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’i Politiszkos žinios.
Kare Maskolijos su Japo

nija.
Taigi tvirčiausia Maskoli- 

jos tvirtynė Azijoj, Port Ar
thur, pateko galutinai japo- 
niečiams ir kas svarbiausia, 
tarybas aut pasidavimo Stoes
sel pradėjo naujų metų die
noj. Apart tvirtynės; japo- 
niečiams į -nelaisvę patenka 
32000 kareivių ir jurinin
kų nuo kariškų laivųJ iš ko 
didesnė pusė yra sergančių. 
Reikia todėl«lnanyti, kad ap
gynimui tos tvirtynės ma
skolių buvo daugiau, negu 

*buvo spėjama. ‘
Iki šiol pasidavė jau 23491 

kareiviu ir 878 oficierai; ku
rie duos pažadėjimu ne ka
riauti Šioje karėj prieš Japo
niją, bus paleisti liuobai ir 
galės keliauti. į Maskoliją. 
Kareiviai gi visi bus j»erga- 
benti į Japoniją ir ten išbus 
iki kares pabaigai. Iš oficie- 
rų vienog vos pusė davę paža
dėjimą ne kariauti šioje ka- 

visi gi ne davę tokio pa
žadėjimo bus drauge su kar
eiviais nelaisvėj. Jenerolai: 
Smirnov, Gortjatovsky, ad- 

jmirolas Wiren, kadangi neda
vė pažadėjimo, turės eiti į ne
laisvę/ Pats gi Stoessel davė 
reikalaujamą pasižadėjimą, 
todėl galės grįžti į Maskoliją; 
grįž jis per Japoniją.

Pereitą subatos dieną Stoes- 
sel susitiko su savo pergalė
toju, teĄgrglu Nogi Abiejų 
kariumenių vadovai susitiko 
ant paskirto laiko. Nogi už
prašė StoesselĮ ant užkan
džio. Pasikalbėjimas terp 
senų priešų traukėsi valandą 
laiko, išėjęs, Stoessel padavė 
savo priešui ir pergalėtojui 
ranką. Norėjo dar dovanoti 
jenerolui Nogi savo didelės 
vertas arabiškos veislės arklį, 
bet Nogi atsakė, jog dovanos 
tos priimti negal, kadangi vi
skas, kas yra paimtoj tvirty- 
nė j, tame ir visi maskolių sa- 
vasčia esanti arkliai, priguli 
Japonijos randui ir paėmu
siai tvirtynę armijai; Nogi 
todėl arklį priėmė kaipo do
vaną armijai.

Iš angliško porto Wei-Hai- 
-Wei buvo į Port Arthurą at
plaukę keli angliški garlai
viai su vaistais ir maisto pro- 
dūktais išbadėjusiems masko
liams, bet japoniečiai tų lai
vų į portą neleido, kadangi 

„ portas dar neišvalytas nuo 
maskolių paklotų minų ir ja- 
poniečiai dar nuo Stoesselio 
negavo pliano minų.

Prieš tarybas apie pasida
vimą, maskoliai gulinčius ant 
dugno laivus, kad jų japo- 
niečiai negalėtų išgriebti ir 
sutaisyti, išardė su dinamitu, 
o dar galinčius plaukti suvil
ko į siaurą išėjimą iš porto ir 
ten paskandino. Japoniečiai 
vienog mena, kad maskoliai 
galėjo išardyti tik viršutines 
savo laivų dalis, o apačia jų 
dar, esanti gera, todėl laivus 
tuos galima bus išgriebti, pa
taisyti ir apšarvavus, priskir
ti prie kariškos laivynės ir 
maskolių laivus apversti 
prięš maskolius dar šioje ka
rėje.

Kodėl maskoliai atidavė 
tvirtynę japoniečiams? Duo
nos ir kruopų buvo joje dar 
ant ilgo laiko, truko vien 
šviežios mėsos ir daržovių; 
bet tvirty nė j buvo dar keli 
šimtai arklių, kuriuos galima 
buvo paplauti ant mėsos. 
Taigi tvirtynė pasidavė ne 
dėl stokos maisto. Užtai a- 
municijos buvo jau labai ma
žai, didesnėms kanuolėms jau 
visai nebuvo šūvių; sergan
tiems nebuvo vaistų.

Stoessel, savo telegrame 
carui pranešė, jog darė vi
ską, ką žmonės gali daryti, 
bet liko galinčių dar stoti į 
mušius vos 6000 kareivių ir 
tas mažas skaitlius gynė tvir
tynę, per penkias paskutines 
dienas kareiviai negalėjo a- 
kių užmerkti, todėl pajiegos 
jų su visu išsisėmė. Kaipo 
svarbiausią priešą, privertusį 
maskolius pasiduoti, Stoessel 
perstatė ligas ir šuvius dide
lių kanuolių, nuo kurių nie
kur negalima pasislėpti. Už 
atidavimą Port Artburo 
Stoessel patenka po sudu.

Kiek Port Arthure pražu
vo maskolių per visą apguli
mo laiką, nežinia, kadangi 
jie pats apie tai nieko nesa
ko. Japoniečiai savo nuo- 
trotas nuo pradžios iki paėmi
mui paduoda ant 50000 ka
reivių, bet maskoliai tą skai
tlių laiko už mažesnį negu iš- 
tikro buvo. Keno vienog tei
sybe, apie tai, turbut, nedasi- 
ži n ošime iki karės pabaigai.

Patekęs japoniečiams Port 
Arthur yra tik griuvėsiai: 
iš puikių rūmų neliko nė žen
klo, jų vietoj yra tik akme
nų krūvos. Fortus, matyda
mi kad tvirtynės negalima at
laikyti. pats maskoliai su di
namitu išgriovė.

Jenerolas Nogi, matyt ži
nodama, kad Port Arthur 
jam pateks ir kad viskas ja. 
me bus išnaikinta, pirm laiko 
pasamdė net kelias dešimtis 
tūkstančių chiniškų darbi
ninkų; sugabeno čia rcikalin 
gą medegą parengimui dar 
drūtesnės tvirtynės, negu bu
vo maskolių parengta, kad 
japoniška armija, jeigu ją 
Mandžurijoj pasiektų nepasi
sekimas, turėtų kur pasislėp
ti ir atsiremti.

Kaip tik visi pasidavę ma
skoliški kareiviai bus išga
benti į Dainy, Nogi Port Ar
thure paliks mažą kariume
nės dalį, o atlikusią, apie 
60000 vyrų, su 600 kanuolių, 
siųs ant sustiprinimo armijos 
jenerolo Oyama, stovinčio 
prieš Kuropatkiną. Masko
liai mena, jog apturėjęs teip 
žymų pastiprinimą, Oyama 
pradės žengti tuojaus pryša- 
kin. Ar jų spėjimai išsipil
dys, tą neužilgio pamatysime. 
Maskoliai tikėjo, kad gavę ži
nią apie paėmimą Port Ar- 
thuro, japoniečiai stengtis 
žengti pryšakin, yj>ač gi lau
kė didelio mūšio per masko
liškas kalėdas, bet šventės tos 
perėjo ramiai, japoniečiai ne 
tik neišėjo iš savo apkasų, 
bet neatsiliepė visai ant ma
skoliškų kanuolių šūvių.

Kiek Kuropatkin dabar tu
ri kareivių, tikrai nežinia. 
Prancūziški laikraščiai jo pa- 
jiegas skaito ant 600000 ka
reivių. Žinoma, paskutiniuo
se laikuose janr atgabeno 
daugiau kareivių, bet drau
ge su sugabentais jis vargiai 
bo turi tiek, kiek paduoda 
prancūziški laikraščiai. Jei
gu jis butų turėjęs 600000 
kareivių, tai, žinodama, kad 
japoniečių tiek nėra, butų 
pasistengęs gelbėti Port Ar
thurą, butų pats žengęs pry- 
šakiu.

Nuo jo armijos sugrąžino į 
Maskoliją su viršum 100000 
kareivių pašautų ir sergan
čių, o gal pusė to skaitliaus, 
jeigu ne daugiau, guli Sibe- 
rijos ir Mandžurijos ligonbu
čiuose. To, ką galėjo jam 
atgabenti vienšėniu Siberijos 
geležinkeliu, gal pakanka 
ant uždengimo iki šioliškų 
nuotrotų; skaitlius jo armi
jos todėl negalėjo labai žy
miai pasididinti; tas galėtų 
atsitikti tąsyk, jeigu nuotro
tų neturėtų, o jos nuolatai 

atsitinka, kareiviai žiemos 
laike turi gyventi, įsikasę, 
drėgnose grabėse. Nesvei
kos sanlygos daugiau karei
vių varo į ligonbučius negu 
japoniečių kulkos.

Kokį įspūdį Maskolijoj pa
darė atidavimas Port Arthu- 
ro, kurį valdžių laikraščiai 
garsino už nepergalimą, sun
ku žinoti, kadangi laikraščiai 
gali rašyti vien teip, kaip 
valdžios liepia. Nesibijant 
apsirikimo, vienog galima 
tvirtinti, kad tas skaitliaus 
pritarėjų caro ir jo valdžių 
neįtadidino.

Caras į Peterburgą sušau
kė visus žymesnius savo tar
nus, viršininkus laivynės ir 
armijos ir kaip sako, visi jie 
nutarė traukti karę toliau, 
kol japoniečiai ne bus perga
lėti. Užtai žmonės visokiose 
vietose, ypač dideliuose mie
stuose, kaip Peterburge, 
Maskvoj, Odesoj, Varšavoj 
kėlė neprilaukias randui de
monstracijas ir reikalavo už
baigimo karės. Jeigu caras 
ir jo tarnai nori karę traukti 
toliau, tame nieko įstabaus 
nėra, kadangi jie bijosi pa
sekmių karės, Į>aaekmių nusi
lenkimo prieš Japoniją. 
Juk už nepasisekimą 
karės tik raudas, taigi 
caras ir jo tarnai kalti. Ka
rė gi kaštuoja daug, ant jos 
vedimo ant žmonių sprando 
reikia krauti didelius mo
kesčius, nors jie ir dabarti
nius vos pakelia. Tas gal 
Maskolijos viduriuose kruvi
ną revoliuciją pagimdyti, 
skerdynes visų nekenčiamų 
urėdninkų. Randas neturi 
išėjimo: ir vedant karę — 
riestai ir bandant užbaigti — 
negerai. Svetimi vienog 
laikraščiai kartas nuo karto 
ištaria nuomonę, jog karė ne
užilgio pasibaigs. Maskoli
ški rando laikraščiai, rodą, 
stengiasi įkalbėti, kad 'apie 
tai negal būt nė kalbos, kol 
japoniečių nesumušė, bet ma
skoliško rando nžsigynimai 
nedidelę turi vertę: jam tar
naujanti laikraščiai prieš pa
tį atidavimą japoniečiams 
Port Arthuro stengėsi visam 
svietui įkalbėti, kad tos tvir
tynės japoniečiai niekada ne
paims. Na, o kas atsitiko?

Londono ir Paryžiaus laik
raščiai garsina, jog maskoli
škos laivynės rodą nutarė iš 
Indiško oceano sugrąžinti at
gal garsią Roždest venskio lai- 
vynę, kuri, kariaudama su 
angliškais žvejais, tiek triuk
šmo padarė ir įgijo gana juo
kingą garbę.

Kol Port Arthur buvo ma
skolių rankose, toje laivyne 
galėjo dar turėti viltį prisi
griebti į tos tvirtynės portą, 
bet patekus Port Arthurui 
japoniečiams, neturėtų kur 
prisiglausti; ant jūrių gi sto
ti į mūšį su susijungusia į 
krūvą japoniška laivyne ma
skoliškoji jaučiasi per silpna. 
Ar gi to pirma maskoliškas 
randas nežinojo? Vienog 
priderėjo žinoti ir be reikalo 
nesiuntinėti laivų, nes tas be 
didelių kaštų neapsieina. 
Siuntinėjimas ir grąžinimas 
atgal sykį išsiųstų laivų pa
rodo visą netvarką Maskoli
joj.

Sugrąžinta atgal Roždes- 
t venskio laivynė palauks 
Liepoj uj, kol ne bus pareng
ta trečioji maskoliškos laivy
nės eskadra; su ja maskoli
ška laivynė butų jau daug 
drūtesnė už japonišką. Ma- 
skolija pirko svetur tiek lai
vų, kiek tik buvo ant parda
vimo. Bet per tą laiką ir ja
poniečiai sudrutino savo lai- 
vynę, o kaip Londono laik
raščiai užtikrina, vien povan

deninių torpėdinių laiveliu 
japoniečiai dabar turi 30, 
o maskoliai tik 5; dar gal pa
siseks išgriebti ir sutaisyti 
porą maskolių Port Arthure 
paskandintų laivų. Taigi 
gal pasirodyti, kad ir su tre
čia Baltike laivynės eskadra 
maskoliams negalima bus su
sitikti su japoniška laivyne. 
Tie visi vienog neprotiški ex- 
perimentai nemažai kaštuo
ja, o už caro tarmi kvailumą 
žmonėms reikia mokėti.

Siaurinė Afrika.
Maištai Morokko viešpaty

stėj traukiasi savo keliu; ga
lima sakyti, kad maištininkai 
didesnę turi įtekmę už patį 
vos besilaikantj ant sosto šai
taną, kuris, nesuprasdamas 
gerai savo padėjimo, dar ba- 
vo susierzinęs su Europos 
viešpatystėms ir svetimi kon- 
suliai priversti buvo apleisti 
sultano sesta pilę. Pamatęp, 
kad tas gali išduoti negei
stinus vaisius, sultanas 
kreipėsi prie prancūziško pa
siuntinio prašydama, kad 
prasišalinęs konaulius atgal 
sugrįžtų. Šaitanas priėmė 
veik visus Prancūzijos reika
lavimus.

Prancūzija vieuog netari 
užsitikėjimo aut pažadėjimo 
sultano, todėl traukia saro 
kareivius ant rubežiaua.

Viduriuose viešpatystės nė
ra tvarkos, didesnę dalį val
do pasikėlęs sultano brolis, 
norintis sostą užimti. PereĮ- 
tą sanvaitą buvę amarkua mū
šiai terp sultano ir jo pasikė- 
laaio brolio šalininkų. Mū
šyje sultano kariumenė liko
si sumušta, aut mūšio lauko 
krito su viršum 400 kareivių.

Balkanų puMnalia
Pasitraukė nuo vietų visi 

Serbijos m i nisteriai. Gyven
tojai nepritaria žmogžudžių 
ant sosto pasūdytam karaliui. 
Belgrade minios kėlė nepri- 
lankias karaliui derbonstraci- 
jas ir reikalavo, kad iš armi
jos ir visų urėdų butų praša
linti žmogžudžiai. Karalius 
vienog to negali išdaryti, 
kadangi jį ant sosto Įtalaiko 
vien tie žmogžudžiai, užmušę 
pirma valdžiusį kraštą kara- 
lių Aleksandrą ir jo. pačią.

Turkijoj vėl darosi nera
mu; maištus rengia albanie- 
čiai, bet kad maištai Albani- 
joj beveik nesiliauja, tai sul
tano valdžios prie jų pripra
to.

Mieste Uskiube, ant prisa
kymo sultano gubernatoriaus, 
Hilmi pašos likosi suareštuoti 
visi sanariai miesto rodos, 
krikščioniškas vyskupas ir 
visi vyskupijos kunigai. 
Visus juos skundžia už su
tvėrimą revoliucijonieriško 
tribunalo. - Suareštuotų na
muose padarė kratas ir nors 
nieko patvirtinančio apkalti
nimą nerado, bet visi pasi
stengimai draugų ir giminių 
išliuosuoti suareštuotus iki 
šiol buvo nevaisingi.

Arabijoj prieš Turkijos 
valdžią pasikėlė gyventojai 
Yemeno apskričio. Kadangi 
čia kareivių buvo mažai, tai 
pasikėlėliai spėjo susidrutin- 
ti ir jie greitai paėmė viršų 
ant Turkijos kariumenės. 
Silpnos kariumenės dalys pri
verstos tapo pasislėpti su- 
drutintuose miestuose. Svar
biausią iš tokių sudrutintų 
miestą, miestą Sanaa, apgulė 
pasikėlėliai ir laiko apstoję 
jau nuo kelių sanvaičių. 
Čia užsidarę kareiviai iki šiol 
pasekmingai atmušė pasikė- 
lėlių užpuolimus, bet dėl ne- 
datekliaus maisto gali būt 
priversti pasiduoti. Į pagel- 
bą besiginantiems kareiviams 

išsiuntė garnizonus iš Hodje- 
da ir Damasco, bet kol ta pa- 
gelba ateis ant vietos, besi
ginanti mieste Sanaa turki
ški kareiviąi gali būt priver
sti pasiduoti.

Austrija.
Austrijoj terp visokių tau

tiškų gaivalų nesutikimai ir 
vaidai . traukiasi toliau. 
Turinti valdžių pritarimą vo
kiečiai nenori išsižadėti savo 
privilegijų, nori, kaip pirma, 
valdyti visus ne vokiškus gai
valus. Tie ilgai kentė vokie
čių valdžią, bet aut galo, ne
tekę kantrybės, pradėjo rei
kalauti tokių tiesų, kokias 
turi vokiečiai. Smarkiausiai 
už savo tautiškas tiesas kovo
ja čekai, jie niekame neapsi- 
leidžia vokiečiams, vokiečiai 
teipoegi nea prileidžia; Par
lamente traukiasi vien kova 
terp vokiškų ir čekiškų pa
siuntinių, atlikti viešpatystės 
reikalus nėra kada. Mini- 
sterių perdėtinis Koerber, ne
galėdamas sutaikyti nesunti- 
kančių, priverstas tapo su vi
sa ministerija pasitraukti. 
Jo vietą užėmė Gautsch, bet 
nežinia, ar tam seksis geriau.

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Užrubežių laikraščiai pa

garsino, buk važiuojant ca
rui per Vilnių į Minską išlei
sti keliaujančius į karę su- 
šauktus po ginklu rezervo® 
kareivius, nežinia kas metė į 
carą dinamito bombą, kuri 
nors ex pi lodavo, bet caro ne
užgavo. Randas tą pagarsi
no už neteisybę, bet žmonės 
netiki randui, kadangi jis 
papratęs meluoti, slepia ran
dui nemalonias žinias. Iš ti
kro juk užrubežių laikraš
čiams nėra reikalo platinti 
melus.

Vilniaus mediška draugy
stė apvaikščios šįmet šimtme
tines sukaktuves nuo savo 
užsidėjimo. Minėta draugy
stė užsidėjo 1805 metuose; 
yra tai seniausia moksliška 
draugystė Lietuvoj, besilai
kanti iki šiol.

Šiuose metuose Vilnius su
laukė kelių naujų laikraščių: 
nuo šių metų pradeda išeidi
nėti vienas kasdieninis lietu
viškas ir vienas lietuviškas 
mėnesinis, teiposgi vienas se
noj hebraiškoj kalboj; |>a- 
skutinio išėjo jau Nr. 1.

17 d. gruodžio, Vilniaus 
sandaros sude atsibuvo prova 
ūkininko Solečnikų vals
čiaus, Martino Juršos, kuris 
šįmet laike pašaukimo naujų 
kareivių stojo už pašauktą į 
kariumenę ūkininką Lukaše- 
vičią. Užtai Jurša likosi nu
spręstas ant 8 mėnesių areš
to, o prieš Lukaševičią tapo 
užvesta nauja prova.

Vilniaus kraičių kasa, per 
5 metus savo gyvenimo, iš
mokėjo 132 apsi vedantiems 
sąnariams 67500 rublių.

Laikraštis „Severo Zapad- 
noje Slovo” rašo, buk išėjo 
jau pirmas numeris lietuvi
ško kasdieninio laikraščio 
„Vilniaus Žinių”. Gaila, 
kad apie tai žinią turime sem
ti iš maskoliško laikraščio, 
kad redakcija nematė reikalo 
parodyti savo laikraščio ki
tiems lietuviškiems laikraš
čiams, o apdovanojo juom 
maskoliškus!

