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Metas XIII

j folitisz kos žinios.

Karė .Maskolijos su Japo
nija.

Tvirčiausia Maskolijos tvir
tynė. Port Arthur, ginasi jau 
11 mėnesių, bet dabar jau 
dienos joė suskaitytos. Skai
tlių jos apginėjų iš pradžių 
padavinėjo ant 40000, bet ar 
ištikro Stoessel tiek kareivių 
turėjo, nežinia. Skaitlinės 
trefhtos vien aut spėjimų, 

iėl nežinia, kaip toli jos 
skirias! nuo teisybės. Dabar 
skaitlių maskoliškų kareivių 
paduoda ant 15000. Jeigu 
tas skaitlius teisingas, tai iš- 
*pultų, kad per visą apgulimo 
aiką maskoliai nužudė dide

snę dal| kareivių, taigi 25- 
300.

Užėmę fortą 203 metrų ja-
'poniečiai, teip sakant, apval
dė portą ir jų šūvių visi dide- 
sniejie maskoliški kariški lai
vai likosi paskandyti, liko 
tik maži torpėdiniaj laiveliai 
ir torpedų'naikintojai, bet ir 
tiems porte buvo per karšta. 
Pasinaudodami iš tirštos mi
glos, tie mažesniejie laiveliai 
naujų metų dienoj bandė iš
plaukti iš porto ir tas. jeigu 
ne visiems, tai bent keliems 
pasisekė: 2 d. sausio šių me
tų,. prasisklaidžius miglai,
Čifu porte atsirado 4 masko
liški torpėdų gaudytojai: 
Skory, Strašny, Vlastny ir 
Serdity. Jie atgabeno ma 
skoliškam konsulini telegra
mą nuo Stoe-selio apie tikrą 
padėjimą Port Art bure. Ofi- 
cierai miųėtų maskoliškų lai
vų šiuom kartu jku nesigi- . 

. ria, bet atvirai sako, jeg ją- , 
poniečių šūviai juos pasiekė 
porte ir todėl turėjo stengtie- 
si ištrukti prie progos ir keli ‘ 
laiveliai mat ištikro ištruko. 
Ištrukę sako, jog ant kelio ja
poniškų kariškų laivų niekur 
nepalikot Tie maskoliški lai
veliai norėjo iš Čifu porto 
tuojaus plaukti toliau į pie
tus, bandyti susijungti su 
maskoliška Baltiko laivyne, 
bet jų i išplaukimą, matyt, 
pajuto dabojanti išėjimą ja- 
poniečiąi ir keli jų torpedi
niai laivai pasirodė ant jūrių 
priešais Čifu. Maskoliai su 
savo laivais turėjo pasilikti; 
jeigu neišplauks į 24 valan
das, turės nusišarvuota; ki
taip paims juos neutrališka- 
me porte japoniečiai, kaip 
pirma paėmė chiniškame 
porte vieną maskolišką torpe
dų gaudytoją „Bezstrašn y j”.

Prieš naujus metus suba- 
, toj japoniečiai- paveržė kal

vas Sung-tšu ir fortą F. To
kiu budu dabar <visi, net vi
duriniai fortai ginanti rytinę 
Port Arthurą dalį yra jau ja
poniečių rankose: pradžioj 
pereitos sanvaitės jiems pate
ko Rihling kalvos. Vergda
mi tas kalvas, japoniečiai nu
žudė tūkstantį pašautų ir už
muštų kareivių. Gynimui 
Rihling kalvos forto masko
lių buvo tik 500, jų didesnė 
dalia likosi užmuštų nuo ex- 
plioaijos dinamito, su ku- 
riuom.japoniečiai išardė for
to sienas; mažesnė dalis pasi
traukė į kitus dar maskolių 
rankose esančius fortus. Ja
poniečiams čia pateko 43 ka
nuolės.

j Kalvas Sungtšu jau masko
liai gynė silpnai ir prie ver
žimo japoniečiai, sulyginant, 
mažas turėjo nuotrotas. Gal 
būt, kad maskoliai baigia a- 
munioiją, todėl neturi su 

■kuom šaudyti. Gynimui to 
porto buvo 300 kareivių. Ex- 
pliozijos japoniečių po fortu 
nuvestų minų, 150 maskolių- 
likos) užmuštų, 2 oficieru ir 
160 kareivių išgelbėjo. Ja

[Kiniečiams [>ateko visos bu
vusios forte kanuolės, bet jų I 
skaitliaus japoniečiai nepa- J 
garsino. ■ i

Japoniškas admirolas Togo < 
pagarsino, jog sumažina blo- 1 
kados rajoną aplink Port < 
Arthurą ir dabar neutrališkų i 
kraštų laivai galės plaukiuė- 
ti su tavorais į portus Dalnyj i 
ir New Chwangą, blokuoja
mas dar bus vien pats Port i 
Arthur.

Veržiantis Port Arthurą 
japoniškas jenerolas Nogi at
siuntė | Tokio telegramą ku
riame praneša, jog gavo lai- i 
šką nuo ginančio tvirtynę je- 
nerolo Stoesselio, kad jis no
ri pasiduoti. Jeigu teip, tai 
matyt ilgiau negali gintiesi. 
Pirma jis n uola ta i garsino, 
jog kol turės kuom šaudyti ir 
bus tvirtynėj nors šimtas ga
linčių dar stoti į mūšį karei- 
rių, jis japoniečiams tvirty
nės neatiduos. Jeigu dabar 
pats atsišaukė, užmanydama 
pasiduoti, tai turbut neturi 
kuom šaudyti.

Nogi, žinoma,aut Stoesselio 
užmanymo tuojaus sutiko ir 
prasidėjo tarybos terp speci- 
ališkų delegatų, abiejų ka
riaujančių pusių. Laike ta
rybų pasiliovė šaudymas, 4 
valandą po pietų, 2 d. sausio 
sutartis likosi padaryta, tru
ko vien parašų viršininkų a- 
biejų kariumenių. Masko: 
liai mažai palengvinimų išde- 
rėjo, turėjo priimti svarbiau
sias japoniečių išlygas.

StoesseTgeidė. kad dalei
sta būt pasitikusiems dar ma
skoliškiems kareiviams grįžti 
į Maskoliją, bet japoniečiai 
ant to nesutiko, bent teip ra
šo angliški laikraščiai. Jei-, 
gu teip, tai apie 15000 ma 
škotiškų kareivių turės eiti į 
japoniečių nelaisvę. Kaip 
sako, kareiviai tie turės ati
duoti ginklus ir bus perga
benti į portą Dainy, jau se
niai patekusį į japoniečių 
rankas, maskolių su dideliais 
kaštais parengtą.

Jenerolas Nogi apie norą 
pasidavimo maskolių prane
šė tuojaus į Tokio, o ten ad
mirolas Togo ir karės rodą 
apdirbo išlygas, ant kokių 
gali priimti pasidavimą ir tas 
išlygas persiuntė jenerolui 
Nogi.

Pasiduodams, Stoessel abi
dvi kariumeni apsaugojo nuo 
kraujo praliejimo ir nuo ne
reikalingų skerdynių. Ant 
panedėlio japoniečiai buvo 
pasirengę prileisti šturmą 
prie citadelės ir paties miesto 
ir iš jų pusės viskas prie štur
mo buvo parengta. Kadan
gi visi svarbesniejie fortai 
jau pirma pateko japonie
čiams, tai veržimas miesto bu
vo palengvintas ir turėjo pa
sisekti. Žinodamas tą Stoes
sel, užmanymu pasiduoti, 
prašalino nereikalingą krau
jo praliejimą.

Juo nesmagiau maskoliams, 
kad Port Arthurą atiduoda 
japoniečiams naujų metų die
noj. Teip svarbus laimėji
mas japoniečių yra gera pra- 
našysta ant šių metų, ^ors 
karės rodą ir karės ministeri
ja Peterburge žino apie pasi. 
davimą Port Arthuro, bet iki 
šiol valdžios laikraščiams už
draudė pagarsinti gautus te
legramos apie pasidavimą tos 
neva nepergalimos tvirtynės. 
Teisybė, kad tvirtynė buvo 
drūta ir jos paėmimas Ja
poniečiams nemažai kaštavo, 
bet visgi ji jiems patenka.

Port Arthur jau antrą kar
tą patenka japoniečiams: 
1894 metuose jie jį buvo atė
mę nuo Chinų, bet susijungu
sios Europos galingiausios 
viešpatystės: I"

Prancūzija ir Vokietija be 
karės privertė japoniečius 
pasitraukti. Paskui jį užė
mė turinti neišpasakytai di
delius žemės plotus su labai 
mažai žmonių Maskolija, o 
dabar jį nuo maskolių paėmė 
antru kartu japoniečiai.

Kokį įspūdį padarys Ma- 
skolijoj žinia apie atidavimą 
Port Arthuro, nežinia. Be 
abejonės karės priešai reika
laus užbaigimo karės, tik ne
žinia, ar randas paklausys.

Prancūzijos laikraščiai, 
kol Europoj tikėjo, kad ma
skoliai įstengs palaikyti Port 
Arthurą ir atsigriebti, tylėjo, 
dabar, perkratinėdami atida
vimą tos tvirtynės japonie- 
čiams, šaukia, kad Europos 
viešpatystės įsikištų ir taiky* 
tų vedančius karę, kadangi 
mat jau netiki, kad masko
liai galėtų atsigriebti, o vėl 
juo daugiau pasieks masko
lius nepasisekimų, juo la
biau pakils Azijoj japoniečių 
įtekmė, o tas gali atsitikti 
tik sumažėjus įtekmei euro
piečių. Prancūzai bijosi tei- 
poagi, kad užsitraukiant ka
rei, Prancūzija netaptų į ją 
įtraukta.

Ką dabar veiks garsi Balti- 
ko laivynė, plaukianti su di
deliu triukšmu į Aziją! Į 
Port Arthurą ji prisigriebti 
negal, o Vladivostoko portas 
užšalo. Maskolija stengėsi 
nuo Holandijos išderėti kokį 
portą pietinėj Azijoj, bet ue- 
Į>asieekė: Holandija a t?įsa k ė 
duoti maskoliams kokį nors 
portą.

Garsus japoniški admiro
lai, išnaikinę maskolišką lai- 
vynę Azijoj, Togo ir Kami- 
mura, atkako į Tokio. Gy
ventojai abudu priėmė labai 
karštai. Miestas norėjo y- 
pač Togo apdovanoti, bet tas 
atsisakė priimti kokią nors 
dovaną, kadangi karė dar ne
pasibaigė ir dar nežinia, kas 
iš jos gali išpulti, todėl dova
noms dar neatėjo laikas.

Mandžurijoj nieko naujo 
neatsitiko ant karės lauko. 
Pasidavus Port Arthurui, at
liks dabar 60000 kareivių je- 
nerolo Nogi. Jais galima 
bus sudrutinti armiją stovin
čią prieš Kuropatkiną. Gal 
teip žymiai sudrutinti Man- 
džurijoj, japoniečiai bandys 
vėl žengti pryšakin, bandys 

• veržti Mugdeną. Ką jie išti- 
kro darys, apie tai neužilgio 
isgirsime.

Pinįga^^pverHt^an^
Iš Garteno.

Bėgiojimai garlaivių ant 
Nemuno augščiau Garteno 
pasiliovė nuo 29 d. lapkričio, 
o ant ežero Lepelio nuo 1 d. 
gruodžio šių metų.

lijoj!
pirkimo arklių juk lupte iš
lupti nuo gyventojų.

9 d. gruodžio Vilniaus vy
skupas Roop įšventino į ku
nigus keturis klierikus,baigu
sius mokslą Vilniaus dvasi
škoj katalikiškoj seminarijoj. Lietuviškas gralas citrber- 

Vidaus miuisteris, ant pra
šymo vyskupo Roopo, dalei-
do į Vilniaus dvasišką semi-Įtarais Raudonojo Kryžiaus 
Dariją priimti 14 klierikų i draugystės ant karės lauko 
virš paprasto skaitliaus.

Nuo 12 d. gruodžio, namuo
se buvusio pranciškonų klio- 
štoriaus Ii kopi ;>a rengta dar
bo berže ir nakvynės namai 
moterims darbininkėms.

Ant padavadijimo Vilniaus 
miesto rodos,turi būt iškirsti Į švento Jurgio, 
visi didesni medžiai miesto viškas grafas kariauja už ca* 
giraitėj ant priemiesčio An-Iro garbę, o iš Lietuvos lupa 
tokoliaus, o vienog iš tos gi ’vien pinigus, kuriuos paskui 
raitės nesunku buvo padary- užrubežiuose išmeta, 
ti gražų [tarką pigiais ka- K 
štai s. Mieste yra labai ma
žai sodų, kur žmonės gali ry 
sti šviežesuį orą, todėl W.- f / inius priguli prie nesveiki *u- 1 
šių didelių miestų. .1

uis.
Atkakęs su Vilniaus dak-

[draugystes ant Kares iauKo 
(grafas Alfredas Tiškevičia 
iš Biržių, Kauno gubernijoj, 
kaipo liuosnoris eilinis karei
vis pastojo į artileriją ir da
lyvavo mūšyje po Liaojangu, 
paskui jį pakėlė į unterofi- 
cierus ir apdovanojo kryžium 

Mat lietu-

Iš Vilniaus gubernijos.
3 d. gruodžio, kaime Gry- 

biAkluose, Rudominos valsčiu
je, trįs jauni vaikinai užpuo
lė ant namų ūkininko Adomo 
Tobero, primušė jį ir sūri to. 
Paskui surišo ūkininko pa
čią ir darbininką. 'Suraišioję 
namiškius, sudaužė skrynią 
ir iš jos išėmė 600 rubl. Ir 
pagriebę dar dvivamzdį kara
biną, išsinešdino.

Iš Trakų, Vilniaus gub.
Maskvos archeologiška 

draugystė (ji užsiima 
moksliškais darbais) ant 
einančio 
sprendė 
klausymų
lietuviškas liekanas, 
to ji nutarė surasti reikalin
gus pinigus ant apsaugoji
mo griuvėsių garsaus Keistu
čio za m ko Trakuose nuo vi
siško sugriuvimo.

Iš Minsko.
Į Minską atkako caras išlei

sti ant karės lauko sušauktus 
po ginklu kareivius. Atka
kus carui ant geležinkelio 
stacijos, atsitiko eipliozija, 
matyt tyčia ant pasveikinimo 
caro priešų parengta. Val
džios laikraščiams uždraudė 
apie tą ezplioziją ką nors ra
šyti.

mėsinėti sukilusius Poltavos 
ir Charkovo gubernijos žmo
nes, žaginti jų moteris; jis 
išplėšė paskutines finų tiesas, 
apiplėšė armėnų bažnyčias; 
jis nepaisė į įrankius: jam 
viskas buvo galimu, visi ke
liai adari. Kitas dalykas 
Sviatopolk Mirsky. Tai nie
kuo ypatingu ' neataižymį* 
žmogelis, už ausų augštyn iš
keltas. Ir vidaus dalykų 
ministeriu tapęs, jis anaiptol 
negalėjo eiti savo pirmtaku- 
no keliais — tam jis permažai

Bet dabar jau 
toks yra laikas, teip išbujo-

Iš Zarasų, Kauno gub
Ūkininkas kaimo Žalia 

Lanka. Zarasų [tavietyj, 
Stankevičia, priveisė medžių 
ant 5 desiatinų pieskynų Ir 
ant nenaudingų pirma plotų 
padarė gražią girią. Tas at
sitikimas nepriguli prie pa
prastų, kadangi įdėtu vos ūki 
trinkai mėgsta be apsirokavi- 
rao naikinti jiems prigulin
čias girias, bet ne jas veisti. 
Už tokį darbą Vilniaus girių 
apsaugojimo komitetas pri
pažino Stankevičiai dovaną 
300 rubl.

Iš Vilkmergės, Kauno gb.
Pašaukti po ginklu rezer

vistai Vilkmergėj bandė kel
ti maišatį: sudaužė kelias 
rando degtinės pardavinyčias 
ir iš jų paėmė degtinę. Ren
gėsi daužyti žydų krūmelius, 
bet policija su kariumenės 
pagelba nedaleido. Įstabiu 
čia pasirodo, kad rezervistai, 
vietoj kreipti savo piktumą 
prieš kaltas caro valdžias, 
tankiausiai kreipia prieš teip 
jau caro valdžių prispaustus 
žydus.

reikia daug BĮ>ėkų, o iš kur 
jas paimti! Reikia kreipties 
prie kunigų ir su jais susidė
ti, bet jie rūpinasi savo laik
raštį ir savo spaustuvę įkur 
ti; tokiu budu lieka lietuviai 
pirmeiviai, ir su jais jis pra
dėjo tarties. Ilgai tarėsi, 
nenorėjo pasiduoti, bet, pa
galiau*, sutiko visą redakciją 
atiduoti į jų rankas; dargi 
jis pats negalės talpinti be 
redakcijos sutikimo savo 
straipsnių. Tokiu budu nuo 
„Vilniaus Žinių” dabar dau
giau galime laukti, negu bu- gabumo turi, 
vome laukę.

Augščiau paminėjau, kad i ję* visur ne pasikakiu ima s, o 
kunigai rūpinasi savo laik
raštį įsteigti. Pirmiausia Jie
buvo norėję išleisti nedėlra- ministeris negali sėdėti ran- 
štį , ,Š a 11 i n į”, ir kanau
ninkas Prapuolenis buvo pa
davęs, kaipo išleistojas, pra- kiu budu veikti! 
šymą; redaktorium buvo pa
žymėtas Peterburgo akademi-1 kad varyti toliau Plėhvėspoli- 
jos profesorius kun. -Dam- 
brackas. Bet Dambrauckas 
kiek seniau buvo nusižengęs 
caro valdžiai ir užtai šitas 
laikraštis tapo neleistas. Da
bar kunigai padavė antrą 
prašymą.

Peterburgo „Lietuvių 
Laikraštis” jau pasiro
dė. Jo turinys vis tik gere
snis, negu buvo manyta, no
rint yra matoma kunigų dva
sia. Jo cenzorių yra buvu
si* lietuvių „bičiulis" Volte
ris, kuris jau dabar slegia re
dakciją ir kabinasi prie kiek
vieno žodžio, rūpinasi, kad 
viskas butų parašyta aiškiai, 
kad „terp eilučių” negalima 
butų ko išskaityti.

V. Kapsukas.

tose, susirinkę ant gatvių at
virai protestuoja prieš karę, 
eina, iškėlę raudonas vėla
vai ir šaukia: „šalin karė!”, 
bet tą žmonių balsą po seno
vės nuslopina policijos kar
dai, kazokų kančiai ir karei
vių šūviai. ‘ Užtai susipratę 
darbininkai ir jų reikalų ap
gulėjai netiki tokiems sal
diems ministerio žodeliams ir 
po senovės šaukia visus į ko
vą. Tik kai kurie liberalai, 
išgirdę tokius ministerio žo
džius, tuoj sučiulbo, kad jau 
„pavasaris aoštąs”; pasipylė 
iš jų pusės įvairus linkėjimai 
naujamjam ministeriui, pa
sveikinimai. Pirmutinėj vieg 
toj čia pasirodė Maskolijos * 
žemiečiai (zemstvos) ir mie
stų rodos (durnos). Terp iš
reiškusių savo linkėjimus 
bajorų męs randąme ir Šiau
lių, Raseinių ir Telšių |>avie- 
tų bajorus (Kauno gub.): 21 
Šiaulių pavieto bajoras nu
siuntė Mirskiui 19 lapkričio 
telegramą, pabrieždami tą jo 
išsitarimą, kad klausysiąs vi
suomenės balso, ir prašydami 
įvesti pas juos tokius pat že
miečius, kaip yra pačioj Ma- 
skolijoj; panašią telegramą 
nusiuntė 24 lapričlo ir Telšių 
pa v. bajorai, o 33 Raseinių 
pav. bajorai da pridūrė porą 
žodžių apie tiesų sulyginimą. 
Tokiu bodu Lietuvos bajorų 
,,liberalizmas”, pasirodo^— 
užpakalyj* stovi už Maskoli- 

ibera- 
\jaa

M 
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Iš Vilniaus.
28 d. spalių atkako į Vil

nių maskolius prigavėjęs, ku
ris pasigarsino esąs grafu 
Soltikovu ir jieško urėdninkų 
į savo esančius Maskolijoj 
dvarus. Ant apgarsinimų 
atsišaukė keli reikalaujanti 
vietų vyrai ir netikram gra
fui sudėjo reikalaujamą kau
ciją. Vilniuje jis likosi sua
reštuotas, o pirma panašius 
šposus dirbo Kaune. Pra
vardės savo Jis nenori pasa
kyti, bet Kauno policija tvir
tina, jog jis yra sūnūs uriad- 
ninko Kuznecovo.

