
čių, kavojosi ant valandėlės lomo
se, praslinko atsargiai per pavo
jingesnes, taigi per apšviestas mė
nulio vietas, pasilenkę traukė 
išilgai villių sienų ir kartas 
nuo karto, išgirdę garsų povo 
balsą, kokiu persergi nė jo juos The- 
odat, apsistojo, lyg be ženklo pra- 
puldami, slėpėsi nakties tamsoj.

Aš.nusileisiu į apačią, pažiū
rėsiu, ar visi jie surinko ir tuojaus 
duosiu jums žinią.

— Aš eisiu su tavim drauge — 
atsakė rymionas.

— Kaip nori.
tiedu įėjo į mažą kiemelį, pas

lėptą už namų, apsiaubtą didelėms 
akmenų skeliaudrom*, apžėlu
sioms liaurų krūmais ir rietenoms. 
Po viena iš skeliaudtįųbuVo įėji
mas į katakombas bet teip pas
lėptas rietenoms ir užverstas ak
menims, kad nežinant, negalima 
buvo jo suristi. *

Theodat nustūmė akmenis ir 
pirmas leidosi žemyn trepais, ry
mionas sekė paskui su nuogu kar
du rankoj.

Toj požemėj viešpatavo kapų 
tykumą ir tamsa. Ik begalinių 
koridorių ėjo nors sunkus bet pri- 
plėkęs oras; nežinomose gilumose 
įėjusius apėmė baim^,bet Theodat 
ėjo greitai, gerai jam Žinomu kori
dorių, kuriuom ėjo ne kartą klau
syti pasakojimų apie Dievą apie 
Avinėlį ir nemirtiną dvasią.

Toj baisioj tamsoj,kur ne kur gi
liose lomose, žibėjo liampukės ir 
rodėsi lyg draugai krutino auKsi- 
nius sparnelius, rodydami kelią.

— Ar dar toli? — paklausė ry
mionas tykiai ir bailią:, nes ir į jo 
nepažįstančių baimės Širdį pradėjo 
veržtiesi kokia ten neišaiškinama 
baimė.

— Toli atsakė Theodat prisi-

Isz Amerikos.
Sutars vilnas pakelti medvilnių 

preke

Nzws Orlzans. 21 d. gruodžio. 
Visas .pietinis medvilnių apskritys, 
paimant augintojus, bankierius 
vertelgas, meklerius ir prekėjus, 
santaraujasi sutveri tautišką med
vilnių biurą su mieriu sulaikymo 
pardožės dėlei įgijimo aukštesnių 
prekių.

y KlMzaMi pakėlimui preke* 
cukrau*.

Aplaminiai pardavėjai valgomų 
daiktų dedasi į krūvą visu pakraš
čiu Pacifiko, idant pakelti prekę 
cukraus; šitas jų.ryšys išėjo į akš- 
tę pasitraukus nuo trusto šešioms 
firmoms.

Didelis suvartojimą* medžiu.

Metinis suvartojimas pašėnių 
ant 203182 mylių geležinkelio Suv. 
Valstijose yra 114000000. Kasmet 
darosi didesnė sunkehybė gauti 
užtektinai pašėnių. Buvo bando
mos granitinės, metalinės ir ce
mentinės pašėnšs, bet niekur jų 
vartojimas nėra priimtas. Ant ge
ležinkelių Europoje nuo seniai 
pašėnės yra pagerinamos visokiais 
chemiškais budais, kurios trigubai 
tiek laiko kiek paprastos. Giri- 
ninkystės biuras Wasbingtone jau 
nuo ne kurio laiko daro tolygius 
išmėginimus.

Ateitis Ipdfjonu.
James Mooney,sąnarys Smithso- 

niškojo biuro etnologijos mato be- 
viltinę ateitę Indijodams, terp ku
rių jis yra praleidęs didesnę dalį 
ąavo gyvenimo. Jis tiki, kad In- 
dijonų visiškai nėra galima civili
zuoti, kad jie, neturėdami ambici
jos prie pagerinimų ar progreso,

gabenimu ir įsodinimu valdžiai 
atseina kuone >5.00, bet laukiama 
nauda iš auginimo daktilių yra 
teip didelė, kad šitas užsiėmimas 
yra apsimokamu prie vidutinių 
kaštų. Plantacija prie paskutinės 
atskaitos turėjo 799 gyvas palmas, 
kurios išdavė 502 atžalas, kurios 
turi eiti ant abelno aprūpinimo. 
Kada šitos atžalos pasidaris dau
ginus skaitlingos, tai ir visumenei 
bus galima gauti kelias parinkti- 
nas veisles importuotų iš daktilių 
auginimo centrų už tam tikrą pre
kę.

Nuszove du kitu* ir pat* save.

Lockport, N. Y. 21 d. gruo
džio Fred Jonės nušovė našlę 
Goordricb, kuri nenorėjo už jo ei
ti ir buvo išpirkusi ant jo varantą, 
ir konstabelį, ir ant galo pats save. 
Konstabeliui skaitant varantą Jo
nės šovė į jį paskui į moterį. Ant 
galo nusišovė pats.

Pati nUMzove vyra.

Farmerio pati iš Cripple Creek, 
Colo. Williamo Gladen nušovė 
vyrą vienu taikiu šuviu už tai, kad 
jis ją buvo nemielaširdingai sumu
šęs.

Budege begelbedama vaikus.

Bangore Menominee atsitiko 
baisi nelaimė. Pati farmerio John
son, norėdama išgelbėti iš degan
čio namo du savo vaiku, įšoko į 
liepsnas ir neišgelbėjusi vaikų, pa
ti gyva sudegė.

Aukos geležinkeliu nelaimiu.

Turbut niekur kitur tiek aukų 
nežūva nuo visokių nelaimių įvyk
stančių per neapžiurumą ir prisi- 
taikimą neva išrenkamų per žmo
nes sąnarių valdžios, o ant tikrų 
tarnų piniguočių, ir nerėpišką go
dumą pačių piniguočių. Kad

ISZ 
Lietnviszkū dirvų.

Iš Haverhill, M am.
Čianykščiai lietuviai gyvena su

tikime, nors yra susirinkę iš kelių 
gubernijų; daugiausiai vienok jų 
yra iŠ Vilniaus gub.

Yra čia kelios išdirbystės, bet 
lietuviai dirba daugiausiai popie
tes ir čeverykų pabrike. Kai-ku- 
rie užsiima pirklysta, vienas laiko 
sankrovą valgomų daiktų ir vie
nas pardavinėja drabužius ir viso
kius mažmožius. Turi jie teipgi 
kareivišką draugystę šv. Kazimie
ro. Gyvuoja ji jau apie keturi 
metai, bet stovis jos yra silpnas. 
Terp čianykščių lietuvių apie tau
tiškus reikalus nieko nesigirdi, ka
dangi skaitlius skaitančių laikraš
čius yra menkas. Skaito jie čia 
daugiausiai jų vadinamą „Tlradai- 
ką;” iš viso vieną patėmijau skai- 
tantantį „V. Liet.” ir apie penkis 
skaitančius „Lietuvą.” Reikėtų 
Haverhilliečiams sykį pabusti iš 
šito miego ir pradėti krutėti ant 
tautiškos dirvos, kaip ir kitur 
kad lietuviai kruta.

Uždarbiai čia siekia nuo >8 iki 
>18.00 ant sanvaitės. Šiuo laiku 
yra privažiavusių Čia daugelis pa
bėgėlių iš po maskoliškos letenos, 
bet pribuvusiems sunku yra darbą 
gauti, kadangi dirbtuvės dirba ne- 
geriausiai.

K. P. Šimkonis.

Iš Turners Falls, Mass.
Čion lietuviai užsiima darbais 

pabrikuose; mažai terp jų yra, ką 
uždirba daugiau per >L50 ant die
nos. Čionai kaip ir visur kitur 
randi nevienodas nuomones. Terp 
jų randasi ir toki, ką skaito save 
už labai daug žinančius, bet jie

Syrijonas Theodat, vergas bit- 
nistas turtingų namų Claudio ėjo 
greitai, o paskui jį traukėsi ilga 
eilė krutančių šešėlių, kurie be jo
kio balso, atsargiai slinko išilgai 
ciecoriaus sodų, per kalvas, ant 
kurių slėpėsi vilės Rymo didžtur
čių.

Naktis buvo graži: pavasario 
mėnesienos rami naktis.

Iš sodo vėjas nešė kvapą žydin
čių žiedų, kartas nuo karto spie
giantis balsas povo ardė tykumą, 
arba staugimas ir knarkimas dras
kančių žvėrių uždarytų klėtkose 
griovė baisiai ir ilgai.

— Atsargiau! 7— prašnabždėjo 
Theodat, užeidamas ant vidurio 
uoloj iškalto tako; eilė traukiančių 
paskui Šešėlių pasislėpė tamsoj 
šešėlio apsiaučiančios ciecoriaus 
sodą sienos, apaugusios rietenų 
girliandomis.

Toli nuo upės Tibero, tamsoj 
sužibėjo žiburiai ir vėl prapuolė ir 
tuojaus potam koki ten beveik ne
jaučiami oro drebėjimai apreiškė i 
prisiartinimą žmonių.

Theodat priguli prie žemės.
— Eina.... Tai broliai.... 

krikščionys.... greitai potam at
sikreipęs prie, varomo ginkluoto 
pulko, kuris stovėjo šešėlių.

— Ar užpulti ant jų? — paklau- , 
sė tas.

— Ne. Jus eisite paskui manę, 
mes paimsime visus katokamboec. 
Atsargiau! meldžiu jus atsargiau! 
Jie tuojau bus čia. Nors kas žin 
ką išgirstumėte, tylėkite.... ne- > 
parodykite savo čia buvimo.... 
kaip karščio apimtas kalbėjo syri- 
jonas išdavėjas.

—O jeigu tu vedi mus į kilpas.. I 
tai.... — pulko vadovas prasklie- 
dė ploščių . ir švystelėjo nuogu, 
trumpu kardu.

Theodat nieko neatsakė, sėdo 
prie stovylos ir ramiai laukė einan
čių nuo apačios, nuo Tibro pusės, 
kurių žingsnius neramiai išgirdo.

Neužilgio mėnulio šviesoj pasi
rodė žmonės; buvo trįs: rrįs sene
liai piemenų drabužiuose iš avių 
kailių, basi, išdžiuvę, panašus į į 
cinikus mokinusius savo filizofijos 
gladiatorių apsistojimo vietose ki
toj Tibero pusėj.

— Avinėlis Dievo — praŠnabž-1 
dėjo Theodat, priklaupęs prieš 
juos; žodis tas buvo pasveikinimu, j 
o drauge ir ženklu pasipažinimo 
terp krikščionių.

Senelis, einantis pryšakyj, pa
kėlė ranką ir ją ištiesęs ties klū
pančiu, tykiu balsu pasakė:

— Palaiminti saugojanti, nes jų 
yra dangaus karalystė.

— Ar visi priėjo? — paklausė 
klūpančio syrijono vienas iš sene
lių.

— Visi. Aš tėmijau čia su tū
lais iš brolių. Eikite ramybėjl

Seneliai praėjo ir prapuolė šešė
lyj juodų ciprisų augusių abipusei Į 
kelio, o Theodat pašoko ir ilgai 
žiurėjo paskui, sujudintas ir apim
tas neišaiškinamos baimės.

Ant galo jis sudavė varine ran
kena trumpo kardo į akmenį ir 
tuojaus išviešpatavusios prie sie
nos tamsos, iš krūmų augusių pa
kelėj išlindo daugybė figūrų, ku
rios artinosi teip tykiai, kad nesu
skambėjo nė vienas kardas.

— Jau visi. Ką tik praėjo smar
kiausias jų kunigas. Už valandos 
mes turime būti ten! — pasakė 
Theoadat, rodydams tolimas kal
vas, melsvos* viršūnės kurių atsi
mušė mėnulio šviesoj iš aquadukto 
sienos.

Visi traukė tylėdami, su didžiau
siu atsargumu, nes reikėjo, kad 
nieks nepatėmytų kareivių ir ne
persergėtų žvėrių, ant kurių buvo 
užmestos kilpos.

Per tūlą laiką kareiviai ėjo šešė
lyj aquadukto, kurių lyg milžiniš
ka tamsybė su šimtu galingų kojų 
trankėsi per lygumą. Viešpatavo 
tokia tykumą, kad girdėti buvo

Theodat, besiartinant prie sienų 
akmenų laužinyčių, kuriose rinko
si krikščionys, vis tankiau stab
dė kareivių pulką, kadangi jam tik 
žinomose vietose kada pastatinėtos 
tikinčių sargybos, kurie, dėl besi- 
dinančių persiskirimų, buvo la
bai atsargus. Jis liuosavo tas sar
gybas neva ant prisakymo vyriau
siojo kunigo, kadangi ji terp 
krikščionių pažinojo kaipo vieną 
iš karščiausių pasekėjų Avinėlio 
ir kaipo žmogų sėdėjusį Mamerti- 
no kalėjimuose ir kentėjusį kan
kinamus.

Theodat atsiminė apie kankini
mus; ant jo kūno dar neužgijo 
žaizdos nuo sudegelių, kuriais 
spirgino jo šonus ir tamsus veidas 
syrijono pasidarė palšu nuo skau
dėjimo ir suerzinimo, kurie ūmai jį 
apėmė.

Jis vedė kareivius vis taileng- 
viau, kartas nuo karto sustojo ir 
žiurėjo aplinkui deginančioms 
akims, lyg jieškodams atsakančios 
vietos pabėgimui, bet kiekvieną 
kartą patėmijo tamsoj rustų veidą 
kareivių vadovo ir paniurusias akis 
kareivių jį dabojančių.

Ant galo jie išėjo ant kelio via 
Apia ir ten prie kokio sodoTheo4at 
prisėdo, vadovas signalu sušaukė
kareivius einančius išskirstytoms 
eilėms. Tuojaus kareiviai susirinko 
suspaustoms eilėms ant vidurio 
kelio, jau nesislėpė. Ėjo tykiai, 
bet nepaisant ant to, žingsniai ke
lių šimtų žmonių ant kieto bazalti- 
nio kelio buvo girdėt, kadangi per 
namų vartus pasirodė galvos ver
gų ir jų ponų. Dekarionai, pama
tę tą, švystelėjo su kardu ir tuo
jaus atidaryti vartai užsidarė ir 
veidai žiūrėjusių pabalo iš baimės.

Kareiviai ant trumjx> laiko su
stojo Šešėlyj medžių augančių ap
link kokią stovylą ir metančių 
vandenį fontenų. Girdėt buvo pri
sakymai ir po kokiam laikui karei
viai eilėms apstoję kalvos viršū
nę, ant kurios terp ciprinų stovėjo 
pusiau sugriuvę namai, čia 
buvo įėjimas į požemines ola«, 
žinomas tik syrijonui išduotojui

klausydams atbalsiui savo locno 
balso, o paskui, ant kiekvieno su
siveržimo koridorių, kaipi drąsin
dama savę, kalbėjo sau, — Liuo
sybė! Liuosybė.