Gruodžio mėnesyj Lietu
voj oras buvo šiltas ir tai 
teip, kad ant alyvų krūmų 
Vilniaus soduose pasirodė 
jauni bumburai; žinoma, 
juos išnaikys vėliau užstoję 
šalčiai.

Iš Malėtų, Vilniau* gub.
1 d. gruodžio dvare Maiš

tuose siautė gaisras, kuris iš
naikino kluonus dvaro savi
ninko Čapskio. Pražuvo Ja
me sukrauti šiųmetiniai Javai 
parsamdžiusio dvarą ūkinin
ko Graužinio, jam gaisras 
pridirbo blėdies ant 5000 ru
blių.

Is Lietuviško Minsko.
Minsko žemdirbių draugy

stė jau ketvirtą kartą kreipė
si prie iždo ministerio su pra
šymu daleisti sutverti visoj 
Lietuvoj draugystę ilglaiki- 
nio savitarpinio kredito, ka
dangi esanti bankai ima nuo 
žemdirbių |>er dideles palu- 
kenas. Dabar ketvirtą kartą 
iždo ministerija Minsko žem
dirbių prašymą atmetė, ras
dama jį ne savo laike paduo
tą, dabar, girdi, Maskolija 
privalo rupintiesi vien apie 
pergalėjimą japoniečių, o ne 
apie atskirų jos dalių reika
lus ir naudą.

Minske bus parengta spė
riai išk a girinė ir žemdarbiška 
berže palengvinimui medžių 
ir javų prekystes. įstatus 
beržės ministeris pažadėjo 
trumpame laike užtvirtinti.

Iš Kauno
Dvarponiai sanariai Kauno 

žemdirbystės draugystės ne
seniai atliko susivažiavimą. 
Susirinkę nutarė atsišaukti į 
kareiviškas valdžias su užma
nymu pristatyti reikalingus 
kariumenei javus. Nebe rei
kalo mat Lietuvos dvarponiai 
gerinasi carui, nieko Lietu
vai nuo jo nereikalauja. Už 
tylėjimą mat pasitiki, kad 
caras nuo jų pirks už geras 
prekes javus. Apart to dar 
dvarponiai nutarė uždėti ka 
są šelpimo negalinčių jau 
dirbti dvarų darbininkų ir 
tarnų, tik klausymas,kas mo
kės mokesčius į tą kasą i

Kauno miesto rodą ketina 
parengti vidutinę dailės mo
kyklą ir prie to visokių mok
slų dalį su programų reališkų 
mokyklų. Mokykla dalysis 
į du skyrių: į skyrių visokių 
mokslų ir dailės skyrių su 
vakariniais ir dieniniais kur
sais. Baigę tą mokyklą, tu
rės tokias jau tiesas kaip bai
gę gimnazijas ir reališkas mo
kyklas. Miestas tikisi ant 
užlaikymo mokyklos gauti 
pašelpą nuo Peterburgo dai
lės akademijos.

Iš Panevėžio, Kauno gub.
Pabaigoj pereitų metų Pa

nevėžy j susitvėrė pomologi- 
ška draugystė turinti už mie- 
rį veisti miestuose ir kaimuo
se pagerintų veislių vaisinius 
medžius, užlaikyti miesto 
skverus, bulvarus, sodyti me
džius antkelėse. Draugystė 
užlaikys du sodauninku, vie
ną mieste, o kitas važinės po 
kaimus, Vaisys ūkininkų so
dus, mokys kaimiečius so- 
dauninkystės. Draugystė 
parengs mieste medžių ir čie- 
pų veisinyčią ir iš jos draugy
stės sąnariams ir ūkininkams 
pardavinės medelius už nu
mažintą prekę. Į draugystės 
viršininkus likosi išrinkti: 
prezidentu — Anteševskis, 
administracijos sąnariais: 
Friedman, Ostachevičia, 
LudkeviČia, Hurtkin ir Eidri- 
gevičia.

Liūdni ginčo vaisiai.
Kaime Keinuose, Rukoi- 

nių valsčiuje, Vilniaus pav., 
pas ūkininką Basliką užėjo 
ūkininkai kaimo Zemlių, Lu- 
kaševičia ir Zinkevičia, kur 
rado susirinkusių kaimiečių 
pulkelį. Begerdami, ^pradė

jo kalbėti apie karę, ypač 
smarkiai ginčijosi Lukaševičia 
su Stankevičia, bet viens ki
to negalėjo pertikrinti, todėl 
griebėsi kumščios. Ant galo 
gaspadorius Baslikas su savo- 
d raugai s pagriebė Lukaševi
čią Ir išnešė laukan, o po va
landai sugrįžo vieni. Vaka
re praeiviai ant Basliko lau
ko rado Lukaševičią užmuštą. 
Suareštavo jau Basliką, Nor
vaišą ir Lukaševičiaus drau
gą Zinkevičią, kuris teipos
gi politikoj nesutiko sti už
muštuoju.

Prtglrinlai geležinkeliai.
Pagiriniai geležinkeliai, il

giausi Lietuvoj, turi 1441 
vioratą ilgio. Pereituose me
tuose jais bėgo 56148 trukiai. 
Pasažierių pervežė 1685988, 
kurie už pervežimą užmokėjo 
1919618 rubl., taigi kiekvie
nas užmokėjo vidutiniškai po 
1 rubl. 14 kap. Pasažierių 
daiktų trukiai pervežė 2233- 
231 pūdų, už ką geležinkeliui 
užmokėta 443228 rubl.

Tavorų trukiai pervežė 
208,846,286 pudus, už ką ge
ležinkelis gavo 10,158,980 rb. 
Išviso geležinkelis tūrėjo į- 
plaukimų 13,316,966 rublių. 
Išleidimų turėjo 8,815,784 r. 
Gryno pelno turėjo šitas ge
ležinkelis 4,501,182 rubl.

Naujas geležinkelis-
Dirbimo mažų geležinkelių 

akcijonierių draugystė gavo 
jau nuo kelių ministerijos 
daleidimą padirbti trumpą 
geležinkelio liniją nuo Prūsų 
rubežiaus į Jurbarką, o nuo 
čia | Raseinius. Darbai ant 
Įiadirbimo naujo kelio prasi
dės nuo ateinančio pavasario.

Linų užderė|lma8.
Lietuvoj linų daugiausiai 

sėja Vitebsko, Kauno ir Gar-; 
teno gubernijose. Imant ap
skritai, užderėjimas valaknų 
šįmet buvo vidutinis, bet 
anksti sėti linai buvo nieke
sni. Sėmena už tai nenuno- 
ko kaip reikia, todėl ne kam 
tikę ir jų surinko mažai. Plo
tai linais užsėti pasididino 
Vitebsko gub.: Dinaburgo 
pav. ant 20%, Sebežo ant 
13%; Kauno gub.: Vilkmer
gės pav. ant 50%, Telšių ant 
35%; Garteno gub.: Pruža- 
nos pav. ant 14%. Linų šį
met Lietuvoj surinko ant 
20% daugiau negu pernai, 
bet užtai surinkti sėmens ne* 
tiks sėklai.

Iš Vlrbaliaus. Suvalkų gb.
Prieš Kalėdas pasimirė Čia 

seniausias mieste gyventojas, 
Dras Zipnievski, sulaukęs 
108 metų. Jis gimė Varša
voj, gydymu ligonių kaipo 
daktaras užsiėmė ikL30 metų 
savo amžiaus. Kaipo poli
tiškas nusidėjėlis, jis buvo 
ant 15 metų išgabentas į Si- 
beriją. Paskutiniuose lai
kuose buvo paliegęs; Virba- 
liuj gyveno pas savo svainį, 
aptiekorių Balovskį. Paliko 
jis turtus, kurių vertę apskai
to ant 200000 rubl.

Virbaliuj nusišovė 25 metų 
pačto ir telegrafo urėdnin- 
kas, Aleksandra Adomavičia. 
Išgabeno jį tuojaus geležin
keliu į Vilnių, bet maža yra 
viltis, kad galėtų išgyti. A- 
domavičia buvo lietuvis, nors 
lietuviškumo ir nerodė.

Iš Prūsų Lietuvos.
Sumažėjus žuvims Nemuno 

įtakoj, žvėjai įpuolė į didelį 
vargą, o dar jiems žvejonę 
sunkina valdžia savo padava- 
dijimais. Pavargę žvejai at
sišaukė prie valdžių, reikalau
dami pagelbos, arba bent pa
naikinimo sunkinančių žve
jonę padavadijimų.

Darbininkas Ligatis iš Til
žės - Prūsų, Kalkapių kar
čemoj, išgėręs su savo draugu 
du stiklu alaus, neužmokėjo 
prigulinčių 20 fenigių. Už
tai sūdąs nusprendė jį ant 3 
mėnesių kalėjimo.

Pagal paskutinį suskaity- 
mą, Tilžėj yra išviso 36000 
gyventojų; su priemiesčiais, 
žinoma, daug daugiau..

Aut paskutinio žuvių tur
gaus Tilžėj mokėjo: už n varą 
kvapių 35 fen., starkių 70 fe
nigių, lydekų ir karšių 50— 
60 fen., ašerių 30 fen.; už ly- 
terį stintų U) fen.

Ant kiaulių turgaus mokė
jo: už porą paršų 14—22 M., 
už paprastas kiaules jm) 24— 
45 M k., už penėtas po 34— 
86 Mk. už kiekvieną 100 sva
rų gyvo gyvulio.

Ant lauko dvaro Goerken, 
netoli Karaliaučiaus. rado 
nudurtą darbininką Jadvilą.

Gintarų kastynėse Pa! m ni
kuose užgriuvo kalnakasį lie
tuvį Jopyną, kuris čia ir žu
vo. Paliko jis pačią su 8-tu 
vaikų.

Šią vasarą Tilžėj atsibus a- 
matų paroda.

Koleciškiuoee, Šilokarčia- 
mos pav., Prūsų Lietuvoj, ku- 
liant karčiamninko Ockelber- 
go javus su garine mašina, 
ratas pagriebė lietuvį darbi
ninką Šėklį ir nutraukė abi
dvi koji. Nugabeno jį į Ši- 
lokarčiamos ligonbutį, kur 
nelaimingas žmogus ir pasi
mirė.

Tilžės sūdo bute neužilgi 
prasidės prova nepašatnftoo 
gydytojos, prigaudinėtojos 
Klaros Nibios. Liūdna, kad 
visokį panašios veislės priga
vėjai terp lietuvių lengviau
siai gali savo tamsų biznį va
rinėt

Laike paskutinių siautusių 
ant Baltiko vėtrų prapuolė 
dvi žvejų valtys su žvejais, 
išplaukusiais ant jurų žvejo
ti.

Mobilizacija Lietuvoje ir 
bėgimas už sienos.

Geriausias dabar Lietuvoje 
agitacijai įrankis — tai karė; 
ir rūpinasi ją dabar kiekvie
nas kuo geriausia* išnaudoti. 
Štai,,Draugo’’ organizacija, 
neturėdama Didžiojoj Lietu
voj savo spaustuvėlės, jau 
trečią hektograf. atsišaukimą 
mą išleido.kuris teip skamba:

„MOBILIZACIJA..
Kai-kuriuose pavietuose 

jau ir Lietuvoj buvo mobili
zacija, kituose neužilgio bus. 
Jau tūkstančių tūkstančius 
kruvinu musų prakaitu su
krautų pinigų, suėdė ta karė, 
porą šimtų tūkstančių žmo
nių jau palaidojo ir vis da 
nematyt tos baisios skerdynės 
galo. Ir pas mus, galima sa
kyt, nebėr tokios giminės, iš* 
kurios nebūtų varomas arba 
jau išvarytas koksai vyras į 
karę. Tankiai palieka na
mie visa šeimyna be jokio pa- 
ramo, be duonos kąsnio; po
nai ir ūkininkai, pas kuriuos 
vyras dirbo, išvaro iŠ savo gy
venimų jų pačias; vaikai ba
du dvesia, seni tėvai nebetu
ri kur savo baltos galvos pri
glausti. Paliktos pačios turi 
gauti iš valščiaus pašeipą, 
bet kada jos gaus ir po kiek 
gaus?! M^s žinome, kaip eina 
pas mūs toks gavimas: kolaik 
saulė užtekės, rasa akis išės!

Koks klyksmas, koks verk
smas buvo tose vietose, kur 
jau buvo mobilizacija! Ke
lios moteriškės iš didelio šir
dies skaudėjimo pirm laiko 
negyvus pagimdė, kelios tie
siog ant ulyčios numirė.

Bet vienos ašaros ir aima 
navimai mums nieko nepa
gelbės. Kolaik męs, kaip a-
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▼inki, klausysime tų žmogių- 
dilų, musų padėjimas vis eis 
ir eis blogyn. Užtai neklau- 

, eykime jų, neikime į karę! 
. Jau kad mirti, tai geriau čia- 

pat mirti, o ne kęsti badą, 
karštį ir šaltį ir kasiin kur 
galą gauti, gėriau jau bėkime 
ui sienos! Kas negali tuoj 
išbėgti, gali kiek pasisla pely
ti, pasiėmęs kito pašportą, o 
paskui, užsidirbęs .kelionei,

- bėgti. Kiti leidžia paskalį, 
kad didelis atsakymas busiąs 
pabėgusiems, — nebijokite 
to: kad vienas, du pabėgtų, 
be abejonės butų didelė ban
ginė, o kaip bėga tūkstančiai,

. tai ne teip jau lengva visus 
teip skaudžiai nubausti; an
tra vertus, po karės būtinai 
kitaip turės virsti visa caro 
valdžia, — tuomet bus galima 
visiems sugrįžti.

O tie, kurie, liedami kru
vinas ašaras, nešate į Man- 
džuriją savo galvas guldyti, 
nuėję čia į miestą, nedaužyki
te, kaip daro daugelis jūsų 
draugų, nieko piktojums ne
padariusių žydų varguolių! 
Juk ir jie — žmonės, ir jie 
nori teip-pat, kaip ir jus, 
gyventi! Muškite caro val
džios tarnus — tai busite vy
rai! Susirinkę į burius, eiki
te per miestą ir šaukite, kad 
jums nereikia karės, kad ne 
japonai jūsų neprieteliai, o 
caro valdžia ir ponai piniguo
čiai, kurie tos karės užsima
nė! Nuėję gi į vietą, pir
miausia susitarę pameskit sa
vo oficierus ir pasiduokit ja-

- ponams! r
20 (7), XI. 04>
„Draugo” organizacija.” , 
Šitas atsišaukimas tapo iš

platintas Žeimio (Panevėžio 
pa v.), Joniškio, Šiaulių 
(Šiaulių pa v.) ir Tauragės 
(Raseinių pav.)\ apielinkėse.

2 Tokių lapelių įspūdis palie
ka labai didelis, ypatingai 
kad ir terp pačių žmonių vis 
auga ir auga nepasikakini-

- mas. Už sienos bėga kas 
kartą vis daugiau ir daugiau

**SfeigQnių; kiti skolinami pini- 
^gus ir bega.~^ Tik tas bėgi-

< mas, perėjimas per sieną da
bar labai sunkus. Viena, 
kareiviai ant sienos sustatyti 
kur-kas tankiau; nuo antro
sios ir trečiosios linijos be
veik visi sutraukti ant pir
mosios. Antra, jau kelios 
mylios nuo sienos pradeda 
uostinėti visoki mažiukai šu
neliai ir tykoja, kad tik ką iš
trauktų iš emigrantų; jei tie 
neišsipirks nuo jų,taps suimti 
ir etapu sugrąžinti į savo 
valščių. Trečia, kartais pa- 

. sirodo Prusnose, kad koks ke
liauninkas neturi užtektinai 
pinigų, arba yra kiek akimis 
ar teip kuo nesveikas ir netu
ri pinigų išsigydyt, — tokį, 
nabagą. Prūsų policija .be su- 
simylėjimo grąžina ant ma
skolių sienos ir atiduoda į 
budelių nagus.

V. Kapsukas.

se lenko Kulešo, viduryj dienos 
rado užmuštą jo pačią Ludviką. 
Galva jos buvo sutrupinta, o ka
klas perplautas. Šerifas nužiūri 
buvusį Kulešo boardingerį šimelį, 
bet iki šiol jo dar nesugavo. '

Milijonierius nusižudė.
Battle Creek, Mich. Netoli 

nuo čia, upėj rado kūną porą san- 
vaičių atgal prapuolusio milijonie- 
riausPhilpso, kuris, kaip pasirodo, 
pats pasiskandino. Mat jis pri
dirbo daugiau skolų, negu galėjo 
išmokėt.
sirodė, jog jis savo kreditoriams 

j mokėjo skolas ne tikroms, bet sa
vo paties padirbtoms akcijoms. 
Philps žinojo, kad tas turi išeiti į 
aikštę, todėl nelaukė jau tos va
landos, bet velijo pirma pasiskan- 
dyti.

dirbtuvėse atsitiko čia expliozija 
naturališko gazo, kurios 8 darbi
ninkai likosi sunkiai sužeisti.

Ashland, Wis. Laike gaisro 
Wilkin*ono krautuvėj expliodavo 
joje sudėtas dinamitas. Expliozi- 
jos šešios ypatos likosi sužeistos, 
nuo oro sudrebėjimo išbyrėjo lan
gai ant pusės mylios aplinkui.

ISZ
Lietu viszku dirvų

doriausią, geriausią (kur nebus suprasime geriau musų tautiškas 
geriausiu, jeigu ir caro ne peikia! pareigas, išmoksime aukauti mu-

Po prapuolimui jo, pa*

Mėsos t rustas po sudu.
Washington, D. C. Generališ- 

kas Amerikos prokuratorius Moo- 
dy atsišaukė į augščiausią sūdą 
apskųsdamas susitarusius galvijų 
piovinyčių savininkus, kurie, terp 
savą susitarę, neturėdami konku
rentų, išnaudoja visą kraštą, už 
mėsą nuo gyventojų ima tokias 
prekes, kokios susikalbėjusiems 
patinka.

Vėtros.
Philadelphia, Pa. 7. d. sausio 

siautė čia vėtra, puolė lytus kaip 
iš viedro pilamas. Upė Schuylkill 
į trumpą laiką užtvino, vanduo pa
sikėlė ant 17 pėdų augščiau pa
prasto paviršiaus ir ant priemiesčio 
Mauayunk vanduo užliejo daug 
dirbtuvių ir namų. Per tai 5000 
darbininkų neteko darbo.

El Paso, Tkx. 8 „d. sausio 
siautė šitose aplinkinėse smarkus 
tornado (vėtra) ir pridirbo labai 
daug blėdies mormonų kolionijoj, 
neseniai čia perengtoj; giriose ant 
didelių plotų išvartė visus dides
nius medžius. -

Isz Amerikos
Susidegino.

Dės Moines, Ia. Gyvenanti 
čia moteriškė Alexander, surin
kusi visus savo daikttfs, apsirėdė į 
geriausius drabužius, apsiliejo ty
čia su kerosinu ir uždegė. Vyras 
rods bandė bėgti į pagelbą pačiai, 
bet prie jos prieiti ne galėjo. Mo
teriškė su visu sudegė. Minėta 
moteriškė nusižudė dėl stokos svei
katos.

Suskilo ratas.
Phtsburg, Pa. Čianykščiose 

National T u be Works dirbtuvėse
į ., sutruko didelis ratas ir jo šukių 

viena dirbtuvių dalis likosi iš-
griauta. Blėdį padarytą skaito ant 
100000 dol. Vienas darbininkas 
likosi ant vietos užmuštas, o ketu
ri sunkiai sužeisti. Per išgriovi- 
mą dirbtuvių,800 darbininkų ne te
ko darbo.

T '■

Turtingas siykstuoliš.
Burlington, N. J. Neseniai 

čia pašimiiė koksai Dubel, kuris 
gyveno pusbadžiai ir visiems skun
dėsi, jog yra varguoliu, neturi nė 
ką valgyti. Jam pasimirus, lovoj 
rado 10000 dol., senoj skrybelinėj 
dėžėj $1700, cigarų bakse $2500, 
senoj knygoj terp lapų pridėstinė- 
ta buvo šimtdoliarinių popierinių 
pinigų. Visą jo turtą apskaito ant 
pusės milijono dol.

