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Politiszkos žinios.
Revoliucija Maskolijoj
Persigandęs savo tanių 

darbo po {paskutinių kraujo 
praliejimų ir žmogžudysčių 
Peterburge. carafc p>asidavė 
po Įtekme pagarsėjusio iš i sa
vo žiaurumo reakcijos pase
kėjo kunigaikščio Sergijais. 
Ant prikalbinėjimo Sergi
jaus, caras už jeneral guber
natorių Į Peterburgu |>askyrė 
žinomą iš savo žiaurume re- 
akcijonierių. buvusį Maskvos 
policijos vipšiuiuką, jenerolą 
Trapovą, kuriam davė ueap- 
rubežiuotą valdžią aut visų 
urėdų, net ant mokyklų ir, 
žinoma, ant visų miesto gy
ventojų; jie pradėjo savo 
darbą nuo areštavimo nužiū
rėtų ir jam nepatiukančių y- 
patų: kaip sako, aut Trepo- 
vo prisakymo, Peterburge su
areštavo jau su viršum 5000 
ypatų, žinoma turinčių dide
snę įtekinę, arba pnisigarsinu- 
sių kokiais nors darbais ant 
žmonių labo: suareštavo tei- 
posgi raštininkus, profeso
rius ir tt., kurie paskutinėj 
dienoj prieš kraujo pralieji
mą buvo pas vidaus miuisterį 
Sviatopolk Mirskį, norėdami 
sulaikyti jį nuo kraujo pra- 

• liejimo.
Po paskutinių skerdynių, 

Peterburge ramiau, apie nusi
raminimą praneša uet Ameri
kos konsuliųs į Washingtoną, 
dalis bailesnių darbininkų 
bando grįžti prie darbo. Ant 
Tre povo prisakymo, prekėjai. 
kurie buvo užkalę su lentoms 
savo pardavinyčias, turėjo 
lentas nuplėšti ir atidaryti 
pardavinyčias. Bet ar tai 
yra tikras ramumas, mirties 
ramumas iagązdintų žmonių, 
ar tai yra tik tuomtarpinis ii- 
sėjimasi ir rengimąsi prie 
naujo, dar smarkesnio pasi
kėlimo — sunku, toli būvant, 
Įspėti. {Svetimų kraštų ūkė- 
sai, gyvenę Peterburge, kaip 
antai: vokiečiai, anglijonai, 
amerikonai stengiasi prasi, 
šalinti iš Maskolijos ir, pa
laukti ramesnėse vietose, kas 
toliau užgims; kasgi dėl svar
bių reikalų negali prasišalin
ti, tai siunčia savo pačias ir 
vaikus į Vokietiją. Matyt 
tie neužsitiki dabartinei ra
mybei ir laukia vėliau dar 
smarkesnių kraujo pralieji
mų ir dar didesnių maištų 
caro sostapilėj, į kurią ir ca
ras nedrysta atsilankyti, ma
tyt, neužsitiki ant apgynimo 
net tokio žiauraus satrapo 
kaip jenerolas Trepov. Iš 
tikro, gaila būt, jeigu pralie
tas darbininkų kraujas neiš
duotų vaisių, jeigu,nepąisant 
ant visų aukų, dar labiau, su- 
sidrutintų caro pašlemėkai.

Trepov pašaukė pas savę e- 
sančius Peterburge užrubeži- 
nių laikraščių koresponden
tas įr pagązdino juos išviji
mu, jeigu rašytų ką tokio, 
kas jam. Trepovui, galėtų ne
patikti. Nežinia, ką^ ant to
kių begėdiškų gązdinimų at
sakė užmbežinių laikraščių 
korespondentai. Laikraščių 
pareiga rašyti tei. ybę, nepai
syti ar teisybė patiks, ar ne
patiks žmogžudžiams ir žmo
nių išnaudotojams. Kur 
teisybes rašyti negali, kur 
juos gali gązdinti jeib koks 
satrappalaikis — iš ten geriau 
prasišalinti, negu pildyti 
vien tokių niekšų reikalavi
mus. Gaila, kad terp esan
čių Peterburge svetimų laik
raščių korespondentų neatsi
rado nė vieno tokio, kuris bu
tų išdrįsęs Trepovui, ant jo 
gązdinimų, teisybę į akis pa
sakyti.

Po kraujo praliejimų Pe

terburge visi laukė, kas bus 
antroje Maskolijos sostapilėj, 
Maskvoj. Čia teiposgi su- 
štraikavo apie 100000 darbi
ninkų, bet čia susirėmimų su 
kari u mene nebuvo, ant au 
trų skerdynių darbininkai 
nedavė progos. Dabar ran
das garsina, buk didesnė da
lis darbiuiukų .sugrįžo prie 
darbo, bet nereikia užmiršti, 
kad rando žinioms negalima 
tikėti: antai, po skerdynių 
jos pagarsino, buk Peterbur
ge tik 93 ypatos likosi užmu
štos — tuom tarpu iki ketver
ge dienai ant vienų tik Vol
kovo kapinių palaidojo 157 
užmuštus, o kiek palaidojo 
ant kitų kapinių, nežinia, 
kadangi laidoti užmuštus po
licija daleidžia tik naktyj. 
Sėdintį Maskvos viduryj. 
Kremliuje, kunigaikštį Ser
gijų apėmė baimė: prie visų 
įėjimų stovi drūta kareivių 
sargyba, kas iš paprastų žmo
nių turi su kokiu reikalu eiti 
į Kremlių, turi pasiduoti re
vizijai.

Didesnį pastovumą darbi
ninkai rodo tuose miestuose, 
kur nemaskolių yra daugiau: 
Saratove, Varšavoj, Rygoj, 
Revelyj, Liepoj u j, Lodziuj, 
Rodomiuj, Odesoj, bet ne 
Kaune. Kaune, kaip guber
natorius pagarsino, didesnė 
dalis darbininkų sugrįžo prie 
darbo. Saratove maištai pra
dėjo nykti, bet per savo kvai
lumą, kazokai su kančiais už
puolė ant grįžtančių iš mo
kyklos vaikų ir baisiai juos 
sumušė. Toks biaurus, ne
žmoniškas kazokų pasielgi
mas suerzino žmonės ir štrai- 
kierių eilės susidrutino. 
Svarbiausi vienog iki šiol 
maištai yra Lenkijoj ir Latvi
jos miestuose: Rygoj, Liepo- 
juj ir Mintaujoj. Rygoj su
sirėmime minių net keliolikas 
kareivii) likosi užmuštų. Lie- 
pojuj darbininkai nutraukė 
telegrafų d ratus. Atsisakė 
dirbti laivų varstotuose ir to
kiu budu rengimas kariškos 
laiVynės likosi apstabdytas.

Geriausiai laikosi darbinin
kai Lenkijoj, ypač Varšavoj, 
Lodziuj ir Radomiuj. Čia 
darbininkai nenusigando ka
reivių, Varšavoj prieš kariu- 
meuę stojo jau ne su nuo
goms rankoms, bet daugelis 
turėjo revolverius ir kitokius 
ginklus. Susirėmime darbi
ninkų su kariumene ant Leš- 
no gatvės, net kelios dešim
tys kareivių krito. Tas pats 
buvo susirėmimuose minių su 
kariumene Lodziuj ir Rado
miuj. Varšavoj nedirbančių 
darbininkų yra apie 300000, 
o Lodziuje 100000. Suštrai- 
kavo duonkepiai ir duonos 
mieste pritruko; kas bu
vo iškepta — tą išpirko didž
turčiai, o varguoliai gauti ne- 
gal. Štraikieriai sustabdė 
štritkarihs, 29 d. sausio pra
dėjo daužyti pardavinyčias, 
ypač rando degtinės krautu
ves. Mokyklos, teatrai, 
dirbtuvės ir pardaviuyčios 
uždarytos, žiburiai ant gatvių 
nedega. Girti uzarai ant 
Maršalkinės gatvės užpuolė 
ant angliško vicekonsuliaus 
ir sukapojo jam su kardais 
veidą ir teip sumušė, kad rei
kėjo gabenti į ligonbutį. 
Konsuliui be mažo ‘ tas 
pats neatsitiko ant kitos ga
tvės. Angliškas randas jau 
atsišaukė į Maskoliją, reika
laudamas išsiteisinimo.

Tūli užrubežių laikraščiai 
mena, kad dabartiniai mai
štai, nors darbininkai tuo- 
jaus ir nieko nepelnytų, vis
gi išduos šiokius tokius vai
sius. Ant nuraminimo nors 
mažai reikalaujančių randas 
buk rengiasi sušaukti teip

vadinamus žemiškus soborus, I 
kurie galėtų painformuoti 
valdžias apie reikalus viso
kių Maskolijos kraštų. Tas 
vienog nedaugelį galėtų už- 
ganėdinti.

Londono laikraščiai garsi
na, buk Czenstochowe nežinia 
kas metė dinamito bombą į 
kariumenės kazermės. Ei- 
pliozijos buk daug kareivių 
likosi užmuštų ir sužeistų.

Tie pats laikraščiai prane
ša, buk netoli Žitomiro, gabe
nami į karę rezervistai iš trū
kio su ginklais pabėgo ir pri
stojo prie maištininkų. Jei
gu visur kareiviai tą patį da
rytų, nėra abejonės, kad lai
svės draugai pergalėtų caro 
despotizmą; gaila, kad karei
viai nenori padėti ir tarnau
ja niekšui carui.

Maskoliškas raudas išlipi- 
nėjo atsiliepimus, kuriuose 
buvo piarašjta, buk Anglija 
ir Japonija savų pinigais pa
laiko" Maskolijoj maištus. 
Angliškas pasiuntinys užpro
testavo prieš tokį apkaltini
mą ir pareikalavo nuo Masko
lijos išsiteisinimo.

Stačiatikiškas sinodas išlei
do atsišaukimą Į tautą su nu- 
peikimu maištų ir prisako 
stačiatikiams klausyti caro ir 
jo valdžių; iškeikia popą Go- 
poną, sukėlusį maištus; kad 
sumažinti jo įtekinę ant žmo
nių, policija apšaukė Jį žydu.