Ir akys jo uždengtos tirštais sy- 
riškais blakstienai^ žibėjo iš 
džiaugsmo teip didėlio, ’ kad jis 
kartas nuo karto turėjo sustoti, 
kad įgauti reikalingas pajiegas, 
bet tuojaus turėjo žengtį tolyn, 
kadangi rymionas lengvai suduo
damas su nuogu kardu į petį, šal
tai kalbėjo:

— Vesk!
Ir Theodat ėjo ir kada abudu at

sirado ant platformos, nuo kurios į 
visas puses traukėsi kaipi labirin
tas tamsių kelių, j>až$urėjo į užpa
kalį. Rymionas papelynavo nuo 
baimės ir su išgąsčiu žiurėjo į sie
nas į jų lomas, kuriose, lyg gra
buose padailintuose parašais ir 
emblemoms, gulėjo šimtai pasimi
rusių ir užkankintų krikščionių. 
Urnai abudu sustojo, kadangi iš 
nežinomos tolumos, ii gilumų ati
darančių Šimtus juodų nasrų, toje 
mirties tykumoj išgirdo silpnus 
balsus giesmės, kurie skambėjo 
teip baisiai, kad abudu iš baimės 
pabalo. Giesmė trinkėsi ilgai ir 
rodėsi, kad tai yra hymnas numi-
rusių.

Ant galo ji nutilo, o juodu dar 
klausė perimti baimės prieš tą 
neišpasakytą tykumą, kokia vėl 
užgimė, ją ardė tik braškėjimas 
degančio žiburio.

— Vesk! — prašnypštė rymio
nas, žengdamas prišakin, kadangi, 
velijo matyt geriau mirtį, negu 
stovėti toj baimėj, kuri jį vis la
biau ir labiau stengėsi apvaldyti.

tiedu greitai žengė toliau. Teo- 
dat užtikrinėjo, kad jau ne toli, ir 
ištikro buvo netoli, bet su juom 
darėsi kas ten baisaus; jis kas va
landą stojo, trynė akis, čiupinėjo 
savę su ranka, lyg norŠdams per
sitikrinti, ar turi kardą ir nuolatai 
kalbėjo sau: Liuosybė 1 Liuosybė! 
bet dvasia jo buv$ perimta bai
mės. Vienoje koplyčioj, kokių 
buvo daug katakombose, jis ilgai

kardą ir abudu, tylėdami pasitrau
kė į Šalį.

— Greičiau! greičiau — greitai, 
karščiodamas, beveik be mislies 
murmėjo syrijonas. Visi jau su
sirinkę, aš visus juos minu po ko
jų ciecoriaus; visus juos atiduodu 
tau, ir kunigus ir brolius ir naujai 
įšventintus. Tu matei, pone, ten 
buvo ir dievobaimingas Rufins,tri
būnas.

Bet rymionas nieko neatsakė, 
tik pakėlė žiburį, priartino jį prie 
veido syrijono ir su paniekinimu 
spiovė jam ant veido.
- Theodat greitai bėgo ir kada jie

du priėjo prie pirmutinės platfor
mos, nuo kurios į visas puses bė
go karidoriai, jis pažiurėjo ir pašo
ko atgal. *

Prieš jį stot ėjo Christus su iš
tiestoms rankoms ir žiurėjo į jį.

Syrijonas metėsi į kitą koridorių, 
kadangi jis žinojo visus išėjimus ir 
pradėjo trinti akis.

Bet ir Čia stovėjo Christus su iš
tiestoms rankoms ir meile žiurėjo 
iii

Syrijonas sustojo; baimė teip jį 
apvaldė, kad jis prisiglaudė prie 
sienos ir drebėdamas, ilgai stovėjo 
su užmerktoms akims, uedrysda- 
mas pasikrutinti iš vietos, ne 
drysdamas kvapą atgauti. Ant 
galo, atsigriebęs jis su baime apsi
dairė ir lyg vejamas furgurų,metėsi 
į pirmą jiatiktą koridorių, bet ir 
čia....
' Stovėjo Christus su ištiestoms 
rankoms, Šviesus, milžiniškas, žiu
rėjo į jį.

Theodat lyg nustojo proto, suri
ko, metė ant žemės žiburį, pasi
šiaušė iš baimės, ir sugrįžo atgal 
ant platformos, mėtėsi į perėji
mus, grįžo atgal, puldinėjo ant že
mės, atsimušinėjo į sienas, iŠ bai
mės rėkė, Šaukė, nes visur matė 
jis spinduliuojantį paveikslą, vi
sur matė ištiestas rankas, visur pa
tiko šviesias akis.... visur.... vi
sur.. ..

Syrijonas uždengė galvą ploš- 
Čiumi, užmiršo apie rymioną, ku
ris pasiliko vienas tose baisiose 
olose, Šaukė nežmonišku balsu 
melsdamas susimylėjimo; paskui 
leidosi koridoriais, nežinodams kur 
bėga, kas su juom darosi, vejamas 
baimės, nusiminimo ir atbalsiais 
šauksmų sekančių paskui jį, kurie 

I rodėsi jam balsais mirties. Tbeo- 
dat norėjo jau grįžti į koplyčią, 
norėjo melsti brolių atleidimo, pa- 

' sirengęs buvo eiti ant kančių ir 
nors girdėjo giesmes brolių, nors 
matė žiburius ir žinojo, kad jie ne 
toli, negalėjo jų rasti, negalėjo iš
eiti iš požemių, negalėjo jose ir

' pasilikti.
Ant galo kentėjimai jo perėjo 

i rūbelių, jis nusiminime pakėlė 
kardą ir su juom metėsi ant spin
duliuojančio regėjimo su ištie
stoms rankoms, kuris visur užsto
jo kelią. Kardas perkirto orą ir 
ant syk tibukšiai savo jausmą pa
juto, kaip tos ištiestos rankos ap- 
gliebia jį ir koks ten tykus balsas 
kaipi iš kapo kalba:

— Theodat, už savo locną bai
mę tu nori parduoti laimę ir gyva
stį visų! 

• •

Ciecorius tą naktį ir sekančiose 
veltu laukė sugrįžimo kareivių va
dovo, naujų krikščionių Belaisvių 
ir Theodato.

šimtis buvo be pajiegos mokintis 
dėlei ligūstų pasekmių šlakuotos 
šiltinės ir kitų ligų ir rinktas nuo
šimtis buvo sergančių džiova.

|| Areštavimai Varšavoje. Ne- 
' seniai čia atsibuvo areštafimai terp 
besimokinančios jaunuomenės, y- 
patingai terp mokinių vidurinės 
techniškos molcslainės Mitto. Bu
vo daromos teipgi kelios kratos, 
terp tų namuose Mitto Mokslainės 
su mieriu surasti vieną mokinį ku
ris pasiskubino pasprusti užsienin. 
Policijai pasisekė sugriebti keletą 
išdavimų „Proletarijato,” pečėtį 
tos organizacijos ir spaustuvę, ku
rią užtiko bespaudmant kokius.ten 
atsišaukimus.

II 21 d. gruodžio visą Londo
ną apgulė tokia tiršta migla, kad 
per kelias adynas visokis judėji
mas ant gatvių apsistojo. Nė ve
žimai negalėjo judintis, nė žmonės 
vaikščioti šalitakiais. Sužiebimas 
elektriškų žiburių nieko negelbė
jo. Ant galo apstatė gatves vai
kais su liepsnojančiais dervokš- 
niais ir prie jų žaros įstengė pa
grąžinti tvarką ant gatvių. Jokia 
trūkis neišėjo iš miesto per pusę 
dienos.

hz visur.

H Baisus pasipiktinimas įvyko 
Danijoje išėjus į aikštę, kad te
nykštis karės Ministeris Marzcn 

' pavedė valdžios pabrikus ginklų 
ant valios caro ir kad dieną ir nak- 

' tį dirba ten Maskolijai ginklus. 
Pasipriešinimas grūmoja dideliais 

' skandalais, į kuriuos bus įpainiuo- 
tas ir patsai dvaras, kadangi carie- 

j nė Maskolijos yra duktererim da
< niškojo karaliaus.

U DidkunigaikŠtis Meklenburg. 
1 šverin padavė iš naujo prašymą 
seiman savo kunigakŠtystės dėlei 

Į pakėlimo jam pensijos, nes tos, 
| kurią dabar ima iš valdžios iždo 
Į neištenka jam ant pragyvenimo. 
’ Nežiūrint ant kauiinimų valdimn- 
' kų seimas atmetė kunigaikščio 
‘ prašymą ir rodija jam gyventi su 
' paČėdu, idant jam gaunamos iŠ- 
' mokesties užtektų.

H Berlynas pramynė kelią į nau- 
į ją ir prižadingą išdirbimą gatvinių 
' gelžkelių. Su pagelba elektriškų 
omnibusų, gaunančių savo pajiegą 

' nuo viršui esančios stričkės, buti- 
i n urnas ypatingo kelio nėra rėilin- 
I gas, o greitumas yra dešimts my
lių per adyną paprastais plentiniais 

, keliais.
Su guminiais ratlankiais ir tam 

tikrais ratais neduodančiais susto-, 
! ti sniege jie yra greitu ir kuone be 
trenksmo važiavimu. Ėjus žings
nį toliau ir pritaisius stričkę po 
žęme, Šitie omnibusai butų dideliu 
pagerinimu dabartinių gatvių ka- 
H’

II Gubernatorius Maskvos iŠlei- 
’ do aplinkraštį draudžiantį visokią 
1 agitaciją priėmimui konstitucijos, 
i Bulmistras miesto kunigaikštis 
Galicyn likosi prašalintas nuo vie
tos už tai,kad neužgynė miesto ro
dai užgirti rezoliuciją reikalaujan-

< čią konstitucijos.
____________

- Tirinėjimas prekybiškojo kam
bario Londone provoje atsitikimo 
ant šiaurinių marių pasibaigė 20 
gruodžio. Reikalavimai nuo mas
koliškos valdžios siekia sumą >600- 
000.

savo brolių. žiurėjo ir storai užkaltą Christaus
Theodat greitai ėjo prie tų na- ' paveikslą su avinelųi ant pečių ir 

mų, bet ant pusės kelio sustojo ir paskui, bėgdamas, «šoko pryŠakin 
pažiurėjo ant Rymo, kurį nuo tos prie ugnelių, kurios pasirodė gilu- 
kalvos galima buvo matyt kaip moj, už kurios aiškiai buvo girdėti 
ant delno ir jis išrodė kaipi eilė žmonšę balsai.
akmeninių keturkampių. Mėnulis ’ Rymionas pasiliko šešėlyj, o sy- 
kilo vis augŠtyn, kalvos skendo rijonas prisiartino prie skylės, per 
balzganoj migloj, per kurią žibėjo kurią matyt buvo Šviesa ir pažiu- 
paauksuoti stogai didžturčių ir rėjo į koplyčios vidurį.
ciecoriaus ruimų; kairėje pusėj, už Senelis, kuris neseniai jį laimino
ciecoriaus sodų, prie Tibero su
posi migla, o arčiau neaiškiai ro-
dėsi chaos namų ir žinyčių apsiau
stų mėlsvos mėnulio spindulių švie 
sos.

Syrijonas žiurėjo į miestą pla
čiai atidarytoms akims ir dvasią jo 
pripildė nuožmus džiaugsmas, 
kadangi jis atsiminė pažadėjimą 
ciecoriaus, kuris, už išdavimą 
krikščionių žadėjo jam laisvę, 
turtus ir Rymo ukėso tiesas.

* * *
Theodat prisiartino prie namų ir 

pabarškino krikščioniams žinomu 
budu.

— Avinėlis — garsiai šuktelėjo 
per esančią duryse skylę.

— Įeikie ramybėj! — atsakė bal
sas iŠ vidaus.

— Ar dievmaldystė jau prasidė
jo? k

— Tikrai, nes neseniai čia jėjĄ 
Amtinos; jis Šiądien skaitys laišką 
Povilo — ramiai atsakė senelis, 
paduodams tfrijonui uždegtą žva
kę, susidedančią ir paveikslo vir
vučių pamirkytų dervoj.

Theodat ištiesė ranką prie žva
kės, bet vietoj jų paimti, su kardu 
pardurė senelio gerklę, kuris ištie
sė tik rankas ir puolė ant veido, 
valandėlę krutėjo ir numirė. Po
tam syrijonas išėjo iš namų ir atsi
kreipęs į laukiantį kareivių viršinin 
ninką, pasakė:

ant kelio, sėdėjo terp tikinčių dra
bužiuose Egipto kunigų ir ligiu,
tvirtu balsu kalbėjo;

„Laiminkite persekiojančius jus, 
laiminkite, bet ne keikite.”

„Ne atkerŠinkite pats, nes man 
atkeršijimas priguli aš užmokesniu 
— sako Viešpatį.”

„Nesipriešinkite piktai.”
Bet Theodat nieko negirdėjo ir 

nieko ne matė; žiūrėjimas jo bu
vo kaipi prikaltas prie Christaus 
paveikslo stovinčio ant altoriaus 
su ištiestoms rankoms ties tikin
čiais; gelsva šviesa nuo degančių 
nedėgulių kybančių išilgai sienos 
apšvietė Christaus veidą ir ran
kas lyg su meile apimančias visą 
tą minią žmonių su fiersiėmimu 
klausančių žodžių senelio.

Liepsna degančių nedėgulių 
kraujiniais spinduliais kilo augštyn 
prie skylės, per kurią mušėsi oras, 
Šviesa ir Šešėliai slinko ant tuščių 
sienų, ant galvų žilų senelių, mo
terų ir vaikų; šventi žodžiai darė 
gilų įspūdį ant tikinčių, kartas nuo 
karto girdėt buvo dūsavimai, 
verksmai, kaip kada girdėt buvo 
net jserimantis rėksmas, kada se
nelis paminėjo užtikėjimą, o pas
kui vėl užstojo tykumą ir akys 
brolių kreipėsi prie 'Christaus vei
do ir galvos vien prieš jį pasilen
kė.

Theodat pašoko atgal, kat^ngi 
pajuto ant savo peties rymiono

II Du oficierai vokiškos kariu- 
menės: 29 metų E. Effe ir 23 me
tų A. Nayer, draugystėje kapitono 
Beli Arley metai atgal leidosi ke
lionėn aplinkui svietą. Jie aplan
ke Europą ir dabar atvyko į Suv. 
Valstijas. Visa jų kelionė turi 
trauktis penkis metus ir kas įdė
miausiu yra, jie pasileido jon be 
jokių pinigų. Atvykę į kokią vie
tą jie laiko atskaitas ir surenka rei
kalingus užsilaikymui ir kelionei 
kaštus. Dar turi apkeliauti pieti
nę Ameriką, Australiją, Aziją ir 
Afriką. leigu laimingai atliks ke
lionę, tai pagrįžę į Vengriją aptu
rės >25000, nuo tenykščio pasilink- 

I sminimo kliubo. Belą Arley ap
sirgo ir jį draugai paliko South 

Į Bende, Ind., kur jis gydosi ligon- 
I butyj.

II Prancūzijos uoste Havre 21 d. 
Š. m. atsibuvo išmėginimas naujai 
išrastos kanuolės. Šalę Štabo lai- 
vynės dalyvumą ėmė šituose išmė
ginimuose keli ministeriai ir pen- 
kiosdešimt senatorių bei atstovų. 
Kaštai vienos kanuolės išneša Šim- 

j tą tūkstančių dolerių, o pasekmės 
[ mėginimų esą puikios. Šūviai ši
tos kanuolės permušą storiausią 

Į šarvinę plotvę. Vienas iš genero
lų po užbaigtų išmėginimų išsi
tarė, jog Šimto tokių kanuolių už
teks apsaugojimui visų Prancūzi
jos pakraščių.