Iš Vilniaus likosi išsiųsti 
ant karės lauko daktarai: 
Vaškevičia, Kozicki, Liubar- 
ski, bet kaip sako, siunčia 
juos į Aziją tik tuom tarpu 
užvaduoti apsirgusius ten 
daktarus.

Laikraštis „Novoje Vre- 
mia” rašo, jog arkliai pirkti 
artilerijai laikomi ant prie
miesčio Lukiškių ant lauko, 
be pašaro baduoja. Kaip 
sako, jau 30 rando pirktų ar- 

__o_____ kliu pastipo. Tokia
Maskolija, į tvarka caro valdomoj

Iš Dinaburgo, Vitebsko g-
19 d. lapkričio, į kromelį 

žydo Kvasniko atgabeno sil
kių bačką. Kadangi buvo 
turgaus diena, tai susirinkę 
kaimiečiai pasiūlė jiagelbą 
prie įnešimo bačkos į kromelį 
ir ant syk pakėlė bačką, me
tė ant žemės ir sudaužė. Pa
skui minios kaimiečių ren
kančių silkes pradėjo šaukti: 
muškite žydus! Butų be a- 
bejonės pradėję mušti, bet 
subėgo policistai ir šeip teip 
kaimiečius suvaldė.

Šių metų rudenyj, Viteb
sko žemdirbių Dr-tė parengs 
Dinaburge žemdirbystės pa
rodą, kurioje galės dalyvauti 
žemdirbiai Lietuvos, Latvijos 
ir Baltgudijos.

Kuo prūsų purubezių
Kaip paduoda Tilžės „Nau

ja Lietuviška Ceitunga”, jau
ni vyrai iš Maskoliškosios 
Lietuvos vis dar pulkais bėga 
j>er rubežių, daugiausiai per
bėga per rubežių ties Silga- 
liais, nuo čia važiuoja į Sta
lupėnus, o jau nuo čia į por- 
tus, iš kur keliauja į užma
rius.

Prūsiškas arklių prekėjas 
Paulatis, gyvenantis netoli 
Smalininkų, maskoliškoj pu
sėj pirko du- arkliu ir už 
kiekvieną užmokėjo po 190 r. 
Tūlas žemaitis apsiėmė tuodu 
arkliu pergabenti į Prūsų pu
sę, bet bevedant, [>ajuto ma
skoliški rubežiaus sargai ir 
abudu arkliu atėmė, nes da
bar uždrausta iš Maskolijos 
gabenti arklius į užrubežius.

visame
Masko-

Iš Baltstogės, Garteno gb.
Pradžioj metų Baltstogėj 

likosi nudurtas valdžių šni- 
pūkas Grodzenski. Policija 
suareštavo 5 ypatas ir laikė 
jas iki šiol kalėjime. Dabar 
atsibuvo jų pro va prie užda
rytų durų. Sūdąs išklausi
nėjo 86 liudininkus ir visus 
policijos apskųstus rado ne
kaltais ir juos paleido. Ne
kalti žmonės per pusę metų, 
vien dėl policijos kvailumo, 
sėdėjo kalėjime.

Da apie cenzu mojam uo
sius laikraščius.

Rašydamas apie cenzūruo
jamuosius lietuviškus laikraš
čius (žr. ,,Lietuvos” Nr. 47), 
aš terp kito ko teip atsilie
piau apie „Vilniaus Ž i- 
n i a s”, kurios pradėjo eiti 
nuo 14(1) gruodžio: „“Vil
niaus Žinių” turinys..,. bus 
labai margas: čia bus ir visai 
geri dalykėliai, ir teip nė šio- 
nė to, ir niekam netikę, caro 
valdžios ir kunigų dvasioje 
.Panašiai atsiliepė a- 
pie šitą laikraštį ir „Vienybė 
Lietuvninkų” (žr. Nr47), y- 
patingai nurodydama, kad jų 
išleistoj u yra toks žmogus, 
kaip Petras Vileišis. Bet 
vienas P. Vileišis anaiptol 
neįstengs išleisti dienraščio 
— jam reikalingi pagelbinin- 
kai; kasdieniniam laikraščiui

Iš Prūsų Lietuvos.
5 d. gruodžio 5 žvejų val

tys iš Gilgės ir Tovėe išplau
kė ant marių ir užšalo, pa
skui ledai jas toliau nuvarė. 
Užtiko jas Klaipėdos garlai
vy* „Richard” ir suteikė 
maisto ir žvejai laimingai na
mon sugrįžo. Netoli Rositės 
apvirto žvejų valtis. Prie to 
2 žvejai nuskendo, o trįs iš
gelbėjo.

Karaliaučiaus porte, ant 
garlaivio „Nelusko" užtroš
ko nuo smalkių trįs jurinin
kai: du lietuviai: Urbšaitis, 
ir Jurgis Geležius ir vokietis 
Schlafhorst.

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

Tilžėj mokėjo: už 100 kylio- 
gramų kvieČiųl4.50-16.25M., 
rugių 12.10—13.40 Mk., mie
žių 11.90—14.25 Mk., avižų 
11.60—12.80 Mark., bulvių 
5.75 Mk.

Naujas vėjas papūtė.
Jau senesniuose savo straip

sniuose aš esu pažymėjęs, 
kad, užėjus ant vidaus daly
kų ministerio sosto Sviato- 
polk Mirskiui, truputį kito
niškas vėjas papūtė. Teip, 
Sviatopolk Mirsky — tai ne 
Plėhvė. Tas buvo status, 
biaurus, kaip pasiutęs šuo. 
Jis stačiai plėšė žmones, kan
kino, plakė „nagaikomis” ir 
rykštėmis, korė. Tai buvo 
jo amatas ir, kaipo geras a- 
matininkas, jis nežiūrėjo, ką 
apie jį žmonės pasakys. Jis 
nesudrebėjęs, įtaisė Kišinevo 
ir Gomelio skerdynę, pakorė 
Lekertą, Balmašovą ir dau
gelį kitų, leido nežmoniškai

tiką Sviatopolk Mirski yra 
persilpnas, užtai jis išsirinko 
kitokią politiką — lapės ke
lius, veidmainių politiką. 
Ir šitie keliai jau seniai yra 
išmėginti caro valdžios; tai, 
įiagaliaus, yra paprastas 
daiktas, kad viena ranka ji 
neva ką duoda, o kita da la
biau smaugia. Tokiais ke
liais nuėjo ir Sviatopolk Mir- 
ski: jis sugrąžina iš ištrėmi
mo kelioliką „nedaug prasi
kaltusių” inteligentų, bet vi
sai užmiršta apie tuksiančius
ištremtų, gyvais kalėjimuose Tarp Maskolijc 
palaidotų, prirakintų prie 
karų revoUneijunierių; jis 
kalba apie žmonių gerovę, 
bet savo keliu kasdien da la
biau stumia juos į vargus, 
spaudžia iš jų paskutinį ska
tiką karės reikalams, palieka 
vaikus be tėvų, tėvus be vai 
kij — tūkstančiais gabena 
žmones į tą besotę karę; apie 
jos pertraukimą anaiptol ne
kalba Mirsky, — priešingai, 
jis sako, kad maskoliams ji 
vos dabar teprasidėjusi! Ji
sai už spaudos laisvę ir teip 
už didesnę laisvę, bet.... tik 
iki žinomo laipsnio, ii* jau da 
bar keli maskoliški laikraš
čiai už „perdidelį” savo lai
svumą užsitraukė ant savęs 
bausmę (jiaveizdan: „Naša 
Žizn”, „Pravo”); jisai už da
vimą žydams tiesų, tiktai ne 
visų, kad jie kartais masko
lių nepralenktų; jisai, ap
skritai imant, už reformas, 
tik tos reformos tegalima pa
mažu, koja už kojos įvykdin- 
ti, o ne teip, kaip kaikurie 
karštuoliai nori, tuoj, staiga. 
.... Žodžiu, naujasis mini- 
steris toliau pusiaukelės ne
nueina, neišdrįsta nė paju
dinti to, kas yra visų tų Ma
nko! i jos viešpatystės negeru
mų pamatu — neaprybuotos 
caro valdžios.

Terp kitų gražių* žodelių 
Sviatopolk Mirsky, turbut, nė 
uesuprazdamas gerai savo žo
džių, prasitarė apie tai, kad 
jis klausysiąs visuomenės 
balso (dovierije k obščestvu). 
Kaip jis klauso to visuome
nės balso, man rodos, apie 
tai nereikia nė rašyt — iš to, 
kas augščiau yra apie jo po
litiką rašyta, manding, jau 
turi būti aišku skaitytojams. 
Teprimįsiu. Čia tik tai, kaip 
jis klauso to visuomenės balso 
karės klausime. Juk šitos 
karės visoj Maskolijos vie
špatystėj beveik nieks neno
ri, kiekvienas, kas tik turi 
savo galvoj nors truputį svei
kų smegenų, mato jos pragai
štį, - tik bijo drąsiai, atvirai 
tai pasakyti, vienog po seno
vės visiškai nepaiso ant to ca 
ro valdžia. O štai susipratę 
darbininkai, kaip Varšavoj, 
Lodziuj ir kitose plačios 
Maskolijos viešpatystės vie-

lų atsirado ir toki./ 
aiškiai
eterio politiką. Štai ’l emnF^ 
kove (Tambovo gub.) bajorų 
vadovas Novoeitvev primena 
savo kalboj žemiečių susirin
kime, kad ir seniau jie girdė
jo nuo ministeriu panašias 
kalbas, bet tos kalbos liko 
tuščiais žodžiais; lauksime, 
sako jis, kad po žodžių eitų 
darbai, kad. pagaliau*, pasi
baigtų valdžios sauvalė. Pa
našiai priėmė tuos Sviatopol- 
ko žodžius ir keletas kitų že
miečių pavietų (paveizdan: 
Balaševo, Sumos); panašiai 
priėmė juos ir kaikurie pirm
eiviai laikraščiai, kaip antai: 
„Naša Žizn”, „Pravo”, ..Rus- 
skija Viedomosti” etc. Tie- 
laikraščiai pradėjo dabar la
bai drąsiai nurodinėti abso
liutiškos caro valdžios ydas, 
užsipuldinėti ant policijos 
sauvalės, reikalauti spaudos 
laisvės; šiokias tokias spra
gas pradėjo pažymėti savo 
skiltyse net ir patįs atžagarei
viai laikraščiai, net ir toki 
kaip „Novoje Vremia", „Vi- 
lensky Viestnik”, „Varšav- 
sky Dnevnik”.... Žodžiu, 
caro „nagai kos vješpaty- 

j stėje pavasariu pakvipo ir 
ir juo tolyn, tuo labyn pučia • 
pavasario vėjalis. Sviato- 

• polk Mirsky, ištardamas tuos 
žodžius, anaiptol nemanė, 
kad tokios jų pasekmės gali. 
būti; jis norėjo teip sau kokį 
žodelį pasakyti, paliuosuot 
vieną, kitą, o dabar kas išėjo. 
Jau net Pobiedonoscev ir ki
ti atkakliejie sosto rėmėjai 
ant jo supyko, ir jis, naba
gas, nežino, kaip dabar elg- 
ties: konstituciją duoti jis 
bijosi; jeigu jis ir numestų 
kokį kaulą liberalams, tai re- 
voliucijonieriai anaiptol ne
nutiltų ir da labiau prispirtų 
valdžią; o duoti tokią konsti
tuciją. kuri ir tuos elementus 
pakakintų, tai perbaisus 
daiktas — nabagas, tas Mir
sky.

Ypatingai jis tokiu nabagu 
pasirodė atidėdamas iki sau
sio mėnesio tą žemiečių su
važiavimą Peterburge, kurį 
jis pats buvo pakvietęs ant 
19 (6) lapkričio, — *pi« 
suvažiavimą jau yra rašyta



„Lietnvoe” Nr48. Pakvietė 
jis tamie&ų suvažiavimą, bet 
įžgirdo, kad ;jie ten ausiva- 
žiavę rengiasi stačiai konsti- 
tucijoe reikalauti. Išsigan
do, nabagas. Tuoj tapo už- 
drausta i enzuruojamiemsiems 
laikraščiams padavinėti iš to 
suvažiavimo kokias žinias, 
o, pagaliaus,>ir pats su važia* 
v imas tapo atidėtas — tai to
kia Sviatopofk M i rakio span- 

‘ doa laisvė ir teip jis |tiki vi
suomenės baisui!

Bet žemiečiai Šį kartą pasi- 
rodė vyrais:’: nepaisydami į 
vyresnybės uždraudimą, jie 
vis tik atliko tą suvažiavimą. 
Jame dalyvavo išviso 104 žmo
nės — 32 gubernijų žemiečių 
valdybų pirtnsėdžiai (išviso 
jų yra 34). Į Jie tarėsi 19 (6), 
20 (7) ir 21 (8) lapkričio ir, 
pagaliaus, visi (be dviejų, 
kuriuodu atsisakė balsuoti) 
priėmė rexoliucijas, kurios 
paduoda konstitucijos pama
tus; jie konstatuoja faktą, 
lųid neaprypuota caro valdžia 
jau atgyveho savo dienas ir 
reikalauja žodžio, spaudos ir 
sąžinės laisvės, draugovių ir 
susirinkimų laisvės, ypatos ir 
privatiškų gyvenimų neprisi- 

ilytėtinumo; kadangi didžiau
sias Maskolijos gyventojų 
skaitlius — tai ūkininkai, su
važiavimas reikalauja, kad 
Jų tiesos butų sulygintos su 
kitų luomų; pagaliaus, suva- 

v žiavimas reikalauja, kad bu
tų įstatymai leidžiami žmonių 
atstovų, kad jų butų paskir
stomi viešpatystės įėjimai ir 
išleidimai ir kad jie prižiūrė
tų administracijos žingsnius. 
Paskui suvažiavimas išrinko 
iš savo tarpo 5 žmones ir pa
vedė jiems pranešti cajrui 
tuos nutarimus.

Didelis trukšmas pakilo vi
soj Maskolijos viešpatystėj 
dėl šitų žemiečių nutarimų; 
gandas apie juos tuoj nulėkė 
į toly m i ausius užkampius. 
±5 įvairių miestų pasipylė pa- , 
sveikinimai ir linkėjimai tam 
temiečv

Žmogiudyste.
Nkw York. Ant Riverside 

Drive, ant suolo parko sargas rado 
pusgyvę apie 27 metų merginą. 
Bevežant į ligonbutį, ji pasimirė. 
Pasirodė, jog minėta mergins liko
si nužudyta, kadangi jos nugar
kaulis buvo nulaužtas. Liudinin
kai užtikrina, jog tojė mergina va
kare su dviem vyrais ir moteriške 
buvo vienoje restauracijoje ir buk 
ten vienas iš vyriškių sudavė jai 
per veidą. Dabar policija įieško 
anų vyriškių.

Nesiskubina kovon ui tėvynė.
Hammond, Ind. Čianykščiai 

maskoliai apturėjo karštus atsi
šaukimus valdžios iš Peterburgo, 
skatinančius juos, jei myli savo tė
vynę, pagrįžti ir kovoti už viešpa
tystę Su Japonais. Jiems rodija- 
ma kreiptis prie maskoliško kon- 
suliaus Chicagoje, per kurį jie 
gausęYeikalingus kelionei kaštus. 
Bet lyg šiol nepasirodė nė vienas 
norintis už batiušką kovoti.

Maskoliaakl ateiviai.
Philadklphia, Pa. Atkako čia 

iš Europos garlaivys „Mvrion” ir 
atgabeno 705 pasažierius trečios 
kliasos; tame skaitliuje buvo 550 
maskoliškų išeivių, jaunų vyrų, 
matyt pabėgusių iš kariumenės, 
nenorinčių eiti į karę už caro rei
kalus. Porto ateivių užveizdą iš 
tų pabėgėlių sulaikė net 125.

vir>
I

Ryksatea atiueeUM.
New York. Tūli mokyklų 

šininkai New Yorke atsišaukė 
mokyklų užveizdą su reikalavimu
įvedimo rykščių ant įkvėpimo do
ros ir mokslo mokintiniams. Mo
kyklų užveida vienog, 22 balsais, 
prieš 15, atmetė tą persenusį, vi
duramžinį įnagį įkvėpimo proto ir 
doros mokintiniams. Kartais rykš
tės, kaipo pataisymo įnagis, gali 
būt reikalingos ne tik mokina
miems vaikams, bet ir jų mokinto
jams.

PakvaiNzes brolis.
St. Louis, Mo. čia netikėtai 

vienas italijonas darbininkas įgavo 
proto sumaišymą ir su peiliu šoko 
ant drauge gyvenančių dviejų savo 
brolių. Kol atbėgo policistai ir 
išlaužė gyvenimo duris, beprotis 
vienam iš savo brolių su peiliu 
perpiovė kaklą. Pamatęs polici- 
stus, beprotis ir ant jų šoko su 
kruvinu peiliu, bet vienas polici-

viu paguldė jį ant 
Sunkiai sužeistą brolį 

t<Uvažiavimai: nugabeno į ligonbutį,bet nežinia,ar
galima bus jį išgydyti. Policisto 
I>eršauto bepročio ne reikėjo jau 
nė į ligonbutį gabenti, jis nuo pa- 
Šovimo pasimirė.

stas taiki

Reikalauta rykasosiu.
Washinoton, D. C. Augščiau- 

šio sūdo districto Columbia sąna
riai išreiškė nuomonę, jog reikia 
įvesti rykštes ant pataisymo nusi
dėjėlių. Sūdo sanariai mano, jog 
vyrui mušančiam savo pačią 
reiktų įkrėsti 25 rykštes; rykštės 
esančios reikalingos ir vaikams 
mėgstantiems vogti. Iš tikro vie- 
nog bausmės, rykštės doriškai 
žmonių ne pakelia. Antai viduri
nių amžių gadynėj rykštės ir kan
kinimai nusidėjėlių buvo net per 
daug vartojami, o vienog doriškai 
žmonės stovėjo labai žemai, daug 
žemiau negu dabar; žemai doriškai 
stovėjo ir tie, kurių rankose buvo 
rykštės. Rykštes ir kankinimus 
ant pataisymo vartoja Cbinuose, o 
vienog ten žmonės doriškai stovi 
žemiau negu kituose kraštuose.

Vėtros
Pereito utarninko dieną ant di

delių Amerikos plotų siautė sniego 
darganos ir vėtros, kurios, kaip 

,apskaito, pridirbo blėdies net ant 
15 milijonų doliarių. Siautė vėt
ros ant ežerų ir Atlantiko pakran
tėse, kur daug laivų likosi drūčiai 
pagadytų, kelis vėjas užmetė ant 
uolų, arba priplakė prie kranto.

Gabtrai.
Gknesko, N. Y. Ant Conesus 

Lake sudegė namai Cbarleso Mc- 
Millan. Ugnyje pražuvo ir trįs 
ypatos.

ęou.NciL Bluffs, Ia. Sudegė 
čia krautuvės Fuller & Johnson 
Shugart Co. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 150000 dol.