Žmogžudyste.
Ssmkrbvillk, Con. Čia, namuo-

Auksas plaukia Imz Amerikos 
svetur.

Turtingumas kiekvienos tautos 
paremtas ant auksinių pinigų. 
Amerikoj pradžioj pereitų metų 
buvo iŠ viso $1360000000 auksinių 
pinigų, bet iš to į kitus kraštus pe
reituose metuose nuėjo $120000- 
000, taigi ant tiek sumažėjo aukso 
Amerikoj; daugiausiai auksinių pi
nigų iš Amerikos pereituose me
tuose nuėjo į Prancūziją, kuri ir 
be to daugiau turėjo jų negu koks 
nors kitas kraštas ant svieto.

Ant locnu kasu pakorė.
Pkoria, III. Ant locnų kasų ra

do pakartą gyvenime jauną mote
riškę,Oans Bot tęs; burna užkimšta 
buvo su skepetaite, kad ne galėtų 
šaukti. Vyras jos prapuolė ir ne
žinia, kur dingo, jį todėl nužiūri, 
kad jis savo pačią pakorė.

Apoplekstja užgavo vyskupą.
Pkoria, III. ČianykŠčios kata

likiškos dijecezijos vyskupas, pa
garsėjęs Amerikoj Spalding, perei
tos subatos dieną likosi apoplek
sijos užgautas. Atsigavo vienog 
ant tiek, kad gali kalbėti. Vys
kupas Spalding turi jau 65 metus.

S žalėsiai.

Augusta, Mink. 6 d. sausio 
Čia buvo šalčiausia šią žiemą die
na: Fahrenheito termometras rodė 
23° žemiau zero. Laike teip di
delio šalčio užsidegė verpinyčios 
Edward Mfg Co. Gesinimas buvo 
labai apsunkintas, kadangi čiršky- 
nių išmestas vanduo greitai šalo, 
iš jo darėsi ledas. *

Geležinkelis in Alaska.
Vancouver, B. C. Great Nor

thern geležinkelio kompanija,drau- 
ge su Grand T runk Pacific Co., 
rengiasi padirbti geležinkelio li
niją nuo Barrard Julet iki Skeem 
upės. Alaskoj; tas kelias pasieks 
ir garsius aukso laukus Dowson 
City aplinkinėsė., _

Baudžia mudu.
New York. Pralobęs cukraus 

fabrikantas vokietis Mollenhauer 
iš savo,siekiančių 3 milijonų dolia
rių, palaikų sunui užrašė tik 5000 
dol. ant metų ir tai todėl, kad tas 
apsivedė su neturtinga krautuvės 
tarnaite Jiriia Trubling. Ypa t iš
kas doros supratimas milijonie
rių: jie savo vaikus baudžia už tą, 
už ką juos tik girti galima.

Gal Ir teisybe.

Milwaukke, Wis. Kongreso 
pasiuntinys Bacon pagarsino laik
raščiuose,jog trįs bertainiai išrink
tų ir terp gavusių vietas Amerikos 
urėdninkų gauna jas tik pasidėka- 
vojant geležinkelių kompanijoms, 
kurios duoda pinigus ant pirkinė
jimo balsų laike rinkimų. Gele
žinkelio kompanijos tokiu badu 
valdo tiesdarių butą. Buvęs šteto 
Indianos gubernator. Durbin sako, 
jog parsidavimai balsuotojų Ame
rikoj yra pasibaisėtini: viename 
Indianos pavietyj, iš 5000 balsuo
tojų, 1200 surašė buvo kaipo par
davę savo balsą.

Me- 
per-

Nelaime teatre.
Niw York. Čionykščiame 

tropolitan operos teatre, laike 
statymo operos Carmen, sugriuvo
tiltas, ant kurio buvo 150 choristų 
ir chorisčių. Prie to 8 ypatos li
kosi teip sunkiai sužeistos, kad jas 
reikėjo gabenai į ligonbutį; leng
viau sužeistų giesmninkų yra apie 
30. .

Numažino degtines preke*.
Pkoria, III. Ant susirinkimo 

prigulinčių prie trusto degtinės 
varinyčių savininkų likosi nutarta 
numažinti degtinės prekes iki 11.22 
už galioną. Yra tai žemiausios 
prekės kada nors buvusios Ameri
koj. Mat žemindamas prekes, 
trustas stengiasi panaikinti ne pri
gulinčias prie trusto varinyčias.

Expllozijo«.
Alkxandria, Ind. Veidrodžių

Gaisrai.
Brookville, Ont. Sudegė čia 

dirbtuvės Canadian Carriage Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
$300000.

Huntington, W. Va. Ant gar
laivio „Depuder" expliozija pa
gimdė gaisrą. Iš buvusių ant mi
nėto garlaivio 28 žmonių, tik 12 iš
gelbėjo.

Elmira, N. Y. Notoli nuo čia, 
kalnakasių miestelyj Morris Run, 
Pa., sudegė namai lenko Nowes- 
kio. Ugnyje pražuvo 9 Noweskio 
šeimynos sanariai.

St. Charles, Mich. Tėvų na
muose, 3 d. sausio, sudegė čia du 
broliai Ditzler, o trečias, kuris 
stengėsi gelbėti degančius,mirtinai 
apdegė.

Bkrun, N. H. Siautė čia dide
lis gaisras, kuris išnaikino du na
mų bloku su pardavinyči^rins. Blė
dį gaisro padarytą skaito ant 150- 
000 dol.

Springfikld, Mas. Sudegė čia 
rotušė ir kelios kaimyniškos trio- 

| bos. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 250000 dol.

Kansas City, Mo. Sudegė čia 
Harrnano javų krautuvės. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 150000 
dol. Sudegė teiposgi 7900 bušelių 
kviečių.

Wilkksbarrk, Pa. Namuose 
Petro Smith užgimė gaisras. Ug
nyjepražuvo 5 metų Smitho duk
tė, o jo pati, iššokusi per langą, 
mirtinai apsikulė.

Philadelphia, Pa. Rafinerijo- 
se „Atlantic Refining Co." siautė 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
$250000.

Iš Ellzabeth, Ji. J.
27 d. gruodžio laike susirinkimą 

Lietuviška* Ukėsų Kliubas. Pa
baigus Khubo reikalus, p. S. Ma- 
kauckas užmanė paaukauti, kiek 
išgalint, ant naudo* Tėvynės My
lėtojų Dr-tės, bet daugeli* nežino
jo kas tai do draugystė, negirdėjo 
kad ji, ant platinimo terp lietuvių 
apšvietimo, išleidinėja knygas ir 
jas net dykai beturčiams dalina 
Lietuvoj.

P. Makauckas aiškino nežinan
tiems, kokius turi mierius Tėvynė* 
Mylėtojų Dr-tė, ką jį veikia ir ko
kius darbus atlieka. Susirinką po 
tam paaiškinimui suprato mierius 
Tėv. Myl. Dr-tė* ir iš Kliubo ka
sos paskyrė 6 dol. Pinigus nu
siuntėme centraliŠkam draugystės 
kasieriui.

Elizabetho lietuviai linksmai 
praleido Kalėdų ir naujų metų 
šventes. Gal šiuose metuose dau
giau nuveiksime ir ant naudos 
musų nuvargintos tautos; gal su
lauksime daugiau besidarbuojan
čių ant visuomenės labo. įsu, ro
dosi, visur, nors labai palengva, 
bunda musų broliai iš letargiško 
miego, dairosi ir nenori pasilikti 
užpakalyj kitų tautų. Laikas jau, 
rodosi, mums pabusti ir dirbti iš 
visų pajiegų, kad galėtume pavyti 
mus pralenkusias tautas; gėda jau 
snausti ir miegoti.

Gaila labai, kad terp musų bro
lių yra dar daug visai nesuprantan
čių naudos darbo ant platesnės, 
tautiškos papėdės; tie pasiganėdi- 
na sutvėrimu pašeipinės drau
gystes, kokio* rūpinasi vien apie 
šelpimą sąnarių ir apie parapijos ir 
bažnyčios reikalus. Ne pasiganė* 
dinkime tuom, bet tverkime ir ki
tokias draugystes,rengkime prakal
bas, tegul apšviestesniejie musų 
vadovai pamokina mus kaip page
rinti darbininkų būvį, kurie šią
dien kapitalistų prispausti ir išnau
dojami.

Kaip visur, teip ir pas mus lie
tuviai pasidaliną į dvi besiėdanti 
partiji, kenkianti veikimai vieni 
kitų, — į tautiečius ir kuniginius. 
Jeigu tautiečiai užmano ką ant mu
sų tautos labo, tai sanariai drau
gysčių nešiojančių šventojų vardu* 
ir visi besigirianti šventenybėms, 
kurių šventumas apsirubežiuoja 
vien vaikščiojimu į bažnyčią ir 
garbinimu kunigų, stengiasi tau
tiečių užmanymams kenkti,* griauti

Rd.), ne toks jis esąs kaip „Vie
nybė”, arba „Saulė”, pripildyta 
visokio* smarvės ir nuodų, kuriai* 
žmonės užkrečia; ant išnaudojimo, 
girdi, žmonių, prispaudino visokių 
bjauriausio turinio knygų ir girdi, 
dar tų nuodų, prikrovę skrynią,pa
siuntė nelaisviams į Japoniją (o 
kodėl kunigai savo nuodų ten ne
siuntė? Siuntimo juk negynė nė 
„Lietuva”, nė „Vienybė”. Rd.). 
Su apgavyste, girdi, renka pinigus 
[tame jie, turbut, negalės su 
kunigais konkuruoti], o už žmo
nių aukas siunčia 
bjauriausius nuodus, knygas ne
vertas,kad jas žmogus į ranka* im
tų. Kunigas Pėža pasigyrė, jog 
rašė pa* Japonijos konsulių, už
klausdamas apie lietuvius, bet tas 
atsakė, kad nieko nežino ir parū
dijo kreiptiesi į Tokio [argi pirma 
kunigas Pėža nežinojo, kad kon- 
saliai svetimuose kraštuose neuž
siminėja nelaisviais? Rd.], ką 
kunigėlis ir padaręs; atėjus atsa
kymui, žinosęs, kur nelaisviams 
reikia siųsti knygas ir padarysęs 
koiektą.

nelaisviems

A. Daugmatys.

Iš Boston, Mas.
Yra Čia gana dideli* lietuvių 

skaitlius ir pribūva jų vis daugiau, 
ypač per paskutinius penkerius 
metus skaitlius jų žymiai pasididi
no. Ne tik iš tėvynės atvažiuoja 
nauji, bet važiuoja į Bostoną lie
tuviai iŠ kitų miestų. Jaunieji* 
greitai apsiveda. Lietuvių čia mat 
jau yra diktas būrelis. Gaila vien, 
kad ant tokio didelio skaitliau* nė
ra tokių, kurie mokėtų, ar norėtų 
patraukti savo brolius prie veiki
mo ant tautiško* dirvos, čia gy
venanti lietuviai visi darbininkai. 
Nėsant kelvedžių ir mokintojų, 
pasinaudoja vien iš asabiško* 
praktikos. Galėtų šio to pramok
ti skaitydami gerus laikraščius ir 
knygas, bet mažai yra mėgstančių 
skaityti. Pasidalinę jie į dvi viena 
kito* neukenčiančias partijas. 
Vieni tveria draugystes, stengiasi 
nuveikti ką nors ant viešo labo, 
kiti girtuokliauja, kazyruoja, peša
si, išjuokia veikiančius.

Priviso čia jau ir priaugusios 
jaunuomenės, bet iš jos lietuvystė 
jau, turbut, nesulauks gero: čia gi
mę lietuviški vaikai jau lietuviškai 
kalbėti ne moka, nekurie dar su 
tėvais kalba sudarkyta lietuviška 
kalba, bet ir tokių ne daug yra. 
Apart vieno* TaČilauckutės, pasi-

sų asabiškas simpatija* ir antipa
tijas ant tautos labo. Be mokslo 
mes to nesuprasime, braidžiosime 
vis po asabiškus purvynus, o svar
bus musų tautiški reikalai gulės, 
ne bus kam jų nuveikti.

J. K.

ft Terryville,Con.
Lietuvių yra čia diktar būrelis, 

bet terp jų mažai yra skaitančių 
iakraščius ir knygas, kadangi mat 
nėra kam prie skaitymo paraginti, 
be raginimo ir prikalbinėjimo lie
tuviai nesigriebia skaitymo, bet 
ragintojų sykį prikalbėti, pripran
ta ir paskui jau be skaitymo ne 
gali apsieiti.

Dėl stokos agitatorių ir prikal- 
binėtojų čianykščiai lietuviai nesi
griebia ir kitokių tautiškų darbų. 
Ant visko mat reikia raginimo, 
prikalbinėjimo, o jau daugiausiai 
gero paveikslo.

Čianykščiai lietuviai ir darbus 
turi ne geriausius, yra čia diktai 
uždirbančių vos po $1.00 
nos; dirba jie jutrynas 
užmokestį nuo Štukų. 
liejinyčiose, uždirba po 
2.50 ant dienos, bet turi labai sun
kiai dirbti..

Čia lenkų yra daugiau negu ki
tokių tautų. Lenkai nori statyti 
savo bažnyčią, bet airių kunigas, 
bijodams pasimažinimo biznio, vi
sokias daro kliūtis.

ant die- 
ir gauna 
Dirbanti

K. P. S.

atvažiavo čia kunigas 
Žmonelės, pasiliuosavę 
nuodėmių, skubina vėl 
prieš Dievo prisaky-

juos, nors tie užmanymai butų kuo ^^įo. su dekli* unijom. ant

Netalmes ant geležinkeliu.
Hazklton, Pa. Netoli nuo čia 

iššoko iš rėlių gabenantis anglis 
Lehigh Valley geležinkelio trūkis 
ir susidaužė. Prie to trūkio vedėjas, 
pečkurys ir vagonų stabdėjas liko
si užmušti.

York Pa. Netoli nuo Čia susi
mušė darbininkiškas trūkis su ta- 
voriniu. Prie to 3 darbininkai li
kosi mirtinai apkulti.

Angola, N. Y. Netoli nuo čia, 
ant Lake Shore geležinkelio, susi
mušė du bėganti į priešingas puses 
trukiai. Prie to aštuonios ypatos 
likosi sunkiai sužeistos.

Isz darbo lauko.
čia*1 Cripple Crekk, Col. 

nykščiai kapitalistai ir politikie
riai visokiais budais stengėsi išar
dyti vakarą kalnakasių organizaci
ją. Jie bandė apskųsti už žmog
žudystę organizacijos prezidentą 
Moyerą. Sūdąs vienog skundą 
turėjo atmesti, kadangi skundėjai 
neįstengė nieko darodyti, nors sū
dąs teiposgi buvo priešingas darbi
ninkų organizacijai.

1 Chicago, III. Elektrotipijos 
Rand McNelly & Co. darbininkai 
pakėlė štraiką, kadangi kompanija 
ne sutiko pakelti jų algas.

Pasibaigę neseniai marmoro ly
gintojų Štraikai, rodosi, vėl atsi- 
naujįs, kadangi dirbtuvių savinin
kas Stengiasi prie darbo priimti 
vien neprigulinčius į uniją.

T Phtsburg, Pa. Čianykščiose 
plieno dirbtuvėse numažino darbi
ninkų algas. Carnegie Co. pirma 
žadėjo nuo naujų metų padidinti 
algas, bet padarė priešingai: nu
mažino darbininkų algas.

1 So. Chicago, III. Čianykš
čiose plieno dirbtuvėse prasidėjo 
darbai visose dalyse nuo panedė- 
lio. Darbininkai sugrįžta prie dar
bo ant tų pačių išlygų, kokios bu
vo prieš uždarymą dirbtuvių.

1 Chicago, III. Tarnaujanti 
ant štritkarių padarė su kompani
ja kontraktus ant tolesnio laiko, 
iki 30 d. balandžio 1906 m., ant tų 
pačių išlygų kaip iki šiol.

5 Chicago, III. 600 bendorių 
Chicagos galvijų piovinyčiose pa
kėlė štraiką, kadangi jiems numa
žino algas.

naudingiausi musų tautai. Laimė 
dar, kad šventiemsiem* ne visada 
pasiseka išgriauti nesigiriančių 
šventinybėms darbus.

Pernai iš kelių apšviestesnių vy
rų susiorganizavo čia Teatrališka 
draugystė. Tuojaus, kad užkenk
ti jaunai draugystei, iš kelių vyrų 
ir bobų susiorganizavo tokia jau 
katalikiška kuopelė. Sanariai ši
tos bėgiojo po miestą ir atkalbi
nėjo lietuvius nuo pirmutinės, kad 
įmanytų, užmanytojus pirmutinė* 
nustumtų į pragaro gelmes. At
kalbinėja žmonis, baugina, kad 
neitų nieks ant neva bedieviško 
teatro, nors perstatymuose teatra
liškos dmugystės nieko bedieviško 
nėra. 5

Prieš nauju* metus Lietuvos 
Sūnų Dr-tė rengė balių. Tuojaus 
katalikiška draugystė, matyt kokio 
kvailio pagundyta, parengė tokį 
jau balių, kad užkenkti Lietuvos 
Sūnų Dr-tei. Žinoma, iš tokių 
kenkimų ir užbėginėjimų už akių 
niekam nėra naudos. Ko rodosi 
pavydėti viens kitam. Darbo yra 
pakaktinai, o darbininkų turime 
mažai? Varžytiesi nėra ką, darbo 
užteks visiems. Kam tie prasi- 
vardžiavimai! Juk ir sanariai tau
tiškų draugysčių yra teip jau geri 
katalikai kaip ir sanariai šventųjų!

Kas iš pavydumo kenkia kokiu 
nors budu savo tautai, kas kenkia 
darbams ant tautos labo veikia
miems, tas lygus yra žmogžudžiui. 
Musų ardytojams tautiškų darbų 
reiki* atleisti, nes jie nežino, ką 
daro,nesupranta viso biaurumo to
kių darbų.

lietuvių susirinkimų, nėra čia gi
musios ir augusios lietuviškos jau
nuomenės mokančios pusėtinai 
lietnviškai kalbėti, jeigu kas kalba 
lietuviškai, tai kalba ta labiau pa
nėši į anglišką, negu į lietuvišką.

Kalėdas praleidome su dideliai* 
girtavimais, peštynėmis; buvo ir 
areštavimai. Vienuose namuose 
susirinkę teip pasigėrė, kad par
virtą ant lovų nė ne jautė, kaip 
užsidegė namai. Ugnyje pražuvo 
11 metų vaikas K. LeliaŠiaus; ki
ta* 13 metų, pajutęs ugnį, per lan
gą iššoko.

Žydiškoj miesto dalyj lenkiška* 
kunigas Chmielinski žada uždėti 
katalikišką karčiamą. Toj miesto 
dalyj vienog nėra lenkų, terp žy
dų įsimaišę gyvena vien lietuviai. 
Kadangi žydai ne girtuokliauja, 
tai aišku, kad su . savo katalikiška 
karčiama kunigas nuo lietuvių, 
mėgstančių labai girtuokliauti,tiki
si pasipelnyti.

J. Kai.

kelis centus 
tautiškų rei-

Teatrininkas.

Iš Brockton, Mas-
čianykštė iv. Rocho lietuviška 

draugystė 81 d. gruodžio parengė 
balių ant paminėjimo dešimtmeti- 
□ių sukaktuvių nuo užsidėjimo. 
Balius neblogiausiai nusidavė, sve
čių buvo diktas būrelis. Ant ry
tojaus sanariai susirinko bažny
čioj ant dievmaldystos. Po mišių 
kunigas Pėža pradėjo pamokslą su 
linkėjimais prie Naujų Metų; iš
reiškė džiaugsmą dėl atgijimo lie
tuvystės. Be abejonės visi su
prantanti lietuviai džiaugiasi iš at
gijimo lietuvystės ir iš to, ką lietu
viai pereituose metuose iškovojo, 
gaila tik, kad prie to iškovojimo 
kunigo Pėžos draugai neprisidėjo, 
bet sunkino darbą kovojantiems, 
ne vieną kovojantį išdavė į valdžių 
nagus, prikalbinėjo žmonės prie 
išdavinėjimo valdžioms kovojančių 
už visų naudą.