II Berlyno mokslainių vaikai pir
mą syk Šįmet buvo egzaminuoja
mi sveiktos užveiždos ir suradimai 
pasirodė pastebėtini. Dešimtas 
nuošimtis yra surasta be ganėtino 
suaugimo ar tai protiškai ar kū
niškai, atlikimui mokslainės darbo 
ir likosi pasiųsta namon ant šešių 
mėnesių daaugti. Šešioliktas nuo

II Didelė kompanija iš ameriko
niškų ir norvegiškų kapitalistų li
kosi sutvertą su mieriu pervežio- 
imui pasažierių terp Švedijos bei 
Norvegijos ir Suvienytų Valstijų.

II Terp kareivių Vokietijos ka? 
riumenėje pietinėje Afrikoje iki 30 
d.lapkričio buvo 974 atsitikimai ti- 
fuso; iš tų mirė 184 ypatos.

II Caras Mikalojus nupirko visą 
privatišką rankių VereŠčiagino ab- 
rozų, išstatytą ant licitacijos už 
>50000.

4 Lenkas Kaz. Koszatski Sedle- 
cuose išrado aparatą užrašinėjimui 
gaidų grajijant ant fortefiano. Ši
tas būdas ženklinimo gaidų yra la
bai aiškus ir neturi jokios sunke
nybės perrašinėjimui jų ant tam 
tikros popieros, dėka pritaikytai 
rašybai, aiškiai pažymėjanČiai pu
sines gaidas. Apsirikimas tiesiog 
nėra galimas. Šitas išradimas la
bai palengvina technišką darbą 
kompozitorių, kurie pritaikę apa
ratą tiesiog gali posmuoti grajida- 
mi ant fortefiano. Aparatas ženk
lina teipgi su pilnu tikrumu ir tak
tus. Naujas išradimas be abejo
nės turės platų pritaikymą sviete 
muzikos tuomi labiaus, kad padir- 
binimas jo busiąs sulyginamai pi-

Dykai!
Gražu dldali ir labai gera kalaodonu 

varta 25c gauni dykai, jei užairajzy- 
■1 iaikrassU „Lietuva” ir užmokėsi 12 00 
už viso meto prenumerata iu virsxaus. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikrasztis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 12.00 su savo aisaktu adresu 
o gausi , Lietuva” kas subata per visa 
'meta ir puiku kalendorių dovanai.

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

A. OL8ZEW8KIS, 
934 33rd 8t. Station ®0. Chioagu, 11
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Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal Bitnerj, 
dulkių ore nė elektriškos, nė saulės šviesos 
spindulių ne butų matyt.

Tyndal užleido elektrišką šviesą ant dū
delės, kurioje buvo pervarytas per medvilnės 
kamštį oras ir pasirodė, kari tas šviesos spin
dulys, kuris aiškiai buvo matyt nepervaljta
me, neperfilti uotams ore, visai buvo nemato
mas esančiame dūdelėj perfiltruotame. Tai
gi buvd aišku, jog pervarytame per medvil
nės kamštį ore neliko dulkių dalelių, taigi 
kad oras dūdelėj buvo tyras.

Iš to budei pasinaudojo ir garsus pran- 
etniškas tirinėtojas Pastenr prie surinkimo 
nuo medvilnės pačių dulkių dalelių. Su
prantama, kad Jeigu perfiltruotame ore neli
ko nė jokių dulkių dalelių, tai jos turėjo 
pasilikti ant medvilnės valnkrtų. Pasteur 
rienog prie saMo tirinėjimų paėmė ne papra
stą medvilnę, kadangi niio tokios labai sun
ku surinkti dulkių daleles, bet explioduojan- 
•čią arba teip Vadinamą medvilninį paraką, 
kuris iš savo išveizdžio ir tų ypatybių, ko
kio* prie baudavonių reikalingos, nesiskiria 
nuo paprastos medvilnės arba vatos. Net 
žiūrint per mikroskopą, explioduojanti med
vilnė išrodo teipjau kaip ir paprasta; tuom 
vien skiriasi nuo paprastos medvilnės, kad 
explioduojanti su visu sutirįeta ethere, pa
prastoji netiršta; explioduojanti medvilnė, 
sutirpusi etherp, tveria slidų skystimą — vi
siems pažįstamą, gaunamą visose aptiekose ir 
fotografų vartojamą colodium.

1860 metuose Pasteur atliko šitokias 
bandavones. Užkimšęs su expliodnojančia 
vata stiklinę dūdelę, jis su pagelba teip va
dinamo aspiratoriaus perleido orą per explio- 
duojančios medvilnės kamštį; buvusios ore 
dulkių dalelės pasiliko ant medvilnės; med
vilnę jis išėmė iš dūdelės ir sutarpino ethere; 
ištrauktos iš oro dulkės, uetirpstančios ethe
re, pasiliko pasidariusiame iš sutirpusios med
vilnės kol(>iijurae ir jas galima buvo su mi
kroskopo pagelba ištirti ir persitikrinti, ko
kios veislės yra tos besinešiojusios pirma ore 
dulkės.

Kitokio budo griebėsi ant ištirimo vei
slės oro dulkių kitas prancūzas, Rouano fizi- 
jologas Ponchet; jis tokiems tirinėjimams iš
rado ypatišką prietaisą pramintą aeroskopu. 
A eros k opas yra tai indelis su plačiai atidary
tu galu ir ilgu laibu kaklu, prieš kurį pri
tvirtinta stiklinė lentutė, o ant jos yra glyce- 
rinos lašas.

Jeigu su pagelba pompos pervaryti orą 
per indelį!, tai jis, besiverždamas per siaurą 
kaklą kito galo, atsimuša į stiklinę lentutę. 
Dulkių dalelės, esančios ore, prilinrųia prie 
glycerinčrir paskui jas galima per mikrosko
pą tirinėti, < ’ ,

Angliškas gamtos tirinėtojas Meddoks 
pagerino 1868 metuose Poucheto aereskopą, 
suteikęs jam sparnus panašius į malūnėlio; 
vėjas suka tuos sparnus drauge su indeliu 
pakabintu ant aštraus stiebelio teip, kad in
delis gali pats atsisukti pavėjui įr vėjas pats 
varo orą per indelį. .Per dieną dulkių tų 
prisirenka tiek, kad jų užtenka atlikimui 
mikroskopiškų tirinėjimų.

Tas būdas vienog neparankus. Ir žiū
rėdami per mikroskopą, juk mes negalime 
žinotu ar esanti dulkėse kiineliai yra išdžiu
vę, su visu numirę, nužudę gyvybę, ar galin
ti gyventi ir veist-iesi, teųioi-gi negalime ži
noti,'ar ore yra sėklos tų bakterijų, kurių 
mes labiausiai privalome bij<'tiesi, taigi bak
terijų gimdančių baisias epidemijas.

Kad ant to klausymo duoti užganėdinan
tį atsakymą, reikia ištirti dulkes musų oro, 
.jas išplauti, išimti iš oro. Jeigu prileisime į 
vandenį užmazgų, 8|>orų, grybelių, sielelių ir 
kitokių žemesnių augmenų ir jeigu tame van
denyj bus pakaktinai maitingų medegų. tai 
jame tie [organizmai ras tinkamas sau lygas 
veisimuisi ir augimui. Taigi ;>aimti iš oro 
dulkių organizmėliai užlaikys gyvybę, jie to
kiame vandenyj pradės augti, tvers siulinį 
tinklelį arba micelijas, ant galo išduos vaisių; 
prie to, jeigu jų prisiveis daugiau, galėsime 
matyti net liuobomis akimis,o išskirstyti terp 
kitokių organizmų, dėl savo mažumo, jie pa
silieka nepatėmytais, . nesiduoda prideran
čiai ištirti.

Tokiu budu, jeigu palengva perleisti orą 
per tokį tyčia parengtą maitingą skystimą, 
tai didesnė dalis tų nematomų linosomis aki
mis ųžmazgų jame pasilieka ir po kokiam 
laikui pradeda peranginėti ir veistiesi teip, 
kad nesunku bus patėmyti, ištirti prie kokių 
veislių jie priguli, pamatysime, nuo ko jos 
paeina, j Į m

Galima teiposgi traukti orą per stiklinę 
dūdelę užkimštą su azbesto valaknoms, žino
ma, išnaikinhs pirma per kaitinimą tuos or- 
ganizmėlins. koki galėjo būt pirma dūdelėj. 
Jeigu įmesti tokį azhestinį kamštį su perfil
truotoms per jį oro dulkėms. į maitingą sky
stimą, išsivystę jame organizmai parodys, jog 
oro ^nikėse užsiliko gyvybė, jeigu iš tų dul
kių skystime prisiveisė organizmai ir iš prisi- 
velenaių pamatysime kokios veislės yra tie iš- 
oro dulkių patekę į skystimą organizmai.
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I Chicago. Dr. V, Kudirkos Giedoriu 
Dr-ta turės dideli balių per Naujos Ne
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Koka bus ateinantis metas?
Amerika fabrikantai ir pramoninkai 

prans-zauja kad ateinantis metas bus

Gyvenimas be pilvo.
Mokslas* iįūstininkystos padarė

apie ui godotinom* draugystėms ir mel
džiame, kolei kam duosite darbe, parai 
kniaukite prabų.

Turėdami vilti, kad ir apt toliau* go
dotinos Dr Us mus parems, Leko su di-

Aut kurio užprasso štai lankyti visus 
Lietuvius ir Lietuvaites Dorines)us pasi
klausyti gražiu lietu vist k u delnu, ir 
dskilameciju mažu merreiosiu ir vaiku. 
Po koncertui bus gražus bailus su gers 
muzika. prie kurios bus proga smagiai 
pasistoki! ir gražiai pasilinksminti.

Komitetas.

A u gust Polooacki, 
150 W 18th st., Chicago, DL

A. OLSZEV8KIS,
Chicago, Ui.

10c.. merginom* dykai. Nuoazidžiai

Pajieszkau sss, Antanina savo brolio 
Adomo Otiskauczioa, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pluktu sod., buvo atvažia
vęs I n Chicago trylika metu atgal; turiu 
prie jo svarbu reikšta. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinarant adreso

T. Andruasevicz and Oo
115 W. Di viuon at., Chicago, UI. 
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I. Piatkiavfeh, 
328 E. 391 h »U, N*w York.

Draugysczin Bei kalsi šioj priderančio) jam atidoj. “v
Nuo atžvalgos savo galingos įtek-L ——

mės ant pobūdžio, o su tuomi! Deklinmacljoa ir Baliu*!
podraug ant pasekmės ar ne pasi-1 — *-
sekimo šiame gyvenime — papras-

viazkai mažyti ir mai daug augliukai 
įkalbėti. Geidžianti areziau dasMinoti

malones atstezauktl ant adreso:
John K u tai n,

Wilbnrton. Ind. Ter. 
(18-1)

Pajieszkau ,aaz. Marijona savo broliu.

n s ir daugybe naujai atkeliavusiu dar-
Į b1 n ink n ras gera uždarbi. Taigi dabar 
jau laikas pirkti szificortes tiems kurte 

Petro mislina Amerikon keliauti. Bzifkortee 
., Ža y« gsMaustaf pirkti „Lietuvos" redak-

i tuo**, parengta* Dr to* Ha kiliausio* 8*i r Į P»j'e«*kau**x. Marijona savo broliu, 
. . , . . ... dm* Visaip. Jėzau*. Atsibus nedalioj. 1 Juo“P° ir Eibucsiu, kurie atvsita-

tobuluma* laiško, kaipo įrankio d iyo5 m Fr#lheil T||mef vo in Amerika 26 d. lapkriozio isz By

J u pau ar kM kita* teiksis duoti žine ant 
adreso.

John Griki*, 
Bo« »». Herrin, Ui.

Psjieaaka* doros lieta vai tas ant ap- 
yo apie 7 30 vai. vakare, kur bus apavar- atvedimo nuo 25 iki 30 metu smilaue. 

Ass etiu 40 m. tena* ir turiu groMrne;

BU

Apšvietiin&N Chinuoae.
Svarbiausia žymė progreso Chi- 

nijoje yra augimas, platinimasi ir 
įtekmė prigimtų laikraščių. Ketu
ri metai atgal nebuvo prigimto 
laikraščio visoj imperijoj, išėmus 
Pekino žinias, kurios yra seniau
siu laikraščiu sviete ir buvo regu- 
liariškai leidžiamas daugiau kaip 
per 8000 m. Jo išveizdis ir turinys 
atsimainęs labai mažai per tą lai
ką. Jis vi* yra spaudoma* nuo 
įbraižytų kaladėlių, vietoje liuosų 
raidžių, kaip ta* visur darom*. 
Tai yra maža brošiūrėlė,prasidedan
ti iŠ antro galo, kaip ir visos chi- 
nilkos knygos ir laikraščiai, eilutės 

■eina aukštyn ir žemyn, o ne guls
čiai. Ji* išeina kuone kas ryta* 
ir paduoda padavadijimus bei ofi- 
ciališkuS apskelbimus valdžios su 
pranešimais apie judėjimus impe
ratoriaus ir dvaro. Bet jis ant 
tikrų negali būti pavadintas laike 
rasčiu.

Pirmiau*, išėmus svetimžemiua, 
nieks nedrįso išdavinėti laikraštį 
Chinijoje, dabar gi jie yra randami 
kiekviename svarbesniame mieste 
po visą imperiją ir turi įgavę di
doką valnybę — daug didesnę, 
negu galėtumei laukti. Apy- 
mingumas jų atvirumo svarsty* 
muose viešų reikalų priklauso 
palinkimo vietinių magistratų. 
Kai-kuriose vietose redaktoriam* 
yra leista daryti patėmijimus teip 
liuosai kaip ir Suvienytose Valsti
jose ar duoti valdžiom* savo pata
rimus. Kitur jie turi būti labai 
atsargus su tuo, ką jie sako. Bet 
tas vien, kad jiems daleista gyvuo
ti, yra jau žymiu ženklu progreso 
ir po visą Chiniją nežiūrint ant 
konservatyviŠkumo žmonių ir ofi- 
ciališkos cenzūros, jie turi dau
giau* liuosybės negu laikraščiai 
Maskolijos ar Turkijos ir kai-kurių 
kitų šalių ir kuone teip didelę 
kaip Japonijoje. Jeigu visi re
daktoriai butų nuosaikus, išma
ningi, tiesus, teisingi ir širdingi, 
tai jie turėtų didesnę valnybę, ne
gu jie turi, bet geltonasis žurnaliz- 
mas vyrauja teip Chmijoj, kaip ir 
kitur, nesulaikoma* noras nepri
derančiai panaudoti spaudą ir ant 
nedaudos kitų.