Dabar pasirodo, kad popui 
Goponui pasisekė ištrukti iš 
Trapovo kilpų. Jis iš Peter 
burgo prisigriebė į F1 Olandi
ją, o iš čia, prie pagelbos pri
laukiu maskoliškiems revoliu- 
cijonieriams finnų, perėjo į 
Švediją ir dat>ar yra Stokhol
me, Švedijos sostapilėj.

Kaip paduoda paskutiniai 
telegramai, Varšavoj per dvi 
dieni ant gatvių traukėsi 
kruvini susirėmimai žmonių 
su kareiviais; tuose susirėmi
muose 200 žmonių likosi už
muštų ir pašautų. Kariame- 
nė prieš žmonių miuias var 
tojo netik karabinus, šobles, 
bet ir kanuoles.

Į užrubežius atėjo telegra
mai, jog dega miestas Lietu
viškas Brastas, Garteno gu
bernijoj, po Vardavai drū
čiausia Maskolijos tvirtynė 
ant vakarinio rubežiaus. Se- 
bastopoliuj turėjo būt teipgi 
maištai, kadangi suareštavo 
900 ypatų.

Vokietijos įtekmingi rašti
ninkai ir mokslo vyrai, pasi
kvietę į pagelbą amerikonus, 
ketina nuo caro pareikalauti, 
kad iš kalėjimo butų paleistas 
garsus maskoliškas raštinin
kas Gorky. Nora raštininkai 
neturi ant rankos pamojimo 
kariumenių, bet caras jų pri
vengia labiau negu kariume
nių. Prancūzijoj, Austrijoj, 
Italijoj ir Amerikoj gyvento
jai kelia neprilankias carui 
ir jo valdžioms demonstraci
jas, išreiškia sanjausmą jo 
nekaltoms aukoms.

Maskolija bandė Prancūzi
joj užtraukti antrą piaskolą 
iki 160 milijonų doliarių ant 
tolesnio karės vedimo, bet po 
paskutinių maištų prancūzai 
atsisako skolinti pinigus teip 
ant žodžio vien caro rando; 
jeigu paskolįs, tai reikalauja 
kad Maskolija, teip kaip 
Turkija, užstatytų, atiduotų 
po Prancūzijos užžiura muiti- 
nyčias, kad iš muitų prancū
zai galėtų atgauti savo pini
gus. Matyt, su caro valdžia 
eina blogai, jeigu prancūzai 
tokius reikalavimus stato. 
Jeigu iš pradžių svetimi kra
štai nebūtų Maskolijai skoli
nę pinigų, ji karės nebūtų ga
lėjusi nė pradėti, o be karės 
ir maištų nebūtų dar buvę.

Kare Mas ko lijo* su J a po 
ni|a.

Kad nukreipti gyventojų 
ir užrubežių atidą nuo užgi
musių Maskolijos viduriuose 
maištų ir kad tie maištai ne 
atimtų stovinčiai prieš ja lio
niečius maskoliškai kariame- 
nei noro kariauti, Kurop>at- 
kin bandė vėl žengti pr y ša
kiu ir liaudy ti, ar neptasiseks 
japoniečius kiek atgal nu
stumti. Tikėjo gal, kad ja- 
poniečiai nebus gerai prisi
rengę; ant galo juk patarlė 
sako, Jog skęstantis ir už pei
lio griebiasi, o caro valdžios 
iš tikro skęsti pradėjo ir jos 
paskęstų, jeigu jų priešai bu
tų geriau prisirengę ir susior
ganizavę, jeigu turėtų suma
nius vadovus.

Bet bandymai Kurop»atki- 
uui kaip paprastai jam eina
si, ir šiuorn kartu nepasisekė. 
Iš pradžių rods Jis pasiskubi
no pranešti į Peterburgą jog 
paveržė Jai>oniečiams kelis 
kaimus ir 5 mylias nustūmė 
pryšakines ja|>oniškoa kariu- 
meuėe dalis, bet dabar pra 
nešė, jog apeiti kairįjį šoną 
japoniškos kariumenės nepa
sisekė. kadangi buk dėl biatt 
raus oro jenerolas Grippen- 
berg neįstengė užimti Sande
liai terpkalnėe; per tai nusi- 
grūdosi toliau maskoliška 
kari u menė, kad jos su vi«u 
japoniečiai nesumuštų,turėjo 
grįžti į senas savo stovyklas. 
Kuropatkiu stengėsi prasi
mušti per kairįjį šoną japo
niškos kariumenės. Pryšaki
nes kariumenės dalia, kadan
gi prieš jas ant syk stūmė 
65000 kareivių, ištikro nu
stūmė, |>aėmė net apie pusan
tro šimto Japoniečių į nelai
svę, bet toliau patiko dide
snes Japoniečių pajiegas, tu
rėjo greitai atgal grįžti, į ne
laisvę Įiateko 600 maskoliškų 
kareivių ir oficierų. Kazokų 
vadovas, jenerolas Miščenko 
ir jenerolas Kondratovič li
kosi pašauti ir turėjo vadovy
stę atiduoti kitiems.

Mušis turėjo būti gana 
smarkus, kadangi japoniečiai 
maskolių nuotrotas paduoda 
ant 10000 kareivių, savo gi 
ant pusės to. Tame, nieko į- 
stahaus nėra, kadangi japo
niečiai gynė savo pozicijas 
besilaikydami už apkasų, ma
skoliai gi, . žengdami pryša- 
kin, buvo atidengti, ant ly
gaus lauko.

Po skerdynių Peterburge į 
Paryžių ir Londoną nuo karės 
lauko atėjo žinia, buk Kuro- 
[>atkin pradėjo tarybas su 
viršininku japoniškos kariu
menės ant užbaigimo karės ir 
tą telegramą perleido masko
liškas cenzorius. Kiek tame 
buvo teisybės, nežinia. Jei
gu tarybos ir buvo pradėtos, 
tai, matyt, besitarianti nega
lėjo susitaikyti, kadangi p>a- 
skui Kuropatkin bandė ženg
ti pryšakin.

Londono laikraščiai piagar- 
sino, buk viena dalis Kuro- 
patkino kareivių susibunta- 
vojo, atsisakė klausyti oficie
rų ir reikalavo užbaigimo ka
rės. Kiek vienog tame yra 
teisybės — nežinia.

Tie piats Londono laikraš
čiai garsina, buk japoniška 
admirolo Togo laivyne pa
skirta dabar ant apvaldymo 
prigulinčios Maskolijai dide
lės salos Sachalino, priešais 
upės Amūro įtaką ir ant blo
kavimo porto Vladivostoko, 
kad tvirtynės tos appginėjams 
nieko jūrėms negalima būt 
privežti.

Japioniečiai drutina savo 
karišką laivyną: namieje 
baigia dirbti kelis naujus ka
riškus laivus ir kelis povan
deninius; nuo Hamburgo

garlaivių kompanijos pirko 
vieną pmaažierinį garlaivį, 

i kurį perdirbs į karišką; An
glijoj tei|M>sgi dirbdiua kelis 
laivus; derasi au Chili respu
blika, nuo kurios nori nu
pirkti nereikalingus jai lai
vus, o nuo Columbijos pirko 
3 laivus.

Japoniški laikraščiai garsi
na, buk nuo Baikalo į rytus 
Si berijus geležinkelis teip li
kosi išpustytas, kad trukiai 
gali bėgti tik iki Baikalui, to
liau nė kareivių, nė maisto 
jiems negali privežti. Ka
dangi Rytinė Siberija retai 
apgyventa, tai nuvalymui 
nuo sniegu kelio nėra |>akak. 
tinai darbininkų; reikėjuos 
gabenti iš Europinės Masko
lijos, o ant to reikia daug 
laiko.

Vengrija. .
V engrijoj pasilmige paaria 

mento |>aeiuntiuių rinkimai. 
Išrinko didesnę dalį rando 
pirieėininkų, ^alininkų visiš
ko atsiskyrimo Vengrijos nuo 
Austrijos. Net Austrijos 
ciecorins ptrisilaiko nuomo
nės, kad Vengrija atsiskirs 
su visu nuo Austrijos ir su
tvers atskirą, neprigulmingą 
viešpatystę.

Isz Lieto vos.
Iš Vilniaus.

Turinčią aprūpinti sužei
stus kareivius maskolišką 
Raudonojo Kryžiaus Drtę ap
kaltina už visokius biaurius 
darbus, tiesiog už vogimą 
žmonių kareiviams sudėtų pi
nigų ir aut nelaimes, apkalti
nimai pasirodė labiau negu 
teisingi. Vagia draugystes 
viršininkai, vagia jos praskirti 
kolektoriai. Balandžio mė
nesyj Vilniaus ir Vitebsko 
gubernijoj ant Raudonojo’ 
Kryžiaus Urtės rinko aukas 
pirofeaorius Senigon, Žema- 
tin ir dar apie keturiolika a- 
gentų surinko Vilniaus ir Vi
tebsko gubernijose didelius 
pinigus, bet Juos sau pasilai
kė, kaipdabar pasirodė. Ant 
užklausymo aukautojų nė 
augščiausi draugystės virši
ninkai visai ne atsako, taigi 
Jie proteguoja apsivogusius 
savo ptagelbiniukus.

Vilniaus miestas piradėjo 
dalinti malkas beturčių šei
mynoms nuo naujų metų 
(pagal amerikonišką kalen
dorių).

lapkričio mėnesyj nepro
tingi Vilniaus gubernijos gy
ventojai, ant sudrutinimo 
maskoliškos kariškos laivy- 
nes, sudėjo: į Vilniaus pavie- 
čio kasą 4983 rubl.. į Šventė 
nų 111 rubl., į Vileikos 118 
rubl., į Trakų 37 rubl., į Aš
menų 137 rubl. Taigi ma
tyt, kad trakiečiai yra pro
tingiausi.

Naminė pramonė Vilniaus 
gubernijoj.