Kunigas Pėža ant sakinyčios 
švytavo naujai užgimusiu Peter
burge lietuvišku laikraščiu,džiaug
damasi lyg iš užgimimo naujo Me- 
sijaus. Tą laikraštį apšaukė už

Iš 8cranton, Pa.
26 d. gruodžio susirinkome pas 

Jurgį šalną. Bekalbėdami apie 
musų tautos reikalus, užsimanėme 
paaukauti po 
ir aukoms ant
kalų pažymėti Kalėdų šventę. 
Kiekvienas aukavo, kiek galėjo. 
Sudėjome $1.70 (aukautojų pra
vardės ir jų aukos pakvituotos pe
reitame numeryj. Rd.). Pinigus 
siunčiame į „Lietuvos” redakciją; 
padaliname juos pusiau: ant kan- 
kintinių ir moksląeivių. Rods tai 
maža musų tautai Kalėdų dovana, 
bet jeigu visi lietuviai, kiek jų tik 
yra, ant kiekvienų švenčių sudėtų 
nors po tiek, tai susirinktų ne ma
ža pinigų suma, su jais galima 
būt jau ką svarbesnio nuveikti. 
Reikalų mes turime be galo daug, 
daugiau negu tautos spėjusios mus 
pralenkti, o ant nuveikimo reikalų 
pajiegų turime per mažai, todėl 
galime vien Šiaip teip veikti 
ant užganėdinimo svarbiausių, bet 
ir tokių turime daug, o kad aukų 
dedame mažai, tai net užganėdini- 
mo ir svarbiausių reikalų neužten
ka,daug darbų, dėl stokos pinigų,ir 
pradėti negalime.

Kad priderančiai suprasti musų 
pareigas kaipo lietuvių, kad ge
riau suprasti nors svarbiausius 
tautos reikalus, reikia mums ypač 
daugiau apšvietimo,daugiau moks
lo. Apsišvietę tik labiau, supia- 

( si m e geriau musų tautiškus reika
lus, liausimės barėsę ir besikolio- 
ję už mažmožius, suprasime vo- 
dingumą asabiškų vaidų. Tik 
prašalinę asabiškus nesutikimus, 
asabiškus vaidus, mes sueisime į 
vienybę, galėsime dirbti ant musų 
tautos labo. Tik apsišvietę, mes

U G arti nėr, M a*.
Prieš Kalėdas, ant išklausymo 

išpažinties, ar gal ant surinkimo 
doliarių, 
Jakšty*. 
nuo vienų 
nusižengti
mus, kad turėtų vėl ką išpažinti. 
Ką gi norėti, kad žmonės gražiau 
elgtųsi, jeigu ir dvasiški tėveliai 
pasiganėdina rinkimu doliarių, o 
doriškų pamokinimų ne nori su
teikti. Dar turbut iŠ Amerikos 
kunigų burnos ne išėjo nupeiki- 
mai musų savitarpinių prasivar- 
džiavimų, besiniekinimų? Argi 
mokinimas gero nepriguli prie pa
reigų kunigų? Argi jiems vien ru
pi jų ganomų avelių doliariai? 
Žmonės pas mus tiki, kad dolia
riai s galima nuo Visų nuodėmių iš- 
sipirbti. Ir iŠsiperka, o išsipirkę 
garbina degtiną, paskui mušasi. 
Degtinės garbintojai renkasi į ko
kio apsivedelio namus ir ten, vie
toj laiką praleisti ant skaitymo, 
ant lavinimo proto, praleidžia prie 
raugo ar degtinės stiklo. Jeigu 
apsivedėliai ne duotų ruimo, neve- 
dėliai ne turėtų kur girtuokliauti i? 
ne vienas doliaris pasiliktų kiše- 
niuj, turėtų griebtiesi doresnio už
siėmimo.

Po Kalėdų bus ir provų 
lietuvių, o vis per degtiną, 
tos nemažai pinigų kaštuos.

terp
Ir

Iš New Britain, Con.
New Britaino lietuviai, ypač gi 

„Lietuvių Ukėsų Neprigulmingas 
Kliubas,” pritaria Artojo užmany
mui, kad mes ant ateinančio laiko 
pasistengtume nedidinti lenkų, 
maskolių, ar vokiečių skaitlių, bet 
išreikalautume nuo Amerikos sta
tistiško biuro, kad blankose liau
dės suraŠų,laike ateinančio Ameri
koj gyventojų suskaitymo.butų at
skira rubrika lietuviams. Kam 
mums didinti skaitlių svetimųl 
Laikas mums visur lietuviais pa
sirodyti, ne slėpti daugiau savo 
kilmės, iš ko tik svetimtaučiai 
naudojasi. Musų Kliubas išrinko 
tam tikrą komitetą (koks antrašas 
to komiteto ir kas į jį priguli? 
Rd.) susižinojimui su komitetais 
kitų lietuviškų kolionijų ir organi
zacijų.

Iš Oglesby, 111.
Čianykščiai lietuviai pasistatė 

bažnyčią. Kunigo dar neturime, 
negalime dar jo užlaikyti, bet ant 
kiekvieno pareikalavimo atvažiuo
ja iš Springvaley. Špitolę varpi
ninkams ir beturčiams pastatė ant 
locnos žemės Juozapas Novickas 
(kad tik ji, pribuvus kunigui, ne 
taptų užrašyta ant vardo airio vy
skupo. Rd.), o Fr. Margis ant 
savo žemės pastatė kleboniją, ku
rioje dabar ant randos žmonės gy
vena.

L. S.

Iš A m ton, III.
Lietuvių čia yra vos dvi šeimy

nos apsivedusių ir apie 5 nevedę, 
pavieni. Tautiškais darbais ne
užsiima, d gal jiems toki darbai 
nerupi, gal jų visai nesupranta. 
Per kalėdas susirinko pasilinks
minti keli lietuviai, bet kas iš to
kio pasilinksminimo, po kuriam 
keli net gerai sau nosis apsidaužė? 
Iš tokių pasilinksminimų niekam 
nėra naudos, o jau mažiausiai nau
dos turi pats teip besilinksminanti.

X. Z.

Svetimi Balsai.
Laikraštis lenkų teip vadina

mos ,,wszechpolakow” partijos, 
„Przegląd W*zechpolski, peržiu-

rėdams paskutinius atsitikimus 
Maskolijoj, terp kitko ne galėjo 
paslėpti, neiškentė atvirai ne pasa
kęs, kad iškovojimas lietuviškos 
spaudos Maskolijoj ue gali būt 
naudingu lenkam* ir lenkystei, 
kad negali būt lenkams naudingi 
paliuosavimai žydams, ką dabar 
maskoliškas randas rengiasi pada
ryti rubežiuose Lietuvos, Lenkijos 
ir Mažrusijo*.

Girdi,paliuosavimai, kokiu* ran
das gali padaryti* žydams, atitrauks 
juos nuo lenkų ir lenkystės, suar- 
tįs labiau su maskoliai* negu su 
lenkais, ne* nuo paskutinių žydai 
nieko laukti ne gal, lenkai žydams 
nieko duoti ne gal.

Sugrąžinimas lietuviškos spau
dos Lietuvoj per tai kokams ne
naudingas, kadangi, girdi, žinias 
apie Lietuvos ir lietuvių reikalu* 
maskoliškas randas sems jau ne iš 
lenkiškų šaltinių bet iš lietuviškų 
laikraščių ir Lietuvos administra
torių, be jokios lenkų tarpininky- 
stės; randas galės dasižinoti net 
apie tokius lietuvių ir Lietuvos 
reikalus, apie kokius lenkai ne gei
džia, kad randas žinotų.

Lenkų baimė iš tikro nėra be 
pamato. Per savo laikraščius lie
tuviai galės išreikšti tiesiog savo 
tikrus reikalus, nereikalaus ro- 
kuotiesi su lenkų siekiais Lietu
voj. Nėturėdami savo spaudos 
lietuviai savo reikalus galėjo ištik- 
ro išreiškinėti per tarpininkystę 
lenkų, per jų laikraščius, bet per 
tų laikraščių cenzūrą nepereidavo 
toki lietuvių reikalavimai, koki 
lenkams nebuvo naudingi. Lietu
vių siekiams, tautiškam skirtumui 
didesnę toleranciją rodė masko
liški laikraščiai, lenkai nedaleisda- 
vo lietuviams nė išsižioti, nė išsi
tarti apie lietuvių tautišką skirtu
mą. Dabar lietuviai galės tą da
ryti per savo laikraščius, ne paisys 
ant lenkų. Na, argi nėra pamato 
drebėti?

Iki Šiol lietuviai apie savo reika
las garsino per lenkų tarpininky
stę, norotns nenorams turėjo 
griebtiesi lenkiškų raštų, kadangi 
raštai lietuviškoj kalboj buvo už
drausi Maskolijoj. Bet kokią 
naudą turėjo iš tos lenkų tarpinin- 
kystės ir kontroles? Nė jokios, 
kadangi lenkams kilimas lietuvy
stės visai buvo ne geistinas, tai 
jie tą lietuvių dvasios kilimą sten
gėsi sloginti teip jau, kaip slogina 
caro valdžia. Dar ne buvo atsiti
kimo, kad lenkai butų pritarę lie
tuvių tautiškiems siekiams. Apie 
lietuvius lenkai gal, mažiau žino 
negu apie japoniečius, nors 
sverbėsi už apginė jus Lietuvos 
reikalų. Lietuvos bajorija suside
da iš lenkų, bet tie, vietoj parem
ti kame nors lietuvius, nuolatai 
drabstė purvais. Ir paskutiniai 
Lietuvos bajorų carui išreikšti 
geismai apima tik lenkų bajorų 
reikalus, apie tikrus Lietuvos rei
kalus, apie lietuvių troškimus ne 
žodžio nė ištaria.

Todėl lietuviams nėra ką gaiiė- 
tiesi, jeigu reprezentavimas lietu
vių ir Lietuvos reikalų išsprūdo ir 
lenkų rankų, kadangi tas nepa
šauktas reprezentavimas lietu
viams nė jokios neatgabeno nau
dos; lenkai yra tokiais jau lietuvių 
priešais kaip ir maskoliai, jegu dar 
ne bjauresniais.

Nauji Kasztai .
Kam, kada Ir kaip reikia atbū

ti kariumene (vaiskasj. P. Nerio 
iMzieidimas. Tilže. 1904 m. 37 
pusi.
^Lia aiškinamos Maskolijos tie- 
sW apie tarnavimą kariumenėj ir 
apie kariumenės surėdymą. Tel
pa teiposgi paaiškinimai, kas yra 
liuosu nuo tarnavimo ir ką reikia 
daryti, kad turinčių tiesas būti 
liuosais ne paimtų; kur reikią 
kreiptiesi su reikalavimu paliuosa- 
vimo? Knygutė Šita naudinga 
Lietuvos ūkininkams, kartais neži
nantiems ką daryti, įpuolus į bėdą, 
todėl visokių urėdninkų be gėdos 
išnaudojamiems-

Nauji iszradimai.
t Tirinėjusi vėžį per kelis metus 

speciališka komisija Harvardo uni
versiteto dabar užbaigė savo riti
nėjimus ir išdavė nuspredimą, 
jog vėžys yra nelimpanti liga, bet 
vaikai nuo tėvų kaipo palaikus 
gal ją apturėti. Su peiliu galima 
vėžį išpiauti, galima jį išgydyti 
įčirškiant po oda vėžiu sergančio 
speciališką serum.

t Lieko abservatorija, Kaliforni
joj, su pagelba savo milžiniško 
žiūrono užtiko šeštą mėnulį pla* 
netos Jupiterio.

t Vokiškas konsuliusSchlick išra
do prietaisą saugoiančią laivus nuo 
nemalonaus supimosi ant vilnių ir 
tokiu budu saugojančią pasažie- 
rius nuo teip vadinamos jūrinės 
ligos. Prietaisa ta nedidelė, sve
ria tik 10 tonų, turi 4 metrus dia
metro, o ji gali panaikinti supima- 
si laivo galinčio paimti 6000 tonų 
sunkenybės.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, ui 1 syki....................S0*.
Paprasti pajieszkojimzi ar draugys- 

ostu mitingai ar bailu apgarsinimai po 
SOe. ui koina syki.

"""""
Moteres meile.

— Tu eini?
— Teip, einu.
— Ir aš paskui tavę* ...
—- Tai labai manę myli?
— Be tavęs aš nieko nebematau.
— Ir tėvų, ir brolių?....
— V jų ---
— Ir pažįstamų, draugų?
— Nieko!
Ir ėjo paskui manęs romus, įsi

mylėję*. Iš užpakalio raudojo jo 
tėvai, buvo girdėt minios klyks
mas.... Šlamėjo ant lauko bį- 
ranti rugiai — piovėjo laukė.... 
O jis vis ėjo paskui manę* romus, 
įsimylėjęs....

Mudu matėva, kaip griuvo jo 
grintelė, kaip greitai kerais apau
ga dyki dirvonai, stiprių rankų ne
betekę.... O ji* ėjo žingsnis į 
žingsnį ir neatsiliko nuo manęs...

Žolynai kvepėjo, bitelės zvimbė, 
o aš laiminga buvau: jaučiau ties 
savim antrą, kaip aš pati, teip pat 
pasirengusį susiliet su manim ir 
sutirpt, kaip ir aš su juo.

— Tu, mylimoji, miego nori?
— Teip puiku man Čia butų 

miegot, tik štai tie iš pakalnės lipa 
ir kliudo man.

— Nė musė neturi tiesos tau 
kliudyt!.. .. Aš sergėsiu tavę,ko
vosiu su jais!

Ir lipo tai vienas, tai antras ant 
kalnelio, žemvuogių kvapo ir žoly
nų skaistumo traukiami, o jis ser
gėjo manė.... Krito galvos, kas 
išdrįso manę palytėt; kraujo upe
liai plaukė pakalnėn.... O jis, 
kaip įnirtęs liūtas, kovojo ir mušė
si, kad aŠ ramiai sau galėčiau mie
got ....

Ir stebėjosi minios, kaip jis drą
sus, tik manę vieną teatmena. Ir 
aš buvau minių akyse ir jo paties 
širdyj karalaitė. Puiki buvau ir 
didžiavausi tuo, o tylomis, sa
vo mintyse,buvau jo vergė. Džiau
giausi savo mintyse galiūno meilę 
turinti, ir noriai į koja^ jam pul
čiau, kad ne perdidelis puikumas, 
kad.... ne noras jį matyti po savo 
kojų.

— Tu eini?
— Teip.
— Aš palydėsiu tavų.
— Tiktai ?....
— Teip. Mano keliaž štai ten 

sukasi.
J uk ta manę myli ? i.,. 
Labai, bet tenai manęs

— Kita?....
— Ne.
— Draugai ?...-.
— Ne. Manęs laukia minios.... 

Sunkus darbas laukia manęs.
— O aš?....
— Tu eik sau keliu, vargk! Gal 

kuomet susieis musų takai.
— Tai kogi mano jausmus suža

dinai?
— Aš myliu tavų ir dabar, bet 

ten manęs' laukia.... Mudu vėl 
susitiksi va —.

— Tai tu rimtas?....
— Teip, lik sveika!
— Niekšas!....
Ir aŠ niekinau jį, o jis rimtas, 

romus, šviesia kakta, bet drauge su 
skausmu ant veido, nuėjo sau.

— Lik sveika! Aš tavo visi....
— Cha, cha, cha!....

V-tė.

Redakcijos atsakymai.
Sus. Sąnariui. Ar į provos 

komitetą priguli ypatos buvusios 
prie persiskyrimo Susi vieny j imo, 
ar ne, tas ne daug sveria. Sūdąs 
juk remsis ne ant komiteto sąnarių 
pasakojimo,bet ant to, ką pasakys 
liudininkai buvę prie persiskyri
mo. Užduotė provoš komiteto 
yra tik sudavadyti provą, tartiesi 
su advokatais, rūpinti liudininkus, 
jo sanariai ne reikalauja visai 
sude stoti už liudininkus, jeigu ne 
turės ką liudyti pats. Tuk ir ad
vokatas, vedantis provą, pats ne 
matė atsitikimų, nė ne pažįsta ge
rai ypatų, kurių reikalus gina. 
Žmonės visai negalėtų rast’ advo
katų, jeigu ęudai reikalautų, kad 
jie butų drauge ir liudininkais. 
Tas pats yra ir su provos komite
tu. Jeigu kokia žinia jiems gal 
būt reikalinga, gali jie pasiinfor- 
muoti pas tuos, kurie buvo ant 
seimo.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gsra kalendorių 

▼erų 25c. gausi dykai, jsi uiainuay- 
si laikraiati „Lietuva” ir užmokėsi *2.00 
ui viso meto prenumerata i*i virsaaus. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikrassti* visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų,

Ateiusk *2.00 iu savo ainkiu adresu 
o gausi , Lietuva” kas eubau per visa 
meU ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigu* siusk ant vardo „Lietuva*” 
įsileistojo, adresuodamas Uip:

A. OL8ZEW8KIS.
924 83rd St. Station 60. Chicago, II

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52f
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .52|c 
Virsi 1000 rubliu, rublis po................52je

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

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszciiotu ir niekur neAutu, tai sius
kite per,. Lietu vos” redakcija, adresuo
dami: A. Olssevski,

33rd 8L. Chicago, Iii.
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Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal BitnerĮ,

Argi prie tokių sanlygų galėtų užsilaiky
ti kokia nors gyvybė ant žemės! Be abejo
nės ir tokiose sanlygose žemė ne butų be gy
vybės, kadangi gyvi organizmai gali prisitai
kyti prie visokių aplinkybių ir sanlygų. 
Bet jeigu mes po vardu „gyvybė” supranta
me tokią, kokia dabar yra, kuri gyvena ir 
užgimė ant žemės esant dulkėms ir prie tų 

prisitaikė, tai labai mažai liktų gy
vų daiktų, atėjus ūmai toms sanlygoms, ko
kios turėtų užstoti iėnykus dulkėms.

Viskas tas atsitiktų, ką mes augščiau ap- 
rašinėjome, jeigu išnyktų iš oro dulkės.