Pirma 1895 m. laikraščiais Chi
nijoje buvo tik angliški,prancūziški 
ir vokiški. Misijonieriškos jred- 
nės spaudo* išdavinėjo laikraščiu* 
ir kitus tikybiškus raitus, bet už 
rybų Honkongo ir kitų svetimše- 
minių koncesijų Shanghai, Tien 
Tsin ir kitų didelių miestų esančių 
po jurisdikcija Amerikos ir Euro
pos konsulių^toki dalykai buvo 
aepažytiai. Laike teip vadinamo 
reforminio judėjimo 1898 m. atsi
rado apštis laikraščių skaitliuje 
šešiosdešimte* yvairiose dalyse im
perijos, paskirtų ypatingai išreiš
kimui platinamas progresyviškoa 
pakraipos, be po staigiai atmainai 
politikoje, kada imperatorė našlė 
atgavo pajiegą, daugumas jų turė
jo sustoti išeidinėję ir nebuvo iš
leidžiami iki šiol.

Japoniečiai perėjo visus kitus 
svetimžemius panaudodami spau
dą apšvietimui ir visuomeniškai 
nuomonei. Jie turi laikraščius Pe
kine, Tien-Tsine, Shanghai ir ki
tuose miestuose, daugelis kurių iš
leidžiama cbiniškoj kalboj, ir jie 
įgavo galingą įtekmę.Įtekmė japo- 
niečię Chinuose bėgyje paskutinių 
penkių ar šešių metų yra didesnė 
negu visų kitų sVetimžemių imant 
drauge ir jie pildo užduotą savo 
valdžių. Pirmiau* visi svetimša- 
linini mokytojai Chinijoje buvo 
amerikonais ar europopiečiata. 
Apie 1900 m. japonai pradėjo įsi
skverbti ir dabar 70 nuošimtis sve- 
timŠalinių mokytojų valstijinėae

Tiri nedarnas juodus taškus ant senų pi-, mokslainėw .kolegijom ir univer- 
nigtj ilgai vaikščiojusių per žmonių rankas, litetuo8e yrB japonai*, lų įtekmė 
tirinčtojas d’Erlangen rado tuose juoduose auga proporcipUai. Kaipo mo- 
taškuose daug neužmatomų linosomis akimis kytojai jie turi prieigą prie ±monių 
žemesnio skyriaus mikroorganizmų drauge • phe valdžios ir jie yra taikomi 
su liekanoms augmeniškų vaiaknėlių, grūde-luž atgakaočius tmones veati ir 
liais krakmolo, taukų lašeliais ir tt. Terp kelti iki aukwiausiam laipsoiui va. 
gyvų organizmų buvo tuose pinigų taškuose 
bakterijų veislės: vibris, sjierilum, apvalios
bakterijos ir baciliai turinti ilgio vos 0,0055;
-0,0077 milimetro ir tt. Visi tie mikroorga
nizmai paliovė krutėję, užlašinus lašelį jodo 
arba glycerinos ant mikroskopo stiklo. Iš 
žemesnio skyriaus maurų ant pinigų tankiau
siai pasitaiko chroococus ir vienceliai maurai

rytu ant oro; kada gi nupuola ant maitingo 
želatininio skystimo iė oro dulkių organizmai, 
arba jų užmazgos, jame priuiveisia ir tveria 
kolionijas, jas galima jau matyti tame sky« 
utini e ir liuobomis akimis, be mikroskopo. 
Tos kolĮonijos mikroorganizmų (organizmų 
neužmatomų liuoaomis akimis) išrodo kaipo 
balti visokio didumo taškeliai ir jas galima 
net suskaityti. Paėmę po mikroskopu, mes 
galime pažinti jų veisles, atmainas ir vardus 
kiekvienos kolionijos, galime matyti net gry
binius sporos.

IV. Iš ko susideda oro dulkės? -
Kokio budo tirinėjimo mes neprisilaiky

tume, bet visgi galime patėmyti, kad esanti 
oro dulkėse smulkus organizinėliai, nors dau
gumas jų nevisur vienodas, vienoje vietoj jų 
yra daugiau, kitoj mažiau, bet tais organiz- 
mėliais visgi oras labiau ar mažiau suterštas. 
Ore tų organizmėlių yra daug ir tai visokių 
veislių, tuom jie panašus į viens kitų, kad 
visi labai maži ir atskirų liuoeomis akimis 
negalima patėmyti; didesnė vieuog dalis tų 
oro dulkių yra iš tikro dulkėmis, taigi jos 
negyvos.

Didesnė dalis tų musų oro dulkių yra 
minerališko įdėjimo: jos susideda iš laibu
čių Įiermatomų titnago trupinėlių visokio pa
vidalo, terp Jų yra permatomi kaip stiklas 
arba kitokių parvų; retai pasitaiko trupinė
liai kristalų pavidalo. Jeigu mes sektume 
istorijų atsiradimo tų titnaginių trupinėlių 
esančių oro dulkėse, tai galėtume persiti
krinti, kad jie paeina nuo esančių ant žemės 
uolų. Didesnius trupinius aut kalnų šonų 
nešiojo tekanti nuo viršaus upeliai; šmote
liai daužosi į viens kitų ir tokiu budu lygina
si kaip lygina akmenėlius, tam tikslui Į>a 
rengtoje dirbtuvėse. Akmenėliai tie pripil
do upelių vandenis dulkėmis, nutrintoms 
nuo didesnių šmotelių prie susidavimų; dul
kes tas neša vandens į lygumas, kur upeliai 
tankiai išsilieja per krantus ir minerališkos 
dulkės su vandenin išsilieja ant lankų, joms 
aplimpa žolė ir krūmai. Ant galo, dulkės 
tos, susimaišusioe su pūvančiais augmenims 
ir moliu, padaro vaisingiausių žemę — juod
žemį musų laukų, daržų ir girių. Išdžiūvus 
viršutinėms eilėms žemės, vėjas pakelia smul
kesnius trupinėlius titnago, kurie nešiojasi 
ant oro tol, kol pavidale dulkių nenupučia 
vėl ant žemės, nuo kurios liko pakelti ir 
prie vėjo pa pūtimo vėl nuo žemės kįla ant 
oro.

Tose dulkėse pasitaiko ir mažutėliai 
šmoteliai kalkių. Šmoteliai tie turi pavida
lų mažutėlių dėžučių, jie susideda iš tų pa
čių kalkių, kokiomis mes baltiname sienas 
musų namų. Tos dėžutės yra tai nameliai 
nematomų liuobomis akimis mažyčių sutvėri
mėlių gyveninių.vandenyse. Daug, milijo
nų milijonai tų dėželių yra kreidos eilėse, 
pasidarusiose laikuose kreidinio musų žemės 
gyvenimo perijodo.

Apart trupinėlių titnago ir kreidos, ore 
nešiojasi teipoegi daug anglinių dulkių. 
Dulkės tos yra iš dulkių išeinančių per ka
minus iš pečių fabrikų ir privatiškų gyveni
mų. Žiemos laike, kada žmonėt* daugiau su
degina anglių, tų anglinių-dulkių ore yra to
kia daugybė, kad jos suteikia juodą parvą 
visoms ore besi nešiojančioms dulkėms. 
Apart minerališkų ore dulkių yra vienog ir 
kitokios, paeinančios nuo gyvūnų ir augme
nų, taigi organiškos dulkės.

Svarbiausius tirinėjimus oro dulkių at
liko direktorius mikroskopiškos dalies pagar
sėjusios Montsouris observatorijos, netoli Pa
ryžiaus, Prancūzijoj, P. Miųuel. Savo tiri 
liejimams jis ėmė dulkes iš tirštai apgyventų 
vietų, taigi iš miestų oro, kaip ir nuo neap
gyventų žmonių kalnų viršunių. net kasty- 
nių oloee; dulkes rinko jis su pagelba savo 
paties išmislyto instrumento.

Iš Miųuelio tirinėjimų pasirodė, jog di
desnė dalis besinešiojančių oro dulkėse orga
niškų medegų yra be gyvybės, meringos tos 
siivisU numirusios, susideria iš smulkiausių 
grūdelių krakmolo, vahknėlių audimo, med
vilnės, plaukų, odos mažiutėlių šmotelių, 
plaukelių nno sunešiotų drabužių, dulkių 
nuo drugių sparnų, augmenų ir gyvulių 
plaukelių, smulkiausių pūkų plaukelių — 
viskas tas nešiojasi musų žemės ore, kuriuom 
mes kvėpuojame.

Bakterijų kolionija.
Dauginta ii užmažgų pelėsinių grybelių (Peni- 

eilium gtaucum) po 10 minutų mitingame skystime.

Pritaikymą budo auginimo ant geresnio 
ištyrimų užmazgų esančių oro dulkėse or
ganizmų-įvedė garsus vokiškas tirinėtojas 
Robert K och ir tas būdas palengvino ištiri- 
mą oro. ’ Indą su želatininiu skystimu, pir
ma sterilizuotu, palieka per tūlą laiką atida-

kohonija, tai jis turi mažą svarbą.
Pirmas dieninis laikraštis kitur 

išėjęs yra Shen — Pao [Lai- 
raštis] Shangbai’e. Jis išeina ir 
dabar, bet talpina labai mažai ži
nių. Jis yra konservatyvilkas, 
prisilaiko senų pažvalgų remia 
imperatorę su josios valdžia, ir 
yra priešingas svetimšaliams savo 
simpatijose. Progresiviškas laik- 
raštis vadinasi ,,Pasaulinės ži
nios." Jis yra užmaningas, be
baimis skelbėjas svetimšalinių me
todų ir naujausių pažvalgų, nesi- 
svarstantis kritikuoti imperijišką 
valdžią ar vietinius magistratus, 
kada tik jis skaito juos užsipelniu
sius kritikavimo.

Būnant būklėse svetimšalių ir po 
jurisdikcija Anglijos valdžios tok
sai atvirumas yra galimu, bet ki
tur jis tuojaus butų užgintas. Yra 
teipgi keletas kitų laikraščių radi- 
kaliŠkos užstojančios svetimšalius 
pakraipos, bet jie visi yra išdavr- 
nėjami svetimšalių koncesijose ir 
daugumas jų yra išdavinėjama ir 
rėdoma svetimšalių, nors turtas 
yra dastatomas ir rėdymo 
atliekamas per chiniečius.

ri didelę svarbą ir iventenybę.
Detailiai, kaip ir sulyginimai nft- 

ra malonus,viendk nėr* pasekmin
go vaiibiaus.kuri* nepasakytų tau, 
jeg jo pasisekimas didumoj pri
klauso nuo to, ; kad jis visuomet 
akytai pridaboję detailius.

Pasidčkavojant jo sužinojimui
daugybės smulkmenų savo užsiė- Į Lie tu v įsakas TautHakaa Namas 
mimo ir nuosekliam iipildymui jų I Broukljne.

jis padaro save reikalus spsimo-.
. .. . į jonierisl ssioa liorperscljoa ksijK* ir de

a” ,a,g’ . 1. . . legatai Beiuvmku drausyseziu peifulin-
Ta* pats visiškai yra su pobu- Mlu p*. Korpcreeljoa pnbuii ant mali- 

džiu. « nio auairinkimo 2 diena asu«i»-(January)
Gyvenimą* žmogaus labai gali lw05 “ P° »r. 73 Grasd »t. Bnoklyn* 

būti prilyginta* prie laiftko. 
butas laiškas reikalauja būti tei
singu netik didesnėj savo ikveiz- 
doj, bet ir mažiausiuose detaliuo
se. Jei „t" nėra pabraukta, jei 
„i/ nėra su tašku, jei sakyny* nė* 
ra ženkluotas, ar ženklai sudėti 
klaidingai, jei didesės raidės ne Į 
ten sudėtos kur reikia, — tąsyk

1712 N. 3rd st., Superior, Wls.

P*j tesakau savo draugo Petro Bis 
esioko, Suvalkų gub., Marijampole* 
pav.. Gudeliu gm., Kampiniu kaimo. 
Jis pau ar kas kitas taikais duoti tinę 
ant adreso:

Motiejus Mlklasievieši*, 
417, 5th st-, g. St. Loul*, 111

Pajietskau savo brolio Juozapo Grikio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Skriaudžiu parap. ir kaimo. Pirma 6 

_______ ____ metus įsigyveno W*slvillej, III. isz kur
Meilingai užkviecziami yra visi akci- »r vėl sugrįžo.

* I >a varnam >■■> L** . ~ll__ m_______>«______ ____ A

■loma daug svarbiu reikalu Korporaci ‘ _ ______
Ja* L. T. N. Ir vlau a bei n* i lietuviu, atsmaukianti turi mokėti garai lieta- 
Teipgi bu* rinkimą* vyriausybe*. 

Utkviacsia,
Sekretorių* A. Lesniauakaa. ’
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7 Dideli* Teatras.
Po vardu „Žydą* Baczkoje" 2 •* ak-

1. Juodi taškai ant pinigų.
mikroskopą- a) maurai, b) bakterijos, c) medvilnes valak
uos. d) krakmolo grūdeliai. 3. Tie pala tatai, žiūrint per 
mikroskopą padidinantį 500 kartų: a*) maurai, b’) vience- 

liai maurai, c’) bacilų*, d*) vibrio, e*) spirilum.

turinti 0,00095 milimetrus diametro, tie pa* 
prastai renkasi apvaliose kolionijoee po 4-12 
štukų vienoj krūvoj. Tokios kolionijos turi 
paprastai po 0,02 milimetro diametro. Apart 
maurų, ant pinigų tankiai pasitaiko užmaz- 
gob visokių pelėsinių grybelių.

Tankiai oro dulkėse pasitaiko grūdeliai 
augmenų žiedų dulkių tai apvalus, tai pail* 
gi, tai trikampiai ir pavidalas tų grūdelių 

(Toliam bus.)

MHŽmožbl padaro 
m*.

Kartą, Mykolui Angelo 
prie darbo savo dailaruimyj, atė
jęs svečias užtėmijo jam: ,,AŠ 
nematau, kad tu butum daug ką 
padarę* nuo mano paskutinio apsi
lankymo."

„Na«" atsakė skulptorius, „aš 
pertaisiau Šitą dalį, nulyginau aną, 
sušvclnijau šitą išžiūrą, iškišau 
aną raumenį, suteikiau anam są
nariui daugiau energijos ir uždė
jau daugiau išreiškimo lupoms."

„Bet tai yra lik mažmožiai." 
tarė svečias.

„Galbūt jie yra mažmožiai," at
sake Mykolas Angelo, „bet, miela* 
drauge, turi atminti, jog mažmo
žiai padaro pilnybę, o pilnybė 
nėra mažmožiu."

Ir tik paisydamas su didžiausiu 
akylumu ant mažmožių, didysis 
dailius įgijo sau pajiegią garbę. 
Jeigu jis nebūtų paisęs ant maž-b 
možių, tai jis butų mirę* visai ne
žinomu.

Didieji* daiktai pasidaro iŠ nesu
skaitomų mažų daiktų ir susirin
kus tam tikram skaitliui mažmo
žių įvyksta reikalai gamtoje ir dal
ioje, kurie padaro svieto garbę.

Niagara tasai svieto stebuklas, 
su savo maištrumu grožio ir išna- 
kimo, su savo pragaru vandenių 
apačioje ir amžina orarykšte vir
šuje yra tik išeiga susirinkimo ne
suskaitomų bilijonų tašų vandens.

Pavieni tašai mažai ženklyvi, bet 
kiekvienas iš jų turi įspūdį padary
me išdidaus daikto žinomo visam 
svietui Niagaros.