Pagal surinktas statistiškos 
dalies Vilniaus Techniškos 
Draugystės žinias, naminėj 
pramonėj užimtų yra Vil
niaus gubernijoj išviso 2114 
ypiatų, kurie produkuoja ta- 
vorų už 236096 rubl., arba 
ant kiekvieno išpuola po 58 
rubl. 42 kap. Iš tokio už
darbio žmogus negali prasi- 
maityti per metus, taigi ma
tyt, kad ta pramonė yra prie
du prie kitokių darbų.

Apdirbimu medžių ir išdir
biniais iš jo užsiima 742 dar
bininkai, jie per metus pradir
ba tavorų už 23336 rubl., tai
gi ant darbininko išpuola po 
31 rubl. 46 kap. Puodžių y- 
ra 281, jie padirba puodų už 
8710 rubl., taigi ant vieno

pmslžiaus išpuola 37 rubl. 70 
kap. Plytninkų yra 138; Jie 
padirba plytų už 22500 rubl., 
tai ant kiekvieno išpuola p>o 
110 rubl. Degimu kalkių 
užsiima 2, išdega jie už 200 
rubl., taigi ant kiekvieno iš
puola po 100 rubl. Smali
ninkų yra 48, jie išdega sina 
los už 5900 rubl., tai ant 
kiekvieno išpuola pro 125 rbl. 
S kuru išdirbejų yra septy
niolika. išdirba jie prer metus 
skurų už 7160, taigi ant 
kiekvieno išpuola pro 508 rbl. 
Mezgimu pirštinių ir pančia- 
kų užsiima 760 moterų, dau
giausiai žydęlkų; pradirba jos 
tavorų už 4^000 rubl.,tai ant 
kiekvienos išpuola pro 63 rbl. 
16 kap. , Pynimu gurbų užsi
ima 11 ypatų; padirba tavo
rų prer metus už300 rubl., tai 
ant kiekvieno išpuola 27 rbl.
3 kap». Vijimu virvių užsii 
ma 50 ypratų, daugiausiai žy
dų; produkuoja jie prer me
tus ta voro už 200 rubl., tai 
ant kiekvieuo išpuola vos pro
4 rubl ant metų. Kepimu 
Iraronkų užsiima 120 ypratų; 
iškepta jie prer metus baron- 
kų už 120000 rubl., tai ant 
kiekvieno išpuola p»o 1000 ru
blių. Žinosią, reiktų dar 
priskaityti audimą, bet kad 
ūkininkai savo audimus retai 
ptarduoda, tai tą šaką nami
nės išdirbystės sunku sukon
troliuoti. r

L
Lietuviškai ne lenkiškai

Vilniaus katalikiškas vy- 
skupras Rodp atsišaukė prie 
maskoliško vidaus ministerio 
Sviatopolk Mirskio su prašy
mu: 1) kad katalikiškose 
dvasiškose ;seminarijoee Vil
niaus vyskupystėj butų mo
kinama lenkiška kalba; 2) 
kad laidojant numirėlius, 
daugiau kunigų galėtų daly
vauti, ne *vieu trįs, kaip tai 
daleista dabar ir 3) kad mo 
kyklose Lietuvoj tikėjimo 
mokslas butų mokinamas len
kiškoj ir lietuviškoj kalbose. 
Iš tų prašymų, Mirsky suti
ko išpildyti pirmą, antrą su
tiko išprildyti tąsyk, jeigu 
vietinis gubernatorius nieko 
prieš tai neturės. Užtai ne
sutiko, kad Lietuvoj moky
klose kas nors, tame ir tikė
jimas, butų mokinamas lenki
škoj kaitroj: Mirsky atsakė, 
kad Lietuvos mokyklose ka
talikiško tikėjimo mokslas 
gali būt mokinamas tik ma
skoliškoj, ąrba vietinėj, taigi 
lietuviškoj kalboj. Iki šiol 
vienog, rodosi, kad Vilniaus 
ir Kauno yyskupystėse kata
likiško tikėjimo mokslas nie
kur nėra mokinamas lietuvi
škoj kalboj. Gal už tai di
džiausia kaltė puola ant mo
kinančių tikėjimo kunigų, 
kurie, negalėdami mokyti 
lenkiškai, lietuviškai nepa
norėjo ir sutiko priimti caro 
kalbą vietoj kalbos Lietuvos 
katalikų.

Caras Lietuvoj.
Biaurus Lietuvos skriaudė

jas, maskoliškas caras, p>a- 
skutinėse pereitų metų die
nose vėl valkiojosi neprašy
tas px> Vilniaus guberniją. 
Pirmiausiai išlipjo iš trūkio 
ant stacijos Žalioji, kur pri
ėmė urėdųinkus ir suvarytas 
ūkininkų1 valščionių deputa
cijas (liūdna butų, jeigu 
valščių deputacijos be prie
vartos sveikintų jų tėvynės 
budelį. Rd.). Čia caras tei
kėsi net pjadėkavoti staršinai 
Lebedevo valsčiaus už suga
vimą tulip atkalbinėtojų re- 
zervos kareivių nuo keliavi
mo į karę. - Paskui vėl susto
jo ant stacijos Bezdanų, kur 
vėl priiminėjo urėdninkų ir 
ūkininkų deputacijas. Da-

bar p>o paskutinių skerdynių 
Peterburge, turbūt, negreitai 
išdrys valkiotiesi px> jo bjau
riausiai, yp^atoj maskolių dar
bininkų, nuskriaustą Masko
liją.

Iš Lietuviško Branto.
Užveizda Pagiri nių gele

žinkelių tariasi su kitais va
karinės Maskolijos geležin
keliais ir su jais drauge nori 
B ras t e parengti spieciališkus 
kursus išlavinimui geležinke
lių mašinistų, kadangi jų 
trūksta ant vakarinių gele
žinkelių. Mat randas daug 
mašinistų ir jų piagelbininkų 
piaėmė ant Siberijos ir Mau- 
džurijos geležinkelių.

Iš Minsko.
Paskutinėse dienose parei

tų metų Lietuviškame Min
ske atsibuvo miesto rodos sa-* 
narių rinkimai. Reikėjo iš
rinkti 50 sąnarių: 47 rodos 
sanariai ir 10 kandidatų., 
Pirmą rinkimų dieną išrinko 
tik 17 ir daugiau išrinkti ne
galėjo. Pagal tiesas, Jeigu 
miestas negali susitaikyti ir 
neišrenka Į paskirtą laiką ro
dos sąnarius, tai gubernator- 
pialaikis gali be rinkimų pra
skirti savo kandidatus. To 
p»abugo rinkėjai ir ant galo 
išrinko: 9 advokatus, 4 dak
tarus, 7 inžinierius, 8 dvar
ponius, 3 augštesnius ured- 
ninkus, 3 oficierus ir 8 y p a tas 
kitokių inteligentiškų profe
sijų. Iš seniau buvusių mie
sto rodos sąnarių išrinko tik 
22

iš Keėicos. Minsko ęub
1 d. sausio šių metų Min

sko apskričio sūdąs čia prer- 
kratinėjo provą žydų:Miliovi- 
Čio ir Korčevo, apskustų, buk 
jie, kad gauti krikščionišką 
kraują savo macams, supjau
stė ranką ūkininko vaiko 
Novniko. Ant ministerio 
prisakymo, prova atsibuvo 
prie uždarytų durų, nežinia 
kodėl: ant išnaikinimo įtikė
jimo į skerdimą ant macų 
krikščioniškų vaikų, pranašias 
provas yprač reiktų prerkrati- 
nėti prie atidarytų durų, kad 
visi matytų, jog tos visos pa
sakos neturi tikro pramato. 
Šitoje provoje prisaikintiejie 
sudžios, žinoma, ne žydai tik 
krikščionys, rado visus ap
kaltinimus minėtų žydų be 
pramato ir Juos išteisino.

Iš Mintaujos, Kuršėj.
Atkako čia štraikuojančių 

darbininkų prasiuntiniai iš 
Rygos ir surengė teiproagi 
štiaiką. Visos esančios mie
ste dirbtuvės likosi uždary
tos. Gubernatorius sutrau
kė į miestą kariuraenę, liet 
susimušimo su darbininkais 
nebuvo. Ant prikalbinėji
mo prolicijos, darbininkai ra
miai išsiskirstė, bet į darbą 
neina.

Iš Dorpato, Latvijoj.
27 d. sausio darbininkai, 

studentai ir teip žmonės, 
vaikščiodami gatvėmš, kėlė 
neprilankias carui ir jo val
džioms demonstracijas. Mi
nios žmonių, vaikščiodami pro 
miestą, apršaukė carą žmogžu
džiu. Policija neįstengė 
maištininkų išvaikyti, reikė
jo į pagelbą šaukti kariume- 
nę.

Paskiria katalikiškus ku
nigus.

Maskoliškas vidaus mini* 
steris dvasiškoms valdžioms 
daleido praskirti katalikiškus 
kunigus: nuolatinį prabaščių 
prie koplyčios Mažeikuose, 
Kauno gub., teipiosgi laikyti 
nuolatinį kapielianą prie ko
plyčios mieštelyj Gaščunuo- 
se.

Žuvių auginyčios
Tūli kapjit.alistai iš Lenki

jos pjagarsino, Jog nori pirkti 
Lietuvoj netinkančius žemdir
bystei žemės plotus: piesky- 
nus, pelkes, durpinyčia- ir 
ant jų žada parengti pradus 
žuvių auginimui. Iš to tiki
si sulaukti gero p>elno. 1^ 
dėl gi Lietuvos p>inigu<xlai 
savo pinigų neapverčia ant 
nieko tokio, kas Lietuvai ga
lėtų ant naudos išeiti, bet ve
lija joje surinktus pinigus 
mėtyti užrubežiuose?