Esthervtllk, Iowa. Siautė čia 
gaisras, kuris išnaikino čielą namų 
bloką su pardavinyčioms. Blėdį 
gaisro padalytą skaito ant 150000 
dol.

Littlk Rock, Ark. Sudegė čia 
Cunninghamo oblinyčios. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 150000 
dol.

Ann Arbor, Mich. Sudegė čia 
augštesnių mokslų mokykla. Blė
dį gaisro padarytą skaito ant 1150- 
000.

Gazo

anglijonai. Visi kiti sugrįžo, atgal, 
kadangi kompanijos tarnai skriau
džia darbininkus, niekad pilnai ne* 
išmoka prigulinčių algų. Lietu* 
vių visai čia negirdit, prię karų 
dirbimo mažai yra ir anglijonų, 
dirba beveik vieni slovakai ir kotn* 
panija, ką nori, tą su jais daro. 
Tegul todėl lietuviai čia ne keliau
ja, kad ne patektų į kompanijos 
kilpas.

' siuntė suvažiavimui panašius 
į jo savo nutarimus; teip-pat 
atsiunčia suvažiavimui savo 
pasergėjimą Maskvos advo
katai; jie pabrėžia, kad butų 
rtykalaujamas visuotinas, ly
gus, tiesus, slaptas balsavi
mas; tiktaj tuomet, sako jie, 
tegali įvykti žmonių valdžia

. tiktai tuomet tegali būti ap- 
sergėta ta laisvė, apie kurią 
kalba suvažiavimas; be to, jie 
pabriežia, kad yra būtinai 
reikalinga reikalauti atliuo- 
savimo visų politiškųjų „pra
sikaltėlių”. Panašios įta>o- 
li nei jos atėjo ir iš įvairių 
augštųjų mokyklų nUo stu
dentų. Tik jie daug aiškiau 
ir smarkiau stato savo reika
lavimus, terp kito ko pabrie
žia, kad kuo veikiausia butų 
pertraukta karė ir kad butų 
suteiktos ir moterims lygios 
su vyrais tiesos._ Žodžiu,
Maskolijos viešpatystėje da
bar prasideda labai rimtas 
judėjimas.
svarbi.

Degina medvilne.
Fort Gainks, Ga. Medvilnės 

pliantatoriai ir prekėjai Clay pa
vieto susirinko čia ir nutarė, ant 
palaikymo augštų prekių, sudegin
ti 2 milijonu balių medvilnės ir 
tuojaus pradėjo daryti tą, ką nuta
rė.

ExpliOZ(JOH.
Nzw York. Chelsia Jutos dirb

tuvėse Brooklyne atsitiko ezplio- 
zija. Mašinistas likosi ant vietos 
užmuštas, jo pagelbininkas mir
tinai užgautas. Dirbtuvėse dirbo 
1500 merginų. Besigelbint, daug 
jų likosi sužeistų.

Hartford City, Ind.
dirbtuvėse Crescent Gas Co. atsi
tiko expliozija, kurios vienas dar
bininkas likosi ant vietos užmuš
tas, o penki sunkiai sužeisti,vienas 
yra sužeistas mirtinai.

Chrruus, Wash. Netoli nuo 
čia, Wulwille, Wasb., lentų piovi- 
nyčiose Neville expliodavo ant syk 
keturi gariniai katilai. Expliozi- 
jos keturi darbininkai likosi už
mušti, o vienas mirtinai užgautas.

Valanda labai

V. Kapsukas.

Isz Amerikos
Nelai nie dėl nemokej imo angį isz - 

kai.
Guthrir, Okl. Neseniai iš Vo

kietijos atkakęs su pačia ir vaikais 
vokietis Wilhelm Schultz apsigy
veno netoli nuo čia ant farmos. 
Prieš Kalėdas vyras nuėjo į miestą 
pirkti kerosino, bet ne mokėjo su
sikalbėti, kromo savininkas, ne- 
suprasdams gerai, ko farmeris rei
kalauja, vietoj kerosiu o> davė ga- 
zolinos. Kūčios vakare fermerio 
moteris į liampą pripylė tos pirk
tos gazolinos, o vyras liampą už
degė ir pagimdė eąplioziją, kurios 
vyras mirtinai likosi apdegintas, o 
moteris Ir trejatas vaikų su visu 
sudegė.

Nkw York. 75 artilerijos karei
viai ir Tūtten Forto, atėję į mie
stą, pasigėrė ir pakėlė maištus: su 
nuogais durtuvais užpuolė jie ant 

•vieno hotelio ir išvaikė visus jame 
apsistojusius svečius. Ant suval
dymo maištininkų forto komen
dantas, vietoj ateiti pats, atsiuntė 
sergeantą. Girti kareiviai neno
rėjo pasiduoti, bet su policistų pa
geltai pasisekė juos suvaldyti ir di
desnę dalį girtų Amerikos garbės 
apginėjų nugabeno į forto areštą.

Nepaalseke pabėgti
Birmingham, Ala. Kastynėse 

Tennesee Coal Co. dirbo 130 nusi
dėjėlių iš vietinio kalėjimo. Ve
žant juos atgal, ant palengvinimo 
pabėgimo, jie pagimdė dinamito 
explioziją, bet pabėgti ne pasise
kė. Expliozijos vienas negras liko
si užmuštas, o daug tapo sužei
stų.

Pojurinls tunelis.
Boston, Mass. Likosi čia ati

darytas padirbtas po jūrių dugnu 
tunelis jungiantis Bostoną su East 
Bostonu. Padirbimas tunelio kaš
tavo 3 milijonus dol.

Plaaeziac’ligON.
New York. Šitame mieste siau

čia smarkiai plaučių ligos. Perei
tą sanvaitę nuo plaučių uždegimo 
pasimirė 300 žmonių. Skaitlių 
džiova sergančių mieste sveikatos 
užveizdą paduoda ant 28000 ypa- 
‘H-

Nelaimėn ant geležinkeliu.
Orizona, Manitoba. Iššoko iš 

rėlių trūkis su snieginiu plūgų. 
Prie to viena ypata likosi užmušta, 
o 12 tapo sužeistų.

Oklahoma City, Okla. Ant 
Chicago, Rock Island and Pacific 
geležinkelio susimušė pasažierinis 
trūkis su tavoriniu. Prie to trūkio 
vedėjas likosi užmuštas,o pečkurys 
ir tūlas pasažierių skaitlius likosi 
sužeistų.

Minneapolis, Mik. Ant elektriš
ko karo,važiuojant skersai geležin
kelio rėlių, užbėgo lokomotyvą ir 
karą sudaužė. Prie to viena ypa
ta likosi užmušta, o 9 sunkiai su
žeistos.

Fort Mayne, Ind. Netoli nuo 
čia susimušė du trukiai ir iš dalies 
susidaužė. Prie to vieno trūkio 
vedėjas likosi užmuštas, o apie de
šimtis ypatų likosi sunkiai sužei
stų. e

Inszalo žvęjat.
JoHNS, NeWFOUNDLAND. 

žvejų laivų, grįžtančių su
St. 

Daug 
silkėms į portą, dėl užstojusių di
delių šalčių, ant jūrių įšalo ir ne 
gali pasikrutinti. Iš porto išsiuntė 
garlaivį išliuosuoti žvejus iš ledo, 
bet nežinia, ar pasiseks.

Amerikos biudžeto nepriteklius.
Šiuose metuose iždas Suvienytų 

Valstijų turėjo 22 milijonu doliarių 
nepritekliaus. Įplaukimai iš mui
tų ant 9 milijonų doliarių šįmet bu
vo mažesni negu pernai; išleidimai 
rando už tai buvo didesni negu 
pernai.

Bestvaržymas urėdu.
Denver, Col. Tąsynės už urė

dus po rinkimų dar nepasibaigė 
štete Colorado. Sūdąs panaiki
no balsus dviejuose distriktuose, 
kuriuose republikonai gavo mažai 
balsų ir per tai du republikoniški 
senatoriai pateko į šteto senatą. 
Neišrinktaš garsus gubernatorius 
Peabady nenori atiduoti urėdo 
naujai išrinktam demokratui A- 
damsui. Tas pareikalavo peržiū
rėjimo visų balsų ir sūdąs sutiko. 
Bet repubhkonai galėjo demokra
tų balsus sunaikinti. Keli balsavi
mų prižiūrėtojai likosi suareštuoti.

Isz darbo lauko.
. f

r New Yorke atsibuvo metinis 
suvažiavimas Amerikoniškos Civi
liškos Federacijos. Yra tai orga
nizacija turinti už mierį ,,sutaiky
ti kapitalą su darbu;*’ uždėtoju jos 
ir pirmsėdžiu buvo pasimiręs se
natorius Marcus A. Hanna išOhio. 
Delegatais ant konvencijos buvo 
vieni milijonieriai kapitalistai; bu
vo teipgi pora darbininkiškų va
dovų: Gompers, Mitcbell ir pora 
ypatų augštenėsės dvasiškijos. 
Pirmsėdžiu į vietą mirusio Han- 
nos likosi išrinktas garsus demo
kratiškas politikierius ir milijonie
rius Augustas Belmont iš New 
Yorko. Ant susirinkimo buvo 
skaitytas laiškas A. Carnegie’o, 
rūdijantis pabrikantams laike štrai- 
kų nesiskubinti su priėmimu ske- 
bų, bet geriaus palaukti, kol štrai- 
kieriai išbadės ir patys prie darbo 
sugrįš. Likosi užgirta suvienyti 
organizaciją su panašiomis orga
nizacijomis esančiomis užrube- 
žiuose.

T Dayton, Oh. Persergsčiu 
lietuvius, kad čia ne keliautų dar
bo jieškodami. Manę čia kompa
nija parsigabeno savo kaštais, aš 
čia tik vienas lietuvis, kiti visi

|. Kuidošius.
1 Ant sienų plieno pabriko In

diana Harbor’e yra iškabinta šito
kia apgarsinimas: „Nuo Naujų 
Metų laikysimėsi principo „atviras 
darbas.” Reikalaujame 300 dar
bininkų, iš kurių nė viens negali 
būti unistu. Mokestis paeis nuo 
gabumo darbininko. Su kožnu, 
kas'atsišauks, derėsimės! skyrium. 
Rugpiučio mėn. pasitraukė nuo 
darbo 800 unistų, kompanijai ne
sutinkant pakelti jiems mokestį.

! 1 Chicago, 111. Darbininkai
, plieno dirbtuvių sutiko dirbti už 

mažesnes algas, sutiko dirbti po 
12 vai. ant dienos, šėnių depar
tamente numažino algas ant 12— 
16% ir iš 600 pirma dirbusių dar
bininkų prašalino 200. Kituose 
departamentuose algas numažino 
dar labiau, daugiausiai uždirban
tiems darbininkams numažino už- 
mokesnį ant pusės to, ką jie pirma 
gaudavo.

5 Youngstown, O. Štraikas 
darbininkų pabrikuose American 
Steel Hodp Co. Youngstowne ir 
Girarde, kaip girdėt, neužilgo pa
sibaigs. Štraikieriai daba** apdir- 
binėja išlygas, kurias paduos kom
panijai ant užtvirtinimo mokesti
nės skalės. 1. W. Janks, kompa
nijos pirmsėdis, pribus į Youngs- 

, towną ant tarybų, bet kaip išsita
rė, jis taikysis tik tąsyk, jeigu or
ganizacija atšauks štraiką.

5 Blandbvrg, Pa. Darbai čia- 
nykščiose anglių kastynėse eina 
labai silpnai, pirba po keturias 
ir trįs dienas ant sanvaitės, retai 
kada išdirba pilną sanvaitę. Prie- 
ž^stįs šito apsistojimo darbų ka
stynėse nežinomas. Darbininkai, 
kurie čia buvo dirbę ilgą laiką, iš
eidinėjo į kitas vietas, negalėdami 
uždirbti ant pragyvenimo.

1 So. Chicago, III. Kompani
ja Illinois Steel Co. galutinai už- 
gyrė statymą naujo pabriko, ku
riame bus įvestos geriausios šiolai- 
kinėš mašinos ir pagerinimai. 
Sprendžiant pagal surengtus plia- 
nūs, bus tai didžiausias plieno pa
taikas Suvienytose Valstijose, o 
gal ir visame sviete. Produkuos 
jame šimtus tūkstančių tonų plieno 
per metus.

• Chicago, III. Benton and 
Dering Coal Co., turintP kastynes 
Frankiin pa v iety j, padarė kontrak
tus su kalnakasių unija ant tų pačių 
išlygų kaip iki šiol buvo: darbinin
kai dirbs 8 vai. ant dienos ir gaus 
po 45c. už toną iškastų anglių; 
mašinistai gaus po 13.50, o jų pa- 
gelbininkai po 13.00 ant dienos; 
paprasti darbininkai po $2.87 už 
dienos darbą.

5 Oficiališkai-likosi apgarsinta, 
kad plieno pataikai South Chica
goje pradės dirbti pilną laiką tuo- 
jaus po Naujų Metų. Antrą dieną 
sausio žada priimti 8000 darbinin
kų, o paskui iŠ kaleinos bus atida- 
rinėjami visokį skyriai teip, kad 
10000 žmonių ras ten užsiėmimą. 
Vienog mokestis jiems bus numa
žinta, o darbas pailgintas.

1 Nežiūrint ant „gerų laikų,” 
kaip sako republikonai, ir bran
gumo visokių reikalingiat^ų daik
tų, ženklai skurdo vis jįjį/osi aiš
kesni Suvienytose Vaistuose.

New Yorke skurdas didinasi su 
kožna diena; kas vakaras po 1600 
yi>atų,neturinčių pastogės, kreipia
si'į priglaudos namus.

5 Chicago, III. Illinois Steel 
Co. pagarsino, jog nuo 2 d. sausio 
įveda savo dirbtuvėse naują užmo- 
kesnio tabelę, o darbo laikas lie
kasi pailgintas. Toliaus kompani
ja pagarsino, jog prasidės darbai 
ir iki Šiol stovėjusiose plieno ir šė
nių dirbtuvėse.

r Pittsburg, Pa. National dū
dų dirbtuves pradėjo dirbti nuo 
panedėlio ir 5000 darbininkų gavo 
darbą. Hovard Axle Works Car- 
negies numažino darbininkų algas 
nuo 5—16% bet tik dirbančių nuo 
tonos. ,

5 Nuo 1 d. gruodžio 1903 m. iki 
80 d. balandžio šių metų sumiši
muose laike štraikų visose Suv. 
Valstijose nužudė gyvastį 180 ypa
tų, sužeistų buvo 1651,o areštuotų 
5888. Iš užmuštų buvo: 116 skabų, 
51 unistas ir 13 policistų.

1 Swock, Pa. Aplinkinėse ka
stynėse ir prie deginimo kokso vi
sur darbai eina gerai ir atėję švie
ži darbininkai tankiai gauna darbą. 
Scottdalėj Fricko kompanija rei
kalauja daugelio anglekasių ir 
koksadegių. Mokantis šitą darbą, 
jį gaus.

1 New Yorke kilo štraikas skry- 
belninkų ir kepurninkų todėl, kad 
darbdaviai priiminėjo teipgi neuni- 
stus. Lygšiol štraikuoja 1500 dar
bininkų šitoje šakoje dirbo, ir 19 
didelių skrybėlinių išdirbysčių yra 
uždarytų visai.

1 Pittsbuko, Pa. < 
se pabrikuose Wayne visuose aky. 
riuose eina < 
kaip eis toliau,nežinia, bet pasige
rinus turgui geležies ir darbas bus 
pastovesniu.

1 Niw Yorke apeliacijos sudžia 
Jenks pripažino, jog unijos turi 
tiesą užgirti štraiką, statyti sargus 
apie straikuojančius patrikus ir 
prikalbinėti skabus pristoti prie u- 
nijos.

7 Chicago, III. Organizuoti 
darbininkai, dirbanti prie kasimo, 
naujo tunelio Illinois Tunel Co., 
kadangi kompanija ne nori pripa
žinti unijos, rengiasi ktraikuoti.

1 Pullman, III. Kompanija 
Pittsburg Coal Co. apsteliavo Čia 
kelis šimtus plieninių karų,gabeni
mui anglių. Darbo bus pakakti
nai.

5 Fall River, Mas. Štraikuo- 
janti medvilnės dirbtuvių darbinin
kai nutarė ne grįžti prife darbo ant 
darbdavių siūlomų išlygų, bet tę
sti štraiką toliau.

5 Telluride, Col. Kalnakasių 
Western Federation of Miners or
ganizacija nusprendė šitame ap> 
skrityj užbaigti štraiką.

’ Komitetas unijos audėjų Falls 
River, Mass. sutiko pavesti nesu
tikimus ant nusprendimo terptau- 
tiškos komisijos.

Geležiniuo- j krikščioniško mokslo prisakymus į Lietuvių yra čia 10 Šeimynų, o 
”= w«yne visuose sky-g-tąsyk pakils puolanti jų įtekmė, pavienių bus apie 20. Vaši gra- 
darbai ant trijų rankų; ^Tei]

1 Maktins Ferry, O. Laughii- 
no geležiniuose pabrikuose darbai 
eina gerai ir rodosi,kad ant toliaus 
teipgi nestos.

• Granite City, III. 
darbai.eina gerai, tiktai du 
liai, neseniai pastatyti, dar

čionai 
rolltni- 
nedir-
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Lieto viszku dirvų.

Ant naujų metų
Vėl prabėgo metai musų gyve

nime. Ir praėję mažai mums ge
ro atgabeno.

Svarbiausiu lietuvių laimėjimu 
pereituose metuose yra daleidimas 
tėvynės lietuviams spaudinti kny
gas ir išleidinėti laikraščius lietu
viškoj kalboj lotyniškoms lite
roms. Daleidimas tas yra tai vai
siai sunkios kovos musų brolių. 
Valdžia daleido mums spaudą ne 
iš gero noro, bėt vien todėl, kad 
pamatė, jog uždraudimas jai pa
čiai labiausiai kenkia. Turime 
dabar tėvynėj spaudą, bet suvar
žytą cenzūros, ne laisvą, ne tokią, 
šiokios geidžiame, kokia mums 
reikalinga. Valdžia tą daleistą 
spaudą be abejonės stengsis pada
ryti įnagiu savo siekių, įnagiu 
kvailinimo lietuvių, pavertimo jų į 
valdžios vergus. Daleido išleidi
nėti iki šiol tik du lietuvišku laik
raščiu („Bitininko,” kaipo specia- 
Įtikai užsimanČio vien bičių augi
nimu, nėra ką minėti). Koki bus 
tie laikraščiai, iš vieno iki Šiol iš
ėjusio numerio negalima spręsti. 
Reikia palaukti.

Praėję metai nuliūdimą atgabe
no lietuviškoms Šeimynoms Lietu
voj, kadangi daug musų brolių ta
vą karėj už caro užsimanymus, o 
ne už Lietuvos naudą; likosi pa
šaukti po ginklu tūluose pavie- 
čiuose ir rezervos kareiviai, tė
vams atsėjo apleisti vaikus, vy
rams pačias, gaspadoriams namus, 
ir traukti į karę, statyti gyvastį už 
caro naudą, nors jis, apart skriau
dų, nieko kito Lietuvai ir lietu
viams nedavė.