Isz visur,

tl
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V. Grybai naikinanti augmenis.
Grįšime vienog prie tolesnio peržiurinėji- 

mo Budėjimo besi nešiojančių ore dulkių. Pa
vojingesnės negu besi nešiojančios ore žiedų 
ir minerališkos dulkės, yra plaukinėjančios 
jame mikroskopiškų grybelių užmazgos ir 
sporai. Mažiau ' yra jianašių į lašy- 
čius kiaušini!} visokių neužmatomų liuosomis 
akimis gyvūnėlių, tokių kaip infuzorijos ir 
joms panašių; nešiojasi ore teiposgi sporai 
žemesnių veislių augmenų, tokių kaip: ker
pių, samanų, maurų ir paparčių. Nemažai 
ore nešiojasi nematomų liuosomis akimis ma
žų grumulėlių, kurie yra sėkloms, arba teip 
vadinamoms konidijoms, pelėsių. Apart to, 
nešiojasi ore rausvos, juosvos, rusvos, apva 
lios, pailgos ir kitokio pavidalo pūslelės — 
tai yra sporai arba sėklos grudų rudžių ir ki
tokių grybelių. Pelėsių ir kitokių grybelių 
sėklos arba sporai prisigriebia per mažiau
sius plyšelius ir skylutes, niekur nuo jų ne
galima pasislėpti. Duoną, sūrį, mėsą, kur 
mes nekavotume, kaip neslėptume, apgula 
pelėsiai, grybeliai paprasto pelėsinio grybe
lio (penicilium glaucum), nuo jų sporų arba 
sėklų ant drėgnos, maitingos dirvos, kokią 
tveria visoki valgiai, išsivysto balsgani siūle
liai vadinami micelijais. Jie kiekvieną daik
tą, ypač gi drėgną, susidedantį iš maitingų

. gfybtiJ^<į>etMetllium f!*ttcura),pa<liditni 130 kartų,

medegų. apdengia daugybe užmazgos celelių, 
panagių į pendzeliukus su pervarstytais siū
leliais; iš pradžii} jie tveria melsvas dulkes, 
o paskui jau storesnį, kaipi veltinį dangtį. 
Cukruoti vaisiai, drėgni drabužiai, augme
nų virkščios paprastai užsidengia pelėsiais 
grybelio Ąspergillus, užmazginės celelės ku
rio, pavidale gelsvų arba juodų dulkių, ne
šiojasi ore; jeigu jos prisigriebia į ausis žvė
rių ir žmonių, tai tankiai gimdo uždegimu 
viršutinės plėvės viduryj ausies. Drauge su 
celelėms ąspergillus, ore nešiojasi ir celelės 
grybelio mucor arba gaivinių pelėsių. Jų

perkeičia medi į gelsvuf, trupančiu? piaulua; 
po kelių mėnesių arba metų ir drūčiausią 
medį, kiečiausią aržuolą pergali tie nemato
mi priešai, šerdis jo trupa, pūva ir ant galo 
visa? medi? nudžiugta, miršta.

Dar daugiau blėdies padaro besinešiojanti 
ore grybai auginamiems augmenims musų 
lauku ir daržų. Augmenys tie auga taukiai 
prie vienas kito, kadangi žmonės Juos sėja 
ant išartos dirvos gana tankiai, todėl grybe
lių dulkėms lengva persikelti nuo vieno aug
menėlio aut kito: antai rugių varpos, prie 
mažiausio vėjalio linguoja, daužosi viena į 
kitą ir tokiu budu apsirgusi, grybelių apval
dyta varpa perduoda lengvai ligą kitai. 
Sporai rudžių kaip kada užkrečia visus lau
kus ir gimdo badą. Giliai įiasikavoję žaliuo
se dieguose arba lapuose kviečių, perauga 
grybeliai šlakuotų rudžių (Puccinia Rubigo 
vera), augdami, prasimuša per viršutinę die
go plėvę ir tveria ant viso paviršiaus žiedo 
pavidalo apvalią eilę vaisių, kurie kaipo rau
svos, šlakuotos apaugos platinasi ant viso 
diego, virkščios, lapų, varpų ir atidalina ap
valias, plytos raudonumo užmazgos celes, 
kurios kaipo dulkės nešiojasi ant oro. Vė
jas nešioja tas dulkes ant kaimyniškų šiau
dų; šiltame? drėgname ore tos užmazgos ce
lės į porą valandų perauga, pavirsta į ilgus, 
laibučius siūlelius, kurie slenka ant pavir
šiaus kviečių šiaudo ir ant galo įsiėda į vidu
rį. I porą dienų vėl išlenda laukan rausvi 
žiedai naujos gentkartės rudžių ir jos vėl lei
džia į orą vodingas dulkes, iš kurių vėl prisi
veisia nauja augmenų naikintojų gentkartė. 
Teip eina per visą vasarą. Kas dieną baisi 
augmenų epidemija platinasi vis labiau ir 
labiau ir kartais išnaikina žmogaus darbo 
vaisius, visas žemdirbių viltis.

Nemažiau pavojingos ir dryžosios rūdys 
(Puccinia graminis), užpuldinėjančio? ypač 
ant rugių; čia vienok pirmutinis užsikrėti
mas prasideda ant berl>eriso arba rugšter- 
škių krūmų: lapų audekluose šitų krūmų 
kas pavasaris tasai grybelis vystosi pavidale | 
rausvų, apsiaustų baltu dryželiu, indelių. 
Berželio pabaigoj užmazgos celes šitų grybe 
lių vėjas perneša nuo rugšterškių krūmų ant Į 
rugių. Apie vodingumą rugšterškių krūmų 
rugių laukams žinojo nuo seniai žemdirbiai,^ 
bet mokslinčiai apie tai persitikrino tik 1865 
m.. apie tai ištyrė prancūzas de Bary. Per 

įsikėlę nuo rugšterškių tie grybeliai perkeičia 
ir savo pavidalą; iš virkščių ir lapų rugių jų . . . . .
sekios išlenda pavidale gelsvų dryžių, kurie •
paskui juoduoja; kartais galima matyt, kaip ** ® Vl*u* a *1”*° r*
tie naikinanti laukus grybeliai nuo rugšter- užru ,*ių’ Mtl uot 
škių krūmų, pavidale debesio, slenka ant kai- anl ar>mo ,r “*p,n )ly*. * 
mvniškų. rugiais užsėtų dirvų ir jas užkre ^nkls .Odesos dnntmy- 

įčiiliga Rugšterškės todėl labai vodingos -enJa.Uą .ŠJeruzol.yos auda-
yra rugių laukams ir ūkininkai, ant apsaugo- rė ‘ 4 atRa
jimo savo laukų, privalo jų krumus naikinti., net ° taiV?‘'ruxo im<>*
Teisybė, rugšterškės duoda kekes raudonų pa:tas *ts,sa e s rKimineti siunti- 
rugščių v uogų, kurias galima sunaudoti, bet n,us * 1 to 1 va**
fj» Tinnria nMirnli atlvointi žemdirbiams hlė- P’davadijimą < > < *• - p*<b» vir i-

niekas Kavo nuo ministerio paba* 
rimą, kadangi tok* padavadijuna* 
priešingų yra terptautilkiems su
tarimams.

II Novgorodo gubernijos bajori
ja atsišaukė prie caro su reikalavi
mu konstitucijos ir kad rando dar
bus prižiūrėtų tautos išrinkti atsto
vai. Kaip gi tie maskoliai bajo
rai stovi augščiau už Lietuvos ba
jorus Šiaulių, Panevėžio ir Rasei
nių paviečių, kurie Lietuvai rei
kalauja vien tokių žemiškų insti
tucijų, kokios yra Maskolijoj ir už 
tą pasirengę carui kojas bučiuoti. 
Jeigu jau nedryso visk®, ko reikia 
Lietuvai, reikalauti, tai bent reikė
jo tylėti. Svetimas jungas mat 
demoralizuoja žmonis ir demora
lizacija apvaldo pirmiausiai turtin
gas luomas. Konstitucijos ir tau
tos atstovų tiesdarystoj ir prižiū
rėjimui biurokratijos reikalauja 
ir Ekaterinoslavo žemiška institu
cija. Lietuvos ponams mažai ru
pi labas jų tėvynės. Atkakus ca
rui į Minską, gubernijos bajorai, 
vietoj reikalauti paliuosavimų, nes 
po sunkenybių naštą ir caro uždė
tais pančiais žmonės vos kvėpuoti 
gali, ant pasilaižymo, carui įdavė 
180000 rubl. ant karės reikalų. 
Tie pinigai juk ponų Lietuvoj su
rinkti, o jie juos meta, davinėja 
carui,kad tai už tas dovanas galėtų 
Lietuvai naujais pančiais užmo
kėti.

H Išdavimai Maskolijos iždo ant 
reikalų apkvietimo ministerijos ant 
kių metų išskaityti vos ant 48- 
292457 rubl.,arba ant 733418 rubl. 
daugiau negu pernai. Ant vienpa
tystės trisyk didesnės už Suvieny- 
tasValstijas tai labai mažai. Mie
stas New York ne daug mažiau 
ant mokyklų išleidžia negu visa 
milžiniška caro valdoma Masko-

II Mieste Fricase, Italijoj* 600 
merginų darbininkių cigarų dirbtu
vių pakėlė štraiką ir su akmenims 
pradėjo daužyti duris ir langus 
dirbtuvių. Ant suvaldymo mergi
nų atsiuntė kompaniją kareivių. 
Susirėmimė, kol merginas suval
dė, ir suareštavo, šeši kareiviai li
kosi sunkiai sužeisti.

II Vokietija skolina Maskulijai 
81000000 dol. Bankieriai moka 
Moskolijai už 100 rubl. tik 90)4 
rubl., o palukenų gauna 4}4%. Po 
šešių metų paskola turi būt pilnai 
užmokėta, taigi už 100 rubl. 100 
rubl. Tokiu budu palukenos iš
puola 6'4%, taigi labai didelės.

II Prie įėjimo į Venecijos portą 
smsimušė Austrijos garlaivys ,,Fe- 
dericia" su itališku „Rhone.” Pas
kutinis paskento.

II Anglių kastynėse vakarinės 
Vokietijos štraikuoja 250000 kal
nakasių.

II Alpų kalnuose, einant per kal
ną šv. Bernardo, sušalo 24 šveica
rai.

U Maskvoj žmonės kelia nepri- 
lankias caro dedei, kunigaikščiui 
Sergijui, demonstracijas. , Kum- 
gaikštįs ne drysta mieste pasirody
ti, bet gyvena už miesto, jo rūmą 
sergsti kariumenė. Maskvos mie
sto galva, kunigaikštis Galicin 
viešoj kalboj reikalavo užbaigimo 

, karės, kuri yra tikra Maskolijos 
nelaimė. Susirinkę garsiais šauks
mais rodė savo pritarimą. Ne rei
kia užmiršti, kad iki šiol Maskvą 
laikė už svarbiausią paremėją caro 
sosto ir su jos gyventojų reikalavi- 

> mais caro randas visada turėjo ro- 
' kuotiesi.

II Poltavos Žemiškos instituci
jos nusprendė reikalauti nuo ran
do, kad visose gubernijos moky
klose butų mokinama vietinė ru- 
siniška kalba. Ir lietuviški Lie
tuvos valsčiai galėtų reikalauti 
mokinimo Lietuvos mokyklose 
lietuviškos kalbos. Kodėl jie ty
li? •

II Airijoj, Roscommon apskrity), 
didelės durpinyčios, užimančios 
kelias ketvirtaines mylias, pradėjo 
•linkti žemyn ir spėjo jau daug 
blėdies pridirbti: tos durpinyčios 
prarito jau kaimą Cloonsbeiver, 
o dat>ar slenka ant gana didelio 
miesto Castlerera.

kokia ji žiu-
nesirišo su

apvaldė jos

apsiautė ją

siuvėja. Ji
nereikalau-

ta nauda negali atlyginti žemdirbiams blė
dies, kokią daro, veisdami vodingus rugių 
laukams grybelius. Laimė dar, kad rugšter- 
akių krūmų mažai yra Lietuvoj.

Gatviniai pelėsiai (Mucor racetHosus), prisiveisę iš vieno 
sporo Padidinti 40 kartų. i

balti grybiniai siūleliai panašus į va
tos valaknelės, išsivysto ant kiekvieno daik- 1 
to, jeigu tik randa maisto, juos galima patė- 
myti net liuosomis akimis, kadangi jų vaisi
nės pūslelės yra juodos, todėl jas greičiau 
galima užtėmyti. Mielinių grybelių teipos- 
gi daugybė nešiojasi ore ir jie nupuola ant 
visokių daiktų kaipo juodos dulkės; nupuo
lę ant turinčios cukrų drėgnos dirvos, jie 
greitai veisiasi kaipo balti mieliniai grūdeliai; 
teip išrodo vienog teip vadinamos laukinės 
mielės, bet ne alinės, vartojamos alaus leidė
jų ir pyragų kepėjų.

Ant visų augmenų, be jokio skirtumo, 
užpuola besinešiojanti ore, esanti jo dulkėse 
nematomi liuosomis akimis priešai; laukus, 
pievas, daržus ir sodus, girias ir krūmus, 
kaipi nesuskaitomos kariumenės, užpuola tie 
nematomi priešai. Grudų medų, rudis, pelė
sius ir visokias kitokias, kokios tik būva aug
menų ligos, gimdo neužmatomi grybeliai 
kurių užmazgų celelės pripildo orų, jos lau
kia tik tinkamos progos, užpuola ant lauki
nių ir auginamų augmenų, ant jų išsivysto, 
prisiveisia ir naikina. Ir dideli girių me
džiai daug kenčia nuo tų nematomų liuoso
mis akimis grybelių. Kiekvienoj girioj ne
sunku patėmyti kaip iš sergančių medžių 
perskrostų šakelių veržiasi rudos, baltos, pal
šos panašios į patkavas kupsulės grybelių. 
Polyporus, kaip iš jų apatinės, kaipi suveltos, 
dalies byra čieli debesiai sporinių dulkių ir 
jų nesuskaitoma daugybė nešiojasi ore, pa
tenka nuo vieno medžio ant kito, iš kiekvie
no dulkių grūdelio atsakančiose sanlygose iš
sivysto grybelis: jeigu tos grybinių sporų 
dulkės patenka ant sužeistos medžio dalies, 
ant nulužusios šakelės, prisigriebia medžio 
audeklų, tai jos greitai perauga, tveria tin
klų grybinių siūlelių, kurie įsiėda į medį ly-. 
giai vidurio, kaip lauko link ir į kraštus ir

VII. Besiplatinimas grybelių.
Europoj rudžių grybeliai atsirado latrai 

seniai, čia pažįsta juos jau nuo tūkstančių 
metų; jau senovės rymionai tikėjo, kad jas 
platina pikta deivė Rubigo, ant jos įiennal- 
davimo rengdavo procesijas ir dėdavo jai a u-; 
kas, kurios, žinoma, patekdavo stabmeldi
škiems kunigams. Kiti vienoggrybeliai Eu
ropoj atsirado neperseniai; didžiausia jų da- 

, lis pateko į Europj iš Amerikos, kuri, atsidė- 
kavodama Europai už visus suteiktus javus 

: ir sodų vaisius, davė vodingus laukams gry
belius, užleido Europą amaru. Tie nemato
mi musų priešai platinasi su neišįiasakytu 
greitumu; atlieka tolimas keliones per saus- 
žemins ir jūres, kol patenka ant laukų, ku
riems daug blėdies pridirba.

Raudonosios rožės (malvos), auginamos 
Lietuvoj, ypač gi Vokietijoj, kur jas vartoja 
ant parvavimo baltojo vyno ir pavertimo jo į 
raudonąjį, iki 1873 metų liuosos buvo nuo ru
džių; tuose metuose rūdys pirmiausiai pasi
rodė ant pergabentų iš pietinės Amerikos 
Chiliškų rožių ir tai su sykiu: Išpanijoj, An
glijoj, Prancūzijoj, Italijoj, Belgijoj, Holau- 
dijoj ir vakarinėj Vokietijoj, o paskui išsi
platino vis toliau į rytus, 1878 pasiekė ryti
nę Vokietiją; 1874 ra. jau rytinėj Vokietijoj 
pasirodė nauja veislė rudžių grybelio, kuris 
čia pateko iš šiaurinės Amerikos; 1859 me
tuose jį pirmiausiai patėmijo ant pliantacijų 
saulažolių pietinėj Maskolijoj, iš kur jis išsi
platino Vengrijoj, Austrijoj ir Vokietijoj.

Kaip greitai ir smarkiai gali platintiesi 
tie vodingi grybeliai, geriausiai parodo besi
platinimas bulvinio grybelio (Phytophthora 
infestans), kuriuom teiposgi Amerika apdo
vanojo Europą. Jo grybiniai siūlai įsiėda 
terp celių bulvių lapų, kuriuos jie iščiulbia. 
parvuoja tamsiai geltonai ir išdžiovina, už
muša; per visas skylutes, kokių yra milijo
nai apatinėj bulvių lapų pusėj, lenda laukan 
po du, tris, laibučių kaip vortinkliai siūlelių, 
nuo kurių atsiskiria kiaušinio pavidalo už
mazgos celės; tas celes vėjas nešioja ir užkre
čia didelius plotus bulvėms apsūdyti} dirvų. 
Kaip tik lapus sušlapina rasos arba lytaus 
lašeliai, iš kiekvienos užmazgos celelės kįla 
6-8 panašių į pupų krūmą sporų; ant galo 
tie sporai priauga prie lapų skylučių, jų ilgi 
siūleliai perlenda per tas skylutes, prisigrie
bia į lapo vidurius. Kiekviena lapo dalis, 
kur įlenda tie bulvinio grybelio siūleliai, ap
miršta, pavirsta į rusvus šlakus, kurie greitai 
didinasi; neužilgio ant kraštų pasirodo bal
tos vaisinės šakutės ir jų užmazgos celės pla
tina ligą ant didelių bulvėms užsodytų plo 
tų. į keliąs dienas tie grybeliai užkrečia vi
są dirvą. Šiltame ir drėgname rudenyj, len
gvinančiame besivystymą bulvinių grybelių, 
pabaigoj piutės mėnesio; veik visoj Europoj 
bulvėms užsodytos dirvos išrodo liūdnai su 
sudžiuvusioms virkščioms ir pūvančioms bul
vėms. Prancūziškas tirinėtojas de Bary už
siėmė speciališkai tirinėjimais bulvinių gry
belių ir ištyrė, jog kiekvienas ketvirtainis 
centimetras bulvių virkščios, žinoma apval
dytos tų grybelių, paleidžia į orą 60000 už
mazgos celių, kurios gali išduoti, prie prilau
kiu sanlygų, 360000 užkrečiamų grybelių sė- 

i (Toliau# bus.)

II Kaip caras maitina už jo kvai- 
' lūs užsimanymus turinčius traukti 
į karę rezervo* kareivius? Jie, ke-

■ liaudami geležinkeliu, kur ant sta- 
1 cijų viskas dvigubai daugiau kaš
tuoja, ant valgią gauna po 13 ka-

I peikų ant dienos. Argi todėl rei- 
, kia stebėtiesi, jeigu rezervistai, 
atkakę kur į miestą, už- 

I puola pirmiausiai ant duonos kep
tuvių. Užpuola jie todėl, kad al- 

, kani, kad caras nesirūpina apie at-
■ sakantį jų maitinimą.

|| Kaip rašo misijonienai, tūli 
daktarai Chinuose, ant gydimo li
gonių, vartoja rykštes, jas varto
ja ir sunkiausiose ir pavojingiau
siose ligose. Cbiniški daktarai 
mano, jog skaudėjimus tik su pa- 

.gelba dar didesnių skaudėjimų ga
lima išvyti. Ar daug tikrai ser
gančių su tuom ypatišku vaistu 
išgydo cbiniški daktarai, misijo- 
nieriai ne paduoda, bet apie tikrą 
jo pasekmingumą reikia abejoti.

II Mieste Lodz, Lenkijoj, tarnai
te mėsininko, laikydama kūdikį 
rankoj, norėjo užkurti pečių. Už
pylė kerosino ant anglių ir padegė. 
Ant syk išsiveržė liepsna ir užde
gė tarnaitės drabužius, o nuo tų, 
užsidegė drabužiai kūdikio. Ant 
riksmo degančių atbėgo gaspadinė 
ir stengėsi ugnį gesinti, bet ir jos 
drabužiai užsidegė. Visos trįs 
ypatos teip sunkiai apdegė, kad 
nėra vilties ant išgijimo.

||'Vokietijos ciecorius užmanė, 
kad žymesniejie Vok’etijos univer
sitetų profesoriai kas metą keliau
tų į Ameriką ir ten universitetuose 
skaitytų lekcijų eiles, o ameriko
niški kad tą patį darytų Vokietijos 
universitetuose. Žymiausi ir gar
siausi Vokietijos mokslinčiai yra 
drauge ir universitetų profesoriais, 
Amerikoj vienog terp žymesnių 
mokslinčių ne daug yra universite
tų profesorių.

II Išeinantis Paryžiuj angliškoj 
kalboj laikraštis „New York He- 
rold" gavo žinią, jog admirolo 
Roždestvienskio laivynės didžiau
sias mušto laivas „Kntaz Suvo- 
rov" užbėgo ant uolų, susidaužė ir 
paskendo.