Iš Petrapilės.
Ant naudos Lietuviškos 

Savitarpinės Pašei p m* 
Petrapilėj, salėj Pavlovas, 
antrą dieną Kalėdų buvo pa
rengtas literatiškai-dramati- 
škas vakaras. Atlošė drama
tišką paveikslėlį Margalio p. 
a. Musų bajorai. Buvo ir 
monologas p. a. Paskutinį 
kartą, parašytas Vaišganto. 
Sekantis vakaras ketina būt 
25 d. vasario; duota bus dra
ma „Mindaugu", bet nežinia, 
kas gali dar Petrapilėj atsi
tikti iki tam laikui.

<
Iš Rygos

Rygoj visos dirbtuvės liko- 
si^uždarytoe, visi darbininkai 
pristojo prie štraiko. Laik
raščiai neišeina.

Reutero telegrafo biuras 
pugarsino. jog 26 d. sausio 
Rygoj buvo smarkus susirė
mimas štraikuojančių darbi
ninkų su kariumene ant 
miesto gatvių. 30 darbinin
kų likosi užmuštų ir pašautų. 
Vienas pjolicijoe ofiieieras ir 
du kareiviai tapo mirtinai su
žeisti.

Užrubežių laikraščiai p>a- 
garsino, buk pagarsėjęs ma
skoliškas raštininkas, Maksim 
Gorky, Rygoj likosi suare
štuotas. Čia jis atkako p>as 
savoisergančią moterį. Caro 
piaskirtas Peterburgo diktato* 
rius, jenerolas Trep>ov, sveti
mų laikraščių korespjonden- 
tams apireiškė, jog tas yra ne
teisybė. Nežinia todėl, kas 
teisybę garsina: užrubežių 
laikraščiai, ar jenerolas Tre- 
px>v. - Caro tarnai, vienog, 
jau tiek melo į svietą praleido, 
kad jiems nelabai kas nori 
dabar tikėti.

Is Liepojaos, Latvijoj.
Liepojuj darbininkai tei- 

pjosgi štraikuoja. Dirbtuves 
veik visos uždarytos^ austrai- 
kavo ir p>orto darbininkai, 
p>er tai nėra fcam iškrauti 
atėjusių su tavorais laivų, 
nė prikrauti turinčių išplauk
ti iš piorto. Pasiliovė darbai 
ir kariškame p>orte, štraikuo- 
ja darbininkai ir taisanti ka
riškus laivus. Liep>ojuj. 
bent iki šiol susirėmimų 
darbininkų su kariumene ne
buvo, bet vienas žandaras li
kosi užmuštas. Štrai k nejau
ti darbininkai nupiaustė te
legrafų d ratu a

Iš Kauno.
Kaip kituose didesniuose 

Maskolijos miestuose, tei p1 i» 
Kaune veik visi darbininkai 
suštraikavo, bet užsilaiko iki 
šiol ramiai. Gubernatorius 
išleido į darbininkus proklia- 
maciją, kalbindamas juos 
grįžti prie darbo ir užtikrin
damas, jog caras pasirupis 
pagerinti jų būvį (gal karei
vių karabinų šūviais į begin
klių darbininkų minias, kaip 
tai padarė Peterburge?)- Gu
bernatorius gązdina darbinin
kus aštriais padavadijimais 
(turbut • tokiais kaip) Peter
burge), jeigu bandytų mai
štus kelti. Po gubernato
riaus atsilieprthui kelias 
dirbtuves bandė atidaryti, 
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b*»t paskui jas vėl uždarė. 
Paliovė bėgioję-, ir ulyčluiai. 
karai. Kareiviai sutraukti 
ant miesto pliacių, bet iki 
žiol jie neturėjo progos 
ant darbininkų išbandyti tai
ku m jį savo karabinų.

Iš Prūsų Lietuvos.
»7 d. aausio. avetlyčioj 

Draugystes Buto Klaipėdoj, 
lietuviška Skyrimo Drtė at
laikė susirinkimu, ant kurio 
buvo ir parlamento pasiimti
nys Gaigalatis išduoti rokun- 
diĮ skirūjams iš savo darbo 
parlamente. Šitas pasiunti
nys tarnauja vokiečiams kon- 
servaty vatus, prie jų priguli, 
tegul todėl vokiečiams ir ro- 
knndas išdavinčja, lietuviams 
už jų balsus pastorius Guiga 
lat nieko gero nepadarė. Tą 
dieną turėjo atsibūti ir rinki
mai viršininkų Skyrimo Drtės 
ant sekančio laiko.

Rumšuose susitvėrė Pasko
los draugystė, kuri likosi jau 
valdžių užtvirtinta. Pirmas 
jos susirinkimas atsibuvo 7 
sausio.

Paskutinę dieną senų me
tų Prūsų Lietuvoj siautė au
dra. sniego pustymai ir vėtra, 
kuri miestuose ir ant kaimų 
daug stogų nuplėšė; ypač 
daug vėtra blėdies pridirbo 
giriose. Šaltis buvo iki 20" 
pagal Celciaus termometrą. , 
Trukiai mažųjų geležinkelių 
tą dieną visai nebėgiojo.

Antrą geležiui tiltą per 
Nemuną iki Tilže pradėjo 
jau dirbdinti ant plianto i 
Tauragę. Dabar kala Imlius 
ant dešinio kranto ir smulki
na akmenis. Prie to darbuo
jasi 20 darbininkų. Plytny- 
čiose užsteliuota 200000 ply
tų.

Netoli Pilavos, laike vė
tros išplaukę ant jūrių du 
žvejų laiveliai susidaužė. 
Prie to 10 vyrų prigėrė.

Jūdytų girioj, netoli Kara
liaučiaus, atsibuvo dvikova 
terp dviejų tyčia čia atvažia 
vusių maskolių. Vienas, 
dvarionis Oelson, iš Kuršės, 
likosi mirtinai pašautas ir. 
turbnt, klinikoj numirė.

Netoli Goldapės geležinke- 
berijos šovėjų batalijono pa- įj0 trufcjo ratų likosi sudra- 
šautas Juozas \ išniaučkas is žydas iš Maskoliško-
Kauno. Prapuolė: Juozą* Lietuvos, kuris norėjo 
Linardas is Vilkmergės pav,. keĮiantį į Karaliaučių į akių 

'187 tė^hnento: nimušti: Juo- kliniką gydytiesi. 
za* Čapas iš Panevėžio pav.,  
Mikola Sipavičia. Panevėžio 
pav.; prapuolė: Antanas Isz Amerikos. 
Rindaila; pašauti: Juozas 
Varža, Stanislovas Uiciliauc- 

— vinį iš Panevėžio pa
viečio; Konstantinas Bui- 
vidas iš Šiaulių pav.; Juo
zas Semežis iš Panevėžio pv., 
Konst. Balčikonis iš Panevė 
žio pav., Jurgis Kukutis iš 
Panevėžio pav., Jonas Cenė- 
nas, Šiaulių pav., Jonas Sen- 
kevičia iš Panevėžio pav., 
Adomas Žolduk iš Panevėžio 
pav., Kazimieras Jarmuševi- 
čia iš Šiaulių pav., Jonas 
Nacionis,' Petras Pucevičia, 
Kazimieras Nudas — visi iš 
Panevėžio pav., Bronisl. Ko- 
roblis teiposgi iš Panevėžio 

v pav.; prapuolė: Stanisl. Se- 
Jreika, Juozas Bover, abudu 

iš Panevėžio pav., Sergijus 
Zabnev iš Raseinių pav.; pa
šauti: Juozas Spakutis iš Ra
seinių pav., Juozas Kisielius 
iš Raseinių pav., Robert Os- 
lenich iš Šiaulių pav.. Anta
nas Jonaitis iš Šiaulių pav. 
Užmuštas Petras Rupeikis iš 
Zarasų pav.; pašautas Jonas 
Dekenis iš Zarasų pav., Ka
zimieras Gustaitis iš Šiaulių 
pav.

IŠ SUVALKŲ GUBERN.: 
užmušti: Antanas Pėža, 
Jonas Varnelis, Jonas Bur- 
k lis ir Jonas Vaščega: pra
puolė: Juozas Slavickis, An
tanas Zdanavičia, Jonas Pa- 
cirkonis, Antanas Janavičia. 
Pašauti: Gregorius Stanulis, 
Antanas Rudainskis, Vlad. 
Roslovski, Simanas • Jogis, 
Jurgis Živaitis, Petras Re- 
raikąs. Jurgis Vilk, Mikola 
Sveicer, Jurgis Karalius, duo
tas Mikolaitis, Gustav Hintz, 
Juozas Žukauckas, Antanas 
Karužas. 
Mikolae 
Bitaitis, 
Stanisl. 
Obuchowski, Teodor Mali- 
nauckas, Antanas Kačan, 
Antanas Kasperavičia. Jonas 
Glijas, Tadas Mikuta. Tamo
šius Bogdano v. Juozas Akšle- 
kevičia, 
Petras 
Kaflik.

Užmušti ir pašauti lietu
viai.

Aut karės lauko likoai už
mušti. pašauti ir prapuolė se
kanti kareiviai iš Lietuvos: 
IŠ VILNIAUS GUB.: pašau
tas kareivis 9 Si berijus šo vė
jų regimento. Stanislovas Ra- 
kauckas iš Šventėn ų pav.. 24 
šovėjų batalijono: prapuolė 
Kazimieras Kalėda, iš Lydos 
jmviecio. 137 Niežint) regi- 
inento. užmušti: Juozas Vait- 
kūnas iš Lydos pa v., Povilas 
Bezdelis tei{>osgi iš Lydos pa
viečių. Prapuolė: Boleslav. 
Grienavičia iš Lydos pa v., 
Juozas Kencas iš Lydos pa v.. 
Pašauti: Viktoras Bildis, 
Vladimiras Bunka. Vincas 
Kareiva, Domininkas Kablis, 
Vladimiras Greškevičia, Juo- 
Xas Gataveckas. Stanislovas 
Metkauckas, Jonas Vančuk, 
Izidorius Gadaševičia. Luko
šius Karpukas — visi iš Ly
dos paviečio. 138 regimen- 

užmuštas Augustinas 
Vaškelis, iš Lydos pav. 139 
Regimento: prapuolė: Petras 
Gauza. Stanisl. Macevičia, 
Konst. Kazokas—visi iš Ly
dos paviečio: Įlašanti: Jonas 
Mokiejus iš Ašinėirų pav., 
Vaši liūs Kameleckis, Lydos' 
pav., Vasil. Tarasevičia. Vil
niaus pav., Stanisl. Masevi- 
Čia. Vilniaus pav., Antanas 
Lipu irkis. Asmenų pav.. 140 
regimento: užmuštas Feliksas! 
Popka iš Lydos pav.; Įlašan
ti: Vladimiras Kasperavičia. 
Vincas Fetkevičia. Juozas ( 
Dovila, Samuelius Mickevi-i. 
Čia — visi iš Lydos Įiav.