Amerikoj pereiti metai nieko 
svarbesnio ne atgabeno. Traukia
si po senovei terp mus vaidai ir 
nesutikimai ne jau teip nuo seniai 
terp savę kovojančių partijų, bet 
ir eilėse tos pačios partijos, dau
gumas tų vaidų turi asabiŠką spal
vą, retai užgriebiame svarbesnius 
klausymus; prie kiekvienos pro
gos mypiojame civilizuotų draugi
jų išdirbtas formas, jeigu jos ko
kiu nors butų gali stabdyti musų 
asabiškus išsiniekinimus. Svar

terp kuniginės ir ne kuniginės par
tijos, bet ir joje kovojanti įieško 
tankiau progos asabiškai besikan- 
džioti, negu svarbesniuose daly
kuose pertikrinti priešą. Ypač gi 
mėgstame peržiūrinėti ir perkrati
nėti kiekvieną musų kunigų pa
mokslą ir jų išsitarimus. Tuom 
tarpu juk mes visi žinome, kad 
musų kunigai lipa ant sakinyčios 
visai - neprisirengę, todėl nieko 
svarbesnio pasakyti ne gali. Terp 
kunigų ir ne kunigų yra daug 
svarbesnių negu pamoksluose išsi
tarimai nesutikimų, bet mes veli
jame griebtiesi mažesnių, o svar
besnes priežastis paliekame nekliu
dytas.

Kaip girdėt, musų kunigai 
atliko susivažiavimą ant ap
kalbėjimo, kaip terp žmonių 
puolančią savo įtekmę pakelti. 
Tą, mums rodosi, ir be susivažia
vimo gali žinoti kiekvienas misli- 
jantis žmogus. Tegul kunigai el
giasi su žmonėms dorai, žmoniš
kai, teisingai, tegul stengiasi jiems 
gerą daryti; tegul saugojasi nedo
rų, negražių darbų, pasiganėdina 
mažesniu pelnu, tąsyk ne reiks 
lupti nuo varguolių paskutinį ska
tiką; tegul visame elgiasi pagal

tip besielgiant kaip iki šiol, nė žiai užsilaiko, 
joki susivažiavimai ir besirodavy- 
mai ne pakels nupuolusios garbės Neužilgio kėtina parengti dar |ie- 
ir įtekmės, kadangi savo pasielgi- tuvišką valgomų daiktu pardaviny- 
mu kunigai pats savo įtekmę nai- čią ir mėsinyčią. 
kiną labiau, negu tą daro visi be
dieviai. Nieko ant žemės ne atsi
tinka be tam tikrų priežasčių, ir 
kunigų garbė ir įtekmė ne be prie
žasčių nupuolė; tos pačios prie
žastys ir teip vadinamus bedievius 
pagimdė.

Pereituose metuose išėjo kelios 
dešimtys naujų visokio turinio lie
tuviškų raštų; užgimė ir Amerikoj 
vienas naujas laikraštis, „Spindu
lys,” o Prūsuose jaunuomenės 
laikraštis „Draugas.”

Ant Šių metų linkime, kad išnyk
tų is musų tarpo viskas, kas yra 
blogo, ypač te išnyksta terp mus 
visi asabiški besiniekinimai; te iš
nyksta terp mus visi nepritinkanti 
civilizuotiems žmonėms asabiški 
besikoliojimai. Palikkime juos 
karČiamų lankytojams,- o pats 
griebkimės civilizuotesnių formų, 
o pamatysime, jog ir ne vienaip 
mananti gali dirbti drauge ant mu
sų tėvynės labo. Tąsyk nuveiksi
me daug daugiau. Dirbdami krū
voj, gal įstengsime parengti kur 
nors nors vakarinę vertą to vardo 
lietuvišką mokyklą. Lietuviškos 
mokyklos mums yra labiausiai 
reikalingos. Gal laimė lems ir 
šiuose metuose nors vieną lietu
višką mokyklą kur nors parengsi-- 
me? Tas yra kur kas svarbesniu 
už visus musų asabiškus besinieki- 
nimus!

Turi gerus darbus.
Yra Čia vienas lietuviškas saliunas.

• X. X.

Iš East St. Louh, 111.
Lietuviai per vargą savo Poli

tišką Kliubą surengė; pirmiaus or
ganizavo po vardu „Lithuanian 
American Independent Club,” da
bar prieš charterio išėmimą per
mainėme vardą į „Young Lithua- 
nians Political Club.” Buvo rin
kimas naujos administracijos, tapo 
išrinkti šie valstiečiai: I. M. Sa
roČka — prez., Julius Milašius — 
vice-prez., J. Martinas — protok. 
sekr., J. A. Brazis — ftn. sekr., J. 
Jocis — kasierius, J. J. Razokas, 
Petras Makštelis ir J.M.SaroČka— 
trustisai. Dabar yra svarbiausias 
reikalas įsteigti knygyną. Ant 
praėjusio susirinkimo buvo tas už
manymas pakeltas, bet iš visų są
narių vos du pritarė, kiti nematė 
reikalo įsteigti knyginę, bet po va
lei gal pasiseks įvykdinti ir knygi- 
nas.

Laumės Vaikas.

LietuvianiN girtuoklianiN.
Daugelyje vietų, įėjęs į lietuviš

ką karčiamą,randi ant stalo 3 ar 4 
angliškus laikraščius, ir dar kaip 
kur po vieną ar du vokišku arba 
lenkišku; lenkiškame laikraštyje 
randasi ir apgarsinimai tokių lie
tuvių, bet prie baro kartais nė prisi
grūsti negalima, o kokios tautos 
žmonės užlaiko lietuviškų karčia- 
mų barus? Žinoma lietuviai! IŠ 
lietuvių toki ponai saliunimnkai 
gyvena, nes jeigu kur lietuvių per 
mažai ateina, tai žiūrėk kaip teks 
ponas biznierius ir subankrutina. 
Klausiu dabar, kam tie pundai sve- 
timtautiškų laikraščių, o kodėl lie
tuviško laikraščių nėra nė vieno? 
Tam kalti patįs lietuviai; kad pra- 
gerdami kitas beveik visą savo už
darbį, nepareikalauja nuo tokio 
pono saliunininko, kad savo kar- 
čįamoj laikytų nors porą lietuviš
kų laikraščio, ponams saliuninin- 
kams nerupi, jiems tik lietuviški 
nikeliai malonus, ant Lietuviškų 
laikraščių kelis doliarius ant metų 
užmokėt tai gaila. Bet tik reikia 
reikalaut, o ponai saliuninin- 
kai kad ir nenoroms turės parū
pinti lietuviškų laikraščių. Jeigu 
saliunininkas tik ant iŠviliojimo 
lietuviškų nikelių yra lietuviu, tai 
lietuviams' vis tas pats kad ir pas 
anglijoną arba kitą svetimtautį nu
nešt savo nikelius.

J. Pašalinis.

Iš So. Mancheater, Con
Darbai eina čia šiuom kartu ge

rai, bet iš kitur pribuvusiam sun
ku gauti darbą. Yra čia gana di
delės Šilkų ir aksomo Brolių Che- 
ney dirbtuvės, bet aksomo dirbtu
vėse, rodosi, nėra nė vieno lietu
vio audėjo. Mat po Štraikų 1902 
dirbtuvių savininkai nepriėmė at
gal pirma dirbusių lietuvių. Šil
kų dirbtuvėse teiposgi iki šiol ne 
buvo lietuvių audėjų, dabar vie
nog audžia jau du. Kadangi šilkų 
dirbtuvėse darbai pradėjo eit ge
riau, tai prie darbo priima daugiau 
darbininkų. Išsilavinę lietuviai 
audėjai teiposgi dabar galėtų gaut 
darbą. Lingvai galėtų gaut dar
bą ir lietuviškos merginos audėjos; 
merginas prie darbo priima čia 
greičiau negu vyrus; prie šilkų au
džia beveik pusė merginų. Jeigu 
kur yra merginų mokančių austi 
šilkus, gali čia drąsiai keliauti,dar
bą ras visada.

Papraisti darbininkai lietuviai 
uždirba ant sanvaitės po 17.50— 
12.00 už 10 valandų dienos darbo.

Terp Čia gyvenančių lietuvių 
svarbesnių nesutikimų nėra, ka
dangi jų čia mažai, tai nėra kam 
vaidytis. Kalėdos praėjo ramiai 
be jokių tąsynių.

J. lanuškevičia, 
Box 493.

Darbai eina čia labai gerai ir už
darbiai ne blogi. Pribuvusiam ne 
sunku gauti darbą, kas tik pribū
va, darbą gauna, tik apsivedė- 
liams sunku su kambariais, todėl 
viename gyvenime gyvena po dvi 
ir trįs šeimynas.

Darbų yra Čia visokių vyrams ir 
mergoms; netrūksta visokių ma- 
šinšapių vyrams, kurie nenori 
dirbti kastynėse. Brekerių yra 18, 
kiekviename dirba po 200—300 
žmonių. 'Neužilgio pradės mušti 
naują šaftą, kur patilps taipjau ke
li šimtai darbinininkų; pradės sta
tyti naują brekerį,kuriame ras dar
bą 500 darbininkų. Darbų čia yra 
daug, o darbinininkų trūksta. Lie
tuviai apie šitą vietą nežino, bet 
jeigu katras atvažiuoja, tai jau Čia 
pasilieka.

ia Col II neville, 111.
Musų .„bodžiukai-mainieriai” 

snaudžia po senovės, laikraščių ir 
gerų knygų ne mėgsta skaitvt, at
liekamą laiką, jeigu nepleškina ka- 
zyras, tai laiko pečiais atrėmė ba
rus,turbut kad neparpultų. Rods 
yra jau iŠ kitur atvažiavę keli ge
resni lietuviai,bet terp tamsunų ne 
ką gali nuveikti.

29 d. lapkričio, pasimirė čia 
Rokas S. SaroČka laikęs Col- 
linsvillėj k ar č tarną; velionis buvo 
skaitytoju „Lietuvos,” paliko jau
ną pačią su dvejatu vaikų.

J. Pašalinis.

viai, liete liejasi kulkos.... My* 
ris aplink!.... Ir nėra nieko gra
žaus, nieko patraukiančio, tik bai- 

1 sumas karės apsiaučia kareivį... - 
Taigi persigando, pastiro ant visa
dos, nes nuo to trenksmo, nuo tos 
nematytos karės žemė raudonavo, 
plūdo krauju, kuris vėliaus sukre
kėjo raudonoms dėmėms, arba sro
vena pamaži nuo pilko akmens 
ant akmens. Persigando žmogiš
ko kraujo, kuris tekėjo be paliovos 
ir dabar,drebėdamas,dairosi ir at
kartoja nesirišančius žodžius ko
mandos ....

Ketvirtas žiuri per langą, nors 
už jo kabo nuo seniai tamsus tyras 
nakties. Jis nustojo visokio su
pratimo apie tokį....... Laukia ar
jam nepasirpdys gimtinis kaimas 
su augŠta varpnyčia, ar nesužibės 
žiburys tėviškoj grinčioj? Kas ten 
darosi? Taigi jis laukia, laukia 
neužmerkęs akių, kada jam pasi
rodys kaimas.... O trūkis teip 
pamaži slenka, teip tankiai apsi
stoja, teip ko tai laukia.... Grei
čiau, greitumu saulės! — Toliau... 
Bet visų negalima išskaityti.... 
Ir įgauni įspūdį, jog tai ne žmo
nės, ne ligoniai, bet šešėliai tos 
baisios karės, kuri liepsnoja ten 
tolimuose rytuose. Tai josios 
draugai, josios sėbrai.;.. Ir blaš
kosi po tą baisų vagoną, vaikščio
ja, strapinėja. Nubėgs metai.... 
užmiršimas apsiaus karžigių ka
pus, išgis sužeistiejie, seserys mie
laširdystės ir gydytojai imsis už 
naujų reikalų. O tie Šešėliai vis 
dar trankysis už ligonbutinių gro
tų, veržšis ant liuosybės...» Bus 
gyvu, jautrum, .dejuojančiu ir 
verksmingu priminimu pergyventų 
baisybių.

Iš Herrin, Ui.
Pas mus darbai eina gerai, vie

nog pribuvusiems iš kitur sunku 
yra darbą gauti. Lietuvių yra čia 
8 Šeimynos vedusių ir 30 pavienių, 
gyvena visi sutikime, tik kada atei
na iŠmokesties diena, tai kožnoj 
stuboj ūžia kaip žydų iškaloje, vi
sokiais balsais, kad net žmogui 
koktu ulyčia praeiti.

Jonas Grikis.

Iš Newbury, Mas.
Patiko didelė nelaimė (kokia? 

Į laikraštį rašant, reikia arba viską 
parašyti, arba visai nerašyti. Rd.) 
Joną Karpavičią ir Jurgi Stram- 
picką. Abudu paėjo išStarąpolės 
pa v., Suvalkų gub.

S. A.

Iš karė* pragaro.
Begaliniu Siberijos gelžkeliu 

skrieja su trenksmu vienas bai
sus.... Yra ten daug vagonų, 
kurie varo išgastin. Yra vagonai 
su sunkiai sužeistais, kurių dejavi
mai sklysta po Šaltus laukus; yra 
vagonai su metaliniais karstais, 
kuriuose miega su jaunais veidais, 
mirę ant lauko mūšio karžygiai. 
Yra vagonai pripildyti sergančio
mis mielaširdystės seserims, gydy
tojais, sergančiais šiltinėmis. Vis
kas tas vienog yra supraųtamu; 
yra tai apsireiškimai karės, be ku
rių mes negalime jos perstatyti. 
Bet jie yra menkniekiu, sulyginus 
su vienu baisum vagonu, bėgančiu 
iŠ rytų į vakarus. Apie jį negali
ma šnekėti be krūptelėjimo. Ši
tas vagonas veža patrakėlius. 
Nuo anksto ik vėlai nejaukus 
kliksmai ir dejavimai, pertraukia
mi juoku veržiasi iš Šito vago
no. O kada ateina naktis, ten dar 
baisiau, dar liūdniau.... Tikras 
pragaras.... Keistai sužadinti, 
kurstimuose, mėšlungiuose blaš
kosi vagone koki tai žmonės su
plėšytuose drabužiuose.... Vie
nas verkia be paliovos ir baimin
gai dairosi prie kožno stuktelėji
mo. Bijosi visko, persigandęs 
yra ant visados, ne vaizdo karės, 
bet šalto žvilgio myrio, kuris pa
žiurėjo jam į akis. Ir verkia 
nenustodams!.... Kitas šalę jo 
netrivoja juokais, raitosi kaip žal
tys, o balti dantys žiba apakinan
čia šviesa ant suvytusio, nuvargu
sio veido. Linksma jam!

Trečias dairosi su baime.... 
Kartoja žodžius komandos, ny- 
niuoja signalus. Jojo sumiŠusio- 
je vaizduvėje mainosi paveikslai 
mūšio ir kovos, perėjusių jau į 
istoriją, bet pas jį jie niekuomet 
nepasibaigs....
persistatė mūšį. Jam rodėsi, kad 
lygiomis glitomis eis abi kariume
nės ramiai, su išskleistoms vėla- 
voms ir griežiančiomis orkestro- 
mis. Štai abi pajiegos susiremia 
krūtinė į krutinę, mušis prasideda. 
Priešas iŠ arti mato priešą, apima 
jį neužkanta ir piktumas. Jau vo
liojasi po žemę skatinami naikini
mo troškulio.... Kiek tai prakil
nių darbų!.... Kiek tai 
gių.... karžigiškumo!.... 
staiga visai kas kitas .... 
begalinė lyguma, lygi,
Abidvi kariumenės prigulė prie 
žemės po žydriniu skliautu dan
gaus.... Kur ta karė? Staiga 
viršum žydriu, su neramiu švilpi
mu lekia debesiai durnų, dunda šu-

Nauji Basztai
KatalikUzko laike.

<!•«“ KalendoriUN metam*.
Sbenandoah, Ha. K4 punl.

Apart kalendorinės dalies: sau
lės ir mėnesio užtemimų, švenčių, 
sutašo šventųjų, pasninkų, žino
ma,kurių Amerikoj ne visi prisilai
ko, telpa Čia: Rauda su natomis; 
Ilgokas straipsnelis p. a. Musų 
priešai, už kokius autorius ne be 
pamato laiko svaiginančius gėry- 
mus. Eilės vyskupo Baranaucko 
p. a. Pasikalbėjimas su Lietuva. 
Smulkios, be didelės svarbos žinu
tės iš geografijos Suvienytų Val
stijų. Šatrijos Raganos novelė 
p. a. Iš daktaro pasakojimų. Lie
tuviški muzikos įrankiai. Straips
nelis apie kruviną lytų. Suvieny
tų Valstijų vyskupijos ir archivy- 
skupijos. Mažmožiai iŠ statistikos 
žemės gyventojų,. Eiles vielionio 
Giemžaucko p. a. Žydų Rauda, 
perspaudintos iŠ seniai išleistų, 
todėl daugeliui pažįstamos. Smul
kios žinutės: apie Laiko skirtumą, 
Suvienytų Valstijų pinigus, Angli
jos produkciją. Chronologiškas 
surašąs visokių atsitikimų. Svar
biausios datos iŠ lietuviškos lite
ratūros. Žinutės apie katalikišką
jį Susivienyjimą ir apie jo išmokė
tas posmertines.

Apskritai, kalendoriuj nėra nė 
vieno svarbesnio straipsnio, jis su
dėtas teip, kad galėtų pareiti per 
maskoliškąją cenzūrą. Matyt to
kius mierius ir turėjo Kalendoriaus 
išleistojai, tik ar pasiseks perstum
ti per cenzūrą, visgi nežinia. Ne
reikia užmiršti, kad maskoliškos 
valdžios neužkenčia paties vardo 
Lietuva ir dėl to vieno vardo gali' 
kalendorių sulaikyti, kaip buvo 
sulaikę Lietuvos žemlapį, išleistą 
inžinieriaus Maciefaucko. Dabar
tiniai lietuviški cenzoriai, ypač an
tai vilniškis, ne atsižymi dideliu 
apšvietimu, jis baigęs vos pradi
nių mokyklų mokintojų institutą. 
Tokiems paprastai rodosi viskas 
pavojingu, ko jie nesupranta, o 
kad cenzorių alga visgi didesnė už 
algą pradinio mokintojaus, tai kad 
tos algos nenustoti; jis ypač aš
triai cenzuruos lietuviškus raštus, 
kabysis net žodžių. Prieš cenzo
riaus nusprendimą, nors jis butų 
kvailiausiu, Maskolijoj apeliaci
jos nėra.

lis kitaip sau

karti*
O Čia
Plati, 

tuščia.

Iš Glasgovo, Škotijoj.
Darbai eina čia Šiuom kartu 

prastai, beveik pusė žmonių ne
dirba. Daugelis darbininkų, jeigu 
tik užsičedija trįs svarus, nešdina
si daugiausiai į Ameriką; daugiau
siai nešdinasi apsivedę. Daiktus 
turi pamestinai atiduoti, jeigu kat
ras ir neva nuperka, tai visgi ge
ruoju ne apsieina. Skolą už dra
bužius, valgius atiduoda po my
riui.

Anglijonai ypač mėgsta erzinti 
lietuvius maskolių nepasisekimais, 
laiko mat juos už maskolius.

Atsilankė čia kunigas čeberkis 
ir Šv. Jond bažnyčioj pasakė grau
dų pamokslą. Barė lietuvius, kad 
jie, gerai uždirbdami, užmiršta 
bažnyčią, kunigą ir tikėjimą, barė 
ir skaitančius visokius raštus, ku
rių, kaip tvirtino, skaitanti nesu
pranta. Jeigu žmonės nesupran
ta, tai kodėl kunigas žmonių ant 
tiek ne pamokina,kad jie visus raš
tus galėtų skaityti ir suprasti.

Ant iurundavojimo dideli rainai. Al
ai ims kitę ia “Lletavoa” redakcija.



Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal Bitnerį

teip aiškus, kad iŠ pavidalo vieno grūdelio 
galima spręsti, nuo kokių augmenų žiedų pa
eina tie grūdeliai. Bet ne visi augmenys 

. leidžia savo žiedų dulkes į orą. Didesnė da
lis augmenų nepasitiki aut vėjo ir jam nepa
veda užvaisinimo žiedų, tą darbą, taigi už- 
vaisinimą, paveda drugiams ir bitėms, ku
riomis už patarnavimą užmoka žiedai, duoda
mi maistą ir medų, surinktą tam tikslui in
duose, kuo . vilioja tuos piršlius. Bitės ir 
drugiai, lakiodami nuo žiedo ant žiedo, rink
dami juose maistą, aplimpa dulkėmis ir tokiu 
budu jas perneša nuo vieno žiedo aut kito ir 
užvahina turinčius išduoti vaisių moteriškus 
žiedus. į Yra vienog daug augmenų išvedan
čių uižvaisinimą vėjui, kuris vaisingas dulkes 
pagriebia ai|t oro; dulkių tų laike žydėjimo 
ore biuva tokia daugybė, kad jos pripildo vi-

reiškia chemiškais darbais medegų. Nė Ši
lumos1 spindulių, nė chemiškų musų akys ne
mato, juos vienog atjaučia musų kūnas; che
miškų spindulių darbai apsireiškia )>ersikei- 
timu tūlų medegų, paveikslan, veikia jie 
ant brominio sidabro ant fotografių kos kli
šės.-

Jeigu mes į tamsų kambarį, kur nėra vi
sai šviesos, įleisime pluoštelį saulės spindu
lių peY siaurą plyšį ir užleisime tuos spindu
lius ant stiklinės prizmos, tai jie, patikę ant 
savo kelio stangesnę už orą medegą, truputį 
užlųžta, nukrypsta.nuo tiesaus kelio ir tasai 
užlužimas spindulių bus juo didesnis, juo 
trumpesnės bus ethero vilnys, gimdančios 
šviesą. Tada kitoj prizmos pusėj mes maty 
sime ne baltą saulės šviesą, bet visas parvas 
Laumės juostos. Taigi saulės šviesa, perei
dama per stiklinę rpizmą pasidalina į purvas, 
pagal ilgumą vilnių: mažiausiai užlūžta, taigi 
pasitraukia nuo tiesaus kelio raudonos par
vos spinduliai, o violietiniai užlūžta labiau
siai, jie pasirodo prie pats krašto toj Lau
mės juostoj vadinamoj spektru. Ir papra
stoj ant dangaus Laumės Juostoj dryžis vio
letinės parvos yra prie i>ats jos krašto.

Tokiu budu matome, 
šviesa susideda iš visokių 
kuriuos paprastai dalina į 
nes parvas.

Po šitam paaiškinimui 
prie tolesnio peržiūrėjimo 
musų žemę apskriejančioj atmosferoj.

Jeigu ore bus tik smulkiausios dalelės 
dulkių, galinčios užlaužti tik trumpiausias 
ethero vilnis, taigi atsakančias labiausiai nu- 
krypstantiems nuo tiesaus kelio šviesos spin
duliams, kaip antai mėlyniems arba violeti- 
niems, musų akys jaus tik tokių parvų švie
są. Jeigu ore visai nebūtų dulkių, tai spin
duliai visai nenusikreiptų nuo savo kelio, to
dėl užleidus šviesą ant cilinderio, kuriame 
yra oras visai be dulkių, vidurys cilinderio 
pasilieka tamsiu.

Taigi aišku, kad mėlyna parva dangaus 
paeina nuo to, jog augštesnėse atmosferos 
eilėse yra tik smulkiausios dulkių dalelės; 
apačioj jos stambesnės, per tai žemiau ir 
dangaus parva baltesnėj

Dabar mes galime geriau suprasti ir 
puikią mėlyną dangaus parvą Italijoj, kuri 
iš trijų pusių apsiausta neduodančių dulkių 
Terpžeminių jūrių, o nuo šiaurių atidalyta 
augštų Alpų kalnų, ueperleidžiančių stambe
snių, negalinčių augštai pasikelti dulkių: 
dėl tų pačių priežasčių dangus mėlynesnis 
ties oceanais, negu ties sausžemiais. Parva 
vandenų paeina teiposgi nuo esančių juose 
stambesnių arba smulkesnių dulkių. Žino
dami apie įtekmę dulkių ant šviesos parvos, 
mes galime išaiškinti ir puikias parvas dan
gaus prie užtekėjimo ir nusileidimo saulės; 
galime išaiškinti raudoną dangaus parvą po 
smarkesnių vulkanų išsiveržimų, ką matėme 
ir Chicagoj po garsių vulkaniškų išsiveržimų 
ant salos Martiniųue. Raudonesnė dangaus 
parva ypač nusileidžiant saulei ir laike smar
kesnių, ilgiau besitraukusių vėtrų. Tas pa
eina nuo to, kad po vulkaniškų išsiveržimų, 
arba didelių vėtrų, orą pripildo didelė dau
gybė pakeltų į orą stambesnių dulkių.

Bet įtekmė dulkių neapsirubežiuoja vien 
pasirodymais visokių parvų ant dangaus, jos 
turi ir daug svarbesnę užduotį: dulkės prisi
deda prie Įiaakirstymo drėgnumo ant žemės 
paviršiaus. Jeigu ore nebūtų dulkių, nebū
tų nė miglų, nė debesių, nebūtų ir lygių, ra
mių lytų, kurie teip reikalingi puošiantiems 
musų žemės paviršių augmenims. Tą išai
škino vokiškas mokslinčius Eitken.

Šitas mokslinčius savo tirinėjimams pa
ėmė du stikliniu indu, iš kurių viename buvo 
paprastas oras, kitame pervalytas. taigi netu
rintis dulkių. Į abudu indu prileido van
dens garo. Nuo garo pirmutinis indas tuo- 
jaus prisipildė tiršta migla, antrasis buvo 
permatomas, jame visai nesidarė migla, taigi 
debesys. Paskui į abudu indu pripylė ant 
dugno vandens, palaukė, kol vanduo išga
ruos ir dar į indus prileido garo ir paskui 
juos šaldė. Pirmutinis indas, kuriame buvo 
paprastas, taigi su dulkėmis, oras tuojaus 
prisipildė tirštu debesiu, antrame, kuriame 
buvo oras be dulkių, nebuvo matyt nė jokių 
permainų.

Iš tų bandavonių pasirodė, jog ant to, 
kad vandens garai galėtų sutirštėti į lytinius 

____ debesis, neužtenka šaldyti orą, bet reikia, 
kės,—ir elektriška šviesi perleista per indelį, kad jame butų dalelės kietų medegų. taigi

Isz visur.

Pavasario laike oras pripildytas dulkėmis 
riešuti) žiedų, alksnių, popelių, bukų, beržų, 
aržuolų. Vasaros laike aut laukų matome 
Čielus debesds gelsvų dulkių, turinčių pake
liančius juos kaip orlaivį balionėlius arba 
pūsleles. Dulkės tos nuo žiedo gali lėkti 
net kelias nįiilias, kol lytus neprivers jas nu
pulti pavidale geltono lytaus.

Neistabu todėl, jeigu matomos saulės 
.'spinduliuose besinešiojančios ore dulkės 

ypač pavasaryj ir vasaros laike susideda iš 
dulkių žolių ir medžių žiedų. Mena, jog 
daugybe tų besinešiojančių vasaros laike žie
dų dulkių; nepasilieka be įtekmės ir ant 
žmonių, dulkes tos prie kvėpavimo patenka 
į kvėpavimo organus ir gimdo slogas, ku
rios smarkiausiai siaučia ypač berželio mėne
syj. žydint žolėms, rugiams ir kitokiems aug
menims.

V.! Naudingumas dulkių gamtoj.
Pertrauksime peržiūrėjimą dulkių sudė

jimo, pertrauksime peržiūrėjimą jų pavojin
gumo musių sveikatai, pažiūrėsime, ar jos, 
apart pavojaus, neatgabena ir naudos, ka
dangi paprastai ir iš pavojingo daikto gali
ma naudą ištraukti. Iš tikro dulkės, kokios 
nešiojasi ore, ne tik blėdį atgabena, bet jos 
atgabena .ir naudą, taigi dulkės tos yra net 
reikalingos. , .

Nevienas gal paklausti, kokią naudą ga
li jos atgabenti, sunkindamos kvėpavimą, ga- 
dindamos plaučius, gimdydamos visokius ne
malonius kentėjimus!

Jeigu jos ištikro atgabena ir nemalonius 
apsireiškimus, bet atgabena ir nemažai nau
dos;, jeigu jau ir neminėsime, kad jos pagrą
žina musų žemės išveizdį ir visokius ant jos 
apsireiškimus, ypač gi matomus prie užtekė
jimo ir nusileidimo saulės, saulėtoj dienoj ir 
kiekvienoj valandoj, bet pasirodo, kad jos 
mums net būtinai reikalingos, be biaurių 

~ tftukrų kaežin, ar mes galėtume gyventi ant 
žemės! Buvo dulkės, kada mes atsiradome 
ant žemės ir prie jų veisėsi ir vystėsi musų 
veislė, prie jų taikėsi musų organizmas, to
dėl jau jos mums neatbūtinai reikalingos. '

Seniau fizikai tikėjo, jog mėlyna dan
gaus ir vandenų parva paeina nuo to, kad 
teip oras, kaip ir vanduo turi mėlyną parvą, 
kurią prie didesnio storumo jų sluogsnio pa- 
tėmija triūsų akys. Toks vienog aiškinimas 
ne buvo pakankančiu ant išaiškinimo visų 
tų parvų, kokias matome ypač prie nusilei
dimo ir užtekėjimo saulės. Garsus angli
škas f mokslinčius Tyndal užsirmmė persiti
krinti, ar oras pats ištikro turi Irokią parvą, 
ar jis yra; beparvis, nematomas!

Tirinėjimai šito garsaus mokslinčiaus 
gai tinai visus pertikrino, jog oras pats yra 

’beparviA jog jo musų akys nemato, galima 
Jį matyti tik per tai, kad jame nešiojasi dul- 

_ kės. Paėmęs atsakantį stiklinį indą, į kurį, 
pagal norą, galima pripusti ir vėl išleisti orą, 
Tyndal per tą cilindrinį indelį leido elektri
ką. Jeigu inde buvo paprastas kambario 
oras, nors čystas, bet neperfiltrnotas, tai už
laidus elektrišką šviesą, vidurys cilinderio 
žibėjo balta šviesa; bet užteko tą orą ištrauk- 

• ti iš ano cilindriško stiklinio indelio ir- pri
leisti į jį naują, perleistą per - įkaitytą iš pla- 
tinoM.inklelį, per ką, suprantama^turėjo su- 
degty visokios ypač organiško paėjimo dul-' 

jo vidurio ueapšvietė, vidurys indelio išrodė 
lyg .pripildytu tirštu juodu debesiu. Dau
gindamas indelyj dulkes per nevisišką jų su
deginimą įleidžiant į jį orą, Tyndal apturėjo 
iš pradžių melsvą miglą, paskui mėlynumą 
dangaus, kuri vis ėjo palšyn ir perėjo į pa
prastą beparvią dienos šviesą.

Taigi iš tų bandavonių aiškiai pasirodė, 
jog priežastis mėlynos oro parvos yra ne kas 
kitas, tik buvimas ore dulkių. Jeigu ore 
dulkių daug, jos atmuša visas spektro, taigi 
Laumės juostos parvas, kurios krūvoj pasiro
do kaipi balta šviesa.

Pati šviesa, pagal naujausius ištirimus, 
niekuom daugiau nėra, kaip vien atsakančiu, 
vilnių pavidale krutėjimu visą svieto ruimą 
pripildančios medegos vadinamos etheru; me- 
degos tos musų akys negali matyti. Etheras 
.apsiaučia ne tik mus iš visų pusių, ne tik 
visus ruimus, bet pereina į kunus, pripildo 

»teiposgi visus ruimus terp planetų ir žvaigž
džių;*. medega ta yra visur, nors jos musų 

'•akys nemato.
Kiekvienas šviesos spindulys, kaip ir 

kitoki spinduliai, kaip antai: šilumos, elek
triški, paeina nuo greitesnio ar palengve- 
snio krutėjimo ethero vilnių. Pagal greitu
mą krutėjimo ir ilgumą vilnių musų akys 
perima visokių parvų šviesos spindulius: ii-, 
gesnės vilnys atsako pa lengvesniam krutėji
mui ethero ir suteikia akims raudonos parvos 
spindulius, trumpos gi, taigi greičiau'krutan
čios, gimdo mėlynos arba violetinės parvos 
spindulius.

Bet ne visus ethero krutėjimus gali per
imti musų akys, kadangi ne visi krutėjimai 
persistato kaipo šviesa. Krutėjimus palen- 
gvesnius negu duodančius raudoną šviesą 
mes jaučiame kaipo šilumą, krutėjimai gi 
greitesni negu duodanti violetinę šviesą apsi

jog iMikro balta 
parvų spindulių, 
septynea pamati-

mos galime grįžti 
įtekmes dulkių

II Berlyno laikraštis „Lokal An- 
zeiger” praneša, buk Radomiuj, 
Lenki joj, bandyta su dinamitu su
griauti bažnyčią (laikraštis ne pa
duoda kokią: Radomiuj yra dvi ka
talikiškos, viena stačiatikiška ir 
dvi žydų bažnyčias. Rd.). Po 
expliozijai ant vietos susirinko 
1600 žmonių. Ant vaikymo žmo
nių atbėgo raiteliai, -vedami 
.girto pulkauninko Beletovo, kuris 
liepė tuojaus šaudyti j žmonių mi
nias. Koksai darbininkas už tai 
peršovė pulkauninką, o kareiviai 
darbininkui sutrupino galvą. Lo- 
džiujė ir kituose Lenkijos mie
stuose kariumenė daboja bažnyčias 
Czenstochove su dinamitu sugrio
vė ne seniai čia pastatytą pamink
lą Aleksandro II.

|| Anot pranešimo koresponden
to ,,Czas,” demonstracija, buvusi 
13 d. lapkričio priešais bažnyčią 
Visų Šventų, buvo Varšavoj su
rengta bendromis pajiegomis 
Lenk. Soc. Partijos, Social-domo- 
kratų ir žydų Bundo. Užmuštų 
korespondentas skaito 17, sužei
stų su viršum 100, iš kurių 63 gy
dosi ligonbuČiuose. Policistų puo
lą, girdi, trįs. Ant rytojaus po 
demonstracijai visas pliacius Grzy- 
bowski buvo apstatytas kareiviais, 
terp kurių matėsi užtaisytos ka- 
nuolės. Tą pačią dieną vienas 
kozokas užkirto nagaika tūlai mo
teriškei, kurios vyras nudurė jį su 
peiliu ant vietos.

II 30 d. gruodžio šiaurinėj Vo
kietijoj siautė smarkios vėtros, ku
rios sugriovė diktai triobų; ypač 
giriose daug blėdies pridirbo. Su
griautose triobose keturios y pa tos 
likosi užmuštos, o daug tapo su
žeistų. Ir Anglijos pakrantėse 
ant jūrių ir ant sausžemio siautė 
vėtros, laikė kurių daug mažesnių 
laivų įikosi pagadytų. Londone 
daug žmonių laike tų vėtrų tapo 
sužeistų. Belgijoj laike tų vėtrų 
teiposgi daug žmonių likosi už
muštų.

II Tifliso [ant Kaukazo] miesto 
rodą užgyrė priverstiną lankymą 
mokyklų, kurias visi. vaikai, pri
augą atsakančių mėtų, turi lanky
ti. Tokių reikalingą skaitlių mie
stas parengs savo kaštais. Tokiu 
budu Tiflis bus pirmutinis miestas 
Maskolijoj, kuriame liekasi įve
stas priverstas lankymas moky
klų. Tiflis vienog yra ne maskolių 
apgyventas miestas, daugumas 
miesto rodos sąnarių yra armenie- 
čių ir gruzinų.

II Maskolija vėl užrubežiuose 
jieško paskolos ant karės vedimo. 
Dabar nori pasiskolinti 300000000 
dol. Vokietijos bankieriai žada 
parūpinti 100 milijonų doliarių, li
kusią dalį be abejonės parupįs 
Prancūzija. Su Berlyno kankieriu 
Mendelsobnu padarė jau randas 
sutarimą.. Mendelsohn pasižada 
surasti Vokietijoj 115 milijonų do
liarių ant 454% palukenų.

II Vyskupas Blenk, ant salos 
Porto Rico, suspendavo katalikiš
kus kunigus miestuose Paradise ir 
Zunaga, atėmė nuo jų bažnyčias 
ir prisakė išsinešdinti nuo salos 
Porto Rico. Kuom tie Vyskupo 
nubausti kunigai nusidėjo, nežinia. 
Mat vyskupai su kunigais elgiasi 
dar despotiŠkiau, negu maskoliš
kas caras su savo urėdninkais.

išnaudojami darbininkai; Streikuo
se dalyvauja su viršum 20000 dar
bininkų. Valdžios bijosi čia maiš
tų darbininkų.

II Maskolijoj moterys turtingų 
maskolių sutvėrė teip vadinamą 
maskoliškai-japonišką lygą, prie 
kurios prigulėti kviečia teiposgi 
japoniškas moteris. Mieris tos 
ypatiškos lygos yra: reikalauti už
baigimo dabartinės karės.

II į Rymą iš Amerikos atėjo ži
nia, buk iš garsaus Patersono iš
keliavo į Italiją du pavojingi anar
chistai su mieriu nužudyti Italijos 
karalių. Ar tik nebus tai tyčia 
ant erzinimo ir gazdinimo palei
stas paskalas?

II Vokietijoj,mieste Nordhensen, 
prekėjas Hertel, kadangi prekyste 
jo ėjo prastai, nusiminime, naktyj 
pakiląs iŠ lovos, su kirviu sukapo
jo savo miegančią pačią ir dvejotą 
vaikų, o paskui pats nusižudė.

II Urališką kazokų žemėj, ryti
nėj Maskolijoj, apsireiškė epide
miška liga panaši į azijatišką ma
rą. Nuo . tos ligos nuo lapkričio 
mėnesio iki Kalėdų pasimirė 190 
ypatų.

II Po naujų metų Vokietijos par
lamentui bus ant užgyrimo paduo
tos tiesos 10 vai. ilgiausios darbo 
dienos, ilgiau dirbti nė joks fabri
kantas-neturės paskui tiesos versti 
darbininkus. <

II Kabyliai neseniai apstojo NJo- 
rokko viešpatystėj miestą Alcazkr. 
Miestas išsipirko, užmokėdamas 
kontribuciją. Dabar kabyliai vėl 
prisiartino prie miesto ir vėl reika
lauja pin'gų.

II Londone suareštavo du neti
krų pinigų dirbėju, kurie daugį jų 
padirbtų 5 svarų sterlingų popie
rinių pinigų paleido Europoj ir A- 
menkoj.

II Mieste Valparaiso, republikoj 
Chili, amerikoniški jurininkai nuo 
kariško laivo, išlupą ant kranto, 
pasigėrė ir pradėjo užpuldinėti ant 
praeivių.

H Netoli Paryžiaus,antBoulogne 
geležinkelio, susimušė du trukiai. 
Prie to 12 ypatų likosi užmuštų, o 
20 sunkiai apkultų.

■ ■ || Mieste Šuša, ant Kaukazo, 28 
d. gruodžio likosi nudurtas polici
jos viršininkas Sacharov.

dulkių, apie kurias renkasi sutirštėja garai 
teip kaip ant langų vakaro laike, nusileidus 
saulei ir atšalus orui.

Kasgi būt todėl, jeigu ore nebūtų dul
kių, kurios kartais mums visai neištinka?

Vandens, vietoj mėlynos parvos, butų 
juodi kaip derva. Medžiai mestų tamsius, 
juodus šešėlius, išrodytų kaipi šviesus plotai 
tamsiuose ruimuose.

Prie tokios šviesos, besirenkančios tik 
vietose sulaikymo jos spindulių, kambariuo
se net dienos laike reiktų laikyti žiburius, 
namus reiktų statyti su daugeliu langų, su 
atmušančioms šviesą veidrodinėms sienoms.