Didėji giria nusidriekusi pa
gal apregę, tai gausiai žaliuojanti 
savo rūbuose vasariškos garbės, 
tai žėrinti blyškumu ir auksu ru
dens taiko yra tik surinkimu de
šimčių tūkstančių pavienių medžių 
ir krūmų, su bilijonais ant bilijo
nų mažų pavienių šakelių ir lapų.

Yra tikriausia tiesa, kad kožnas 
atskiras medis, krūmas, šakelė, 
lapas, yra mažu daiktu, o bet kož
nas iš jų prisideda su kuo nors 
prie padarymo išdidžios visumos, 
ir kaipo išeigą bilijonų prisidėji
mų, męs apturime didžiąją girią, 
kurios vaizdas teip išdidžiai mums 
atrodo.

Kuo yra žmogaus kūnas, jei ne 
surinkimu nesuskaitomu mikros
kopiškų celių? Ir kuo yra pats 
didysis žemės kamuolys, jei ne su
rinkimu atomų ar molekulę, per- 
mažų pamatymui net per geriau
sius prietaisus išrastus žmogaus?

Pereidami iš apskričio fizikos į 
apskritį morališkumo, mes atran
dame tą pačią vertę mažų daiktų.

Kaip kūnas yra išeiga susikrovi
mo begalinio skaitliau* mažyčių 
celių, teip lygiai musų būdas yra 
išeiga susirinkimo didelės daugy
bės mažų mįslių, darbų, palinki
mų ir papročių.

„Ar kuomet nors tėmijai į 
skulptorių išlėto briežiantį abrisą 
žmogaus?" Klausia naujalaikis 
mokintojas. „Jis nėra nupieštas 
iš syk. Jis nėra padarytas vienu 
pabriežimu."

Jis yra rūpestingai ir stropiai 
išbriežtas. Tai yra darbas taiko ir 
ilgo pakantraus darbo. Bet ant 
galo pilnas paveidumas išeina ir 
stovi pasiliekantis ir nepermaino
mas Šaltame marmure.

| karinės civilizacijos. Jie neturi, 
kaip kad krikščioniški misijonie* 
riai tikėjimiškų pažvalgų pančia* 
vlmui jų, bet jų abelnas pavyzdy* 
ir mokinimas yra gero.

Pirmas laikraštis išėjęs chiniš- 
koje kalboje yra pusiau tikėjimik- 
kas mėnesinis laikraštis vardu 
Van Kooh Kung Pao [Laiko ap
žvalga] leidžiamas kun. Young J. 
Allen, kuris išėjo kaipo misijonie-* 
riškas laikraštis metodistų bažny
čios 1859 m. ir nuo to taiko gy
vuoja Shanghai’e lyg Šiol. Nno 
pirmo numerio, išleisto 1865 m. 
per penkiolikę metų išleistojas Tokiu jau budu žmogus kata sa- 
laikraščio pats rašė ir apmokėjo 
kaštu* išdavimo. Jis padarė laik
raštį apmokamu ir įgavo 4000 
skaitytojų. Jis dabar yra rankose 
draugystės Platinimo Krikščioniš
kos žinios, išeina sykį ant mėne
sio, yra besektariškas pusiau 
moksliškas, žiūrintis į visus daly
kus nuo Krikščioniškos atžvaigos, 
bet vengiantis teologiškų klausi
mų ir visokios išveizdos vertimo. 
Jo mieriu yra supažindinti chinie- 
čius su bėgančiais viešais dalykai* 
sviete. Uždėto jas to laikraščio 
yra jo dabartiniu redaktoriumi, 
kursai yra parašęs daugybę kny
gų chiniečių kalboje.

Pirmas dieninis laikraštis Chi
nuose chiniškoj kalboj išėjo Hong 
konge, bet, kad tai yra angliška

perdavimui mūiliet yra ant tiek su
mažinta*. . ’■

Tas pats yra sn musų, pobū
džiu.

Jei nepaisai ant savo apsirengi
mo, jei užmiršti būti mandagum,; 
jei ištari šiurkštų ar nemalonų žodį, 
jei nelaikai savo prižadėjimo, net 
jei butų mažesnės svatbos, tai buk 
tikras, kad tau kas nors kenkia.

Tavo pobūdi* nėra tuo, kuo tu-į
rėtų ji* būt. ; | prie pu u

Tas nėra teipgi išteisinimu tolį pralei*n 
siekiamų tmerių. Tu esi pratęs 
sakyti, jog tai yia 
kurių nereikia paisyti.

Bet čia tu turi laikytis patarimo; 
Mykolo Angelo, kad mažmožiai 
pradaro pilnybę.

Jei Įtaisysi ant mažų daiktų, pri-jlDr. J. BsliupM i*z Philaddphijos. P*, 
duodamas jiem, priderančią svar-' Bacevicxia iss Jersey City, N. J.,!
bą, tai jie paisyk apie tavų. ; * M'kolainis, J. B.ukls, prez. 8. L. L ir e
’ . P y kiti žymeuui kalbėtojai. Taipri užkvie-

Ie. juos apleisi, tai pasisekimas, cmB>| yra kuol-fai ant dukMljo u 
prie kurio tu veržiesi, niekuomet | aiMkymui ant teisybes ir ui padaryta* 
nebus atsiekta*. * 'ji skriaudai lietuviu tautai ir spdergima ,

Dėk atidą ant mažų daigtų, <1 > l’reevis tauto* per >veiimtaaii*zkiM Pigiai ant pardavimo taliunt* lietu via- 
didiejie patvs apie savų apsiruJ 1*lkr*MC*lu* apgyvenu^ aplinkinėj Bizni* i*adirb-
mu. I b“"’r L L• Bfookly®0 kuopa, u, PnetaMit pard.nmo lig*. Norto-

• (»-XII) Komitata*. u ingyti gare bizni taataitiaukta ant ad-

Balins!
Į Uaioa City, Conn. Vietini* Lietuviu Į 
Uk**u Polu. Kliuba* parengė dideli ba
lių paskutinėj* Bubatoje prieit Nauju* ( 
Metu* paudai lletuvtaskoa Ii tarai u ros

)e, 3417 8o Halsted st.. tarps 34 ir 35 u) »<w: kaiP rod<*‘ i‘e Chicagoja.
Sale bu* atidaryta 5 vai. po pietų, o te- w kM kita* tefkai* duoti tins
atraa prttaids* 7 vai. vakare. Tikieta* ' adrata:

i B5c. ir 25c. y p* tai. Po teatrui bu* pui- 
j kua bailu*.
] Bu* labni puiku* perstatymą* isz tikro 
atsitikimo. Todėl mieli lietuviai ir lie 
tu vai ta*, asni ir Jauni asirdiogai uipra- 
s*omi atsilankyti kuoakaithngiaoaiai; 
bua Juoku iki auau. Dr te ttaldžiausioa 
Bsirdie* V. Jėzaus kaip ir visuomet 
stengsis kogsrisuaiai uiranedinli savo!

;įtaulieesius ir lauka ateinant kožno kad | 
J prie puikina muzyke* gražiai paaiboviti,

i senu* ir sutikti naujus metus. 
Bu guodone,

Dr-te Saldžiausio* Ssird. V. Jėzaus. 
(30—XII).

Dideles Prakalkon.
Per Naujus Metus, nedalioj, 1 sausio 

1905 m. A. Maaaiczio salėje, 126 Grand 
ak. Brooklyos, N. Y. lt* kalbėtoju bos:

Padekavoae.
Baigiant sestu ir pradedant naujas 

mėtos, turime oi garbe pažckavotl vi
soms godotinoms lietu visi tom s Chiea- 
*oa ir kilu miesto Driems, kurios mos 
parėmė, suteikdamos darbo* karoso, ve-

, Itavu. ženklo ir tt.
Dat daugybe lietuviuku d nurytėsiu 

tu tais darbai* kreipiasi vi* prie žydelio, 
arba Ju agento, kurie apie ta dirba ne
turi supratimo ir, priėmė ji, kreipiasi 
prie musu. Mes nenorėdami, kad rveti-

vo morališką abrisą. Kasdien jis 
prideda ką nors prie savo darbo.

Ir šitame rusČiausiame ir svar
biausiame darbe tvėrimo pobūdžio 
viskas eina į skaičių, ant gero ar 
blogo.

Kožnas briežis, kurį skulptorius 
briežia ant šmoto marmuro prie
šai save, kad ir kuo lengviausias 
butų, parodo kiek nors žimės ar 
sugadinimo jo paveikslo.

Briežis gali būti labai lengvas, 
nežiūrint ant to jis gelbsti ar pa
gražinti ar subiauroti skulptoriaus 
darbą.
*^Lašas kvėpalų nėra dideliu daik- 
tuJimant jo didumą ir bet jis už- 
kvėpina orą didelio kambario.

šitame mųsų gyvenime nėra 
mažmožių. Viskas turi savo svar-

Maskoliškasis parlamen
tas prieš 130 metų

Akyvaizdoje gando apie be
siartinančią konatitucijinę gadynę 
Maakol ijoje, ne iš kelio bus 
paminėti, kad jąu 1767 m. santa
ravo Maskolijoje tam tikro budo 
parlametas, sušauktas Katarinos 
II į Maskvą mieriui sustatymo ko
dekso tiesų.

Visa Europa tąsyk sužiuro ant 
maskoliško sosto. Anglijos mini-[ 
steris Conway rašė angliškam pa
siuntiniui Peterburge, idant tas 
persiųsdinėtų jam tikras žinias 
apie eigį aptarimų tos nepapra
stos tuose taikliose, o ypatingai 
Maskolijoje atstjpvijos.

Sušauktas Katarinos 1! susirin
kimas pradėjo savo aptarmes 30 
liepos 1767 m. Susidėjo jis iš 150 
atstovų bajorijos, 200 pasiuntinių 
miestelėnilkos luomo*, 50 atstovų 
liuosų kaimiečių, 70 atstovų iš 
kariškų pasieninių aprubių,dvasiš
kąja gi neturėjo atstovų, tiktai Si
nodas kaipo vyriausybė prisiuntė 
atstovą. Visų pasiuntinių buvo 
564.

Ypatingi padavadijimai žymėjo 
rinkimų eigį kožnai luomai atski
rai. Prisakyta buvo teipgi kuo- 
aŠtriausiai urėdninkamsprasergėti, 
idant rinkimuose nusileistų jokių 
apgavysčių ir nepanaudotų jų savo 
ypatiškiems mieriams.

Pasiuntiniai atsivežė su savim 
užrašus iš savo rinkiminių apskri
čių, iš kurių buvo gvildenami rei
kalai ir reikalavimai atsinešančių 
apskričių. Tie užrašai ir ypatinga 
instrukcija carienės buvo dalyku 
aptarmių pirma komisijoje, paskui 
visame kambaryj.

Aptarimai ėjo labai ramiai ir 
mandagiai, bet susirinkimas tas 
neužsipelni varį o tikro parlamen
to. Ant jo daugiau buvo skaityta 
negu kalbėta. Diskusija baigėsi 
perskaitymu raštinių atsakymų 
ant užrašų ar ypatingų įnešimų. 
Kad nebuvo teipgi balsavimo, ga
lima spėti iš to, jog atskaitose nie
kur nėra paminėta apie kokį nors 
balsavimą.

15 d. gruodžio 1768 m. prasidė
jus perkratymui civylisko kodekso 
susirinkimas iškriko iš priežasties 
kilusios karės.

Km pM mane utairsszy* )*ikra*xii 
i „Lietuva,” g*o* puiku kalendorių 19čf» 

uipraaao aUilankyti visus lietuvius vic I 
Uolus Ir aplinkinius. Į a Lm

Komitetas. 1144 E. Homtoo st. 
Vien uoli k tam Metini* Balins! peiliui ura 1

Draugyste Did. Liet Kun. Algirdo, ! kuopuikianziua kaleodoriiu 1905tietama: 
Jersey Cityje parengė balių 7 d. mūšio, į viens knygos formoje, kita deniai. At- 
1905 m. Odd Felk>w« asloje, 412—414 sinsukit* pas A. Grocbowski and Ca, 
Wathingtoa si., Hoboken, N. J. Prasi j 298 Bedfurd ave^ Brooklyn, N. Y.

Dovanai.
Biachoffo Banka prisius puiku Llelu- 

Į visaka Kalendorių, knygos formate, su 
gr-toaia ir naudingais pasiskaitymai* 
1901 metam* kiekvienam, kuris prisius

j d«* 7» vakare ir tesis iki 8 vai. ryto. 
Meilingai kvieesia apsilankyti viso* Lie 
loviu* bei Lietuvaite* kaip visti ai o*. Į 
taip ir aplinkiniu* koosksiilingiausiai.

Komitata*.

Baliu* Baliu*.
Chicago. Jaunu Vyru Lietuvninku Į Biscboff* Banking House, 

Draufi»*k«s Kiiuba* ture* savo balių ne- 237 Brondway, Ncw York,
deltoj. H d. sau.io, 1905 m. Pulaskiosa-I 

i*j«-. 800 d Arhland avė. Balius prasi- 
dra 6:30 pu pietų. Viso* Lietuviu* ir 
i^stuvAite* ssirdingai utpraaso atailao 
kyli.

(6—I) Komitetą*.

Gausi Dykai!
PRISIUSK MUMS SAVO AD
RESĄ O GAUSI NAUJA „UE- 
TUVOS" KATALIOGA DYkAI.

Naujame Katalioge telpa visos 
naujausios knygos, abrozai, abro- 
zėliai, gražios pavinČiavonių kor
tos ir bukietai, gražiausios grorna- 
toms popieros, drukilojamos maši
nėlės ir daug kitokių daigtų.

Norėdamas gauti šį Kataliogą 
adresuok šiteip:

A. OLŠEVSKI, 
Station 60, Chicago, III.

Paiie*xkoHmai.
PsjiMzkau Mvodvtaja draugu

Varkaliu Kauno »ub„ Teitai u pav., Ža- Į 71* gamusiai pirui „L,i®ujvna rea an
tenų vd. Ir kaimo, ketnri metai Amcri- ežia gali ta gauti szifkortaa ant
toje; gyveno kur apie Chieago, Ui. ir viau linijų ant reriausiu laivu ir ui teip 
Fd.ke. Staazkuno teipgi Kauno gub., | preke kaip paežio* kompanijoe offt- 

gyvenuaio ir apie Chicago. turiu prie ju ; šuore.
t verbų reikale. Jie pety* ar kas kita* 
veiksli duoti fane ant adreso: j 83rd Street.

Paira* Mierautki*, -
785 Bank tt., Waierbury, Conn.