U Ant Šiaurinių jūrių, netoli 
Borkum (Vokietijoj), vėtra nu
traukė nuo inkaro jūrinių žiburių 
laivą „Hannover” ir su 14 gelbėto
jų nunešė į jūres. Kas su tais žmo
nėms atsitiko, nežinia.

Ii šveicarė moteris, Ida Hilsi- 
ger iŠ Zuericbo, reikalauja, kad 
teip kaip vyrai, ir merginos, sulau
kusios atsakančių metų, tarnautų 
vienus metus kaipikariumenėj.Jos 
užmanymas randa pritarimą.

|| Pereituose metuose Anglijos 
ta vorą išgabenimas pasididino ant 
150088945, o parsigabeuimas sve
timą ant 143809175. Amerikos ta- 
vorų išgabenimas pereituose me
tuose žymiai sumažėjo.

II Mieste Ekaterinoslaviuj, Mas- 
kolijoj, koksai Ivanicky Šovė į po
licijos viršininką, bet nepataikė. 
Ivanickį suareštavo, bet jis nenori 
nieko kalbėti apie priežastis užpuo 
limo.

Ii Kariaujanti už caro reikalus 
kanumenė skundžiasi, buk karei
viams ir oficierams atsiųsti siunti
niai ne patenka; daug siuntinių su 
dovanoms prapuolė.

II Netoli Tangero, Morokko pa- 
sikėliai užpuolė ant namų už mie
sto esančių angliško konsuliaus, 
bet konsulato sargai užpuolimą 
laimingai numušė.

|| Berlyne, Kalbergo alaus leidi- 
nyčioj, sugriuvo šaldymo dalis ir 
užbėrė 9 darbininkus. Iš po griu
vėsių ištraukė 5 užmuštus ir 4 
sunkiai sužeistus.

|| Moravijoj, mieste Selubing, 
ant didelio prūdo, čiužinėdami, 50 
vaikų įlūžo ir iš jų 15 prigėrė, ki
tus, ant šauksmo subėgę suatlgę 
vyrai su dideliu vargu išgriebė.

|| Pietinėj Europoj ūžtojo teip 
dideli šalčiai, kad net aplinkinėse 
Napoles, Bari ir ant Sicilijos ge
rai pasnigo. Upes Arno, Obiga ir 
Cevere užšalo.

|| Ant medžionės netoli Perugia, 
Italijos užrubežinių dalykų mini- 
steris Tittoni likosi apopleksijos 
užtiktas, bet jis dar gyvas.

|| Vokiškas inžinierius Huel- 
meyer pasinaudojo iš pritaikomų 
prie telegrafo be vielų elektriškų 
Vilnių ir padirbo prietaisą saugo- 
jančią ir laike tirščiausios miglos 
laivus nuo susimušimo. Prietaisa 
persergsti laivą, jegu kitas plau
kia priešais,nuo 5 kyliometrų. Jei
gu nors vienas laivas turi tokią 
prietaisą, susimušimas ne gali ne 
laike miglos atsitikti.

|| Ryme, Šv. Petro bažnyčioj, 
su didelėms iškilmėms likosi už 
šventą pagarsintas kunigas Vieany 
iš Ars, Prancūzijoj.

M Anglijoj, rytinį krantą nuo Do
ver iki Scanborough, laike smar
kios vėtros užliejo jūrių vilnys ir 
labai daug pridirbo blėdies.

d.II Visoj rytinėj Vokietijoj 4 
sausio buvo dideli šalčiai. Šlezi- 
joj sušalo 12 ypatų. Maskolijoj 
teiposgi buvo dideli šalčiai. Dėl 
šalčių Peterburge atsėjo uždaryti 
mokyklas.

Į| Laike paskutinių, siautusių 
ant Šiaurinių jūrių vėtrų, su visaiš 
buvusiais žmonėms paskendo 
Hamburgo garlaivy* „Neptun."

|| Pereituose metuose per Bremą 
į užmarius iškeliavo 
vys, arba ant 41639 

j 1903 metuose.

183681 išei- 
mažiau negu

Ii buvo maža, Rudžiuvusi, be
kraujė.

Tik didelės juodos akys žibėjo 
lyg dvi degančios žarijos.

Tose akyse jungėsi neišpasaky
ta energija ir tvirta valia, jos pri
minė akis suaugusios moteriškės 
įdėtas į bekraujį kūnelį kūdikio.

Kartais jose matėsi neramumas; 
iš po blakstienų su žingeidumu 
žiurėjo jauna dvasia, kaip iš žalių 
lapų bailiai pasirodo jaunas rožės 
žiedas.
Nuo to laiko, kada ji įstojo į gim
naziją, jos veidas rodė užsimisli- 
jimą.sandraugęs praminė ją viščiu
ku ir tas vardas prie jos prilipo, ka
dangi jis kuogeriausiai pritiko prie 
jos išdžiuvusio išveizdžio, prime
nančio išdžiūvusį,suvargusį viščiu
ką. |i priėmė tą vardą Šaltai, 
beveik su panieka, su 
rėjo ant visko, kas 
mokslu. ■

Troškimas mokslo
jauną dvasią ir degė kaip lieps
na, prieš kurią viskas balo: ne tik 
išjuokimai sandraugių, bet ir tie 
tikri rūpesčiai, koki 
namieje. *

Motina jos buvo 
siuvo pigius parėdus
jaučius nė didelio dailumo pajau
timo, nė painių kombinacijų. Vi
si jos nuopelnai rėmėsi ant to, kad 
ji pigiai siuvo parėdus virėjoms ir 
tarnaitėms.

Samdė virtuvę nuo senos kolek- 
torės lioterijos bilietų ir mažam 
kambaryj visada buvo ankšta.

Virtuvė: buvo padalyta į 
dvi dali margu audimu, pirmutinė 
dalis buvo priešbučiu.

Virtuvės durnai, rūkstanti liam- 
pa, baladonė siuvamos mašinos, 
lova, stalas, langas apkrautas vi
sokių parvų atkarpoms — tai visas 
papuošimas gyvenimo, kuriame 
Onytė praleisdavo laiką liuosą 
nuo užsiėmimo gimnazijoj.

Visai kitaip buvo kliasoj: ten 
Onytė jautėsi visai kitokia; ten 
liuosiau kvėpavo krūtinė, ten 
augščiau ji kėlė galvą, ten ir vei
das jos raudonavo ir akys pradėda
vo žibėti.

Su džiaugsmu ir neramumu lau
kė, kad mokintojas iššauktų jos 
vardą, kadangi ji žinojo, kad tąsyk 
turės progą parodyti, ką gali: ji 
visada mokėjo užduotes geriau už 
kitas, mokinosi daugiau negu bu
vo užduota: jos rašto darbai bu
vo teip geri, kad visos sandraugės 
kreipėsi prie jos, melsdamos pa
gelbėti. Žodžiu, mokyklos at
mosferoj Onytė jautėsi daug ge
riau negu namieje.

Jos motina, kalbi miesčionė su 
cypiančiu balsu,visada buvo pikta, 
ne sutaiki. Ji saviškai mylėjo 
dukterį, rodosi troško jai mokslo, 
bet drauge nuolatai išmetinėjo, 
kad kitos Onytės amžiaus mergai
tės visada prigelbsti savo moti
noms, kad Onytė ne moka ir neno
ri siūti, kad ji įsigilinusi į knygas, 
užmiršta apie viską ir verčia moti
ną rupintiesi ir dirbti virš pajie-
KM-
' — Oi, jau ta Felė, kuri nuo ma
žens pripratino tavų prie knygųI 
Negerai ji patarnavo, mato Die
vas! — verke tankiai motina,užpy- 
kusi už ką nors ant Onytės. Jei
gu bučiau žinojusi, kad tu busi 
teip nerangi, ne mokanti nė 
skalbti, nė siūti, nė išvirti, aš ne
būčiau daleidusi tavę nė literų mo
kinti.

— Pakęsk dar truputi, mamyte 
geroji I I>ar truputį — kalbėjo 
Onytė, rydama ašaras. — Dar po
rą metų ir aš atsistosiu ant kojų, 
uždirbsiu davinėdama lekcijas, teip 
dirbsiu, kad uždarbio abiem už
tektų. Felė buvo gera kaip ange
las, mamytei Aš ją visada garbi
nu, juk jai kalta už viską, ką mo
ku ir ką myliu.

— Na, na! Jai viską, o man, 
man, kuri dirba nuo ryto iki nak
ties, niekol Mokslas! Moks
las! Gerai butų, jeigu tą mokslą 
vargšai dykai įgytų!. .. Bet kur 
tau!.... Už viską mokėk! Kny
gų kiek reikia!.... Drabužių! O 
mokestis už mokslą!.... Iš kur 
imti ant visko? Dešimtis pirštų 
ir galva už viską atsako. O tai tik 
pradžia, trečia kliasa, o kiek dar 
reikial.... Sveikatą tik nužudy
si, o ar prieisi prie galo, Dievas 
žino! Žiūrėk kaip sudžiuvai! Ge
riau amato išmoktum. Aš kasdie-

• ną apgarsinimus laikraštyj skai-
• tau. Ko labiausiai įieško? Mer

ginų mokančių siūti, sukirpti, 
skalbti, i Jeigu tu ir pabaigtum 
mokslą, tai, rodosi, teip lengva

. rasti uždarbįI.... Jau tų išmo- 
1 kytų yra daugiau negu reikia. Da

bar jau tokia mada užėjo, kad net

turtingos ponios užsiima davinėji- 
mh lekcijų teip sau, ant pasilinks
minimo, pusdykiai, kad tėvui ne 
patiko duoti pinigų ant nusipirki
mo brangių pirštinių ir ant kitokių 
mažmožių. Jos ir ne pamislija, 
kad teip darydamos, veržia duoną 
jos reikalaujantiems, o ne turin
tiems.

Siuvama mašina vėl sudundėjo 
ir aruva žodžių vėl išlėkė iš moti
nos lupų. O Onytė sėdėjo pasi
lenkusi ant knygos ant kietos kė
dės,trindama šąlančias rankas.

Jos širdelė spaudėsi nuo neišpa
sakyto sopėjimo; ji pamylėjo tą 
mokslo svietą, didelį, begalinį, pa
mylėjo ne todėl, kad mokslas ka
da nors aprupįs materiališkai, bet 
todėl kad jis toks galingas, gražus. 
Prieš ją atsidarė naujas svietas, ji 
savė jautė esančia rinkute kokio ten 
apimančio visą žmogystę lenciūgo 
ir sulyginus su tuom, kaip begalo 
mažais rodėsi rūpesčiai apie kasdie 
ninę duoną.

Plačios mislys mergaitės siekė 
toli, ne mislijo ji apie tokią mažą 
rolę mokintojos. Ji turi eiti to
liau.... Ii eis šviesiu mokslo 
keliu, iš kur lekia drąsios mislys, 
taisančios naujus kelius, ji eis drą
siai, su užsitikėjimu ir įgaus pripa
žinimą ir garbę.

Ji užmerkė akis, o svajonės ap
siautė ją savo paslaptingu tinklu ir 
prieš ją nešiojosi nepagaunami, 
gražus, šviesus abrozdai. Ji matė 
kitokį svietą, gražų,begalinį, svie
tą idealo.

Pabudusi, ji žiurėjo nudžiugusi, 
kaipi nesuprasdama,kur yra.

Mašina vėl barškėjo, kokia ten 
amatininkė barėsi su motina už 
negerai prisiūtas rankoves; o per 
negerai užtaisytus langus veržėsi 
Šaltas, staugiantis vėjas, nuo kurio 
liepsna liampoj baimingai šokinė
jo.

Onytė vyniojosi į didelę palšą 
motinos skepetą, užkimšusi ausis, 
įsigilino į knygą, bet kartais reikė
jo daug darbo ant suvaldymo sa
vęs, kad surinkti visą atidą ant už
duotos lekcijos.

Kitą kartą ją apvaldydavo bega
linė apatija. Fiziška silpnybė ap- 
valdydavo kūną ir dvasią ir pylė 
į dvasią kartumą ir nuliūdimą. 
Prastai maitinama, niekada tikrai 
negalėdama atsilsėti, niekada ne 
matė Onyte ramaus kaimo, žalių 
girių, besimaudančių saulės švie
soj dirvų.

Vienatinis langelis mažutės vir
tuvės rėmėsi į palšą sieną, ant ku
rios Šlakai drėgnumo padarė fan
tastiškas figūras. Onytei rodėsi, 
buk prieš jos akis amžinai kybo 
nusitrynęs krepšiukas su knygoms.

Ant kiemo niekada nenutilo 
klyksmai. Čieli pulkai suskretu
sių vaikų ten dirbo visokias štu- 
kas, rėkaudami jaunoms gerklėms; 
prekėjai nuo ryto iki vakarui užki
musiu balsu gyrė savo tavoms ir 
žiurėjo per langelį į mažą virtuvę; 
elgetos, giedanti knarkiančiu bal
su litanijas, psalmes ir šokius tei
posgi lyg pamylėjo tą kraštinį lan
gelį-

Kaipi apsvaiginta klyksmu iŠ 
lauko,besijungiančio su barškėjimu 
mašinos, Onytė vis tankiau {puldi
nėjo į nervišką suerzinimą, apie 
jį pati nedaug ką galėjo suprasti. 
Tas ją labai kankino, visa jos dva
sia lyg trankėsi, kartais ją net 
baimė apimdavo; kaip kada ji ma- 
cbinališkai atkartodavo kokią fra- 
zą iš užduotos lekcijos ir nėjokiu 
budu negalėjo jos išmokti.

Dabar nuo tūlo laiko ant Onytės 
galvos gulėjo naujas rūpestis: rei
kėjo užmokėti už mokslą.

Jau ne vieną kartą jai kalbėjo 
mokyklos užveizda; be abejonės 
išbrauks ją iŠ mokintinių surašo; 
turi tą padaryti dėl kitų. Teip, jie 
tą iŠtikro padarys; jie juk nežino, 
kad aš negaliu, kad aš iŠtikro ne
galiu. Dar dvi mokintinės vilkino 
iki paskutinei valandai, bet dabar 
užmokėjo visos. Tik ji, Onytė, 
turi kentėti kančias nežinios ir 
abejojimo!.... Kas bus? Kas 
bus, jeigu motina ant syk pasakys: 
„Gana* Aš negaliu mokėti, aš 
neturiu iš ko, mesk mokslą ir ga
na.”

O ant galo ar ji pati nežino, kad 
namieje nėra nė skatiko? Kro- 
melyj valgomų daiktų dar duoda 
ant skolos, bet reikia žiūrėti, kaip 
kromininkė raukiasi, kada Onytė 
ateina. Kaip kada nuduoda, kad 
nemato.... Ji aprūpina dešimtį 
kitų pirkėjų, kol neva patėmija 
Onytę.

Ir kaip ji visada su piktumu kal
ba:

— Pasakykite mamai, kad ant 
galo ateitų atsiteistil Argi girdė
tas daiktas*. Mes teipgi neturtin
gi, mes negalime teip ilgai laukti. 
Tegul motina už palukenas pasiu
va Šituos drabužius Magdei — pa
sakė ji neseniai kaip ten švelniau, 
įduodama darbą.

— Gerai, aš pasakysiu mamai — 
atsakė Onytė suspaustu balsu, ku
riame girdėt buvo ašaros.

Ji nerviškai vyniojosi į sunešio
tą skepetą, .lyg norėdama pasika- 
voti nuo' svetimų liudininkų tos 
scenos.

— Kasgi bus!.... Kasgi bus! 
.... Mokestis už mokslą!.... 
Kaip aš užęnokėsiu už mokslą — 
kalbėjo mergaitė, besiskubindama 
namon, paklupdama ant kiekvieno

tinginio ant slidžių nuo lyfaas ak- ■ 
menų.

Ji ne mislijo apie tai ką valgys gfi 
rytoj; jos nieks daugiau neužėmė, I 
tik vien neatstojanti mislis, ką ji I 
pasakys rytoj „ten," kada paklaus į 
jos, ar atnešė pinigus?

Nuliudusi, įbaugyta, užmušta, ji 
vėl sėdo prie darbo ir tik sunkus 
dūsavimas kartas nuo karto veržė- r 
si ii siauros jos krutinės.

— Kad tai gyva butų Felicija! 
Dieve mano!

Ji pagelbėtų, .paprašytų už ją.
Bet Felė nuėjo ant amžių, nuėjo < ■ 
teip ramiai, kaip ramus buvo jos 
gyvenimas, pilnas pasišventimo ir 
neaprubežiuoto pasiaukavimo.

Onytė kaip kada dėjo ant jos 
kapo pigų vainiką iš eglių šakučių, 
daugiau nieks nesirūpino apie tą 
kapą, kadangi Felė nepaliko nė 
vieno artymo žmogaus.

Ką daryti Ką daryt!
Su ta mislia ji gulė į lovą, su ja 

kėlė rytmetyj ir sn plakančia šir- 
džia, kaipi nusidėjėlė, peržengė 
gimnazijos slenkstį.

Ant galo ant jos nupuolė nuo 
seniai laukiau^ smūgis.

įstabus daiktas: kada jai galuti
nai pasakė, kad ne reikalaųįa-Mau- 
giau ateiti į kliasą, nė širdis jos ne 
sudrebėjo kaip būdavo pamislijus 
apie užmokesnį. Ii buvd teip ra
mi, kaipi kad butų suakmeifcjusi.

Pasitaiko, kad ilgai laukiamas 
perkūno trenksmas, nupuolęs, pa
lengvina.
' Išsipildė!.... Abejojimai pasi

baigė!
Užpakalyj jos ir pryšakyj viena 

neiŠmieruota tuštuma.
Ii kaipi per miglą matė sanjaus

mingus besišypsojimus,jautė apka- 
binirpųp kelių sandraugių, labiau 
nudžiugusių negu besigailinčių dėl 
prašalinimo. Ir nieko, nieko 
.... tuštuma.... neaprubežiuota 
tuštuma krūtinėj. .

Ji ęjo sustingtai, nukleipusi 
kaipi stiklines ‘akis kur ten toli, 
nieko nematydama, sustingusi nuo 
sopėjimo, slinko kaip šešėlis, vie
na žmonių minioj, kaipi ne iš to 
svieto paeinanti, be gailesčio ii 
jo išmesta, prakeikta esybė ....

- Macbinališkai spaudė prie Šir
dies knygą, tuos pageltusius nuo 
vartojimo lapelius, kurie iki Šiol jai 
buvo viskuom.

Kam jie dabar reikalingi? Da
bar jų negyvos literos rodėsi jai 
kokia ten baisia ironija. Jos turė
jo būt tiltu, vedančiu į gražią atei
tį.... o dabar ? Tiltas tas nuner
tas. Ji nenužengs toliau. Terp- 
jos w.los ateities atsid^rė|P<perei- 
nama duobė. *

Ji žengė toliau, pasiduodama 
kokiai ten nežinomai pajiegai.

Kur eis ji? Ką veiks toliau?... 
Ją perėmė Šaltis; ji nežinojo kur 
eiti, bet jautė reikalą žengti, kad 
nutildyti kentėjimą.

Eiti, eiti kur ten toli be galo, į 
svietą, kur galėtų rasti mokslą, 
nuo kurio ją atitraukė, kurį nuo 
jos uždarė, paslėpė, išveržė dėl 
stokos pinigų.

Užstojo naktis. Motina pradė
jo nerimoti laukusi visą dieną.

— Ką ta mergaitė daro? Visai 
pakvaišo nuo to mokslo. Tikra 
Dievo bausmė! Kur ji dabar yra? 
Nėra ant ko nė drabužio pamie- 
ruoti. Pačiai reikia bėgti anglių 
parsinešti,- skundėsi kambario gas- 
padinei motina.

— Pirkite, mano miela, lioterijos 
bilietą su tuom numeriu, kurį aš 
šią naktį sapnavau, tikrai išlošite, 
tąsyk viskas kitaip eis.

— Kur man apie bilietus
u. ' \nt va'.MO \ u.-t-

k 
kutinj skatiką ant tų biaunų 
gų išleidžia.... Tikra Dievo 
smė.... Kur ji visą dieną pralei
džia.. ..