Vietoj lygių puolančių iš debesų lytų, 
nuo medžių tekėtų kaipi šaltiniai vandens, 
jie gimdytų smarkius oro tekėjimus, vėtras, 
apie kokias mes negalime turėti nė suprati
mo; vėjai nešiotų ne jau smulkias dulkes, 
bet pakeltų net mažesnius akmenis, aplink 
kuriuos rinktųsi drėgnumas, kuris pavidale 
baisesnių negu didžiojo tvano laikuose lytų 
pultų atgal ant žemės ir gimdytų tvanTis nai
kinančius didelius plotus su gyvenusiais ant 
jų žvėrims.

Ant kalnų viršūnių butų dar baisiau. 
Vandens garai, negalėdami kitaip sutirštėti, 
tirštėtų ant kalnų viršūnių, čia,pavirtę į van
denį, ristųsi nuo viršaus pavidale viską ant 
savo kelio naikinančių upelių, arba, geriau 
sakant, vandens sienų, prieš kurias nieks gy
vas negalėtų atstovėti. Vandens tie neštų 
medžius ir didelius uolų šmotus į slėnis ir jas 
suvisu užtvenktų. Čia nesiliautų audros ir 
viską naikinančios vėtros.

O kas gi būt žiemą! Juk tie vandens 
upeliai, turinti tekėti nuo medžių, pavirstų į 
ledą, kurio sunkenybės neišlaikytų nė tvir
čiausias medis, turėtų nulūžti.

(Toliaus bus.)

|| Vokietijos ciecorius išleido 
prisakymą kariumeoės viršinin
kams, kad jie ir sumaniausių ka
reivių ne darytų unteroficierais, 
jeigu tie turi per karštą kraują ir 
ne gali savąs suvaldyti. Tuom 
mat Wilhelmas tikisi apsaugoti 
paprastus kareivius nuo visokių 
biaurių kankinimų, ko ypač kvaili 
unteroficierai tankiausiai dasilei- 
džia.

II Kazaniuj pasibaigė prova Sto- 
jano, kuris iš moteriško stačiati- 
kiško klioštoriaus pavogė garsų 
Maskolijoj stebuklingą abrozdą 
KazaniŠkos Motinos Dievo. Sū
dąs už tai Stojaną nusprendė ant 
12 metų į Siberijos kastynes. Sto
jau patį abrozdą sudegino, išėmąs 
iš jo brangius akmenėlius.

II Dabar išėjo į aikštą, kodėl pas 
Amerikos ambasadorių Peterburge 
iš Novgorodo gubernijos atėjo te
legramas su prašymu, kad tuojaus 
butų ten išsiųstas ambasados 
sekretorius. Mat mieste Medvie- 
dica yra nelaisvėj japoniški oficie- 
rai, su kuriais maskoliai tankiai 
biauriai elgiasi.

II Iš Peturburgo išgabeno per 
rubežių anglijoną, augintoją caro 
mergaičių. Ji mat gana tankiai 
prisigriebdavo į caro kambarį ir 
perkopijuodavo svarbesnius raš
tus. Pasirodė, kad ji buvo agen
tė angliško rando, tyčia atsiųsta į 
Maskoliją ant šnipinėjimo, o caro 
šeimynoj ant to ne truko jai geros 
progos.

II Ant Kaukazo, Baku apskrityj, 
[Maskolijoj], kur yra didžiausi ant 
svieto kerosino laukai, suŠtraifcavo

Scenos išuž kulisų.
PAS KLEBONĄ.

. — Ak, nors kartą poniutės atė
jo! o teip jau laukiau! — trypė ap
link dvi atėjusi pas jį bajori klebo
nas Bačkevyčia. — Ot, gerai ta- 
mistos meldėtės.... Ar tik arba
ta neatšalo?....

Graži, pilna gaspadinė, visai pa
naši iš savo riebumo ir veido rau
donumo į kleboną, — ir žiponą 
turėjo perdirbtą iš klebono suta
nos — suprato jo mintį ir skubinai 
prišoko prie viešnių.

— Ką tik žarijų įdėjau, ką tik 
virė.... šiltutė, kaip tik gert.... 
Mes tokių viešnių tai atsidėję lau
kiam .... Prašau sėst, prašau.... 
— sodino drauge su klebonu vieš
nias.

— Ačiū, Širdingai ačiū.... Bet, 
pone klebone, — juokavo viena iš 
bajorių, sėzdamos už stalo, — ne
gerą pavyzdį tamista mums duodi, 
negerai mus mokini.. Kas .butų, 
kad mes tuojaus po komunijos at- 
sivytumėm paskui tamistos, nei 
maldų nesukalbėję!.... Tai vėl 
nauja nuodėmė butų ir vėl reikėtų 
grįžti prie klausyklos......

— lau apie nuodėmes nekalbėk 
tamstėle. Buk rami: jei pats ku
nigas teip sako, matyt, kad tame 
nieko blogo nėra.

Ir vėl abudu su gaspadinė ėmė 
net sušilę ragint ir prašyt viešnias.

— Prašom, prašom ... — mel
dė iŠ abiejų pusių — meldžiu sū
rio paimt — tai ,,holenderckas”.... 
šviežias, pačio gerojo Įuosto.... 
visą pūdą pargabenau ... O gal 
tamistos sardinkų imsite?.... Ge
ros žuvelės.... Prašom mėgint 
su šviežiu ragaišiu..........

— Ištikro, klebone, pas tamstą 
tai kiekvieną kartą kaip ant kokio 
bankieto pakliuvi, kaip mieste.... 
ištikro.... Ak, kaip gardus šitie 
saldainiai su migdolais!.... argi 
tai namie kepti? — gardžiavosi ir 
gyrė ponios.

Klebonas puikiausią pavyzdį 
juodviem rodė: braškėjo žuvikės, 
slydo keptos lydekos kąsniai į jo 
burnelę ir nyko, kaip tikroj bač
koj.

— Dabar tai ir daug dažniau ap
linkiniai musų bajorai išpažintin 
eina, kaip klebonas prasimanė 
juos kviesti po išpažinties ant 
arbatos — išsišoko gaspadinė, bet 
pažiūrėjusi į klebono veidą, tuoj 
nutilo.

— Labai esu laimingas, labai 
dėkingas ponioms ir ponams.... 
Dabar jau visai sustojau mužikus 
priiminėjęs. Dar kartas nuo kar
to atsivelka tai vienas, tai kitas, 
bet kad lenkiškai nemoka, tai pa- Į

varau be jokios ceremonijos pas 
Dutkų ir gana.

—O kaip,klebonėli,— tarė plonu 
balsu jaunesnioji bajorė — ar vis 
da nepasitaiso tamistos santikiai 
su kamendorium?

— Kur ten taisytis! — numojo 
ranka Bačkevyčia. — Juo tolyn, 
juo vis blogyn eina. Kaip už ko
kią nudėmę vis man atsiunčią vys
kupas tokius botagus. Kad nors 
vienas butų žmoniškesnis!.... Bet 
prašau, poniutės, valgykit.... 
Maž ir tamistos geriate arbatą 
su koniaku?.,.. Prašau mėgint 
.... Labai gerai prieš kelionę.... 
Kodėl tamistos kiaušinių neragau
ja! ? visi tebėra. .

Bet žingeidi bajorė, švelniai pa- 
dėkavojusi klebonui ir prisidėjusi 
naujo valgio, vėl paklausė:

— Bet dabar, klebonas, jau ne- 
besiskusi vyskupui? Jis teip rau
kosi ant tų skundų — negali tami
stos suprasti....

— Juk tamistos žinot, jei aną 
kartą ne aplinkinių bajorų prašy
mas, jau butų kitur perkėlęs musų 
kleboną? Sako, kad teip nepatin
ka, tai.... «— vėl išsišoko gaspadi
nė, bet, pažiūrėjusi į kleboną, vėl 
nutilo. “ -

- Ką begelbės skusties?rr~ at
sakė tasai, nusimojęs ranka. — 
Reikia kęst, reikia nešt kryžius..... 
AŠ per kitus, visai nę savo vardu, 
pranešiu vyskupui, kad jis litvo- 
manas, — žiūrėsime, ar ir tuomet 
jis iš čia neišbrazdės....

— Artai jis litvomanas? ištik
ro? — net pašolio nuo vietos abi
dvi bajori. —O būtinai reikia pra
nešt, būtinai!

— Taigi, taigi, — aš ir laužau 
dabar galvą, kaip čia butų geriau 
padarius.... Man to viso jau 
perdaug!.,.. Supraskit, poniu
tės: jo skrynutėj radau apie dešim
tį visokių litvomanų knygelių, tai 
aš, nieko nesakydamas, ir įmečiau 
jar į pečių.... Jis žmonėms dali
na.... Gailiuosi, kad sudeginau: 
bučiau vyskupui....

— O ką jis? — žingeidavo vieš
nios.

— Jis? Vaikščiojo kelias die
nas, lyg apsiblausęs, bet niekam iš 
musų apie tai nė šnipšt!.... Jis
— gudrus! Žino kuo jam už tai 
kvepia.... Bijojo klaust, tik, man 
rodos, jis vėl da daugiau atsigabe
no, nes dabar jo skrynutė vis užra
kinu.

— O, jis gudrus! — vėl įsikišo 
gaspadinė. — Ten jau nebelaiko; 
rodos, špitolninkui duoda paslėpt,
— mačiau tyloms su juo Šnekant

Aš savo rakteliu atsukau 
jo skrynutę, bet terodau ten tik 
sūrį ir pusę kepto viščiuko....

— Matot, tamistos, — pridūrė 
klebonas — ką jam parapijonįs at
neša, jis sau pasislepia, neatiduo
da.... su kąsniu slepiasi, kaip 
koks piktadėjas, — jau antrą tokį 
man tenka turėt....

— Ar jis prie stalo neprivalgo, 
ar ką, kad skrynutėn -slepia, ką 
jam žmonės atneša? — stebėjosi 
viena bajorė.

— Ką veiks neprivalgęs, — at
šovė Bačkevyčia — jau tokios 
,,noturos”....

— O mes, kaip aptikom jo go
dumą, tai ir jam pamierkavojam — 
pridūrė gaspadinė. — Oje, kad tik 
neateitų, — urnai susirūpino —- 
jau vėlu.... Šendien nė dvide
šimties žmonių prie klausyklos ne
turėjo.

— Nueik, pažiūrėk! Ištikrųjų, 
gali užeiti — pasakė klebonas jau 
išeinančiai gaspadinei ir, kreipda
masi prie ponių, vėl ėmė užpulti- 
nai prašyti:

— Betgi, tamstytės, valgykit, 
gerkit!.... Labai prašau.... Ne- 
čėdykit tamistos — užteks: ačiū 
Dievui yra viso pilna.

— Mes, klebonas, ir per vestu
ves tiek neprivalgom, mums nie
kur netenka sutikt teip gardžiai su
taisyta, kaip Čia. /

— Labai prašau.... Jei teip 
patinka, tai prašau visai dienai pri
sivalgyt .... Dar to gardausiaua 
„holendercko”.... Ak, tamistos 
da selcesonų neragavotl.... .

Tuo tarpu pridurmui įlėkė per 
duris šaukdama gaspadinė:

— Eina, jau ateina....
Ir puolė prie stalo, kaip patelė, 

gindama savo vaikus nuo laukinio 
žvėries. Griebė nuo stalo, ką nu
tvėrusi, ir vilko spinton kavoti. 
Klebonas, atmaukęs ran kovęs, 
griebė už koniako butelio, pasiki
šo po pažaste „holenderckajį”, į 
kitą ranką sučiupo torielką su šal
ta teliena ir nulėkė paskui paspa- 
dinės prie spintos.

— Atsiprašau, labai atsiprašau, 
poniutės, — besiruošdamas kalbė
jo Bačkevyčia — tamistos pačios 
kaltos, jei alkanos likote....

— Kurgi, klebonas, męs sočios!
Tamistos pačios kaltos: aš 

sakiau: prašau skubint, prašiau....
— kalbėjo pridūręs ir visas parau
dęs klebonas; O teip pat paraudusi 
ir pridususi gaspadinė jau suspėjo 
išimti iš spintos sausą paprasto 
Lietuvos sūrio galą ir juodos duo
nos kepalą.

‘i * * 
: *

Per kiemą palengvėlia, vos ko
jas pavilkdamas, ėjo iš bažnyčios 
išbalęs, pageltęs Dutkus. Sausas 
džiovos kosulys plėšėsi jam kas 
kelios minutes iš gerklės, iš api-

plyšusių pirštinių kyšojo pamėly
navę pirštai. Jau buvo beįeinąs į 
kleboniją, kaip, užėjęs jam kelią, 
koks sodietis ėmė kasžin apie ką 
kalbėti. Ilgai šnekėjo su juo jau
nas kamendorius, atrėmęs savo il
gą, sudžiovusį kūną į jauną obelį. 
Šnekėjo, kosėjo, rankomis moja
vo, ant galo, paspaudė žmogui 
ranką, kuris nė nepasHenkė jo ran
kos pabučiuot, ir įėjo į kleboniją.

Priemenioj vėl smarkiai sukosė
jo, nusivilko ir įėjo valgomanjan. 
Radęs ten viešnias, mandagiai nu
lenkė galvą ir pasakė lietuviškai: 
,,Labas rytas poniomsl”

— Labas rytas, kunigėli! — at
sakė viena iš bajorių lenkiškai, o 
kita, nenorėdama nemandagia pa
sirodyt, nieko nesakydama, ištiesė 
kamendoriui ranką ir neaiškiai su- 
kvembė po nosia savo pravardę.

— Prašom, kunigėli sėstiesl — 
sausai pasakė gaspadinė. — Užsi
kalbėjai tamista perilgai kieme — 
arbata atšalo....

— Nieko, bus gera — vėl lietu
viškai atsakė kamendorius, kuris 
kasdien šaltą arbatą gerdavo ir kas
dien vis naują to priežastį girdė
davo nuo klebono gaspadinės, no
rint anaiptol ne kasdien ,,užsišne
kėdavo.”

Kamendorius atsisėdo užsta- 
lėn. Prieš jį stovėjo silpnos at
aušusios arbatos stiklinė. įdėjo 
porą šmotelių cukraus, bet jis 
anaiptol nenorėjo sutirpti. Go
džiai kepalą, atsi
riekė, pa£mė sūrį, bet . jokiu budu 
negalėjo jo nė šmotelio atkrapštyt: 
gal nuo kelių metų laikė gaspadi
nė tą, ubagės atneštą,,ant mišių,” 
sūrį.... kamendoriams.... Krapš
tė, krapštė jį, nabagas, gramdė, 
gramdė peiliu — nieko nepadarė: 
nudulkės keli trupinėliai ir vėl 
draskyk, kaip uolą.... Nusišyp
sojo kamendorius, pabeldė suriu 
per stalą t— jis sudundėjo, kaip 
akmenukas....

Bačkevičia atsigrįžo prie po
nių:

— Ko mes Čia sėdim ? Prašau į 
salioną.

Ir visi trįs nuėjo. Paskui jų nu
sekė ir gaspadinė. O Dutkus pa
siliko užustalėj su šaltos arbatos 
stikline ir kietu sūrio šmoteliu, 
korio neįveikęs, ėmė valgyt vieną 
juodą duoną.

Draagysczin Reikalai
Bailiui Balius.

Chicago. Jaunu Vyro Lietu valaku 
Draugittku Kliubaa turės saro balių ne
dalioj. 8 d. sausio, 1905 m. Pališkio sa
loje, 800 B. Ashland avė. Baliui prasi
dės 8:80 po pietų. Visus Lietuvius ir 
Lietuvaites szirdingai uiprasao atsilan
kyti.

(8—1) Komitetas.

Chicago, UI. Nedailioj, 15 diena sau
sio (January) 1905, Jaunu Amerikos Lie- 
viu Pasilinksminimo Kliubas turas savo 
10-ta bailu palinksminimui visu Ch i na
gos lieturiu. Atsibus Freiheit Turner 
salėj, 3417-8411 8 Hatoted st, prasidės 
5 vai. po pietų, muzike profeeoriaut Fr; 
Kieferio. Inženga vyrams 35c, mote
rims 25c Ateik ant salo baliaus, o ui- 
mirszi visus savo rupesnius. Jeigu ji 
tavęs nemiii, tai atsivesk ant šiito ba 
liaus, o ta pati vakare atiduos tau savo 
szlrdi. /

(13-1)

Nauja Paskolinimo ir Badavo* 
jimo Draugyste ant West Sides po 
vardu Bimano Daukanto. Pirma savo 
susirinkimą turėjo 2 d. sausio, 1905 m. 
Kasierius ir kiti direktoriai yra užsista- 
te geras kaucijas. Norinti paimti akci
jas szitoje draugystėje, gali ta padaryti 
bile kokiu laiku kraipkamiesi prie p. M. 
Meldažto, 88 W.25 st. Susirinkimai drau
gystes yra laikomi ten pat kas panede- 
lis ant 7J0 vakare. Visus Lietuvius 
troksztancius sau labo užpraszo priaira- 
szyti.

<13—I) Komitetas.

Balius!
Scranton, Pa. Draugyste J. Lelevelio * 

turės savo balių 10 d. sausio 1905 m. Mu- 
sič saleje pn. 213 Lackawanna avė. Ge
ra muzika ir smagus pasilinksminimas. 
Szirdingai kvieczia visus auilankyti.

Komitetas.

Maskinis Balius.
New Havsn, Conn. 84 kuopa Rusiv. L. 

A. parengė menkini balių 7 d. sausio 
19C5 m Garmanes saleje 193 Wooster st. 
Prasidės 6 vai. vakare ir trauksis iki 12 
vai. nakties. MizikanUi bus Lietuvos 
Sunu Dr tęs isz Waterburto ir grajis lie- 
t u visikus szokius. Inžonga vyrams 25c. 
moterims ir merginoms dykai. Labiau
siai atsižymėjusiems dalysis dovanos: 
Pirma dovana auksinis laikrodėlis 815.00 
vertes: Antra — Auksinis žiedas, 98.08 
vertes; Treczia — lietsargis 83.00 vertes. 
Visus lietuvius ir lietuvaites vietinius ir 
isz aplinkiniu kuoskaitlingiausiai kvie
czia susirinkti.

Komitetas.

Likvidacija Lietuviu Korporaci-

Nanji iszradimai.
t Paryžiaus laikrodžių dirbėjas 

Leroy padirbo mažą keŠeninį laik
rodėlį, kokio dar ne buvo ant svie
to. Tame laikrodyj yra 974 dalių. 
Laikrodėlis rodo: dienas,mėnesius, 
metus per 100 metų be nustaty
mo, laiką 125 miestuose, saulės ir 
mėnulio užtekėjimą, nusileidimą, 
Šilumą, šaltį ir oro drėgnumą, 
mierą augŠčio iki 17000 pėdų augŠ- 
čio, žvaigždžių krutėjimas ant 
dangaus, minutas ir sekundas. Pa
dirbimas to ypatiško laikrodėlio 
dirbėjui užėmė 7 metus.

visiems akcijonieriams, Lietuviu korpo- . 
racijos, kad ant extra metinio susirinki
mo 20 d. gruodžio 1904 m., tapo nuspres- 
u gyvybe minėtos korporacijos galuti
nai užbaigti.

Viso parduota akcijų 57.
Surinkta pinigų.
Iszmoketa ...

8665,00 
..258,71

kurio bus
Paskutinis susirinkimas, 

iszdalinti pininigai, atsibus 25 d. sausio 
1906 m. po num. 73 Grand st. Teiksitės > 
prisiunstie akcijas, arba pribūtie patys.

Komitetas.