(30—xii) ! Prekes a paarsi n i m n.
Pajieszkau tavo brolio MolieJautLan- ui * ‘

„ u m Papratti pa ji es» knji mai ar drtuirvs 
dmtko. metai atgal ryveoo Haverhill. I į,1Unjnu ar balių apgarsinimai po 
Mat*. Jis pats ar kas kitas teiksis duo- goc. ui koėna syki.
ii fane ant adreso:

John LaudiMkaa, 
Bux 571, a

Pajiesikau Konstantino Balcsiaus, Į 

Viecsiunu kaimo, Vai' “ " . 
metai Amerikoje, pirmiau* gyveno Ply- 
mouthe. Pa. Jis pat* ar kaa kilt* teik
sią duoti iine ant adreso, 

J. Balanų*,
20 Oommoo tl., Lawrence, Mas*.

Pajįe*xkau Juozo Lenciiauiko Suval
kų gub.. Marijampole* pav., Aleksoto 
gm., Knisczeraiteaio kaimaketuri metai 
Amerikoje, gyveao New Yorke, IrSta- 
nialovo Bartattuno, teipgi Suvalkų gub., 
Aleksoto gm. Jie patys ar kaa Kita* teik
tis duoti tino ant adreso: 

Koust Ruseckas,
Box 125, Elmora, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio Bimano Mi 
liaus, Kauno gub., Raseinių pav., Vadi- 
girio sodos, apie 16 metu kaip Ameriko
je. JI* pat* ar kM kita* teiksi* duoti 
tinę ant adreso: 

John Bakan. 
Box 2,

Pajieszkau savo brolio Antano Mažei
kos, Kauno gub. ir pav., Seredžiau* per., 
Motiaskiu kelmo. JI* pat* ar kM kita* 
teiksi* duoti line ant adreso: 

TamM Feravicre, 
Box 47, Lincoln, N. B.

Pajtetiktu Jono Kaniaucko, Kauno 
gub, Raseinių pav., Bailelio para p., 
PlerpM kaimo, gyveno p'rmiau* Coal 
Centre, Pa. JI* pat* ar kaa kita* taikais 
duoti žioe ant adreso: 

AntanM Povilaiti*.
Box 192, Coalcentre, Pa.

Pajirazkeu Antano Bakeno, Kauno g.. 
Girkalnio miesto. Ji* pat* ar kM kitas 
teiksis duoti žine ant adreso: 

John Bakan, 
638 N. Rivereide *t., Waterbnry,Oona.

liau* gub., try* pa$tebėtiną žingsnį iš daugelio pu
sių, kadangi prieš.porą metų rodė
si, jog nėra galima gyventi be 
pilvo, kas Šiądien yra paprastu da
lyku. Patekus į tokį padėjimą, 
kur pilvas yra teip sunaikintas, 
jog negali atlikti savo pareigos, 
gydytojas padaro jį galinčiu veikti 
užrašydamas atsakančius vaistus 
ir tokiu budu gali išgelbėti ir su
stiprinti ligonį. Kokiu laimingu 
jaučiasi žmogus. Bet kada žmo
gus yra sveikatoje, tai niekad ne
paiso ant tiesų gamtos. Valgome 
ir geriame tą. ką patys žinome, 
jog mums kenkia teip ilgai, kol 
sunaikiname visai musų organus 
virinimo. Toksai radykališkas gy
dymas, kaip minėjome augščiaus, 
nevisuomet yra reikalingas, kadan
gi kožnas gydymas suteikia ne
smagumą ligoniui, tik jei bent jis 
pasirinktų sau Trinerio Ameriko
niškąjį Eliksyrą Karčiojo Vyno. 
Vaistas tas išdirbamas iš gryno vy--. 
no ir importuotų šaknelių, išgydo* 
visokias kliūtis skilvio net neišgy
domas ligas. Gydo vidurinį užde
gimą skilvio ir atveda jį prie toles
nio veiklumo ir padaro gromulio- 
jimą reguliariŠku, o kraują grynu* 
ir drutu. Ant pardavimo visose ap
tiekose ir pas patį fabrikantą, J uo- 
zapą Trinerį, 799 So. Ashland- 
av., Chicago, I1I.» Pilsen Statioo-
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Pasargos 1 Skaitytojams.
Ij.'Kads tik riszsi įlsiuką į “Lietu 

vos” redakciją, visąd* psruzyk ant 
laissko savo varde ir adresą.

3). Kada reikklsuji permkinymo adre
so, visada paduok trsenajisavo adreaa. 
Jeigu pats gęrai raszyti nemoki, taf a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 

i paraškyk

3) . Jeigu iszperki *‘Money Orderi”, 
lai neUikvkie jį pa'kave, bet prisiusk 
redakcijai, nes be ^'Orderio" redakcija 
negali pinigu Isz paežio gauti. Pašilai- 
kiksautik maža 1a baltą korcziukia,o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . 8umas nevtekiapczias vieno dolie- 
rio, galt prisiųsti pacztinemte markėmis, 
bet Jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orden“. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka Kuosas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant ląissko. Sulipintos 
ant laissko arba vieni ant kitos niekam 
neųpka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiama rasaejit temytl ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visi te lazleiatuvei darba prie laiszku at- 
aakinejimo ir palys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” išileiSluve.

PINIGAI!
l'suguma žmonių, gsriau nežinodami, 

šiuo ežia savo pinigus in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokiussvetimtauezius. 
kuriu dauguma tankiai zubankrutyja, 
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 centu nežus. , Lie
tuva” jau 12 metu kajp.stovi ant tvo 
kojapturi savo didelius, be jokiu s olų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už keis de
gsi m t is tukalancziu dol. vertes tavoro 

- knygomis ir kitokiais daiktai*. Szia- 
dien per „Lietuvos” redakcija ziunezia 
tavo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo-

• kieesiai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai didžiausiu bankinis kantaras ir 
paežio stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju'pundais kaina diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia tavu neap
gaus ir gausi lai va koki, npresi. Raszsyk 
tuojaus, o gausi prekes visu uifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” iu- 
eistojo sziteip:

A. OLSZEWSKIS, 
924 33rd St. Station 60. Chicago, III.

Pirmas LietuvbtzkaN Saliunas.

Bali’ Phone 868-X E’ Phone 1033—A

Geriausias alus. Puikiausi Havanos ei 
garai, Importuoti Vynai ir kiloki gėri
mai. Savininkas garas lietuvis, apsipa
žinęs su visokiais bizniai*; reikalaujan
tiems rodąs duoda dykai. Apsilanky
dami ežia lietuviai ras sau užgadedini-

JULIUS GALMINA,
400 Mecbknic sL, Camden. N. JJ

Paveikslai Kares
Maskolių su Japonai*. Tikrai natūrai-: 

paveikslai tu baisiu musziu, kur 
lotioa galybes žūva musu broliu lietuviu 
be jokio reikalo. 24x28 didumo preke 
• 1.00, mažiuku 4x7, iiuromu per žiūro" 
dus preke 
82.25.

ui tuziną 83.00, su žiūrono

Boz 110,
J. F. Rack, 

Port WaahingtOQ, Wis

Naujausios Knygos.
65 Karalius Apysaka. Dievas ir-Kara

liai, Evaldo pasaka. įsileido L 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi, 16.. ,10c 

071 Lietuviszkoe Pasakos Y vairios. Da
lis III. Surinko D-ras J. Basanavt- 
esius. Chicago, Iii. 1904 m. Czta 
telpa 202 labai rraiiu ir juokingu 
pasakų. Kas nori gražiu ir Juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria m virsz paminėtu 3 knygų 1, 
U ar III dali, o turės per visa savo 
amžių nsiszsemema pasakų skarba. 
Kožna dalis arba knyga po.... .81 50 
Apdaryto..................................81.73

K71 Lietuviu aszaros, tris vaizdeliai isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1908, 
pusi. 23. Labai graži pasakai te.. 10c 

115 Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til
žėje 1803, pusi. 47. Graži pasaka.20c 

176 Vaidyla, originaliszka novele Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiHkus kunigus ir ju die

vus ...... ................ .. ...............15
Sofoklis Antigeną, tragedija te 

atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....80c 
Davatkų Gadzin<coa ir szeip links
mos dainos, surengė Liepukas. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48 
Gražios ir.labai juokingos dainoe.l5c 
Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczib (Se 
kupasakos). Iszleido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų........... .... .*.........  50c

380 Girtuokliu Gadzinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa
mazginis tis Bitėnai 1903, pusi 48.
Labai juokingos dainos...................15c
Žemes istorija, iszleista T. M D 
pusi. 56. Preke.......................10c
Dvideszimtmetines „Auszrus” su 

kaktuves. Tilžėje 1903. pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik- 
raszczio „Auszros** iszeidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m.....................40c
Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir 

kitu jaunu tautu. Atmincziai 
20 metiniu „Auszroe“ suk* k tu vi u, 
Tilžėj. 1903. pusi. 40: Istorijai laik- 
raazczio „Auszros”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru, Gruzinu ’ ir Makedonie- 
cziu.................................................. 20c
Isz musu oraeites. Parasze Jonas 
Graivs fązlaido L. 8. D. P. Londo
ne 1903. pusi. 16..............................10c
Varžytines, Va jos duoda kapitalis
tams. darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. Iszleido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi.16. ..10c 
Valdžios piAas. Parasze Jonas Gra
žys. Iszleido L. S. D. Partija. Lon
done. 1903, pusi. 16...........................10c

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo

ne. 1903, pusi. 7..................... ..5c
1080 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 

Lietuvoje. ;.Dalla I. Tilžėje 1903. 
pusk 11 ........... ........... 10c

1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33....,J0c 

1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibes ir 
bausmes už jas. Tilžėje 1903, pusi. 
32. Naudinga Knygele ūkinin
kams ..........................10c 

1255 Kalbamokslis lietuviszkos kalbos 
(tai yra gramatika). Įsileista per 
L. L. Spauda E? Jagomosto, Tilžė

je 1896, pusi. 84.........................50c
1515 Naujas pilnas Orakulas arba knyga 

burtu, monu ir visokiu paslapcziu 
ir praktiszka Delnažinyste. Tai 
yra didžiausia ir svarbiausia monu 
knyga Formatas 6x9 oolius, pusi 
412. Preke.........................83.00
Drūtai apdaryta......................... 3.50

1522 Paprasti rakandai ir iszdarbial isz 
s žak u, «u 74 pieszineliaia. Verte J. 
8. įsileido P. Neria Tilžėje 18O3m.

301

300

355

5M

62'j

721

908

977

976

Ar tiki In Burtun?
Jei tiki, neik pao burtininką fy n e m o Į 

kek Jam pinigu už pamelavo, bet nuzt-1 
pirk knygele už I5c., i»z kurioi pala laz 
mokai aUpeli ir lazakaltyti laz kazyru 

1524 Prairaro gelme*. Parasze Sz. Til« jaune ar nelaime s»u ar kitam kaip ir 
4], žejo HMM puU 38. Szi knygele ap- burtininkai. Pinlgua už kny-

raazu kaip viena* žmogus, pasigavęs .
velne privertė Ji vesti žmogų in pek- «»»• Prisiųsti paczttnems stempums 
la ir aprodyti jam viską kas penioje ant adreso;
dedasi.koki ten žmones po stnvrt pa- * ..................“
kliūva ir kaip jie ten yra kankina
mi. Ka minėtas žmogus peklio|e 
mate, szioje knygelėje viską ap-a-

U ko. Preke knygų tęs... .1,........... 15c ,*11..* 11 « .* n
l$2D Szi&pu* ir anapus erabč Parusze NO |HI III i I S k i tC IjlOtlI^ lill.

i Turedaml reiialn pirkti arielka ar Vy- į
M ktiszkai dvasiszki gamtos tyme- ■
jįą>ai ......................  .......75c na duokite savo orderius in musu krau-
Apdaryla.....................................Il.lk) tuve, žemiau padėtu adresu. Mes užde-

1742 N‘>venos prie Viessp. Jtzaus. Ssv. jeme Lietuviszka Krautuve, kurioje už-
Marijos P. ir szventuju Dievo ir iĄ1g()lne visokius gėry mus, kaip antai

Vilnių- 4r><-'lkas ir vynus kares:us ir saldžius, 
..,.25c gardžius ir stiprius, ne tik isz Amerikos,

Prietam
___ _ ____ ____ mes paszvoncztatne savo laika ant kuo 

Miškosargas; —Signalas; geriausio patarnavimo savo viengen- irtADKY Iii Hktt- nu*L 00 Irtfi n
ežiams ir parduodame savo tavorus pi-

To

; puti 48. Naudinga knygele sielio 
rumi. pamokinanti apie iszdtrbima 

įvairiausiu tnebltu......................25c
1523 Pranasravitnai Michaldos Karalie

nes in Sabbos. isz naujo perveizela 
ir treti karta ntspausta........... 10c

Agent Church GoocIm, 
Sta W. Buz 14, Hrooklyn, N. Y

medi racijos ant 40 valandų atlaidų Į 
ir trijų dienu rekolekcijų.
je. ImS3 pusi. 216...................

85 Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti Iš aštuonlu bet ir i»Z EurufKlS ir kitur.
sekančiu gražiu psuakaičlu: Atsisveikinimas; ' . .
— Vagis; - Ka* kaltas; — Gatves valkai: —
Paparčio žiedas;- .
— Keleivis. Chicago. Iii. 19ČŠ, pusi. 94.150

-13 Pasako* iš gyvenimo lietuviškų Vėlių beiVelnių, surinkti D ro J. Basanavičiaus? 4*U gibUZ negu kitur jie yra gaunami.
delmumsbutulinksmaiei.ru uu.u 

(dangti». čyščiu. pekla; apie giltine, 1 
ketera, apie d v ase s (dūšias), velnius, u vai- r 
dinlmasi ir tL Pasako* f
kalboje kokioje buvo pasakoto* Kaune gul. 
pagal kauniečiu kalbu. Suvalkų gub. jagal 
suvalkiečiu kalba, Prusu Lietuvoje pagal Pra
šu lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba 
i? tt Zzz ~z~t2 “
siperka šia knyga. Preke neapdar ...ŠU. OO 
Apdaryto*.................................................412.50

70 Lietuviško* Pasako* Yvalrioa. Dalis I. Su
rinko Dr. J. B^aasvičius. Ohicago. IU.. 1*8 1 
m. pusi. MX čia telpa 141 labai gražiu, juo- i 
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas Šita knyga ’ 
ture*, tam geru ir gražiu pasakų niek sijos tie- , 
truks. Preke neapdaryto*................... *1 50
Apdaryta................................................,WOO

71 Lietuviško* Pasakos Yvairlo*. Dalis If. Su
rinko Dr. J. Basanavičius. Uhtoago, III. 1*8 : 
pusi. 33D. Telpa čia a* gražiu, siugvidžiu ir 1 
juokingu pasakų, beryjančiu kiekviena skal- I 
toja ir klausytoja.................................... II 50
Apdaryta.................  Ž1J OO

11-4 Ponas ir Bernas. Chicago, IU. 1904 pusi. M. 
Apysakaite L. Tolstojaus iš gyvenimo masko- į 
lišku kaimiečiu; žingeidi norinčiam susina- Į 
kinti su buviu ir sanlygoms gyvenimo masko- 1 
lišku kaimiečiu: ji vertis skaitytoja jausti i 
drauge su prislėgtais var;u žmonėmis.... 15e

Ž12-1 Robinsonas Kražius. Graži ir morališka pa
saka. Antra pertelslte laaia. Chicago. III. I 
19U0 pusi. 83.........................  >25c

CIO Dede atvažiavo. Komedija viename akte. 
Pagal lenkiška sutaisė K, B * ir M. P-l*. Chi- į 
cago, III 1*8. pusi «t bite komedija buvo , 
keli* kartus lošta .Itetuviško* draugyste* Pe- 
terburge, Maskolljojv. Ji yra maskoliško* 
valdžio* cenzuruola ir todėl ja galima ir į , 
Lietuva parsiųsti. Maskolijo* vaMsia jo* par- : 
siuntimo nedraudžia.. ...... ................. COo

015 Geriau* ve liaus negn niekad Komedija vie
name akte. Pagal lenkiška sutaisė K B.a Ir 
M. P ia. Chieago. Iii. 1*8. pusi. 40. bite 
kuygute teip kaip ir No. >10 v r* Maskolijo* 
cenzūra* dale i* te ir gali būti Lietuvon •ren
čiama.........................      15c

331 Žile golvon — velnias v uodegon. Komedija

V!? ^*.*1-0^*p‘t2reft dėl mums butu linksma jeigu guodolioi 
.... n»»ra. Lietuviai tu savo reikalais kreiptųsi prie 

užrašyt*š' t klote mus, kur atras sau prijsucziancsia szir- 
lorne Kauno gu*>. |r ma]onu patarnavima. Mes teipus- 

gi siuntinejame užsteltavimus po visa 
iru. Ka* mėgsta grasia* pasakas, tegul uu- Amerika, apturėję pinigus ar „Money 

orderi.“ Szicsia paduodame keleto pre 
klu:

Sena Rugine arielka aiž Galioną
nuo....................................... 81.50 iki 84.00

Brande Balto ui gal,...................82 50
Arakas už gal. nuo..........81.50 iki 83 OU
A ra kas Baltasis už gal.................81.75
PoYt Wine )
Sherry ■
Sweet Cat»wba )
Old Tokay Į už gal.
Old Muskaiel j nuo ... 81 00 iki 82.00

The Toajo Wine Co.
517 Miiwaukee avė.. Chicago. UI. 