Perėjo naktis ir miglotas ry
tas....

Onytės ne buvol
J ieškojo jos, klausinėjo apie ją, 

kas ten parodijo apgarsinti laik
raščiuose,davė žinią policijai. Nie
kur nė ženklo.

Onytė prapuolė ant visados.

Vietines Žinios.
• — Pereitą sanvaitę pasimirė 
Chicagoj, galima sakyti, garsiau
sias mieste muzikas, Theodoras 
Thomas, organizatorius ir vadovas 
geriausios miesto orkestro*. Tho
mas gimęs Vokietijoj, bet Amen- 
rikoj užaugęs.

— Esantis paviečio ligonbutyj, 
policijanto pašautas žmogžudys 
Harry Feinberg, matydams, kad 
artinasi mirtis, prisipažino prie 
daugelio žmogžudysčių, išteisino 
kitus už jo kaltes be reikalo sėdin
čius kalėjime.

— Gyvenantis pn. 82i*4 ant 
Prairie avė. 70 metų senelis, Adolf 
Corbett, dėl menkos sveikatos, 
užsimanė nusižudyti. Atsuko gy
venime gazo dūdas ir dar tuom 
nepasiganėdindamas, įvarė dvi re
volverio kulkas į galvą.

— Grabėj ant Irving Park Bou- 
levard, ties 72 st., rado kūną gerai 
apsirėdžiusies 25 metų moteriškės. 
Daręs sekciją daktaras mano, jog 
ant jos, ant išvarymo vaisiaus, da
roma buvo uždrausta operacija,

Mutilated įVj
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Kauno gub. Saauliu pavieto.

Komitetas.

Box

luošiu

Kas Prisiims

9665,00 
. 259,71

pat ka* panede- 
Visu* Lietuviu* 
užpraszo prisira-

Torkoli nuo 
Sllvovits „ i

Ant 17 Akmena 
R>llręeu|j|ttro(idte

sveiką 
ir ner- 
dailina

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

723 W. 18th Street.
Nuo Stos Iki lOtoe ryto, 
nuo T-toe iki • vai. vakaro.

N«l,ltoB, Ūkui neo »-tos iki 10-UI ryto

Parduodu bucaernia ir groeernla lietu
viu apgyvento!* vietoje, bituką nuo ae 
niai gerai iaadirbtaa; prieiaatia pardavi
mo liga. Atelacaukti reikia aaitokiu ad
resu.

Dykai! Dykai!
G*u* kiekviena* Daktarilk| knygutę ap'~ 
Ilga* vyrų, moterų Ir valku ka, prtolua* 
•aro adre,ų ant adreso:

L—VA, P. 0. Bex 268,
MADISON SQ. N. Y.

i», Juoa- 
__ ,_________ levkleiius, 
Kepures Ir dėl Maraxaiku' 
parėdus.

Telefonus: Morgan 1382. 
Teiefonuot galima iaa kiekvienos 

aplinkos.

simire mano 
.rkauckas, 70 

palaidotas 
Jhicagoje.

_______________ Vilkavisskio 
pa ra p., Buvalku gub. Likosi trys dukte
rys, visos trys jau isstekeje ir gyvena 
Chioagoje. Kaa apie velioni norėtu da
ntuoti plseziau tegul rasso adresu:

Ona Vieniuniene, velionio duktė, 
334 Graad avė., Chioago, 111

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietą; nuo 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir iventadieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

Tegul parašo mums.
kas prisiuntė >1.00 iš Collinsville, 
Ilk, keno jis yra ir už ką?

• Redystė.

Balius Balius.
Chicago, 1)1. Draugyste szv. Fran- 

cziszksu* Serai, darė penkta metini ba
lių nedalioj, 29 d. sausio (Jan.) 1905 m. 
Freiheit Turner saleje 3417 S. Halsted 
st. Prasidės 5 vai. vakare, Inienga vy
rui su moteris 35c. Visus Lietuvius ir

Aukos Tautiškiems Reikalams.
Auko iss Brighton, Mas. surinktos ant 

kriksztynu pas J. Skutulą. A. Slavina- 
kis, K. Vaissvila, J. Pelrauckis, M. 
Petrauckiene po 50c. R. Perminate 30c. 
A. Gruszas 20c. J. Valentinas 25c. J. 
Skutulas, J. Skutulas, J.Permin po 15c 
J. Skutulas 10c. J. Vasiliauckaite 6c. 
Viso 93.36. 10c. nusitraukia ant per
siuntimo, siuncsiame 83.26. Poskyriam 
iss to: 92.00 mokslaei viams, o 81.26 kan
kinusiam*.

Eicdslor Iitcb Co.. 
VOO Central Bank Bldg, Chicag*.

HELENA DOBROSIKLSKA.
McKeesport, Pa.

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

kėk jam pinigu ui pamelavę, bet nusi
pirk knygele ui 15e., t*x kurios pat* in 
mokei atspėti ir isaskaitytl in k ai yru 
laime ar nelaime sau ar kitam kaip ir 
geriausias burtininkas. Pinigus ui kny
gele gali prisiųsti paestinems stempoms 
ant adreso: [20— 1]

Agent Church Goods,
Sta W. Box 14, Broūklyn, N. Y.

Paveikslai Kares
Maskolių su Japonais. Tikrai nalura- 

linki paveikslai tu baisiu muuiu, kur 
tokios galybes iuva musu broliu lietuviu 
b* jokio reikalo. 24x38 didumo preke 
91.00, 
nūs preke 
93.25.

F.PBradchulis
Attornej ud Coonstlor at Lai 
CUnber of Comneru Bldg. Roon TOS 
8. E. Corner LaSalle A Waahington sis Į 

CHICAGO, ILL.
Teiepbone Main 3643.

Wieaintelia lietuvy* advokatas, baigas i 
moksli [urisprudenciloseaion Amerikoj 
Weda protra* kaip etvllmkas teip ir 
kriminaliukaa visuose suduose.
Kės. 3112 A. Halsted arti 31 mos.

Tek Tardo 6046

Reikalauja 10 merginu prie sortavimo 
popieru.

Wntern Paper Stock Co., 
1456 Indiana av., arti 14 ui , Chicago.

lažiuku 4x7, ii u romu per iiuro- 
ui tuama 93.00, su žiūronu 

[13-1]

GARBUS PROFESORIAU;—
Kirgau nuo krh-lot metų uMegimu gumbo, 

vtoitkai sublugėjau Ir a u puolia u ant •veikalo*, 
tie prie daugelio gydytojų. bet vietoje gauti nagėrėjiroj. jaukiausi 
vi* blogiau ir daėjau iki tokio laipsnio, kad gyvastį* mano kabojo 
kaip ant plauko. nukaičiusi apie gan* Prof. Ooilins'o. non *u di
deliu nenoru. paruAiau pa* JĮ apvalydama savo lig* klau»dama rodo*. 
Nor* nepraiiau vaistų. vienok ji* juo* prisiuuti. Priėmiau ir pra
dėjau vartoti ir laipiniMtal mano (velkate augo irdaltar jaučiuosi 
Vtoitkai •veik*, kaip niekad kitados. Meldilu tad priimti nuo 
many* iimteriop* padėkavoo*.

Idant Dirva* suteiktų Tam U te i kuoilgiautį gyvenimų, siųsiu 
Jam malda*.

Chlcsgo, UI. Nedailioj, 15 diena sau
sio (January) 1905, Jaunu Amerikos Lie- 
vlu Pasilinksminimo Kliubas turės tavo 
10-ta balių palinksminimui visu Chica- 
gos lietuviu. Atsibus Freiheit Turner 
salėj, 3417—3421 8 Halsted st„ prasidės 
5 vai. po pietų, mušike profeeoriaus Fr. 
Kiefeiio. Inienga vyrams 35c, mote
rims 25c Ateik ant salo baliaus, o už- 
minsi visus savo rupescziu*. Jeigu ji 
tavęs nemili, ui auiveek ant saito ba 
liaus, o U pati va k s ra atiduos Uu savo 
•širdį.

Stoka moterų. - 
kad Suvienv: >s Valst: os

HK*£ę klausime stokos moterų. 
RNKi-kuriose užkampėse šalies jų 
yra mažiaus negu vyrų ir tai dėlto, 
kad daugiau gema vaikų negu 
mergaičių, o šeimynos paprastai 
turi po vieną kūdikį. Tas yra ga
limas daiktas. Moterys, nesiga- 
nėdinančios vien užlaikimu namų, 
platina lauką savo veiklumo link
mėje pramonystės, toje linkmėje, 
kuri lygšiol buvo monopoliumi 
rankose vyrų, yra daugiau linkę 
naikinančioms ligoms, iei jos ve
jasi tą mislį, kad jųjų bendradar- 
bystė turės pasekmę, tai jos turi 
atkreipti didesnę atydą ant savo 
organizmo, reikalaujančio sustip
rinimo. Ką rejkia daryti atsieki- 
mui tos gyvastinės pajiegos? Var
tokite Trinerio Amerikonišką Elik
syrą Karčiojo Vyno. Reguliuoja 
jis veikmę gromuliojimo organų, 
padaro naują, gryną ir 
kraują, sustiprina raumenis 
▼us, išblaivina protą ir 
skaistumą; žodžiu sakant padaro 
moterį idealu gražumo ir meilės. 
Duokite pamėginti išbliškusiai ir 
silpnai merginai, motinai, sergan
čiai vienvaliniu skaudėjimu gal
vos, senai, sergančiai moteriai, o 
su nusistebėjimu pamatysite <reitą 
ir pažymų įveiksnį. Ant pardavi
mo randasi visose aptiekose. Juo
zapas Trineris, 799 S. Ashland av. 
Chicago, III.

Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių, - 

Inejimos per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III 
■M KtgraiMi* viwi kM&M&a * M* uniMiMMię 'ta. Mgalėjo itoigydyti. atiifau»kti j *w*ę gydyvyėią k pa»4-

‘ gyti rnut* NAUJA 6U0A. kuri* yn laik*«ia« «2 Mkiai4«agą

TEISINGIAUSIA FIRMA 
Laikrodėlių, iMciugAllę, žltdų. tpilkiĮ. 
tkripktĮ. kl*rn*ty, (įeitų, kencertlnką, 
armonikų, Ir tL
Kada tik reikalausi H virtmlnPtų 

daiktų, tai kreipkis pas M. J. Dami- 
jonatti į Chicago, o čia gausi ge
riausių gatunkų tavorus ui mažes- 
nię prekę negu pa* svetimtautį.

Jeigu dar neturi mano kataliogo, 
tai raiyk kendien prisiusdam* ut2c 
markę dėl paČto kaktų, o katatiogą 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis 
3108 8o. Halsted 8L, CHICAGO, ILL

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyczln. 

Gyvenimas viriui Aptiekos.

CHICAGO, ILL.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garnus medi&kas užžiurėtojaa, užbaigęs vokiAkus ir amerikoniAkua Univeraite- 

tua, bu daug metų patyrimų yra autorium, terodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiĄkų, nerviškų ir nžeisenėjUBių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriemti jis sugrųžino sveikatą ir tvirtumu.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki lazgyjimLii.

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

Ir abelnai vyriškas ir moteriškas privatiškas slaptas ligas ir teipgi ligas vaikų.
Dras Collins gydo tik tokias ligas, kurias gali užtikrinti, jog tikrai išgydis.
Arti ar toli gyvenate, rašykite pas Drą 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.

—Detektyvai Wooldrige ir Kane 
atsilankė.ruime Idaho ColonialCo. 
ir Oreano Mining Co.225Dearborn 
str. ir paėmė visus raštus ir kny
gas, bet viršininko tų prigavingų 
kompanijų,Huntero,iki. šiol nepasi
sekė sugauti. Hunterui iki šiol 
pasisekė prigauti daug žmonių ir 
|brukti jiems neturinčias nė jokios 
vertės akcijas.

— Sudžia Barnes nusprendė ant 
viso amžiaus į kalėjimą gerai Chi- 
cagos policijai pažįstama plėšiką, 
Jamesa Hogan. Šivom kartu teip 
sunkiai jį sudžia nubaudė už už
puolimą su peiliu Rankoj ant ei
nančios gatve motAį^kės, bet jis 
jau ne vieną sykį už panašius dar
bus buvo lengviau nubaustas, o 
kad lengvos bausmės ne pataisė, 
tai šiuom kartu sudžia uždėjo di
desnę. Šita gal ant galo pataisys.

St. Kraj*w*kl Ugdytai *no reumatiim* 
ra*k*M. k*|*M ir »tr*»ioMt 

Breckton, Hm.

J. Kvaderu, 
1501, 5 W„ Chlc*<o Haifht*. III.

PajiMikau aavo pusbrolio Pranei**- 
kaus Rapsso, Kauno gub., Baiauliu pav., 
Papylė* vol. Aurilu sodo*. Ji* pat* ar 
kaa kita* taikai* duoti iin* ant adreso:

Martin Benus,
Lincoln Co , Bloomville, Wia*.

Morris Forst čk Co.
Con l-Dd At®., A Smlthfield St., Plttsbirg, Pt

Guodotinom* teutiaikoen* ir baž
nytinėm* draugystėm* ia*dirba:y 
Karuos*, Amarikoniazkaa 
Well«waa, Bzat 
tas, K u kardau,

bet nepasisekė; operatorius, nega- 
lėdams ją užmigusią nuo chloro
formo prikelti, kūną išmetė į gra-
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Nauja Paskolinimo ir Budavo- 
Jiruo Draugyste ant Weat Side* po 
vardu 81 mano Daukanto. Pirma savo 
susirinkimą turėjo 2 d. sausio, 1905 m. 
Kasierius ir kiti direktoriai yra u i* i* Va
te geras kaucija*. Norinti paimti akci
jas ssitoje draugystėje, gali ta padaryti 
bile kokiu laiku kreipkamieai prie p. M. 
Meldaiio, 68 W.35 st. Susirinkimai drau
gystes yra laikomi ten 
Ii* ant 7:30 vakare, 
troksstancius sau labo 
■syti.

03-1)

Likvidacija Lietuviu Korporaci
jos.

Brooklyn, N. Y. Ssluomi pranessame 
visiem* akcijonieriams. Lietuviu korpo
racijos, kad ant extra metinio *u*irlnki- 
mo 30 d. gruodžio 1904 m., tapo nuspręs
ta gyvybe minėtos korparacijos galuti
nai užbaigti.

Viso parduota akcijų 57.
Su-inkta pinigų
Istmoketa........ .

NESIUSK PINIGU!»»

Gyduole 
gelbinga nuo ligų plaučių, kepe
nų, inkstų ir skilvio. Išgydo vi
suomet negromuliojimą, užkietėji
mą, katarą skilvio, neturėjimą val
gomo ir visokias ligas paeinančias 
ąuo 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 Medicine Co. 
826 Milvaukee av., Chicago, Dl.

Pasarga sergantiems vyrams.
Vtei *M»4te.iatal (.magi gydymai per (to- 

■ate* yra tik vUtojlm* piaiga aao li«oaia 
gu tikit, ta teisybe te reikalaajate pagelbo* aa. 
aAalkrvciiama lytlnka bei aervteaka te kitokia 
liga (teagydoto* aao girtybe* — aaMaaat galia* 
iaduoii gyduole*> tu auta Muojaaiia Methsd*. 
aao kūno* tukataaeatel paalceibeto ■*• aorl 
rodoa. tepgtataoeaia a* >*.. (teapu. • gaa. via. 
■lala kaip te ka daryt.

Koeuigxberg SpeclslUts,
Box 10*. No. South Eigbt Steeet. W lllteasburg.

Brooklyn. M. Y.

Fr. Bugsils,
13 South *t., Somervllle, M&ss.

Psjieszksu savo brolio Vincento Vsi- 
tulionio, Vilnim* gub., Trsku pav., 
Nemunaicsio miesto. Jis pat* ar ka* 
kits* teiksis duoti žine ant adreso:

Jo* Valtulionis,
Sheepshead Bay, N. T.

3 metu aaaa rugiu* ar kovais* Arielka *1 ft<>c gaL 
ft .. .. .. .. .. .. <»<»> .4* " „ M N .. • JMX ..
to ’ » „ - ., *aoo ..

Rum tarška*). *U OO. Kummel Q.ftO.
> Port wiue II 50. Sber

Chicago, UI. Bsiuomi praneesu vi
siems gentetos, draugam* ir draugėm*, 
kad 2 d. sausio 1905 m. * 
mylimas tęva* Vincas 
metu senas ir 4 d. sauaio lapo 
ant Norvrood Perk kapu, 
Paėjo iss Pažeriu kaimo.

Liekasi ižde................>...........9406,29
kurie bus padalinti ant akcijų.

Paskutinis susirinkimas, ant kurio bus 
issdalinti pininigai, atsibus 25 d. sausio 
1905 m. po num. 73 Grand st. Teiksitės 
prisiunstie akcijas, arba pribūti* paljr*.

Komitetas.
Fin. sekr. V. Karalius.

[20— 1J 274 Wythe avė.

Pirma* Metini. Balius!
Kast St. Louia, Iii. Dr-te Šimėno Dau

kanto ir S. L. A. 88-ta kuopa ture* aavo 
balių 14 d. sausio (January) 1905 m. 
Prasidės 7 vai. vakare saleje 8. Yocio, 
541 Collinaville av. Inienga gyrams 25c. 
merginoms dykai. Bu* gera muiika ir 
■magus pasilinksmlaimes kokio dar E 
St. Louia'. nebuvo. Ssirdingai kviecai* 
visu* apsilankyti.

Už 5c. marke (štampą) gaus 
'Sienini Kalendorių. Adresuokite:

A. OLŠEVSKI, 
924 33rd Street, 

’r Chicago, III.

Kaulai kur tu 
Tį begi? Nugi pae 

Petrą Salėki ne. 
labai isitroeakM, o 
pas jj galima atai- 
vedyti, dm jis turi 
puiku ir s*alte ba- 
varške alų, gardžia 
ru,ka ocsisacsena 
arielka, cigaru* net 

įsa Havanos, o isssigerus gauni žmogus 
Kiku užkandi kiekviena diena, tai Jau 

iau su tamlste kalbėti negaliu Lik 
v.tkas turiu skubinti*. Prie to Jis turi 
puikia sale d.l veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už liumocxiu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pa* ma
ne, o au Jum patemnuaiy už dyka viso- 
kiuou retkaiuoM ir proveme. Atvažiavę 
tu kilu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Nzlakfs,
8831 Aubarn ar., Chlragv, III.

(Tarpe 92-1 o. ui. Ir 33-io Pi.) 
Telephonu Yards 6011

Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

Komitetas.

Balio*!
Montreal, Canada. 21 d. sausio 1905 

m. atsibus balius Lietuviu Paszelpinio 
Kliubo saleje antjkertes St. Catherine ir 
Parthenais ui., po nr. 79. Inženga vy
rui su moteris 25c. Bus puiki muzika 
ir smagus pasilinksminimas, azokiai 
prasi d e. 7 vai. vakare ir trauksis iki 6 
vai. ryto. Visos Lietuviu* ir Lietuvai
tes kuoskaitlingiausiai užpraszo susi
rinkti.

„Darbininku Viltis“, 
Smagiausias

Lietuviszkas Lai krauti*.
Netilai ko jokiu partijų *- dėlto jo' ži

nios teisingiausios. Itzeina ka* aubata 
<r k asilu oja tik 91.50 už visus metus. 
„VILTIS" savo skaitytojams duoda di
deles dovanas: laikrodžius, laikrodėlius, 
auksinius žiedus ir tt. Kaip gauti u* 
dovanas, paaisskinta „VILTIJE,” Pa
taisyk Poetai Card’e suimdama* savo

U< dykB P0™ DUDQ*riU 
„VILTIES su paaiszkinimais, -m

Adresą*: [27—1)

„Darbininku Viltis,”
8HENANDOAH. PA.