* Profesorius Columbia Univer-1 
siteto, Dr. A. Spitzka, ant susi- ■ 
rinkimo Amerikos anatomų drau- į 
gystės išreiškė savo pažiūras apie 
įtekmę smegenų ant žmonių proto. ' 
Pagal Spitzkos nuomonę, protas' 
žmonių ne paeina nė nuo didumo,1 
nė nuo skaitliaus griežinių, nė nuo 
baltos arba palšos masos smege- ; 
nų, bet nuo jungiančių abidvi! 
smegenų dalis siūlelių. Be tų siūle
lių smegenys butų lygiai nenaudin
gi, kaip telegrafų stacijos, terp ku
rių butų nuplautos vielos.

t Prancuzioj pradėjo dirbtuvėse 
dirbti didelius Šmotus brangių ak
menėlių rubinų. Mažus Šmotelius 
sutarpina ir tokiu budu padaro di
delius. Rubinai yra teipjau bran
gus, dar brangesni už deimantus. 
Tokiu jau budu padirbti didelius 
šmotus safirų ir smaragdų ne pasi
sekė, kadangi prie tarpinimo šitie 
akmenėliai nužudo savo gražią ža
lią ir mėlyną parvas.

t Dr. Weichard iš Berlyno išra
do įpatišką vaistą, kuris {čirkštas 
žmonėms,naikina pailsimą,užlaiko 
žmogaus pajiegas. Bandavohes 
daktaras atliko ant žvėrių ir pats 
ant savęs ir jos buvo gana pasek

Fin. sekr. V. Karalius.
274 Wythe avė.

mingos.

Vietines Žinios.
— Coliseum trioboj, 23—28 sau

sio atsibus metinė paroda pareng
ta paukščių augintojų draugystės. 
Turinti ant parodymo karvelius, 
vištas ir kitokius paukščius ir no
rinti ant parodos atgabenti, priva
lo kreiptiesi į draugystę, pn. 325 
Dearbon st. ruimas 500.

— Ateinančią nedėlios dieną, 4 
vai vakare, gyvenime px Girijoto, 
pn. 97 Canalport avė., atsibus su
sirinkimas Chicagos kuopos ,,Auš
ras Dr-tės. Yra svarbus klausymai 
ant apsvarstymo, todėl geistina, 
kad susirinktų ne vien kuopos są
nariai, bet visi,kuriems rupi lavini
mas lietuviškos inteligencijos ir 
reikalai musų moksląeivių.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, ui 1 tyki.................... 50c.
Paprasti pajieszkojimzi ar draugys- 

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

Skaitykite, ką guodotinas kun. 
F. S". Walaszkewicz sako apie gy
duolę Kobolo Tonic:

The Kobolo Tonic Medicine Co. 
Garbingi Ponai:

Laikau už didelę pareigą praneš
ti jums, jog jūsų puikioji gyduolė 
Kobalo Tonic- išgydė mane nuo 
skilvio kataro visiškai. Priimkite 
nuo manęs Širdingiausią padėką. 
Sirgau šita liga, laikas nuo laiko, 1 
ilgai. Galiu sanžiniškai patarti 
gyduolę Kobolo Tonic *nuo pami
nėtos ligos. Tegul tie, kurie ser
ga taja liga gelbstisi pas Kobolo 
Tonic Medicine Co.

Velydams viso labo, liekuosi, 
su pagarbe

Kun. F. S. Walaszkievicz, 
Misijonierius.

Gyduole Kobolo yra labai pa- 
gelbinga nuo ligų plaučių, kepe
nų, inkstų ir skilvio. Išgydo vi
suomet negromuliojimą, užkietėji
mą, katarą skilvio, neturėjimą val- 
gumo ir visokias ligas paeinančias 
nuo užteršto kraujo. Ji yra teip 
gera moterims kaip ir vyrams. Ši
tą gyduolę siunčiame į visas dalis 
svieto. Bonka Kobolo prekiuoja 
1 dolerį. Laiškai reikia rašyti len
kiškai arba lietuviškai. Pinigai 
geriausiai siųsti per Money Order 
arba registravotose gromatose. Su 
visokiais užklausimais rašydami 
adresuokite:
The Kobolo Tonic Mediciae Co. 

826 Milwaukee av., Chicago, IU..
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Redakcijos atsakymai.
P a bud ii. Perkūnas ne reiškia 

tą patį ką elektriką visoj to vardo 
, prasmžj, nors perkūną ir gimdo 

elektriką, perkūnas yra tik pasek
mė elektriškos vejTmČs. Griaus
mų dievą garbino ne vien lietuviai, 
bet teipjau rymionys, grekonys, 
germanais, slavai, tie gi, teip daip 
ir lietusiai,vadino jį Perunu, bet 
visgi "vardu dievo valdžiusio žaibą 
elektrikos ne vadina, kadangi per
kūnas ir elektriką ne su visu tą pa
tį reiškia.

DruKystė naikinimui uo
dų.

Kadangi jau nekartą buvo darody- 
ta, jog kai-kurios ligos, kaip ve, 
maliarija ir geltonasis drugys, yra 
išplatinamos vien tik per uodus, 

* tai likosi sutverta draugystė, pasi
stačiusi sau ui tnierį naikinimą 
uodų. Vėliaus teipgi likosi daro- 
dyta, kad sunkiausios ligos, kaip 
uždegimas smegenų, džiova ir už* 
degimas plaučių pasibaisėtinai ga
li plėtotis tik pae žmones silpnus, 
nemokančius priešintis panašiems 
atsitikimams. Ptr datyrimą pri
pažinta teipgi, kad nieks neatnau
jins ir nesustiprins teip veikiai ir 
pasekmingai nužudytos gyvybės, 
kaip Triperio Amerikoniškasis E- 
fiksyras Karčiojo Vyno, sutaisomo 
Juozapo Trinerioi, 799 So. Ash
land av., Chicago, III. Daduoda 
jis daug pajiegos skilviui, kaip ir 
visam organizmu^' padidindamas 
raumeniškas pajiegas ir suvilgo- 
mus fermentus, būtinai reikalin
gus pilnam gromuliojimui. Jei 
kuomet jaučiate nesmagumą po 
valgiui, sunkų alsavimą, atsirūgi
mą, išpūtimą, sjinkumą, neramu
mą, skausmus iriprietvarių, tai ši
tas Eliksyras juins pagelbės, dėlto 
vien, kad jis gydo skilvį. Išbėri
mai odos, t«ip vadinama žalioji li
ga ir votys išnyks labai greitai, nes 
Eliksyras atnaujina ir pagerina 
kraują. lis veikia per kraują ant 
viso organizmo jr atveda jį į pilną 
sveikatą. Aptiekose, arba tiesiog 
nuo pabrikanto.

lUmansucko, Suvalkų gub. ir pav., 
Mockavo* gm.,- Svidiszktu sodžiaus, 
Punsko parap. Pirmiau gyveno Penu- 
tylvaniloj. Ji* pats ar ka* kita* teiksis 
duoti žine ant adreso:

St. Zajankauckas, 
Box 55, , Niantic, Iii.

Pajieszkau savo broliu Jokūbo ir Vin
cento Stripeiku, Kauno gub., Kruopių 
ypį.. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adrėso:

J. S. Box 114, Melroee Park, 111.

Pajieszkau savo brolio KasImieroStan- 
tevieziaus, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav. ir parap., Janaukos kaimo. Jis 
pats ar kas kita* teiksis duoti žine ant 
ad reso:

Adomas Stankeczius, 
lOOSilver st., 8. Boston, Mas

Pajieszkau apsivedimui merginos ne 
senesnes kaip 22 metu ir n* jaunesnes 
kaip 16 metu. Atsisaaukianti turėtu 
mokėti skaityti ir raszyti, idant galėtu 
man gelbsti biznije. Norinti areziau 
daaižinotl malones ataiszaukti adresu:

Antanas Lika*, 
2134 Forbea st, Pittsburg, Pa.

Aukos susselpituui lietuviu belai
sviu Japonjjąje.

Moeaende Szkolijoje susirinkę lietu
viai pa* J. Pautienių ant varduvių 11 d. 
gruodžio 1904 m. sudėjo auku belais
viams Japonijoje: I. Balnius, K. Kon- 
drotas, J. Pautiene. O. Pautiene, J.Ozer- 
keviezia, A. Gražiazkauckaa, V. Gražias 
kauokiute po 1 stilingi, viso T szilingiu* 
arba 91.71.

Aukos isa Scrantono
Susirink* per Kalėda* pa* Jurgi Szalna, 
sudėjo: J. Ssalna, J. Klembauckas, M. 
Szalna, A. Zaleckas po 25c. A. Kiem- 
bauckss 50c. O. Szalniene, M. Klem- 
bauckiene po 10c. Viso 91 TO.

Isz to: kankintiniama 85c. ir mokslaei- 
viams 85c.

Aukos
26 gruodžio 

esiam* pa* A.
Motiejus Budriuna* sukalektavo 93.00 
ant kankintiniii.

Kun. Valaszkeviezia 91.00, A. Lemen
tas 25c. Famllija A. Stefanaviešiu 91.00. 
Klier. M. Indriūnas 25c.. broliai Skudai 
(Kas. ir Sim.) 50c. Viso 93.00

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kad* tik rusai laiszką į ‘‘Lietu 

voe” redakciją, vl*ad* p* rast y k ant 
laissko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok Ireenajlaavo adre**. 
Jei<u pats gerai raazyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau moksnozism, 
paraszytt.

9). Jeigu Issperki ‘‘Money Orderi”, 
tai nelaikyki* jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, ne* be ‘‘Orderio” redakcija i 
negali pinigu isz paczto gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažais balte, koreziukia, o 
dideaneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” uuskte prastoje groms- 
toje, registruoti Jo ne reikia.

4). Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztiuemi* markėmis, 
bet Jeigu suma siekia viena dolierl ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba “Money 
orderi”. Siuncsiant markes, reiki* Jas 
įdėti į laiazka liuoeas, sausas, nesu)įpin
tas ir ne lipinti ant Išieško. Sulipinto* 
ant laissko arba vien* ant kito* niekam 
netinka ir tokio* už pinigu* nebus pri
imtos.

Meldžiam* rasseju temyti ant viro* 
paduotu pasargą, o tokiu budu paleog- 
visit* iszleistuvei darbe prie laissku av 
•akinėjimo ir patys veikiau ataakyma 
gausit*. “Lietuve*” iszleistuv*.

Lietuwiszka_ Aparatu Dirbtuwe. |
• Guodotlnom* tautiaskom* ir baž-< 
uvtinezn* 'draugystėms tedirba:-' 
Kat unva, Amerikottiazkas 
Heiląwna, Szarpaa, Juos
tas, K u kardas, ZeaklsIlMa, 
Kepures ir dėl Maraialku 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atlikta* 
ketuvaitiai,

T. ANDR
115 W. Dirblon 81,

r tuom susselpt

USZEWI

' Guodotiniem, Kunigam* is/dir" 1 
ibsi-Kapa*, Arnotas, Italmutl. f 
k s*. Albas. Stulas irvisusbsž- S 
įnytiniu* paradu,. Visokį darbą at- J 
'lieka artutteluii in laiką. č
[ Norėdamos guodotino* Dr-tea, j 
artis guodotini Kunigai, kad jusu J 
•svo tautelę, paveskite ji tikrai 1 

cz & co* į

MAK.IA IX)W1ATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Bzauliu patrikto.

723 W. 18th Street 
Nuo 8to* Iki lOtoa ryto. 
■w T-to* Iki • vai. vakare.

Nedaliom, Ūktai nuo Moa iki tetai ryto.

Teleiunaa: Morgan 1382. 
' Tslefonvol galima Isz kiekvieno* 

apiisko*.

Morris Forai čc Co*
Cora 1-nd Am., A SmlthOold St., PlttsbirL Pt

kankintiulaiuM.
1904 m. nusirinku* *v*-

Stefanaviciiu. Klieriką*

Reikalinga yra dora mergina ar nassle 
nusimananti ssiek tiek apie bizni sztore; 
szeimyna maža; vaiku nėra; algos 93.00 
ant sanvaites; reikalingos kalbos žinote 
lietuviuką ir lenkisska. Ateissaukti 
reikia adresu:

M. Šliaužia, 
4507 S. Wood »L, Chicago, 111.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

•iunezia savo pinigus in kraju per viso
kius žydeliu* ir kitokius avstimtauczius, 
kuriu dauguma lankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tei 
siusk Juo* per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vieto. 'pri
imti ir niekados ne centas nežus. , Lie
tuva” Jau 12 metu kaip stovi ant zvo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu a olų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kele de
lsi mtis tukstaneziu dol. verte* tevoro 
knygomis ir kitokiais daiktai*. 8zia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kieciiai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tei didžiausias bankinis kamora* ir 
paeito stacija, isz kurio* pinigai plauki* 

■in kraju pundais kožna diena.
Jei reikalauji »* i f korte*, tai pirk ja 

„Lietuvos” redakcijoj, ežia tave* neap- 
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszsyk 
tuojau*, o gausi prekes visu ssifkoreziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” i*s 
eistojo sziteip:

A. OL8ZEW8KI8, 
88rd 8t. Station 60. Chicago. UI.994

Muml aUlnntklin tavo ordnriua "AKIKLKU". Ma* parduodame reikalau- 
Jaatlea rita iaidirtMal tavo /iuSUaraM** u* tokia* pal prekiaa. kaip ir perknp- 
eiiaituri užmokėti Si i arielka aeina per keletą moku, bet gaunate tlacilal 
nuo bidirbeju Galite būti perAiiadlJe. kad bu* caytta.

Mut yra duiži*utia ir rereiiautte užtillkejlmo krautuve Buvteaytoae Valttl- 
Jone, tuiuutlme Jumi gerėtai terorą ir pigiau angų koke nota kita teip vadina
ma "diatilarne arba perkupcilu*.

likta, ralite

Kkkvteaaa lanka* Pitubutr * )“■>' pasakyt, kad aut Sudlį yra vrrUi uiti- 
tlkajlmo biuntklu pinigai, aria moaey ocdar. aria įtampai ir kaip tik Man

nUiUMinr 
rkito klaaMi

Rua lankai), tai OO.

i ugiau. 
ailmit

apurlianau kad prUiunaite 10 adraiu.

•4.AOC 
oo 

mani Ii i

Tofkoii aaoSM.MA u vtna 
SllvorlU ,. M U5 ., 
Branda ,. M.OO n . 
B«>rv»lrka .. <»<» ..

Pure blacktarry W1m U BO,

Nei $1 Nereikia Mokėti iki’Iszgydymui.

Ant f! Aimfflii

Eicelslor liteli Co..
UOO Central Bank Bldg, ChlcagePajiesskojimai.

Pajieezkau doros lietuvaites ant ep
ai vedimo nno 25 iki 30 metu amžiaus 
Asz esi u 40 m. sena* ir turiu gro«erne 
atsiszaukianti turi, mokėti gerai lietu- 
viszkai raszyti ir m*t- daug anglisskai 
kalbėti. Geidžianti areziau dasižinoti 
malones auiszaukd ant adreso:

j John Kutsin, 
Box 297j ! Wilburton. Ind. Tęs.

.i į

n’° pusbroliu Tedeusao 
Kv!fcai^Wcziaus, K tuno gub., Sziauliu 
pAv.,Trišakiu parap.. Vainocziu sodos, 
du metai atgal gyfCDotne drauge Medi- 
•on Dl. turiu prie jo labai svarbu reika
le. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti Ži
ne ant adreso:

Jos Gaužauckas,
230 O’Fallon st., 8t. Louia, M >.

Pajieszkau Liudviko Lisisko, Kauno 
gub., Zarasu pav., Rokiszkio miestelio, 
dvylika metu kaip Amirikoje. Jis pau 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre-

Duodu žinoti visiem* savo giminėms, 
draugam* ir pažįstamiems, jog 27 d. 
gruodžio 1904 m. susilaukiau dukterį.

Su guodone Kasys Cselkis, 
Box 365, Turners Falls, Mas*.

Paveikslai Kares
Maskolių su Japonais. Tikrai natūra- 

liszki paveikslai tu baisiu muasiu, kur 
tokios galybe* žūva musu broliu lietuviu 
be jokio reikalo. 24x28 didumo preke 
91.00, mažiuku 4x7, žiu romu per žiūro
nu* preke už tusina 92.00, su žiūronu

Pinigų Prekė
Iki 500 rubliu, rubli* po..........
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. ,52|c 
Virei 1000 rubliu, rubli* po................52|e

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

. Jei norite, kad pinigai greitai Ir gerai 
ravaikszcziotu ir niekur nežutu, tei sius
kite per „Lietuvon” redakcija, adresuo
jami: A. <
»24 33rd 8U Cbic*t*o, IU.

Box no.
J. F. Rack.

Port Waehington, Wi«

v ■■■

Pirmas LletuvbikM Sali u na*.

Bell* Phone 868-X t’ Phone 1033-A

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

Koks bus ateinantis mėtau?
Amerikos fabrikantai ir pramoninkai 

pranaezauja kad ateinanti* metes bu* 
geras, bus* daug darbo, eiaee gerai bit
ais ir daugybe naujai atkeliavusiu dar
bininku ra* gera uždarbi. Taigi dabar 
Jau laiku pirkti ezifkortee tiems, kurie 
mielina Amerikon keliauti. Szifkortes 
yra geriausiai pirkti „Lietuvos” redak
cijoje ne* ežia galite gauti ssifkortM ant 
visu linijų ant gerinusiu laivu ir už teip 
pige preke kaip paczioe kompanijos offl 
•UOM.

Naujas Iszradimas.
' Musu naujai išrastas ir patvirtintas 
geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
~Tsge Teste” yra geriausias ir sveikiau
sias už visuskitu* iki žiol buvusius kar
čius Ir kitokiu* vynu*. Togu Tome pra- 
ialina visokias ligas, kaip tai: Reume
ti amf. neuralgia. skaudtjima vidurių, 
sunkumą ant krutinę*, teipei taiso a- 
petilą: žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami 
savo guodotiniem* tautiečiam* vely- 
jame dėl periltikriniBno paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie ta mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tonic.
Prek* už butelį 91.00, už tuziną 97-50 
Reikale praiom atsisaukt! ant adreso:

TOCO WINE CO. ,
917 ■•teseks* Ate. CNiCAOO. ILL.

I a b* 1 
j*a Ji galima atel- | 
vedyll. ne* ji* turi 
puiku ir szalta ba- i 
varaka alų, gardžia

arielka. Cigarus net | 
i** Havanos, o i**aigeru* gauni ždiogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tei jau 
ilgiau ra tamiste kalbeli negaliu. Lik j 
veikas turiu skubinti*. Prie to ji* turi . 

puikia aale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už Uumooziu 
auaikalbeti angliezkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum paternousiu už dyk* viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chicago, 1U. ,

N*«>a*l

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
9

GarnuO mediAkan užžiurčtojaH, užbaigęs vokiškus ir amerikoni&kua Universite
tais, su daug metų patyrimų yra autorium, i&rodinčtojum ir specialistu gydyme 
privatiAkų, nerviškų ir užsisenSjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrųžino sveikatų ir tvirtumų.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenkimasis draugijos,*sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmiuk kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa
vų nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimų kol jau 
yra per vėlu.

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgy]irmii.

State Medical Dispet-isary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių.

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III. 
■s* sieraU*** Visei fcaečisnėis * nu* užtf**n«hi«iM (l«ą. **• kurią n**s**i* ižsifytfyti, sfsilatikii j musą gydynyčią Ir pamė

tyti motą NAUJA BUDA, kari* yra laikoma* u nsklsidingą.

OAso valandas: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėliotn* ir iventadieniai* nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

Jonas Vaivada,
4789 Melroee st. Frankford, 

Philadelpbla, Pa.

Pajieszkau Jono ir Jurgio- M u reik u, 
įsa tos paczioe vietos, ka ir asz —- Suvai
ką gub.,Azolupiu kaimo, turiu prie ju 
labai svarbu reikale. Ji* patys ar ka* 

, kita* teiksis duoti žine ant adreso:
« Jonas Kudirka, , 

1102 N. Summer avė., Scranton, Pa

Pajieszkau Meczislovo Jankauckoi, Su
valkų gub., Manjampolea-pav., Pilvisz- 
kiu gm., Užprudžiu kaimo, apie 5 metai 
kaip Amerikoj*. Ji* pat* ar kas kita* 
teiksis duoti žine ant adreso:

( j Franciszkus Ambraszas, 
1002 W. Marke* st., Bloomington. III.