130—XII)

nuo..75c. Iki 12.00
•kj oo

Kaip ir No. S10 yra Maskolljo* eenzuro* dalei- 
*■> ir todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOc 

50 7 Gamto* Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
A. Bacevlčia. spauda ..Lietuve*,” Chicago, 
III. 1903. pusi. SU Knygele su daugeliu pa
veikslėliu: gyvulin-vabalu. žuvtu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, aiškiai ir suprante
mai išaiškina gamto* istorija, ypač tuo* da
lykus. ant kuriu zmone* nuolatai žiuri, bet tu 
gerai nesupranta...........................   AOo

5ON Gamto* pajiego* Ir kaip iš ju naudoti*. Pa
gal Bitnera sutaisė Sseruas, Chicago, III. 19M 
pusi. Z3K Svarbios moksliškos verte* knyga, 
su daugybe paveikslu yvairia mafciiehju ir 
kitokiu prietaisu ant t J naudojimo gamtoms 

pajiegu.......................  SOo
5O1» Svieto pabaiga. H rusiško verte Pr.Slulell*. 

Chicaga. iii.. 1903, pust 31 Kas nori dasiži- 
noti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 

šia knygele.......................................... lOo
OSOEthnologįJa arba mokslas apie žemė* jauta* 

Pagal Dr. M. Haberlandte paraše bernas. 
Chtcago, Iii 1MB, pu*i. egi. Y ra tai svarbiao-

ttu žmonų ir ju paveikslus. Aprašo ju kilme*
Fs*F-wm Hkuiima >iMHs.Jti..s I..L.I

įkais apse les. veidas į bezdžioi 
Raštas šventa* sako: „Batverv t

paivelgus į tala šmoaia veislių veidu*, malo
ne dideli nevienodumą, tada neiine kurte iš 
Ju yra panašu* paveikslui Dievo. K» nori 
pilnai pažinti šmouiu istori> tegul perskaito 
Ii* knyra. Preke neapdaryui*........ 414.00
Apdaryta grasino** ir arutuo** aodtmo spda- 
ruoto..........................................................40 50

050 Kaip Žmogus gyveno ant Zene** ParašeS.
M. Išleido T M. D. pusi 47. ChK-ag k IU-

vUizaeijo*. » psveikslehai p*i**k> senove* 
žmoni a vartotu* *kmeninius tarankiu*, na
mu* u u........................................................... lOc

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knygele, 

Pavesta Lietuvos KataJikiikai Jaunuomenei

maldaknggt nriiit šažayčipa. JUMot, mi4- 
parai ir euplikacijot dcitjoeekalbate: lotp- 
mikai ir hetueiikai Turi rinu reikalingat 
tnaldat ir kalendorių teip kaip <MeU kny
ga. Balta plona gera popiera. čia pra jot 
paeeiktliliai irprtUt:

No.1902. 
- i

■ ■ - -
' I 

I 

--“'“■I
No.1903.

Juodo* IrancvzlA-o* 
skarelės kieti lygu* apda
rau auksiniai parašai ant 
šono ir nugaros, lapų kraš
tai begotai raudonai auk
suoti. raudini kam pat

Prekė 8100

No.1904.
Juodo* franeuziško* ly

gto* skarelės, minkštai iš
kimšti apdarai, kampai iš
marginti. auKsiniai parašai 
ant nugare* Ir šono, raudo
nai begotai auksinti lapų 
kraštai, raudini kampai

Prekė 81.125

No.1905.
Balto* skurelės kieti 

drūti *pdsr*l, gražų* iš
spausti išmargin Imsi, auk
suoti lapų kraštai.

IT-kš BOc

No.1906.
Balto* skurelė* minkš

tai iškimšti apdarai, per a- 
bu galn bėga auksuoto* 
juosto*, auksuota* kryžius 
ir ant nugaros parai**, 
auksuoti lapų kraitei", rau
dini kampai. Preki. 73c

No.1907.
Baltos ivlaloldo* gra

žų* apdarai, išrodo kaip 
balčiausia* slonlau* kau
las. čyste, slidi, žvilganti; 
•nt šono sukinote* klell- 
kas ir kvletkelė žaliai* ir ki
tokių parvų lapeliais, rau
dini kampai, lapų kraštai 
begotai auksinti, su viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prekė........ 81.50

Pinigus siuskite ant adreso: 
A OLSZEYVHKI, 

»24 33-ixl Bt., Chic*urv>, Iii.

Lietmviszka Aparatu Dirbtuwe

Nuo Korn-spandaku ant koja tik 10c.
Gvaraatavojem* Uzgjrdyma.

Dantų galimo ir Bkorbulo, Fa puošk a* nukniit.

phkusio* gaiso*. Flaiskaaa* Usnalkina Taipgi 
turim* veista dėl Uiualkinimo plauks, kad

apgimimo ilgu* fyvaplaaklu*. nįe* e*am» SFK- 
LiJALISTAIS

J. M. B. Cheni, Co.
boz l«0 Sta. W. B'klyn K*w York

Dr. Jonas L. 8weeney
357 W 4? ui.

Tel. Y arti h SAA. Chi< a*o, Iii.

Gydau pa*ekiningai visokia* liga* 
Gali paa mane paraižyti arba ataiti in 
mano efflaa. Susiaaneku lietuviukai, 
lenkiukai ir czakinkai.

(XI1-3O)

Gink silnos įruiis dūktos dykai.

Gražu Hsmiltoa £1 sa'ibru .tusiu. (S) fra 
su auksinta amerikoausZai* viduriai* laikbo

AnaoBiaa <•> aaksiate Liizatau. (T> baz**- 
ka su H teziao -hlabriai* Pzitia ir VIDELCIU. 
<*> puna toiietlai aOXKLl, <•> gnao a.**o 
ZIKuA.(lb> lmp«>r<uote g-na*sio piMBo HRIT- 
Va. (II) gražu PEILI, (t>) gražu lt coliu ilga 
auksini* moterį**** aal kaklo LENCIUGKLI 
■u kompasai!*. (|>) fraku aukkiata KRYŽK .1, 
(14) fraž.a storu** sidabro BKA >SOLETA.

Metropolitan Black, CHICAOO

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

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

Gyvenimu viriui Aptisko*.

CHICAGO, ILL.

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

Nerviszki Vyrai
Vyram* reikalaujantiems pagelbos »rl*iun*iu 

kopija garssus recepto dyka, NeO.O.D 
ne apgavingus vaistus, tiktai recep

tą. Perekaitukileetia patarga 
ATSARGIAI.

Šri pasarga yra vyram* sugriauto* nervlss- 
ko* sistemo*. kari* per lava Jaunyste* klaidas Ja 
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite 

I bandė patentuotus apvavingus vaistas. eMttrl**- 
ku* diria*, 'specialistą*” Ir kitu* netikusiu* b* 
verte* gydymo*. Nao diržu nepagyilte, o n uola 
tai vartedami vaistus sunaikyslte pilvo žl*bcxio- 
jlma. užnoodloslte visa sistema ir padarysite 
savo liga nalszgydoma.

Daug meto asz kentėjau savo Jaunyste* klai
das. nervink ima, naKtlniu* tekėjimo*, s koka 
vyrišskemo, silpna atminty, stoka ambicijos, 
neramumą, gėdingumą, sirena skaudėjimu, visa
tinę nasllpima Ir tt. kaip palketas pirkau Ir Var
tojau visokia* patentuota* gyduoles Ir viską ka 
tik isagirde*. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti In Erepa paselbo* jieszkoti pas farsu daktaru, 
kurs mane ir Iszgyde.

| To daktaro recepte, pagal kori man vaistei 
buvo užraszyti, asz Ir dabar turiu pa* save. Kaip 
tel sunku yra pagyti nuo tu hgu a*i tinau i*z 
patyrimo, todėl asz noriu ir kito* pagelbėt!. Kas 
man spraskys tavo Ilga, asz lam pasiusiu užpe- 
Otetvtame teiszke to recepto kopija su patari
mai* dykai. Asz jau gavau szlmtus laiszku lt* 

I visu suos szalies krasztu nuo vyru, kurie raszo 
kad imdami vaistu* pagal *zy receptą vislszkai 
pagijo, teip kaip ir asz.

Recepte užraazytl stipru* bet nevodlngi vai
stei ir recepte* teip parsazytas kad vaistus gali- 
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažus 
Riuigu* Gare recepte, jei nenoresne patys «iU 
i sptiaka užsteliuotl vaistus, tai paraszsklte 

man, o Ui jums juo* ozla Chicagoje paslrapln- 
•|Uir prisiunsiu. Asz nesuneziu C. O. D. kad 
iszvlĮloti nuo jus pinigu*, arba parduoti jumis 
vaistu*, kuriu ju* nenorite. Jeigu patemyslte 
mane kame nors neteisingu, galit* tel paganyti 

į * kitame paciiame lalkrasztyje.
Szi pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

teigi raškykite man *zl*ndl*n, o gausite to re- 
oepto kopi)* ir reikalingus patarimas dykai 
taojeu*. Bzy pasiulitlma asz galiu atlikti be jo
kiu jum* kasztu. Adresuokite:

C. Bentoon, P. H. bcx 655, Chicago, III.

kia Mokėti iki Iszgydymui.Guodotmiem* Kunigam* iszdir* 
bs:-KapSH, Arnotą*, lialmutl- 

Albas. Stula* ir viena haž- 
paredus. Visokį darl>£ at

lieka srtistiszkai in laikg.
Norėdamos guoiotinos Dr-tez, 

arba guodolini Kunigai, kad Jum 
**wo tautelę, paveskite ji tikrai

Guodoiinoms tautiszkom* ir b*ž- 
U'dnem* draugystėms iszdirbs:-1 
Kžiutirv, AraerikoniHZknM 
H'cliawas, Nzarpaa, Juos
ta*, Kukardn*, Ženkleliu*,1 
Kepurei* Ir <lel Marnzaiku 
parėdus, 
darlia* butu prideraneziai atliktas 
lietuwsitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Illrislon St., Chicago, III.

i NAUJA DOWIATT

! LIETUVIU DAKTARAS
Kauno guį> Ssaultu p*wieto.

723 W. ISth Street.
Nuo H*-is liti 10to« rvto 
nuo T-U>* Iki • vai. vakare.

Nedalioms tiktai nuo S-io* iki i0-tei ryto.

Telelouaa: Morgan 13M2. 
Telefonvot galima laz kiekwlenoe 

aptiekoa

Morris Forst <Sc Co.
Corn 2-nd Avė., A Smithfield St., Pittsburg, Pa.

Muml atslunsklte savo osiieriu* "ARIELKlT*. Me* parduodame reikalau
jant te m visa iszdirbuil savo bittilarnioe už tokias pat preklas kaip ir prrkup- 
csi*lturl usmoketi. b I artelka uelna pr( keletą ranku, bet gaunate siaustai 
nuo tosdlrbeju. Galite bąli persiHudij*. kad busesysta.

Mus yra dulkiausia ir vereilausia užsitlkejlmo krautuve Muvteaytoae Vaitai- 
)u*e. ataiunsime junti geresni tevora ir pigiau negu koke nor* kita teip vadina 
■ua "distliarue” ąrba perkuposius.

Me* garantuojame savo tavora*. Jeigu kuomi n<>r* junil nepatiktu, galite 
sugražinu muint. uies apm"ke*ia*« kasslu* ir sugražinsime jutui ju»u piulgua

Kl-kvieuas lankas Plttsbusg'e jumi pasakys, kad mus Zodiųyra verte* uėsl 
tikėjimo, biunsklte pinigus, arba mone* ufder. arba šlampa* Ir kaip tik apturė
sime. tuojau* issąiuuslme ju*u ųpsteliavlma. Mesapmokame Ei preso kasztu* tn 
rytus nuo Cha-ago ant apateiiavtma nuo 4b UU ir daugiau Aut visu apsteliavlmu 
in vakaras nuo Che-ago me* nuleidžiama 14-te uuossimti nuo musu preke* ant
ta v oru. bet pirkėja* turi pat* admoketi aipreao katztus.

atsiuusime junil u* tel viena k»ora 
Rašykit* klausdami paslapcziu prekių.

tu sena ragis* ar kornin* Arielka II AOc f*l 
.....................................  .. 4V <><>e ,. 
.............................  .. Aoe „

M ,. .. Kt tH> „
Rum taraka*>. ŠU <M». Kumnrei 41AO 

Port WIna li no. bber

Turkoll nuo IU W5 Ir virsi 
Nlivovils „ un n n 
Brande 4*2 «»<> „ n 
Boro vieke.. <»<> ,.

Pure blach berry Wte* 4150,

Ant 17 Mmeu 

Rallr—dmtrodulfa

8»y kUkradely posiua- 
sim* C. O. O. ant ktekvtoao »drw, *a pavslyjs- 
■ n U>r«iaalaBoU Jsig* bu* toas kaip r*M»> 
m*. akamokuk szpresui SS 7B ir •tvadšaa* 
kantus Ir pasilak laikrodėly, >i ao, osnoksk 
aa vto*oo*ato. ątmiak, kad ut loki pat laikro- 
daly kitur mokėsi •* 00. Prte iakrvdalto dar 
pridedama 14Z sukilai* labai fraku leaciufulj 
su kompasą dykai

l'atoataotea ruuulla- 
toriua, aasukia u«*aka
rna* Ir austatomas, vy 
rišikai ar mou-rlsils*. 
IRK auksuotas, dvigata 
"Huatlaf“ teb »*>■»*

kr rakiai Iszkvtei* uoto*, 
fri k r-a: gūrai laika rodo

Eicalsior Iitch Co.. 
VOO Central Bank Bldg, Chicsųr*.