IŠ KAUNO GUB.: 24 Si

Pjrapuole: Juozą* Lietuvos, kuris norėjo 
keliauti Į Karaliaučių i akių

Sudege cerkve.
Minneapolis, Min. Sudegė čia 

stačiatikiška cerkvė Motinos Die
vo, pastatyta už pinigus maskoliš
ko rando ir esanti jo savasčia, ku
ris čia įstatė popą Popovą. Me
na, kad ugnis užgimė nuo padegi
mo ir išnaikino cerkvę iki pama
tų. Mat popas, po paskutinių 
skerdynių Peterburge, pagyrė už 
tas skerdynes maskolišką randą. 
Už tai turinti priešingas nuomo
nes, besibiaurinti kraujo pralieji
mais, sudegino carpalaikio savas
čia esančią cerkvę.

Perskyrimai poru
Pereituose metuose štete Illinois 

sūdąs perskyrė net 5000 apsivedu
sių porų, Chicagoj perskyrė 3000 
porų, kituose paviečiuose 2000 po
rų. Mažiausiai perskyrimų bu
vo Quincy pavietyj, nes tik 37.

Szah-ziai.
New York. 25 d. sausio aplin

kinėse New Yorko siautė vėtra, 
sniego pustymai ir dideli šalčiai: 
termometras rodė 18° žemiau zero 
pagal Fahrenheito termometrą. 
Dideli šalčiai buvo ir kituose 
kraštuose: Middlesboro, Ky.,buvo 
12' žemiau zero, La Crosse, Wis. 
25“, Kansas City, Min. 16 , Dės 
Moines, la. 14“, Duluth, Min. 
20°, o St. Paul, Min. net 36“ že
miau zero, taigi buvo tikrai sibe- 
riški šalčiai.

Konet.
Virbickas, 

Vinc.
Krzyvicki,

Balčuk, 
Aleks. 

Slucki,
Petras

Jurgis Ludkevičia,
Linkevičia, Oskar

Vėtros siautė visose Atlantiko, pašiūrėj sudėto dinamito. Explio- nuomonę apie užmanymą, kad po 
pakrantėse. Netoli Bostono, prie
šais Cap Cod,vėtra iŠn.etė keturis 
žėglinius laivus ir vieną garlaivį. 
Nantuckett’e, Mas..vėjas ant kran
to išvarė jūrių vilnis ir pagimdė 
tvanus, vanduo užliejo kelias dirb
tuves.

Sulaikė ateiviui*.
New York. 26 d. sausio atkako 

čia garlaivys „\Vhite Star” linijos 
„\Vonderland,” ant kurio laike ke
lionės nuo plaučių uždegimo pasi
mirė 10 pasažierių. Garlaivys tas 
atgabeno 700 ateivių, bet porto 
valdžia ne daleido jiems lipti ant 
kranto, pergal»eno ant Ellis Island 
ir čia laiko.

Žmogžudyste.
Tampa, Pa. Netoli Manchula 

sudegė namai famerio Kirby. Per
žiūrėdami degėsius, rado kunus 
larmerio, jo pačios ir 4 vaikų. 
Visų galvos buvo,matomai, su kir
viu sutrupintos. Matyt žmogžu
džiai pirma išžudė visą larmerio 
šeimyną, o ant paslėpimo savo 
darbo, uždegė namus. Nužiūri 
kokį ten negrą, bet jo iki šiol nesu- 
ėmė.

zijos: 15 namų likosi drūčiai laikui ne reiktų galėtiesi. 2mo- 
pagadytų, nuo jos išbyrėjo 2500 nės dės aukasupirks šėrus, triūso 
langų. 40 žmonių tapo sužeistų. 
Prieš explioziją matė italijoną dar
bininką einantį tos 
Iš to žmogaus liko 
kelinių.

Calvmet, Mich. 
mui uolų dinamito 
nykŠčiose kastynėse expliodavo 
dinamitas. Expliozijos kuturi dar
bininkai finlandiečiai likosi už
mušti.

Hagerstown, Mi». Prie darbo 
ant \Vestern Maryland geležinke
lio expliodavo dinamitas. Ex> 
pliozijos vienas darbininkas likosi i 
sudraskytas, vienas mirtinai už
gautas, o keturi sužeisti ne mirti
nai.

Wkli.svili.k, Oh. Varstotuose 
Cleveland & Pittsburg geležinke
lio atsitiko expliozija, kurios 11 ; apautuvų kromą, porą tuzinų sa- 
darbininkų likosi sužeistų, o tame | |įunų jr vįsį pusėtiną biznį daro.

pašiūrės link, 
tik šmotai jo

Taisant ordy- 
patronus, čia*

sužeisti labai pavojingai.

Išz darbo lauko.

turės gana. Reikia todėl žiūrėti, 
kad j ūką ne prisirinktų girtuoklių, 
ištvirkėlių, kurie per visą amžių 
nieko daugiau ne veikė: statė vien 
bažnyčias, padėjo kunigui ir šin- 
koriui, o ant visuomenės labo nie
ko ne nuveikė. Tie gal apvaldyti 
ūką, o žmonės, kurie per visą am* 
žj dirbo, ant visuomenės labo be
sidarbuodami, praleido jaunas die
nas, ne ras ten vietos, kadangi 
tautos kaštais uždėta ūką apvaldys 
visokį tranai, tautos priešų tarnai. 
Kad to ne galėtų būti, reikia pasi
rūpinti visuomenei dabar.

Dzūkė.

IšCleveland, Oh
Darbai Čia eina ne blogiausiai.
Turime trįs pardavinyČias valgo

mų daiktų, vieną mėsinyčią, vieną

i Fabrikuose žmonelės teipgi nepra- 
Į štai uždirba. Tautiškai teipgi ne
miega. Turime dvi paŠelpini 
draugyati: Sv. Jurgio ir Lietuvos 
Sūnų, kurios pusėtinai laikosi, tu-

I _ _ , x ; ri beveik po Šimtą sąnarių. Turi-Springfielo, !ll. Straikas , ........................., , , ... .... . mv dvi Susivmyjimo kuopas —kalnakasių čianvkšriose Chicago « _ ... .. .. ..T Tautiško ir R. K. Susivienyjimo ir
Tėvynės Mylėtojų Dr-tės kuopą 

iirvises sutikime, išvien darbuo
jasi.

Turime parapiją, bažnyčią ir 
kunigą, liet jis ne labai rūpinasi

Vyra apkūlė, pati pasikorė,

Burksville, III. !• armeriui Springtield Coal Co. kastynėse pa-! 
Brueshingu i įspyrė arklys, nulau-! sjbaigė. Darbininkai sugrįžo prie I 
žė koją. Kada pati pamatė vyro dart*o, o kompanija pažadėjo pra-j 
nelaimę, nuėjo į virtuvę ir pasiko-| Alinti visus negerumus kastynėsė, | 
rė. Z 
sakė apie mirtį pačios ir tas pada
rė tokį ant jo įspūdį, kad jis apmi- >

Atgaivinę Brueshingą.jam pa-j dėI kurių darbinkai iškėlė štaiką. j

• ............. * New Port, Ky. Žalvario dirb- apie lietuvių gerovę: už nieką lai-iU IUIXI AlJl pį’UUI) FV4H.I JI'* . . j * 1 r
rė.rdakl.r., tiki, kttd B.l»t, s,ra'kV " d“b'-1 C>d.n>.s lietuviu, tau.,, muksi,

t- i ninkai sugrjžo prie darini. Dar- įr tolinžengvstą. Ant metiniųišgyti* . 11* - i_ ■______«_ i L,___  .• • .

Tik ir iszniislijo.
New York. Ant susirinkimo 

Womens Society for Political 
Study draugystės likosi pakeltas 
užmanymas reikalauti nuo valdžių 
tiesų, kurios uždraustų tėvams, ži
noma, neturtingų Šeimynų, turėti 
daug vaikų. Vyrai daug išmislijo 
kvailų tiesų, bet teip toli dar ne
nužengė. Jeigu beturčių Šeimy
noms butų uždrausta turėti dau
giau vaikų negu gali išmaityti, tai 
gal šeimynose mažiau būt vaikų, 
bet už tai tauta turėtų maityti gal 
milijonus betėvių, pamestų vaikų. 
Kvailos tiesos niekur gerų vaisių 
neišdavė; yioterų reikalavimo iš
mintingu vadinti negalima.

Vėtros ir i*zak*ziai.
New York. 26 d. sausio siautė 

čia smarkios vėtros prie labai šal
to oro. Tūkstančiai žmonių, gy
venančių priemiesčiuose, negalėjo 
namon parvažiuoti; merginos, dir
bančios pardavinyčiose, nakvojo 
visokiose geležinkelių stacijose. 
Mena, kad laike tų vėtrų ant gat
vių sušalo mažiausiai 8 ypatos, o 
gal daugiau.

bininkai pats paėmė dirbtuvę į sa-1 draugysčių apvaikičiojimų pasako 
Nenori nu negru *e<leti. vo rankas ir dirba ant kooperatv- draugams lenkišką pamokslą. Su 

Kansas Cm, Mo.. Į čianykŠtį' vi^ko Pamat°- Lietuvos Sūnų dr-tės knygynu
kriminaliską sūdą už prisaikintajį * Chicago, 111. Miesto darbi-, Padėjo elgtiesi kunigiškai, dalinti 
sudžią likosi išrinktas vienoje pro- uinkams ir urėdninkams rengiasi i knygas lie žinios draugystė*. Ka- I 
voje ir vienas negras. Tas kitiems numažinti algas ant lOSe, kadangi Į ^a ant pereito metinio susirinkimo, 
teip ne patiko, kad atsišaukė prie mat pinigų nepritenka. 
sudžios su reikalavimu, kad arba I 
negrą, arba juos prašalintų, kadan- reikalauja didesnių algų.
gi baltveidžiai negalį su negru . Chicago, III. 1000 
draugė sėdėti ir sūdyti nus.dėjė- Lumber an<J Sh>vin|f 
,OS’ , terš Union pakėlė Ktraiką,

gi darbdaviai atsisakė pakelti al
gas jų ant 50c. ant sanvaitės.
. 5- Chuago, Ili. Pasibaigė 
straikai mašinų sustatytojų ir dar- 
binikai grįžta prie darbo ant senų 
išlygų. Straikai traukėsi kelis mė
nesiu*.