Pajieszkau savo brolio Antano Dubi
nusi ir ssvngerio Antano Szapaucko, Su
valkų gub., Naumieeczio pav.. kaimopi- 
lipu, kaip rodos. Jie gyvena Wilkee Bar 
re. Pa. Turiu prie ju svarbu reikale. 
Ji* patys ar kas Aitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jo* Dubinikas, 
4542 Wentworth av., Chicago, 1)1.

Pajieszkau savo dede* Kazimiero An
os tuno. Kauno gub., Panevėžio pav., 13 
metu kaip isz krajsus, 3 metai atgal.gy- 
veno New York^ 4 menesiai kaip atva
žiavau isz krajaus ir noreczia su juo ma
tytis. Jis pat* ar ka* kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Petras Aidukaa
657 Main st., Johnstovm, Pa.

Pajieezkau savo brolienes Katrės Ku- 
tulienes su 3.vaikais: dvi mergaites 8 ir 

,3 m. Manuka ir Katriuke ir 5 metu vai
kas Vincukal Vaikas ant kairiojo vei
do turi randa, o mergateziu abieju plau
kai rudi. Kas apie ja* man pranesz 
gaus gera atlyginime.

Peter Kutuliu
1081 Ssrestland et., Scranton,Pa.

Pajieszkau savo brolio Simano Czer- 
naucko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilio vol., Sumulku kaimo, Ne- 
makszein parap., 4 metai gyveno E. St. 
Lduis. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Jos Czernauekas,
. Lincoln Co., Bloomville, Wi*.

Pajieezkau savo brolio Mikalojaus Ži- 
manclaus, 12 metu kaip isz Lietuvos; 
pirmiau gyveno Anglijoje, dabar girdė
jau persikėlė in Amerika. Jis ar I 
kas kita* teiksis duoti žine ant adreso:

M. Zimanczlute,
66 Chambers st., Newark, N. J

Pajieszkau savo vyro Kazimiero Kas- 
taatinavieziaus, kuris ženijoei su manim 
3 metai ir 2 menesiai atgal. Turtu prie 
jo labai tvarbu reikale ir noriu būtinai 
*a juo matytis ir Jei Jisatsiszauke* norės 
prie mane* grįžti, prisiusiu jam tikieta, 
kad ir toliausiai butu.

Ona Mereokaite,
76 Chambers st., Newark, N. J.

Pajieezkau savo draugo Tamosziau*

JULIUS G A LUINA, 
400 Mechanic «t, Camden, N. J

A. OL8ZEV8KI8,
924 33rd Street, Chicago, Iii.

Padekavooe.
ir pradedant nsaju* 
garbe padek*votį vi 
lieUivisakotn* Chica 
Dr-tems, kario* mut

„Darbininku Viltis“,Baigiant senus 
metus, turime už 
soma godotinoms 
jo* ir kitu miestu
parėmė, suteikdamos darbus karunu, vė
liavų, ženklu ir tt.

Dar daugybe lietuviuku draugyseziu 
su tais darbais kreipiasi vis prie žydeliu, 
arba ju agentu, kurie apie ta darbe ne
turi supratimo ir, priėmė ji, kreipiasi 
prie musu. Mes nenorėdami, kad sveti
mi ginusi su musu darbu, prancūzams 
apie tai godotinoms draugystėms ir mel
džiame, kolei kam duosite darbe, persi 
kniaukite prabų.

Turėdami vilti, kad ir aj>t toliau* go
dotinos Dr-tes m u* parems, l.eku su di
dele pagarba, Jusu U atlete,

T. Andruszevics and Co.
115 W. DiVision st., Chioago, III.

(•-I)

Pasarga sergantiems vyrams.
Visi ssendieniniai garsingi gydymai 

per gromaia* yra tik viliojimu pinigu 
□uo ligoniu. Jeigu tikite in teisybe ir 
reikalaujate pagelbo* nuo užaikreczia- 
mu lytiszku bei nerviszku ir kitokiu ligų 
(iszgydome nuo girtybes — nežinant ga
lima induoti gyduoles) su musu Naujau
sia Methoda, nuo kurios tuksteneziai 
pasigelbeio. Kas nori rodos, teprisiun- 
ciia už 10c. stempu, o gaus visa žinia 
kaip ir ka darit.

Koenigsberg Speeialists,
Box 106, No. South Eigth Street, 

William*burgh, Brooklyn, N. Y.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendori*i 

verte 25c. gausi dykai, jei užsiraižy
si laikrassti „Lietuva” ir užmokėsi 92.00 
už viso meto prenumerata isz virsaaus. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikrasztis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 92.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi , Lietuva” ka* su bate per visa 
mete ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvoe” 
iszleistojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEVV8KLS, 
33rd 8t. Station 60. Chioago, D934

Kas Prisiims
Už 5c. marke (štampą^ gaus 

sienini Kalendorių. Adresuokite:
A. OLŠEVSKI, 

924 33rd Street, 
Chicago, Iii.

Hn>a<t»usiaM 
Lietuvisskas LaikrMstis.

Nesilaiko jokiu partijų — dėlto Jo ži
nios teisingiausios. Iszeina kas rabate 
ir kasztuoja tik 91.50 už visus metus. 
„VILTIS" savo skaitytojam* duoda di
deles dovanas: laikrodžius, laikrodėlius, 
auksinius žiedus ir tt. Kaip gauti te* 
dovanas, paaiszkinte „VILTUS.“ Pa
ra »z y k Poetei Card’e atsiųsdamas savo 
adrese, o gausi ui dyka pora numeriu 
„VILTIES” su paaiszkinimais.

Adresą*:

F.PBradchulis 
Attornej ud Connselor it Lra. 
Cbunter of Coniera Bldj. Roon 70i 
8. E. Coroar LaSalie A Washlngton *ts. 

CHICAGO, ILL.
Telsphone Main 3643.

Wl*nintelt* lieiuwya advokates, baigę* 
mokslą Inrlspnidenciiosesion Amerikoj 
Weda provas kaip c i vii įsakas taip n 
krimlnalinkas viraoae suduos*.
Re*. 3112 AHalmedarti 31 dmm.

Prot. J. M. Brands*
Ne* York ABrooklyn. U. 8. A.

Dykai auksinis Laikrodėlis

Atidiosia Pinigus
r Jotai t KaU-Ksra 

n* *r nriizgydi • sk»
l, eiiaadrjimo iri y te» te- 
limo, aniaalimo. niar

km

„Darbininku Viltis,”
8HENANDOAH, PA.

jBhn'9 Supply Nm9« cnžcaoo. n u

Ar Ilki in Burtus?
Jei tiki, neik pas burtininką Ir nemo

kėk jam pinigu už pamelavę, bet nusi
pirk knygele už 15e., isz kurios pats isz- 
moksi atspėti ir iszakaitytl isz kszyru 
laime ar nelaime sau ar kitam kaip ir 
geriausias burtininkas. Pinigus už kny
gele gali prisiųsti paeiti nem s stempom* 
ant adreso:

Agent Churcb Gooda, 
9ta W. Box 14, Broūklyn, N. Y.

cnt uitos gruin imtis ijtiL I Jonas Jonikas.
Vmstaltemmi i — * a » ■■ ta A*ta mm Milą m I

Graborius.
ir Livery Stable-

Laidoja mirusius, parsamdo karietas 
it bugges ant pagrabu, kriksztynu, vąše
liu ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perkraustymu visokiu daigtu isz vietos 
in vieta In dypu* ar isz dypu, anglių isz- 
važi >j i m u Ir tt.

Teletonaa 3. Weatvilk>, Ui.
(14 X-7 I *05)

dm* Dykai. *pmok**tm* prasta Ir pevteryaim 
M srtiknlloka, bižuterljoa, karlao* Kmvi**t 
Pabat** Pis** Psniara* jvo* po 1O*> kutas 
prulsd simli 9u ŽO. o m-s g»v* pislgus 
taojsu* paaiusslia* tau *ž tavo dsrba Dtzai 
vteaa i*« augsseilau parodyta artlkala: (I) 
Gražu Hamlltoa 8 kalibre SASasniA, (*) gre 
ža aukuota amerikoniukai* v 14anai* Larzeo 
Dili, lasrodaotl lyg aakaiaii gvaraatuota* 
* meta, (S) gražia, ptlao diSnmo MstrooLtns 
(4) gražia 1 pėdu aagista Liabfa. <*) didrl* 
AnnnninA. <** aaksiata Liixaon*u. <7> baksa- 
ka *a K tusiau sidabriniu Fbiliu ir V1DKLCIU. 
<*) pilna tolietini MOKKLI, (*) grino aukso 
ŽIEDĄ, (10) importuota g-nausiu plieno BRIT- 
Va. (II) gražu PEILI, (B) gražu lt eollu ilga 
auksinta moterisika ant kaklo LENC1UGELI 
su kompaaellu, (tt) gražu auksinta KRYŽELI, 
ii«) gražia sterilu* sidabro BRAN8OLKTA.

ite terorai yra augssesiansioa vertes ir d s o* 
Tamistai norą dirbti dėl savo uždarbio Ir dol

JONAS 8ZOLI8,
Pirko narna už 96000 00 po. 4308 8 

Latiin st. Chicago, Iii. ir atidarė ja 
me

Groaorne ir Baczerne.
Užlaiko *zvieži* ir gera tevora Ir viską 

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25—05)

Ino Koro-spudokii utkola tik 10c.
Gvarantavo>mė istgydyma.

Dantų geimo Ir Skorbuto, Papucskus aagidlt. 
Planku slinkimą sslaiklte ir ssteaklte ant pra
plikusio* galvot. Pleiskana* i*xaaiklna Teipgi 
turime vniata dėl iMnslkialmo plauku, kad 
banda nsrelkta skųst, arba moteris turi aat 
apgimltno ilgu* gyvaplaukiu*, mes esame 8PE- 
CMAL1STSI8.

J. M. B. Cbem, Co.

szlapinimas yra pustei liga, o ne paproty* s r b* ps- 
sileidinta* kaip žmones mistiną. Be pagelbo* ta 
Ilgs nnolatai ulna blogyn ir ant galo steln* tok* 
laika*, kad szlapuma* be perstolimo varva. To
kio žmogaus niek* nenori laikyti ir ji* daug ne- 
priirnnumu nukenesia. Musu "LROKURA" gy
duole už M.00 issgydys ta geda daraneziu lig* Ir 
>adary* tave sveiku. Hnksmu ir h įminga, b* atsi- 
nraldmo nno darbo Ir jokia neparankumu. Ne
lauk bet tuojnus prisiusk mum 1X00. o mes i**- 
siusime ta gyduole su pilnu pamokinimu kaip ja 
vartoti ir kaip užallaikyti kad graicaiau pagytam. 

JOHM’S SUPK Y NOUSE CHICAGO, K|LL

Metropolitan Block, OHIOAOO.

Dykai! Dykai!
Gan* k te kr te na* Dektarllką knygnt, *p»~

L—VA, P. 0. Bez 299,
« ADI90N SQ. N. Y.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. Halsted ulycziu.

Gyvenimu viriui Aptiek**.

CHICAGO, ILL.

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

Nerviszki Vyrai.
Vyram* mlkalauj*nti.m. pagalbos priaiunalu 

kopija garnau* rocapto eykal Ne O.OD.— — - — - ----

Šri psurga yra vyram* .ugrtaute* u*rvtaa- 
ko* slstemoi. kurte pur mvo jaunyste* klaidas ja 
papilde Klausykite mano patarimo. Sastokite 
bandų patentuose* apeuvingu* vaistus, »l*ktrt*a- 
ku* dirt**. ■‘•puclalistM“ ir kitu* n*Uku«lu* b* 
vartei trvdymu*. Nuo diržu u«p*gy»lte, t ūta-

ivo lifa Ml«*cydoaa

tojau viaokta* patentuota* gyduote* ir vilką k* 
tik lisgird**. Aat galo būva* privemta* važiuo
ti In tropą pagelbo* jlesskoti pa* garsu daktare, 
kur* man* Ir iaagyd*.

To daktaro reoepta. pagsl kurt man vaiital 
buvo aSrassytl, ast Ir dabar tarta pa* save. Kaip

c/'-t * tame lalaeke

kad Imdami vaistu* pagal **y reo*pta vteisskal 
pagijo, teip kaip Ir m*.

Reoapte užraazytl stiprus b*t nevodlngi vai
stai ir receptas taip paraižyta, kad vaistas sali
ma gauti kiekvienoje **toj* aptirtoj* a* maža, 
pinigu*. Gavę recepte, jei nenorėsiu pety* eiti 
fa aptiek* uSateliaotl vaistas, tai para,sekite 
man. o ass jum* juo* ošia Chioago}* pą*Įreoln- 
■tulr prtsianalu. Ass nesurasiu 0. 0. D. kad 
iMviltoti ano ja* pinigu*, arba parduoti jumis 
vaistas, kari* j** ■•norite. Jeigu patamytite 
man* kame *ors neteisingu, galite tai paganyti 

šaltame prašiame lalkra»zty>
8*1 pasarga gal aebu, daugiau garsinama, 

teigi rausykite man Miendtan, o gnalRi to re
cepto kopti* ir reikalingus patartinu, dykai 
taojsu,. Bzy pasiullttma a*s galiu atlikti ba jo
kia jave kaastn. Adresuokite: "

C. Bentzcn, P. N. boi 955, Chicage, III.

Ar yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą Projetori^ 
Dru E. C. COLLINSĄ. Visi laikraščiai 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 vištikei.

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

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

Perskaityk kelis iš sekančių pripažinimų. Tegul pasako kiti, ką Prot. Collins yra 
jiems padaręs jj> »tH U Pat$ Padar7ti Ir tau.

BRANGUS DAKTARE:—

9t. Kra|ewtki ilgydyta* nne reumatizme 
raškote, kelete Ir (trėnete, 

Brectrten, Mas*.

OAkBVS PROFESORIAU:—

kuri k**-kart

rl*okiui ipoeialiitui ir daktaru*. To
kiu bodu crtebdamaii psskuilno*. 
kaip *kfitentte britro* — paraitau pa*

žiūrėdama* aat mano pražymo peiliun 
t*i tn*n rautui, kuriuo* vartodama!

Todil priimk Tamiite nuo many* 
paiMtą, kurią it»n<>luo*i parodyti re
komenduodama* Tam lito* *uctebumą. 
•aniiniikumą vuiemt mano paž|»t* 
mtem* ir mel*damai Dievo, idant Ta
ni U ta užlaikytų aavo globoje ir dėl

pils, avvikstą. teip kad apalvsdilau

WSLERYAN OSMČLSKI. ' Domicei* Matakaitien* ilgydyta mm* 
«M Main sA, Patereon. N. J. nsrviikum* ir sunkaus sksu-

žėjim* krūtinei*.

▼t,Uk*i^ubl<«r)*a ir napuolteo aat ***ikat.'«, per ką turtjau kreip
ti* prie daugelio gydytojų, bet vietoje gauti pagSrtjimą. >ufi»u«i 
vi* blogiau ir daljau iki tokio lalpaaio. kad gyvaatl* mano kabojo 
kaip aat plauko. Ižikai/luil apie gamą Pnrf. Coilint'o, nore su di
deliu nenoro, paražiaii pa* JĮ aprėžydama tavo ligą klausdama rodos. 
Nors nepradės, vaistų, vienok jis juo* prisiuntė. Priėmiau ir pra
dėjau vartoti ir lalpsnUkai mano sveikata augo ir dabar jaučiuosi 
vtelžkal sveika, kaip niekad kltedoa. Meldžiu tad priimti nuo 
manys llmteriopą padSkavony.

Idant Dievas suteiktų Taraiital kuoilgiausl gyvenimą, siųsiu 
Jam maldas

HELENA DOBRO6IELSKA.
McKee»p,wt. Pa

brangus PROFESORIAU COLLINS:—
Tiriu didrli smagumą preitežti Tomistai, kad a« imu jūsų vaistu* 

E*“kl°* *nnraitės. PradMamas juo* buvau amžinu liirmii? N-gs' 
Įėjau mirgoti. naktimi* kaitau, viduriai buvo
pusti, tirdii .lipu* ir kepeny* ligotos. Dėžinė, ranku, negalėjau' 
vartoti aat nieke, baro ,u,tire*l ii peties ir galiu teisingai praalcrti. 
ž^ž^mV'^KvAi «Zj«;Xr^4 U ‘uri“‘

Ai meldžiuosi pa* musų dangilkąj{ Tėvą, tdasi Tamista ilgai gy 
vestumei dėl padarvmo daug gero žlatae sviete kitiem*, sergantiem, 
teip kaip aA. Gali Tatnivta b u naudot i ftita laiftka kaip tau patinka 
jei manai, kad ji, prisidėt prie gelbėjimo kittem, vargiam, naiveiktL 
A* žinau, kad jeigu Tarauta nebotum man pagelbėję*, ui būčiau ai 
tldurp kape, ne, pertoii buvau nuėjus. *

Al gydžiausi pa, savo namų daktarą ir praleidau daugvbe pini 
gų. kartai, pagėrvjo blskj Ir vėl atkntd liga. A* teipgi turėjau reu
matizmą aržiausio budo ir ii, mane apleido, tukitauų svgių ačiū Ta- 
m i-tai. A* užaugau a* t dr.vilko*'įvare nuo pradėjimo imti ju*u 
vaistu, ir bu, man linksma papasakoti kožnam apie ių»ų rydreo 
bodą ir apie tai, ką ji, padarė dėl manj*.

Su Širdingumu OLIVER CLONTIER.

Jeigu kenti kurį iš sekančių nesmagumų, tai esi sergančiu ir reikalauji sugiebaus Daktaro 
pageltos 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 atolnai vyriškas ir moteriškas privatiškas slaptas ligas ir teipgi ligas vaikų.
Dras Collins gydo tik tokias ligas, kurias gali užtikrinti, jog tikrai išgydis.
Arti ar toli gyvenate, rašykite pas Drą Collinsą, aprašykite savo ligą aiškiai, o apturėsite 

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

Professor Dr. E. C. Collins,
>40 West 34tH Street, New York, N. Y*

Viski. tai bu, sudėta iu vie- 
na pi luline 11 Ik n lėk lota skrynute. Kadaat vež, 

nerilnrek viską ir jeigu ten tie daiktai tinka, užmokėk ez praeiti *3.07 U atvežimokaita* ir

L. A. MOLLANDfcCo., IBS Waahlngton Ht, Chfcaco, 111.

NESIUSK PINIGU! ufflijiiTmii).
Idant pagarsinti tunto taverna ir hateliogn, H- 

duosime tukstančiu, doleriu 
rau.ii kostumerlami. tnuins pil-
na »ln-<a ir arčiausia n
prisiusime 1 i l

A ta pvitin cigaru: 1
a *1 n-i evriiU la>Jtrcxifli u
\ < U f ri nori) gerai laika rodanti teip. taip ė*- oo
Vy'V* vfrte, la&rodilU ir ei aranci'a ant b metu kad

mes, jei sugos. patais, sime arl.a ao-
mainysime ant kito jei ims negerai; įgrotu ist. 
antrinta lenriugeli m i ompor.: 1 Bariai Dn- 
manio itnnka; 1 Bariai Deimanto įpilta: 
teta 4 tai merui o ir rantoriu gu--ibs.- 1 pora

I*. Jk. MOLLAND Bt., Chicaco, III

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„Lietuvos” redakcija tari savo agentu* 
Brooklyne, Philadelphljoj, Balti moreje.

Batai a*entu adreaaL
Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.
Jo*. Ssunski*. 227 Berry *t.

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

Baltimore. Md.
Wm. J. Morron,

8. E. Oor. Sharp A Camden sis 
Pu nituos agentas gausite „Lietuva 

už 5c. ku subat
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