Pasilinksminimo Baltus.
Chicago. Bubatoj, 14 sausio darau 

pasilinksminimo balių, ant kurio grajia 
gera musika, bu* daugybe jaunimo ir 
kiekviena* atsilankęs galės gerai pasi
sukti Ir pasilinksminti. Todėl visus 
aplinkiniu* Ir pažystamus kvieesiu alsi 
lankyli, o busite kuogražiausisi priimti.

Jos Kovarskis, 
1196 8. Oakley av., Chicago;

kaip Ialkro4*to r»a 
ra.tw*o a.t • ■•«•. Ra 
»iyk taojaa*. . mra t»o>a« 
pritlaaito* bl>aei»ma aat 
pardaviaajimo Kada tea- 
paHaoal pmlaak

Demicele Matukaitienė it gydyt a nuo 
nerviikame ir Senkau* skau- 

dajimo krvtiitejs.
St. RavmotKl. Quj , Spal. S0 d. ISOttn 

BRANGUS PROFESORIAU COLLINS:—
Turiu didelį tnuuruma praueAti Tam tetai, kad a< imu te»u ra tetų* linkio, Minaitė*. PradiOamat juo* buvau anteitiu luonii? N-ra' 

mjau miegoti, naktimi* kaitau, viduriai bmro tugrde. rvdtoi beveik 
negalimuiMigromuliot I mano mateų. Mano viduriai buvo barniai te 
puati. Širdis tilpna ir kepenys ligūstos DnAinSa rauko* negalėjau 
vartoti ant nieko, boro sustirtai i* peties ir gaila teisingai pasaktu.

Aito* negalės Hnvko nuo jUM( gydymo ir aė negali usu risti 
sodinį jums padekavoti ui jūsų darbf.
..'"*5!. "T** T»va. idant Tamlste ilgai gy
ventumel dėl padarvmo daug gero (iame sviete kitiems, sergaatiems 
trtp kaip ai. Gali Tamivta »uuaudo<i Aitą laiAka kaip tau patinka 
jei manai, kad jis prisuH* prie gelbSjimo kitiem* vargšams pasveikti'. 
A» tinau, kad jeigu Tam teta nebotum man pagelbSjes. tai buCiau M- 
sidurp kape, nes pertoji buvau nuėjęs.

A« gydiiausi pas mvo namų daktara ir praleidau daugvbe pini 
gų. kartaisji asM> bite Į te vėl atkrito liga. At teipgi turf jįurou 

budo “J“ mane apleido, lukštenti sykių aTlu Ta 
m Olai. Ai ataugau ant dvylikoel svaro nuo pradėjimo imti )usu 
vaistus te bus man linksma nepasakoti kotnam apie jutų gvdvmo bud, ir apie tai. kį Jto padarėifclmanf*. v S K. .

Su iirdingumu OLIVER CLONTIER. ®

Pajieszkoilmai.
Pajiesikau doros lietuvaites ant ap- 

sivedimo nuo 35 iki 30 metu amžiaus. 
Asz esiu 40 m. senas ir turiu groeerne; 
atsiszaukisnti turi mokėti gerai lietu- 
visikai raszyti ir maž daug angliaskai 
kalbėti. Geidžianti areziau dasižinoti 
malones ataiszaukti ant adreso:

John Kutsin, 
Box 297, Wilburton. Ind. Ter.
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Pajieszkau savo keturiu pusbrolio — 
Konstantino Kriukio, Jono Grigonio, Izi
doriaus Grigonio ir Juozapo Riaubos, 
Kauno gub., Vilkmerge* pav., Raguvos 
vol., Meszkiu sodžiaus. Jie patys ar kaa 
kita* teiksi* duoti žine ant adreso:

Stanislovas Juszka, 
307 Caledonia st., Kenocha, Wi*.

Pajieszkau savo brolio Antano Būgai
te Kauno gub., Sziauliu pav., ir parap., 
Koscziko palivarko, 4 metei kaip Ame- 
rįkoje, gyveno Mahanoy City ji*, Pa. 
Jis pat* ar ka* kita* teiksis duoti žine ant 
adreso.

į Guodotiniemi Kunigams iwdir* 
ba.- Kapas, Arnotas, Dalmati
kų*, Alba*, Stulas irwi»u» baž
nytiniu* parėdus. Visokį darbu at- 
'lieka artistisikai in laikę.
[ Noredamoe guodotino* Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

dsrbas butu priderančiai atliktas ir tuom'sūsiėlpti sawo teutetę, pameskit* ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
‘ 115 W. Dlrision St, Chieafo, UI.

JONAS 8ZOLI8,
Pirko narna už 96000 00 pn. 4508 8 

Laflin st- Chicago, III. ir atidarė ja 
me

Groeorne Ir Bacstri*.
Užlaiko azviežia ir gera tevora ir visk* 

parduoda pigiau negu kiti. 
(3—25—05)

Skaitykite, ką guodotiaas kuo. 
F. S. Walaszkewicz sako apie gy
duolę Kobolo Tooic:

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, 
ilgai. Galiu sanžiniškai patruli 
gyduolę Kobolo Tonic nuo pami
nėtos ligos. Tegul tie, kurie ser- 

risj, .pas Kobolo
TTol.v Medicine Co.

Velydams viso labo, liekuosi, 
sn pagarbe

Kun. F. S. Walaszkievicz, 
Misijonierius.

Kobolo* yra labai pa

ti, kur bus svetingas priatn.mas ir gera 
proga pasilinksminimui Ir pasibovijimut 

Komitete*.
(27-D

Chicago. Dr-te A pašvietimo Broliu, 
turės savo treezia metini bailu su baloj, 
31 d. sausio, 1905 m. Pulaskio salėj, 800 
Ashland av. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Tykietes vyrai [su rnotere 35c. Pelnas 
nuo Baliaus eis ant naudos padidinimo 
Draugystes knygyno. Szirdlngai užpra- 
sso atsilankyti visus lietuvius ir lietu
vaites, senu* ir jaunus, merginas ir vai
kinus pasiszoktl ir pasilinksminti. Vi
si sveczial bus visame užganėdinti. 
Muzikantei bus pirmos kliasos ir grajt* 
vien lietuviškus šiokiu*. Neužmirazki- 
te jog balius-buajsubatoe vakar* tai ne
dalioj galima pasilsėti.

Komitetas.

Ekstra Susirinkimas Auszros 
Dr-tee.

Atsibus pas Juozą Giri jota, 97 Canal- 
pirt av. 7 vai. vakare, 16 d. sausio 1905 
m. Meldžiame visus sąnarius susirinkti. 
Bus galutini rinkimai centraliszku vir- 
szininku.

Nerviszki Vyrai.
Vyrams reikelatejanUam. pagalbos urieameta 

kop.j• garsaus recepto dykai Na 0 .0 D
na apga. ingus raistus, tiktai recep

te. .na aaasroa
a Ta Asai Al.

Šri peaart* yra vyrams .esrteatos aerrtti
kos stetestoa. kane per savo jaeeyvtee klaida, ja 
papilde Klastykite mano patarimo. Raitokite 
eaad. petestuoiut spesvioga* vstetea, e tek teta t- 
kaa dirita. '‘tpeelaltetet" te kttet e.Ukutlat be 
vertas gydymai Neo diria aepegyslle, o aceta
tai vartadaml vslttat tas alky tl te pilvo Atebctlo- 
>me. ataaedlstite visa sistema ir padarysit, 
tavo ilge aeittgydoma

Daag meta sts k.ntejaa savo ja e a ys tos klai
das, asrvisskema. naktlates tekėjimas, skoka 
vyrtsskamo. stips, atailaty, stoka atnbtoijot. 
aeramama, (edleguma. ttreaa tkaadejlma. visa- 
tįsy nesllplma ir u. kaip paikstas pirkęs te var
tojęs visokias pateateotas rydaotet tr viską ka 
tik ittzirdrt. Ant galo buvau priverstas vailuo- 
U In Eropa Įurrlbo. Jl.tttoll pat gertu daktare, 
kurt man. ir Itsgydr.

To daktaro recepte, pagal kart man vaistai 
bevo atrattyU, art te dabar taria pas save. Kaip 
tai snakn yra pagyti aso ta liga esi tinau tat 
patyrimo, todrl ast noria Ir kitas pagelbėti. Kaa 
maa apratiyt aavo liga, aa* jam pasiusiu nSpe- 
esetvtame lalttk. to recepto kopija su patari
mais dykai. Au jau gavaa atimtus iaiaika iaa 
visa ttloa ttallea krautu aso vyru, kerte raeso 
kad imdami veista* pagal sty recepte vislatkal 
pagijo, teip kaip Ir ast.

Recepte utrsaiytl supras bet nuodingi vai
stai ir roovptaa teip persu y ta t kad veistos gali
ma gauU kiekvienoje geroje apttekoje a* motut 
Kauras Gavę receptą, jei neaoretlle patys elU 

apUeka u išlali soti valttut, tai parusėkite 
man. o esi jums juos asla Chioagoje pasirūpin
sią te prtsiunslu. Aat nata nešiu C O. D. kad 
IttvIlioU neo jus pinigas, arba parduoti jnmls 
vaistus, kurtu jus nenorite. Jeigu paterayslte 
mane kame non neteisingu, galite tol paganyti 
uitame poakiame lalkrautyje.

Stl pasarga gal nebus daugiau ganlnama. 
taigi raškykite man stiandlaa, o gausite to re
cepto kopija te ntkallngus patarimu t dykai 
tuojau a Bry paaiulttlma au galia atllkU be jo
kiu jums kasat u. Adresuokite:

C. Bcniton, p. h. bet 655, Chicago. III.

Kasiswai lurastss ■edKiast piaeMe.1 
meee veistai yra paeesmlngiaaai, gydo daugybe 
Ilgu Flsukua tikrai ataugina, slinkimą, ptete- 
kaaaa. papeerkeo ir dangei kito ilge su naujas- 
sta bedu lindikai gydymas, puraasyklto pas

Prt»i. J. M. Kninilsa
Ne< York ABrooklyn, U. 8. A.

Gink siinos Įruias daiktas dykai 
Vaikinams, merginoms ir ktekvteaam prte.u | 

sius- Dvasi, apmokamus paėsta ir penerysim 
M arttkallakas bitu tori jos, kurtuos Kiiavitns 
PtniTU Pinas Pardavės juos pu 1O<- koSaa 
prisiusi mumis 6U 40. o mes gavę pinigus 
iuojaus pęslu n Sime ta a už tavo darbe I>t*ai 
viena iu aunkctlae parodytu artikulu: (I) 
Greta Hamlltoa S kalibru nsnaanta. (•) gra 
tu auksinta amertkoaisakais viduriais Lanmo 
dbu. Isarodanti lyg auksinis gvsrsatuotus aa n metu, (X) graiia, pilno didumo MsriDoujta 
(4) gratia 1 pėda sugesta Liauta. (*) oidete 
Assoiiia. «B> auksinto Laik^odsu, (?) bekau
ks su H tuaino sidabriniu Puriau ir VIDELCIC, 
(*) pilna tolteUnl MOK ELI. (•) grino aukso 
ZIK6a,(IS) Importuota geriausio plieno BR1T- 
Va. (II) grotu PEILI, (lt) rrsiu lt coliu ilga 
sukalėta motertsska ant kaklo LKNCIVGELI 
su kompesellu, (II) grotu auksinto KRYŽELI, 
(14) gralis s te r Ii ng sidabro BRANSOLETA. 
nite tavoral yra augasctlaastos vertos te duos 
Tomistai nore dirbti dėl savo utdsrbto tr dėl 
musu namo, kuris yra sslame btanyje jau 1* m.

Atlas JeweleryOo., Dept. SI, 
Metropolitan Block, CHIOAGO.

Naujas Įlszradimas.
Musu naujai limsta* Ir patvirtintas 

fsriausię daktarų vynas, vadina****: 
■T*f« Tsaie" jmfsrtaasažaair svrikiam- 
aia* už visu* kitu* iki 4k»1 buvusiu* kar
čius ir kitokiu* vynu*. TogoTonic pns- 
iaiina visokia* liga*, kaip lai: H> uat 
tiitna. nouraijna. akaudajima vidurių, 
snnkumę ant krūtinis, i*ipri taiso a- 
petitę: žodžiu sakant yra reikalinga* 
kiekvienam žmogui Mes tarnaudami 
savo fuodotiniems taiitiečiam* vėjy, 
jame dAl peraTtiCrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai brasta vynę Togo Tonic. 
Preke už butelį*91.00*. už tutina 97.50 
Reikale prabom atsmaukti ant adreso:

TOCO WINE CO.
517 ■dmaukes A v*.. CHICAGO. ILL

Komitetas.

8-tan Metinis Balius.
Dr-te* 8zv. Jono Kriksztitojo atsibus 

nedalioj 22 d. sausio 1905 m. Freiheit 
Turner saleje 3417—3421 So. Halsted st. 
tarpe 34 ir 35 uL Balius prasidės 4 vai. 
vakar*. Tikietas porai 25c. Užpraszo- 
me visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai.

Komitetas.
(20-1)

Ar yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą^u’^'-’^r*f 
Z)rą E. C. COLLINSĄ. Visi laikraščiai per dešimtį metų yra rašę apie jo nepalyginamą sugie- 
bumą gydyti ligas, kurios buvo laikomos už neišgydomas Įritu Daktarų.

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

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

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

Perskaityk kelis iš sekančių pripažinimų. Tegul pasako kiti, ką Prof. Collins yra 
jiems padaręs Pat$ t*U.

* * ' BRANGUS DAKTABE:—
AMt Sirg»“ ■*> sretoes vraertfka ilga,

kart kta-kert giltas teKto mano erge-
.'SP' - W sumas levo tekste, teip kad bemat

T ar pere!įkyriau m »vtete. nes jas *px>-
į* tZSjb ’ ’Uko k™)*is Ir jaoėtaasl vutikal be
® - , vį? y pejtegoa. Deiiarist į tai. kad ėjau pas
w visokius ipectaltetua (r daktaras. To-

■te WvS»Ai» fc'u gr>rbdaroa*l paskutlšo*.
y ka>p akysianti, britvo, — parakiau pas

4Ž Tamlatf. Profesoriau, ir Tamlste aui-
lt- t i urėdą maa aat mano prarymo prisius-

i’*'* f, erpilsai per teis sanvaites atgavau
fe.'» s ” 4; > 9 n P*lo4 svelkatg. teip kad aptivedšiau

- t ir dabar esiu laimingas.
' ■'J ?? T.d« priimk Tamteto nuo many*

t ' *'• V ped**1*. kurių stengsiuosi parodyti rr-
■. iii® kontenduodama, Tamistoe sugtebum^.

santinitkum* vistems mano pažįsta-
' Į ’ K' mirma te melsdamas Otevo. idant Ta-

mtato užlaikytų aavo globoje ir dėl 
gero tmoniyn 

WALF.RYAN OSMdLSKI, 
Mato St.. Puterson. N. J.

4 Mumf atslunskite s**e otOrelua ARIKLKV". Mes parduodam* rolkatau-
I >nttem vtea issdirbini aaro MstUurato, u* tokias pat prektaa. kaip te perk u p
■ estai turi utmoketi Si i arielka neina per keletą ranku, bet gaunate atacatol
% nuo tesdtrbejo. Galite būti persiliudiju, ked bus osysta.

Mus yra didiiausta ir vrretiausta uAsltlkrjimo krautuve Suvienytose Vaisti-
II ■ }<w. atslunsime jutai gereanl tavom ir pigiau negu koke nors kito teip vadian-

M ■•ditlltarue" arba perkupcslua
Mra garsu tuo jaute aavo lavorua Jeigu kuomi nor, jum! nepatiktu, galite 

augratlntl mului mea a|>m<>kealiue kaulu, ir augražinaime junti Jutu pinigu.
Kiekviena, banke, Pitteburg <■ jumi paaakya kad mua todla yra vertas u*al 

tikėjimo. Btuuaklte pinigus, arba money order arba alampaa ir kaip tik apture 
.iltie, tuojau, lat.luiialtne Jum apalrllavuua Me* apmokame K, prroo kaaitua to 
rytu* nuo Chicaro ant apeteltaviinu nuo So iM> ir daugiau Aut visu apateliavtmu 
in .akaru* nuo Cbieago me* uuleklaiaiu- Ii ta nuoajimtl nuo uiuau prvke* am 
tavom, bot pirkėjas turi pats adstokrti etpmso kaaitus

— J Su savo pirmu apsteltavimo kad prisiunstie 10 adresu, tavo kaimynu, mes 
atelun.utie junil uS tol viena kvorta garsau, osysto namu darbo Hlackl-<ry Vy- 

X RaSykile klausdami pusi apeito prekių
Žeminus paduodaase keletą tos musu prekių:

•M M»te virsi 
9M MS o „ 
•M-OO w „

—- ----------90 OO m ..
Pure Uackberry Wlne »1 «O.

W1m 1150.

^■■■Atiduosim Pinkus
-e i Z4T SJ'teu Ttena tkrvneie J Jeta's Keld Kerą 

Jk Iuž Mr nei.
-J.ua. ^Įte^pna. etlaudrjtmo gly te* te- 

k--limo.

m- • - . k .

duollu kataltogu kurtame vra apraaiv 
ta su vte», W Ilgu ir kaip nuo ju isssigydytk 

John'l Supply Ho«9 cmcJoo. ILL

. tr ,r *u,,*totaa*, »y ■
r rišike, ar mote riesk**,

H K 
' Huntinn ' lui.ital, 

■' lįtej'jĮĮįj; 'VĮLjCvIe^*^* W : ’ *'■“ •■•* r-«iu
’• • »• -arto.am«. 

eieklnkeUe 
aipo senauetal talka 

taikantis; gvarare 
tvotas ant J5 motu 
Msy laikrodėly postu*. 

atsreO. O. D. aat ktaketoao adreeo, ,a pavolyje- 
■* toaegsa«laooti Jeigu bes toks kaip raaae- 
ree. eSoiBokek eapsuMi SS 76 te atoodžB* 
kaastu, te pasiimk laikrodele. tai na, Matokak 
no vieno cento. Aušink, kad e* toki pat tatooe- 
d,:y kitur motut HMA f»** lstfes*M|* Žfe1 
prededaM M< sektante Ubai gr«As teeoiugoty 
tu kompasu dykai.

Pirmas Lietuviukas Hali u na*.

Bell’ Phon* 968-X E' Phone 1063-A

Geriausia* alus. Puikiausi Havanos ei 
garai, Importuoti Vynai ir kiloki šėri
mai. Savininkas geras lietuvis, apsipa 
žine* su visokiai* bisaiai* reikalaujan
tiems rodąs duoda dykai. Apaliaaky

JULIUS GALMINA, 
4b0 Mechanic st, Camden, N J

Ali e*u *enteu«la* gpecijall*ta* Chk«T>| nuol*- 
tlnlam gydyme vyrlaska Ir ux*eneju*lu II*m.
A*z iszgydau nuodugniai kraujo ui- 

nuodyjima, reumatizmą, užsenej tįsia* 
paslaptingas liga* ir ligas paeinanezia* 
nuo žagimo save ir iazdykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta pluimi*. 
szirdies, užyma ausvse tr galvoje, dre- 
bejima kraujo, oameunavusiu* paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltona* ple
ntas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjauriu* ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indu busiąs akis, n u be girna 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo, negalėj ima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuro*, 
inkstu, kepenų ir skilvio liga*. Jeigu esi 
□uolatai nuvargęs ir greitai padalantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
lys yra nusilpnėjo jog negali atsakaneze 

'atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėsta* kokia liga, tu
ri tankiai szlapinti* diena ir r*1*— 
ateik ar raszyk pas mane o 
teisinga ir tikra rodą dykai

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

KINU VISOKIU U8U OTKM.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietnviszka knyga apraszanczia vi
sa* vyriszka* ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydyti.

Dr.B.M.ROSSK^\U‘i«
Ofisai *tid«rytH» kasdien n no 9 iki 4. Panedello. 

Seredo*. Petnyezio* ir Rubato* vakarai* nuo 6:30 
Iki a Nedetlom nuo 10 iki 1.

i',1 r Mutilated j

J.ua
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