* Pereitą sanvaitą ant viso plo
to Suvienytų Valstijų buvo i5 viso 
228 nusibankrutinimai; Kanadoj 
nusibankrutinjmų buvo 43.

5 Beilchei, P*. Čianykičias| 
plieno dirbtuves didina, paskui 
prims prie darbo 1000 naujų darbi
ninkų.

T Stkevenmllk,Pa. Dirbtuvėse 
Pressed Steel Car Co. (takėlė ant 
10% darbininkų algas.

* Chicago, III. 
medžių 
ką

Žemes drelM-jimas
Birmingham, Ala. Miestuose : 

Gudsden ir Atlanta, Ala., naktyj į 
28 d. sausio, siautė žemės drebėji
mai ir tai teip smarkus, kad sudėti . 
ant stalų indai nupuolė. Nelai- į 
mių vienog su žmonėms ne buvn. I

Anglių kastynėse Taitail, Au
strijoj, atsitiko expliozija, kurios 
40 darbininkų olose likosi užtroš- 
kintų.

Gaisrai.
New York. Ant kertės South 

ir Futcher st. užgimė gaisras ir 
greitai išsiplatino į visas .puses, 
išnaikino kelias dirbtuves, krau
tuves ir biurus Mallory garlaivių 
kompanijos. Blėdį gaisro padary
tą skaito milijonais doliarių.

Omaha, Nebr. Siautė Čia dide
lis gaisras, kuris išnaiko kelias 
krautuves ir privatiškus namus. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
700000 dol.

Minneapolis, Min. Užsidegė | 
čia knygų spaustuvės Murphy 
Co. Blėdį gaisro padarytą skai
to ant 250000 dol.

Kansas City, Mo. Sudegė čia 
įtaisos Fletcher Printing Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
200000 dol.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Loutsville, K y. Ant Big Four 

geležinkelio iššoko iš rėlių geležin
kelio trūkis. Prie to 11 ypatų li
kosi sužeistų, o terp jų keli yra la
bai sunkiai sužeisti.

Frechold, N. J. Ant Mutte- 
wan & Frechold alkūnės New Jer- 
sey Central geležinkelio, įbėgęs į 
pusnį, velkamas dviejų lokomoty
vų ilgas trūkis iššoko iš rėlių. 
Prie to su viršum 30 ypatų likosi 
sužeistų. Mašinistui vienos loko- 
motyvos ratai nupiovė abidvi koji. 
Pačto vagonas užsidegė ir ugnis 
išnaikino 20 pakų su'pačto siunti
niais.

Daylestown, Pa. Netoli nuo 
čia likosi užmušti keturi darbinin
kai Durham Iron Works. Jie mat 
važiavo ant anglinio trūkio, kuris, 
įbėgąs į pusnį, iššoko iš rėlių.

Nashville, Ten. Ant Nash- 
ville, Chattanooga*& St. Louis ge
ležinkelio, netoli Tuluhoma, Ten. 
susimušė du bėganti į prie
šingas puses trukiai. Prie to ke
turi trūkio tarnai likosi ant vietos 
užmušti ir apart to daug žmonių 
likosi sužeistų, terp jų yra ir mirti
nai sužeisti.

Kzplioz.ijos.

Terre Haute, Ind. Dirbtuvė
se Standard Wheel Co. expliodavo 
garinis katilas. Expliozijos 3 vy
riškiai likosi ant vietos užmušti, o 
vienas mirtinai Sužeistas.

MadIsonville.Ky. Victoria ang
lių kastynėse expliodavo parakas. 
ExpHozijos vienas darbininkas li
kosi užmuštas ant vietos, du mirti
nai sužeisti.

New Bremen, Oh. Dierkero 
namuose expliodavo naturaliŠkas 
gazas. Expliozijos 12 ypatų liko
si sužeistų.

Pittsburg, Pa. Schoenbergo 
dirbtuvėse expliodavo 300 svarų

| laikyto 8-to sausio, draugystė rado 
Darbininkai vežimų dirbtuvėse 1 **°ką net 25 knygų, išrinko komi-:

I teta suradimui skriaudėjo. Pasi-' 
j rodė, kad tai buvo musų godotinas 
klebonas. Nuėjus komitetui pas jį: 
ir paklausus, kaip galėjo pražūti' 
knygos iš užrakintos spintos, nusi-, 
juokė, ir pasakė, jog atrakinąs 
•pintą,davė knygas žmonėms; lie
pė eiti pas tuos,kuriems davė kny- i 
gas. Dabar jis dar giriasi savo j 
doru darbu. Ar draugystė vienog 
ii to užganėdinta, nežinia?

Parapijos reikalai negeriausiai 
eina, nes kunigas pats sau parapi- 

į jos komitetą renka, ir daugiausiai 
tokius sąnarius, kurie labai mažai,

I arba visai nemoka rašyti, pėr tži 
komitetas nieko nežino apie para- 

j pijos stovį.
Už kasteriu turi vyskupo sekre- 

I torių: mat musų kunigėlis nenori, 
' kad jam toki mužikai algą mokė- 
Hm-

vežėjų
Teams-
kadan-

Draugas.

apie 30, o pavienių > bus apie 80. 
Beveik visi atkeliavo čia iš Angli
jos, daugiausiai iŠ Londono. Už
dirba jie truputį daugiau neguAng- 
lijoj ir geriau Čia gali gyventi.Svar
besnių nesutikimų terp jų nėra.

Keli ii Čia gyvenančių lietuvių 
užsirašė „Lietuvą,*” o vienas 
„Saulę.” Suėję pasišneka, vie
nas kitam papasako|a, ką kur iš
girdo.

Neužsileisdami lenkams, šutvė- 
rėm savo paŠelpiną draugystę; da
bar prie jos priguli 40 ypatų. Bu
tų viskas gerai, kad musų draugai 
lenkai nesistengtų mums kenkti. 
Jie išgirdę, kad lietuviai uždėjo at
skirą draugystę, pradėjo išmetinėti 
lietuviams, kad jie elgiasi dabar 
kitaip negu ji^ tėvai, kurie vieny
bėj su lenkais gyveno ir kariavo su 
priešais. Kodėl, girdi, mes ne 
galime krūvoj gyventi, turėti tas 
pačias draugystes. Girdi ir vys
kupas liepia kuo daugiausiai pa
rašų surinkti, tai, girdi, daleis 
bažnyčią statyti. Ant tokio pri
kalbinėjimo lietuviai ne atsisakė 
pasirašyti. Na, o ar Čia ypač iŠ 
Longino atkakę lietuviai ne atme
na,kas Londone pasidarė su „Pol- 
sko-litewska” parapija, uždėta lie
tuvių su lenkais drauge? Mat vi
sur mus lenkai nori už nosų va
džioti. Kiek jie njums Londone 
nereikalingą kaštų pridirbo ir vis
kas nuėjo ant niekų, o to neatmin
dami, Čia vėl su jaisi norime tverti 
parapiją.

J* J*

Iš (iiicagt, 111-
Bestlinksminant ant p. J. Mos- 

kaus vestuvių, 29 d. sausio, tapo, 
ant užmanymo p. M. Tananeyi- 
čiaus, surinkta S4..25 aukų. Au
kos visos paskirtos ant suŠelpimo 
musų brolių, pradėjusių kovą už 
laisvę ir už savo pami esąs 
Maskolijoj. Pinigai bus nusiųsti į 
,, Darbininkų Balso” redakciją.

Butų gerai, kad ir kiti lietuviai 
prisidėtų su šiokioms-tokioms au
koms, nes juk dalar jau atėjo lai
kas.

Velyčiau, kad ir' kiti lietuviai 
sektų Šitą pavyzdį. Aukas siųski
te tiesiog į ,,D. Baiso” redakciją 
arba ir man, nes nuo 1 d. sausio 
esmu atstovu „D. Balso” ir visų 
tos organizacijos išleidžiamų raš
tų* - .

J. Ugauday, .
3108 S. Halsted st., 

Chicago, III.

iš Eliza bet h. Ji. J
Visokių draugysčių, šventų, tau- j 

Itiškų, kareiviškų, moteriškų čia Į 
ne trūksta; trūksta vien Tiesos 
Dr-tės apginimui kunigų luomos' 
ir dar draugystės apgynimui She-: 
nandorio muzikantų (bando kaip 
kada juos ginti ,,Spindulys,” bet 
jis išeina ne pas mus, truputį to
liau], tai turėtume organizacijas 
galinčias užganėdinti kiekvieno

Neseniai ,,Vienybėj” pattlpo už- 'lietuvio nuomones. Juk ne truk- 
manymas įkurti lietuvišką farmą Į sta pas mus kazirmnkų ir girtuok- 
prieglaudai našlaičių ir elgetų;. lių draugysčių, tai su Tiesos ir gi- 
įkurimą jos paremti ant išleidimo 
Šerų.

Tas užmanymas butų tikrai nau
dingu, tik klausymas, ar jis parem
tas ant gero pamato; Kol reikalai 
dar ne pradėti, tegul visuomenė 
apsvarsto, ant kokio pamato ge
riausiai užmanymą paremti.