Naujas Išradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas 

geriausią daktarų vynas, vadinamas: 
"TegeTssic” yra geriausias ir sveikiau- 
slaauž visus kilus iki šiol buvusius kar
čius ir kitokius vynus. Togu Tonic pra
bilo* visokias ligas, kaip lai. Reuma
tizmu. "'-.algia. skauddjima vidurių, 
sunkumą ant krutinės, teipgi taiso a- 
pelitę: todim sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui Mes tarnaudami 
savo guodotiniems tautiečiams vely- 
jame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniku apie tą mu
sų naujai išrasta vyną Togu Totu c. 
Prekė ui bulelį 81-00. už luzma 87.50 
Reikale peniom atsišaukti ant adreso:

TOCO WINE CO.
517 ■įbraukta Ava.. CMICA60, ILL

F.PBradchulis 
Attoiney and Counseior tt Ltf. 
Chinber of Commercė BldK Booo 709 
S. E. t'oroer I^Salle A W*ahington eta.

CHICAGO, ILL. 
Telephone M ai n 3643. 

Wienintaii* lietuwy* advokatas, baigę* 
mokslą jurizprudenciiosciion Amerikoj 
Weda prowas kaip ci*ilinkaa taip ir 
krtmlnaliszkas visuose suduota
Kea. 3112 B. Halatcd arti 31 moa. 

Tel. Yards 0046

Jonas Jonikas

Rutilai kur tu 
Isejci*.* NurI pan 
Petrą Kalėki hm 

i*itro*zk«sa, o 
paa JI (raiima aui- 
vedyti. nes J ta turi 
puiku ir szaita ba-

arielka, cigarus net 
Isz Havanos, o isuigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbeli negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 

puikia sale dsi veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač z už tlumocziu 
susika.beti angliukai. Ateikite pu ma
ne, o uz Jum patarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir prvvose. Atvažiavę 
iu kilu miestu galite gauti pu mane 
geriausia nakvyne.

Petrą* Szlakls,
3321 Aubura *v.t Cbicst<o, III.

(Tarne 23 tos ui. Ir 33-io Pi.) 
Telephonu Y arda 6012

Mss duodam- sula Bau 
-slos mažo* Ame« įkas*.** 

irs eduo•>• iš truksi.

kai tam. kur* parduo* f 
Ukullukes musu bitu u 
po iOr. k< kas Lukšu 
urr.*do kalu laikmdtio

Naujautiai Iszrastes teediane*.

Dykai auknlnbt lx*l k rudeli*

Pro t. J. M. itrundaa 
• York ABrooklyn. U. 8. A.

*• ta s 
iii

JONAS HKOLIR, 
Pirko narna už 86000 00 pa. 4AON 8 

Latlin et. Chicago, III. ir atidarė js

ir Livery Slnbie
Laidoja mirusius, parsamdo karistas 

ir bugges ant psgrabu, kriksztynu, vąše
liu ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perk rausly m u visokiu daigiu iu vielos 
in vieta in dypus ar isz dypu, anglių iu-1 
važi zjlmu ir tu

Teletonaa 3. Weatville, 111.
(14 X-7 I *06)

Groaorne Ir Hucserne.
Užlaiko uvležia ir g--ra tavom ir viaka 

parduoda pigiau nagu kiti.
(2-25-05)

A-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus medi Aka* užžiurėtajam, užbaigęs vokiškus ir amerikonišku^ Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užrisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbeti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumu.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybes, lenkimasis draugijos,"sunykimas ir tt. yra tai pasekmes sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kaži artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar |>asididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryrimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimu kol jau 
yra per vėlu, i

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymu virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitu pa leng
vini imp bet visiškų išgydymų.

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyjirntji.

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

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III. 
■»1 Mtpratooi* visus kenčiančiu « m« užsissAejutig ligų, mm kurių negalėje faigydyti. ats(laukti j ausų gydynyči, ir tauė- 

, gyti mutų NAUJA BUDA, karte yra laikams ui neklaidingą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 0 iki 7 vakare. Nedėhoms ir ivenladieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

’ Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu.
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

Ar yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą
Drą E. C. COLLINSA. Visi iaikraičiai per dešimtį metų yra rašę apie jo nepalyginamą sugie- 
bumą gydyti ligas, kurios buvo laikomos už neišgydomas kitų Daktarų.

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

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

Perska sk kelis iš sekančią pripažinimą. Tegul pasako kiti, ką Pro!. Collins yra 
jiems padaręs — jis gali tą patį padaryti ir tau.

tt. Kr*|*wtki išgydytas ano r*umatizm« 
r*nk*M. koiOM Ir *trin»M, 

Brpckton, Mat*.

BRAb'GVS DAKTARE —
Sirgau nuo seninus vrnrrilka liga, 

kuri kas kart giliau l->do mano «4ra- 
numan *avo šaknis, teip kad brmaž 
ne persiskyriau su svietu. »e* jau spjo
viau kraujau Ir jaučiausi visiškai be 
pajiego*. oezioriat į tai. kad ėjau pa* 
visokius specialistu* ir daktaru* To
kiu bodu griebdamasi paakullno*. 
kaip skęstantis britvo* — parašiau pas 
Tamistą. rrofeaonau. ir Tamista atsi
žiūrėdamas ant mano prašymo prisiūti 
•ei man raistus, kuriuo* vartodama* 
nepilnai per tri* *anvaites atgsiau 
pilną sveikatą, teip kad apsivedžiau 
ir dalia r esiu laiminga*.

Todėl priimk Tamista nuo manę, 
padėtą, kurią stengsiuosi parodyti n 
komenduodąma* Tamisto* sugiebumą. 
sanziniškumą visiem* mano pažįsta-- 
m lems ir melajamas Dievo, idant Ta- 
tnista užlaikytų savo globoje ir dėl 
gero žmonijos.

WALERYAN OSMdLSKI.
OM Main SL. Pnterson. N. J.

Demicele Matukaitien* išgydyta nu* 
nerviikum* ir sunkaus skau

dėjimo krutinėję.

Lietuvi-zkiejie Europos 
iMikrnszcziHi.

Varpa* politikos, literatūros ir moks 
lo mėnesinis laikraštis. Metu pre
ke......................................................... J|l 1.2 A

Ūkininką* tautiazkal politiszka* me- 
neaiuis žmonių laikrasstis. Metu pro 
ke............................................... 7 A centai

Abu laikraszcziu iszeina Tilžeie (Pra
šu Lietuvoje) kas menuo vien* karta.

Kiekvienas lietuvis, noris poliliszkai 
apsinvieetl ir geriaus suprasti Lietuvos 
reikalus ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumines gyvenimą, savo broliu 
darbus Lietuvoj ir ju kovas au caro val
džia bei jos bendrais už savo tiesas, už 
geresne savo ateiti, — kiekvienu pami- 

i netuoee laikruzcziuose atru daug nau
dingu žinių ir pamokimu.

Ku norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra laikruali, arba ir abudu kartu, te pa
deda ruzydamu ir siuzdamu pinigus 
toki adrese:

M. Ha u n u* Fabrikstr. 27 Tilsit, Ostpr
Germany.

Arba ir katra norą isz žemiau paduotųjų
M. J. Damijonaiti* 3108 8. Halated

Chicago, III.
N. Gendroliua 116 Bowen St.

8o. Boston, M am

AR SERGI?

I
 Jeigu dergi tai atsiusk ui zc marke o i 
apturėsi musu nauja didely katalioga I 
kuriame yra apraszyta placziai ir I 
aiszkiai visokios ligos, ir pasako I

KAIP ISZSIGYOYTI BE DAKTARO
kokias gyduoles naudoti ir kiek joa 
kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanas 
karpas, papautus ir užauginti plau
kus, usus, barzda ir tt. Parodo pa
veikslus ir prekes yvairiu Elcktro- 
Gydancziu aparatu ir kitokiu daiktu.

JOHN’S SUPPLY MOUSE

GARBES PROFKMIRIAU:- ,
Klrjraa nuo keletą* metų uždegimu rumbo, baltotaliom*, nuo ko 

Ttellkal *ublu(rt)*ą ir nepuoliau *nt **eik*to*. per k, turėjau kreipę 
t L* prie <i*a<elto rvdvtoj,. liet vietoje rauti pasėrtjitn,. jaučiau*! 
via bloriaą^r liaėjau iki loki<> laiptnio, kad ryva.ti* mano kabojo 
kaip ant plauko. jH-kaičiu*! apie gar*, l*rof Collina'o. nor* *u di
deliu nenoru, i^ražian |>a« jį aprašydama tavo lig, klauMtam*n*Jk<. 
gan neprašiau: vaiitų. vienok ji* juo* prisiuntė. Priėmiau ir pra 
dėjau vartoti ir laipsniškai mano sveikata augo ir dabar jaučiuosi 
visiškai sveikai kaip niekad kitados. Meldžiu tad pr.imtl nuo 
manę* šimteriopą padėkavon,.

Idant Dievą* suteiktų Tamlital kuoilgiausį gyvenimu siųsiu 
Jam maldas.

- HELKNA DOBROSIF.USKA.
McKeesport. Pa

St. Raymond, Qnc . Spai. 90 d. laottn. 
BRANGUS PROFESORIAU COLLINS:—

Tunu didelį .maguma pranešti Temintai, kad aš imu ju.ų vaisto* 
penkto, vauvaim. Pradedamai juos buvau anišinu ng-uou. Negs' 
•*Ja° miegoti, naktimi, kaitau, viduriai buvo surėdė, r d-si beveik 
negalimu stigmmuliott mano maistą. Mano viduriai t£ivu Immiai Iš
pusti. širdį, silpna ir kepenys ligūsto*. Dešinės rankos negalėjau 
vartoti ant nieko, laivo sustirusi iš peiu-s Ir galiu teisingai pa-mkvU. 
kad t įso* šitos m-ealė* išnv ko nuo ju-ų gydymo ir aš tegaliu surasti 
sodrių jum* padėkavoti už jūsų darbą.

Aš meldžinosl pas musų dangiškąjį Tėvą. Idant Tamista ilgai gy 
ventumei dėl |«ianino daug gero šiame sviete kitiems, sergantiem* 
teip kaip a* Gali Tamista sunaudot t šitą laišką kaip tau patinka 
Jei manai, kad jis prisidės prie gelbėjimo kitiem, vargšam-, pasveisti" 
Aš žinau, kad jeigu Tamista nebūtum man pagelbėję*, ui bučiau at
sidūręs kape, ne* pertoli buvau nuėjęs.

Aš gvdiiausi pa* savo namų daktarą ir praleidau daugybe pini 
gų. karui* pagerėjo bi.kį ir vėl atkrito liga. Aš teipgi turėjau reu 
matltmą aršiausio bodo ir lis mane apleido, tūkstantį sykių ačiū Tu
mi tai. Aš užaugau ant dvylikos svarų nuo pradėjimo imti, jūsų 
vaistu* ir bus man linksma papasakoti kainam apie jųSu gydymo 
būdą ir apie tai, ką > padare dėl manęs.

Su širdingumu OLIVER CLONTIER.

Asz iszgydau nuodugniai kraujo už- 
nuodvjima, reumatizmą, užsenejusias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagulio save ir iszaykumo; gelvma 
kaulu, svaiginta ir skaudejima galvos, 
skaudejima no krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakim: 
ssirdies, užvma ausvae ir galvoje, dre 
bejima kraujo, pamelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar runas aut bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegitna 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejima miegoti ar valgyli, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų rr skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai paistantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro prideryscziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu 
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, ta 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosit 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yrz 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalimi 
toaaigydyti. Asz savo tam tikrais vais 
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

Kiriš motin ueu o««.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo j u apsisaugoti ir iszsigydytL
n n U DnCC 175 S. Clark St.. kerte DTs D* Hl. nUdj Monroe. Chicago, III.

Ofisas »tki»ryte* kasdien noo9 iki 4. Panedello, 
Berado*. Petnyczto* ir Sabalo* vakarais uuo6:3C 
iki K Nedeltom nuo 10 iki L

Jeitfu kenti kurį iš sekančių nesmagumų, 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 ligas vaikų.
Dras Collins gydo tik tokias ligas, kurias gali užtikrinti, jog tikrai iŠgydis.
Arti ar toli gyvenate, rašykite pas Drą Coliinsą, aprašykite savo ligą aiškiai, o apturėsite 

vaistus, kurie jus ištikro iŠgydis.
Dalftryra laikas, kol žiema su savo šalčiais neatėjus, nusikratyti ant visados nuo savo ligų.

Professor Dr. E. C. Collins,
140 West 34th Street, INew York, N. Y.

NESIUSK PINIGUI aK
idant pagarsinti romu tavoms Ir kate 11 ogus iš

duosime tūkstančius dolieriu vertes prezentus 
minu kostumeriams. Prisiusk mani* savo pil
na adresa ir arčiausia expreso stacija, o mes tau 
prisiusime 1 kompteta sekančiu tavom: 1 bota**- 
ka puikiu cigaru: 114Ž. aažsiata arba ntžz/uu 
ryrUža laikrodėli. oda rm tirėum (paminėk ku
ri nori) gerai laika rodanti teip. kaip kuo oo 
vertėt laDcrodelit Ir gvarancĮJa ant 5 metu kad 
mes. jei suges, pataisysime už dyka, arba ap- 

/ mainysime ant kito jei bu* negeras; i grotu Mt 
auknnta lenciugeli tu kompotu; 1 Bariot Dei
manto nnnka; 1 Bariot Deimanto t pilka; 1 

. -> teta 4kainirruko ir rankovių gotikų; 1 pora
labai grakiu audrintu kolioniku ir viena grotu 
tieda Ueodgta tu 1 perlu, 4 Bariot Deimantait 
ir t gmeratttaU. Viskas ta* bus sudėta m vie
na pi tutinę šilko išklota skrynute. Kadsatvež. 

perilurek viską ir jeigu tau tie daiktai tinka, užmokėk ex presui |3.»7 ir atvežimo kaltu* Ir 
pasiimk tevorc*. jei netinka m mokėk ne vi«no cento- VĮ?*“* ko mes norima, kad reko- 
rnendootumel mui savo draugams. Sste daiktai »u moto r ikn laikrodėliu Ir 4S coliu llgn tenetuge- 
Itu kaftuoja 44 7>i- Mes galime juo* prisiųsti Uu irpačtu. jeigu su užpražymu prisiusi visus 

pinigu* ir 8Sc. ant pačio kašto.
T. A MOT.T.ANn Co.. 135 vVashington 8t , dziemso, III.

kur gali gauti ,,Lietuvą.” 
..Lietuvos*' redakcija tari savo agentu* 
Bmoklyne, Philadaiphijoj, Ballimoreje.

Setai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y. »

E. Froomes, 78 Grand *l.
Joe. SzuRskia. 227 Berry *t. 

Philadelphia, Pa.
i J. Gudavicse, 3104 Richtnond, 8l.
^Joe. M. Smolenski, 788 8o. 2 nfi 8t., 

Baltimora. Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp A Camden sta 
Pa* szituo* agentu* g*u*ite „Lietuva 

už 5c. kas *ub*t

■^*4,X.,

_________
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