Man rodos, kad užmanytojas to 
reikalo nori viską pavesti Susivie- 
nyjimui Lietuvių Amerikoj. Bet 
neužmirškime, kad prie Susivienv- 
jimo kiša nosis musų kunigėliai 
(iki Šiol dar to atvirai nedaro. 
Rd.) ir stengiasi sukelti vaidus, 
ardo visus, nors naudingiausius ne 
kunigų pakeltus užmanymus. To
dėl, man rodosi, ir tas užmanymas 
bus ardomas kunigų, jeigu jį pave- 
sime Susivienyjimui [jį griaus ir 
tąsyk, jeigu bus pavestas kitiems. 
Rd.]. ‘ Ar negeriau būt, kad ren
gimu tokios ūkės užsiimtų laisva
maniai ir parengtų ją savo dvasioj 
[jeigu kolionija bus lietuviška, tai 
priderėtų ją, atmetus viską, jeigu 
jau dvasia reikalinga, parengti lie
tuviškoj dvasioj. Rd.] teip, kaip 
antai anarchistai parengė savo ūką 
štete Washington, kur, kaip ang
liški laikraščiai užtikrina, nėra 
anarchijos, bet viešpatauja kuo

Jie gyvena koo-
[Mums rodosi, 

ne gerai supra- 
patilpusį ,,Vieny- 
kalba apie prie-

1000 vežėjų | 
krautuvėse pakėlė štrai-

ISZ
Lietuviszkn dirvų

, Kaip {kurti lietuvišką 
tariną?

geriausia tvarka, 
peratyviškai , 
kad rašėja 
to užmanymą 
bėj:” ten buvo 
glaudos ūką negalintiems jau dirb
ti tautiečiams, taigi užmanyta lab
daringa ūkė, užlaikoma tautos 
kaštais. Pelno iŠ jos nieks ne tu
rėtų, todėl bent už pelną ne butų 
besipiovimų; rašėja, kaip matyt, 
užmano kooperatyvišką ūką, taigi 
pakelia visai kitą 
Rd.).

Taigi, man rodosi, 
lyką gerai ištirti ir 
tokią lietuvišką ūkę įkurti ant to
kio jau pamato, ant kokio įkūrė 
anarchistai. Gerai butų, kad lie
tuviai atsišauktų ir išreikštų savo

užmanymą.

reiktų tą da
gai galėtume

nančia muzikantus, turėtume čie- 
la litaniją, netruktų ne sagučio 
prie čeverykų. Ir apšauktų be
dievių Čia atsiranda vis daugiau ir 
daugian, p jeigu dar susitvers ša
ka Tiesos Dr-tės, bedievių prisi
veis daugiau. Seniau visi čia 
esančią Lietuvos Sūnų Dr-tą vadi
no bedieviška, kadangi buk ji ne- 
užperka pas kunigėlį mišių, jam 
nieko pelnyt ne duoda. Dabar net 
bažnytinę kareivišką švento Mi- 
kolo Archaniuolo draugystę tūli 
vadina bedieviška, mat jos nė 
šventas vardas nuo bedievystės ne 
gali apsaugoti. Narsus su Sieki
niais kardais kareivius tūli dievuo- 
čiai apšaukė bedieviais, ka
dangi buk jie ant Dievo su savo 
kardais kėsosi, bažnyčioj riogso 
su kepurėms, ne klupo kaip visi 
žmonės.

Čia reiktų dar muzikantų drau
gystės. Tinkančių vaikinų yra 
pakaktinai, ji butų naudinga vi
siems lietuviams, naudingesnė 
už Tiesos Drtą,naudingą tik vienai 
lietuvių luomai.

Vertelgų lietuvių čia teipgi ne 
trūksta ir atsiranda vis daugiau, 
tik gaila, kad daugelis pradeda be 
atsakančio mokslo ir supratimo, 
ne randa paramos ir į trumpą lai
ką turi uždaryti uždėtą kromą, 
prakiša kitur sunkiai uždirbtus 
centus. Iš musų nesupratimo la
biausiai žydai naudojasi.

Čia yra gana didelis lietuvių 
skaitlius, o liko tiktai viena lietu
viška mėsos pardavinyčia, o už tai 
yra šešios peisuočių pardaviny- 
čios. Lietuviškų saliunų yra 20. 
Tie gana tvirtai laikosi, yra 8 dra
bužių pardavinyčios, 2 barzdasku
čiai ir poras kitokių lietuviškų ver
telgų.

Darbai eina ne blogiausiai, bet 
iš kitur pribuvusiam sunku gauti 
darbą.

Geležinis Piteris.

Is Montreal, CanadH.
Lietuvių apsivedusių yra čia

tas, mėtėsi į visas puses. Nė jo
kių plianų, teisingai pasakius, jis 
neturėjo ir nesitikėjo išbristi iš 
vargo; jis neturėjo nė jokių vilčių; 
jį vedė vien užlaikymo gyvasties 
instinktas, kuris vertė žmogų da
ryti viską vien ant atitolinimo ne
išvengiamos, laukiamos jį pražū
ties. Tasai instinktas atvedė jį 
pas manę. Nieko iš tikro jis nuo 
manęs nelaukė, ne dėjo ant manęs 
nė jokių vilčių, bet griebėsi manęs 
kaip skęstantis žmogus griebiasi 
Šiaudelio: o gal — tegul bent sau- 
žinė bus rami, tegul turės bent 
persitikrinimą, kad padarė viską, 
kas galima, ant išgelbėjimo savęs.

Viską tą jis išpasakojo su per- 
| traukoms, supainiotais išsitari
mais, be tvarkos, bet visgi įturys 
baisios dramos man buvo su visu 
aiškiu. Aš, tylėdams, tie žodžio, 
išėmiau iš kiseniaus mašnelęsu 
pinigais, išėmiau trįs šimtines ir 
ištiesiau nudžiugusiam, kaipi stabo 
ištiktam telegrafistui. Jis stovi, 

1 žiuri ir neima.
— Kodėlgi jus neimate? — klau- 

’ siu aš.
— O argi jus ištikro? — klausia 

jis, nusistebėjęs.
— Argi su tokiais dalykais gali- 

j ma siausti? juokdamasi pasa- 
! kiau aš.

— Tai jau perdaug iš jūsų pu
sės gerumo — pasakė jis.

Gana — raminu jį — kalinėti 
apie gerumą!.... Vieną kartą 
ne lošiu kazyroms, arba ne vaka
rieniausiu su mergoms kokioje 
brangioje restauracijoj — tai ir vi

Atlyginimas.
Pasakojimas N. ĮPrvžanskio.
Aš jums Štai ką pasakysiu, kad 

musų Salomonas IŠinintingasis bu
vo išmintingesnių už visus musų 
Šios dienos filozofusl Jis pasakė: 
leisk savo pėdsakį ąnt vandens, ir 
tas, tikėkite man, įkerai pasakyta 
net iŠ praktiškos pusės. Tokia, 
neprotinga, ant pirmo pažvilgio 
operacija, kartais |tgabena gana 
gerą pelną. Aš junjs papasakosiu 
atsitikimą iš mano paties gyvenimo 
Jus pamatysite, kad kartais nau
dinga būt nepraktišku žmogumi.

Tai buvo dvidešimtis metų at
gal, o gal daugiau. : Gerai jau nę 
atmenu. Gyvenau tąsyk ant vie
nos iš turtingesnių gatvių didelio 
portinio miesto. . Mūšų meklerių 
užsiėmimas ėjo gerai ir gyvenau aš 
tąsyk tikrai meklerilkai

Tuose jau namuose, kur ten ant 
užpakalinio kiemo, įsu savo Šeimy
na glaudėsi vargšas telegrafo urėd- 
ninkas. Vieną karią jis ateina 
pas manę ir kokiąme išveizdyj! 
Beveik be veido, kdlbėti ne gali, 
ką ten murma, net suprasti negali
mą. Matau — dalykas svarbus. 
Pradedu jį raminti, j drąsinti. Pa
sirodo, kad* dalykas, iš tikro visai 
biaurus. Alga jo maža, o Šeimy
na didelė: pati, ketvertas vaiką, se
gelė motina ir suaugusi jau sesuo. 
Kad suvesti galus su galais, jis tu
rėjo trankytiesi kaip žuvis į ledą ir 
nuolatai klimpti į skolas. Pasku- 
niuose laikuose jc seserei pasitaikė 
geras žmogus, su ipriuom ji už
mezgė meilės ryšį,neatbūtinai rei
kėjo užbaigti dalyką vestuvėms. 
Nors koki drabužiai nuotakai, ve
stuvių kaštai - viskas turėjo kaštuo
ti apie trįs Šimtus rublių. Juos 
neatbūtinai reikėjo iš kur nors iš
griebti. Po ilgų įieŠkojimų jam 
pasisekė gauti, jeigu jau ne pini
gus, tai bent pažadėjimą, kad pa- 
rupįs jam tokią paskolą. Turintis 
pinigus ir galintis paskolinti buvo 
kur ten iškeliavęs ir jo reikėjo 
laukti, o tuom tarpui laikas vestu
vių paskirtas.... Ir štai varg
šas žmogus, negalėdamas sulaukti 
savo išgelbėtojo, nusprendė iki 
tas parvažiuos, pasiskolinti pini
gus iš rando kasos,žinoma, be ran
do žinios —Juk tai tik ant kelių 
dienų ne ilgiau; parvažiavus pini
guočiui, jis juk paskolą sugražįs.

Pinigai paimti iš telegrafo ka
sos, vestuvės atliktos ir kada po 
kelių dienų sugrįžo į turinti* pini
gus žmogus, tai pasirodė, kad jis 
visai ne mislija duota pinigų. Ta
da nelaimingas vargšas suprato sa
vo padėjimą ir nusprendė pasi- 
skandyti pirma negu ateis revizo
riai peržiūrėti telegrafo kasą. Bet, 
kaip tai žinome, padaryti tą nieka
da ne per vėlu ir jis, kaip nupliky

sas mano gerumas.
Vargšas telegrafistas l>e mažo su 

visu ne puolė man po kojų. Ver
kė, juokėsi, kabinosi ant kaklo, 
apglėbinėjo, bučiavo ir Dievas ži
no — ką kalbėjo. Vos ne vos nuo 
jo išsiliuosBvau.

Prie tokrų aplinkybių prasidėio 
pažintis su tuom ponu; su juom 
paskui susiartinau ir net susidrau 
gavau. Jis pasirodė geru žmogu
mi, nors buvo vargšu kaip Jobas 
dienose savo puolimo ir vargų. 
Ne kartą jis bandė pradėti po tru
putį mokėti skolą, bet aš visokiais 
iŠsikalbinėjimais atsisakinėjau pri
imti pinigus — labai man ištikro 
reikalinga buvo imti nuo jo nelai
mingos Šeimynos tuos kelis rublius, 
kuriuos jis su dideliu vargu galėję , 
nutraukti nuo savo možos algos!

II.
Po tam perėjo aštuoniolika me-

AŠtuoniolikas metų musų bro
liui mekleriui tat cielas amžis, ne 
vienas, bet kartais daug vi- 

: sokeropų amžių. Mekleris gyve- 
I na, tėip sakant, vėju. Geras vė
jas, taigi' jeigu kviečių reikalauja į 
užrubežius, jis gyvena dagi per 
daug gerai,linksmai; bet jeigu vė- 

i jas ne prilaukus — ir jo gyvenimas 
baigiasi, jam ne lieka nieko dau
giau, kaip kavoti dantis ant lenty
nos. IŠ tikro tasai vėjas duoda 
gyvastį ne tik mekleriams, viso
kiems tarpininkams, bet viešam 
puikiam (tortiniam miestui. Jis, 

i teisingai sakant, gyvena kaip oro
paukŠteliai: nė sėja, nė piauja, bet 
privalgo nuo prilankaus vėjo. Ir 

; jam gana riestai būva prie nesi
lankaus vėjo. Tokiuose laikuose 
kur ten išnyksta žibėjimas, pui
kumas, visa gyvybė, besidarbavi- 
mas viskas tas kur ten dingsta 
ant syk.

Laike vieno tokio kriziso, laike
tokio negero oro reikėjo mums 
vargti trįs metai atgal. Prekysta 
ėjo neblogai — ant syk kaip su
peiliu nupiovė, nieko, nė bertainio 
to, kas pirma buvo. Mums atsė
jo sėsti pajurvj ir laukti geresnio 
ore.

Mes,žinoma, teip ir padarėme.
Bet jūrių oras, kaip žinoma, pa

kelia apetitą, ypač gi meklerių, 
kuris ir be to oro neblogas. Ir 
mes stengėmės! jį užganėdinti pa
prastas tokiuose atsitikimuose bu
dais, taigi iš pradžių paskoloms 
kantorose, dėl kurių mes darbavo
mės, pas draugus, pažįstamus, o 
tiems paliovus davinėti, užstatinė- 
dami lombarduose daiktas. Pir
mutinėms aukoms buvo auksiniai 
ir deimantiniai daiktai, kokiais 
puošėsi musų moterys ir dukterys, 
o paskui atėjo kaleina ir ant sida
bro, net ant skrandų, drabužių ir 
tt.

Bet traukėsi sanvaitės ir mėne
siai, o oras vis ne persikeitė ir die
na nuo dienos musų padėjimas da
rėsi vis sunkesniu ir sunkesniu. 
Didelius kambarius, brangius me
telius, atsėjo perkeisti ant mažų 
kambarėlių, su pigiais įtaisymais, 
musų“moterys ir dukterys liovėsi 
daboti modų, paliovė vaikščioti 
ant operų, dramų todėl, kad atsi
rado svarbesni reikalai: kaip išvir
ti pietus, kuom maitinti Šeimyną, 
o oras buvo vis neprilankus. 
Krautuvės buvo užverstos kviečių, 
dvarponiai, sulaukę gero užderėji- 
mo, laikė kaipi apgulime kanto
ras, melsdami imti produktus už 
kokią nors prekę, žodžiu — pre
kysta visai apsistojo. Toki bai
sus laikai traukėsi lygiai du metu. 
Musų meklerių brolystė su visų 
nubiednėjo ir nupuolė ant paskuti
nio laipsnio. Iš kambario už tris 
tūkstančius aš pasijutai ant užpa
kalinio kiemo ruimutyj už penkio-

liką rublių, o kartais reikėjo tie
siog badą kęsti.

Vieną sykį naktyj girdžiu barš
kinimą į duris. Atidarau ir matau 
mano draugą telegrafo urėdninką 
kaip tai nepaprastai išrodantį {ei
na jis į mano kambarėlį.

— Koks giypatiškai svarbus rei
kalas? — klausiu jo.

— Štai — atsako — atėjau *u 
tavim atsiteisti.

—- Kokios — sakau — terp mus 
rokundos? Dagi naktyj.

Turiu čia pridurti, kad paskuti
niuose laikuose man tankiai atsėjo 
griebti nuo jo smulkmenoms ir man 
rodėsi, ka«L jis nebuvo jau man 
daugiau skolingu.

— Kaip gi — atsako juokdama
si, — skola graži ją mokant. s ■

— Juk mes, man rodosi, atsiro- 
kavome, — atsakiau aš.

— O tai visai atsako — kito
kios rokundos. Tai piniginės ro
kundos, kokias vedame ir su nuo
mininkais, o aš su tavim turiu 
žmogiškas rokundas. Ar atmeni 
—• sako — tą valandą, kurioj,drau
ge su pinigais, sugrąžinai man gy
vastį, garbę, šeimyną, kuri, be 
abejonės butų pražuvusi po tai ka
tastrofai. Už tai aš tau dar sko
lingas, už tai dar aš neatlyginau. 
Dabar atėjo laikas, kad aš galiu 
su tavim atsiteisti. Tu dabar per
gyveni tokį laiką. Zinai?

— 2inau.
— l ai aš atnešu tau laimę ir iš

sigelbėjimą. Tuom aš nusižengiu 
prieš mano tarnystos pareigas, bet 
ištikro patarnauti tokiam žmogui 
kaip tu, tai ne nuodėmė, juo kad 
tuom aš ištikro niekam skriaudos 
nepadarysiu. Štai žiūrėk — ir tą 
pasakęs, jis išėmė iŠ kišeniaus te
legramą iš Londono į vieną iŠ 
svarbiausių kviečių prekystos kon
torą portinio miesto su reikalavi
mu ir tai tokiu, iŠ kurio matyt, 
kad vėjas urnai ]>ersikeitė ir kad 
už kokios dienos, dviejų, tą mie
gantį dabar miestą negalima bus 
nė pažinti.

— Tu supranti kas tai tokio? 
klausia manę telegrafo urėdnin- 
kas.

Laitai gerai suprantu — atsa
kiau aš — tai išganymas. Taigi 
— klausiu — kaip ilgai gali tą te
legramą sulaikyti?

— Ilgiausiai iki dešimtai valan
dai rytoj ir tai su didelėms sukty
bėms.-

— Gerai — atsakiau aš — to už
tenka. Kokia dal>ar valanda.

— Bertamys antros.
— Pusėj antros išeina trūkis, o 

su tuom trukiu reikia man va
žiuoti, tik aš neturiu nė skatiko.

— Apie tai aš pamislijau — sa
ko juokdamasi^ urėdninkas — aš 
pasirūpinau keturis rublius. Imk 
ir dumk!

Už bertainio valandos aš sėdėjau 
jau trūkio vagone ir durniau pas 
vieną dvarponį, pas kurį, kiek ži- 
najau, jau antras metas pūva dau
giau negu pusantro tūkstančio pū
dų kviečių. Penktą valandą iš 
ryto aš buvau jau pas dvarponį, 
kuris, pamatęs manę, be mažo ne 
puolė man ant'kaklo: aš jam pasi-
rodžiau tikru išgelbėtoju. Nors 
jis turėjo milžiniškus žemės plo
tus, vienog, kaip tai pasakyti.
braškėjo jau visose siūlėse. Su
tarimą padarėme į kokią dešimtį 
minutų. Dvarponis mat tiek bė
giojo pas kviečių supirkėjus, me- 
klerius, teip pailso, kad pamatęs 
manę, nenorėjo tikėti, kad aš iš-
tikro....

Nėra reikalo kalbėti, kad pada
ryta šutaitis man buvo labai nau-
dinga. Atlikęs Čia, aš durniau pas 
kitą kaimynystoj gyvenantį dvar
ponį ir tt. Kada vakare sugrįžau 
namon, aš turėjau jau suderėtų 
400000 pūdų kviečių. Ir į antrą 
dieną po tai kelionei aš padėjau į 
kišenių 50000 rublių gryno pelno.

Jus sakote — ką čia telegramas, 
juk tą patį galima buvo padaryti ir 
į antrą dieną.*. .. Tai kada po vi
są miestą, po visas aplinkines bė
gioja mekleriai,kada visi turinti ant 
pardavimo tavorą dažinojo, jog 
tavoro reikalauja—tai jaune tas 
pats, tai jau tik pienas, o grietinę 
nugriebiau aŠ. Ir tą padarė tie 
300 rublių, kuriuos kada ten, pa
gal nuomonę praktiškų žmonių, 
aš išmečiau ant gatvės. Ne, kaip 
norite, bet aš prisilaikau nuomo
nės,kad senovės protmyiiai, kurie 
mokino, jog žmogus ne privalo 
būt kiaule, buvo daug praktiškes
niais ir protingesniais už dabarti
nius, žinančius tik savę ir savo 
reikalus. Savę žino ir kiaulė ir 
ji tik esti moka. Žmogus gi turi 
būt žmogumi.

Skaitytojams.
Kurių prenumeratos laikas už 

laikraštį „Lietuvą” pasibaigė ir 
jos ne atnaujino, nė ant musų ra
šytos postai kartės atsakymo neda
vė, tiems visiems siunčiasi Šis 
„Lietuvos” numeris paskutinis. 
Tolesnis „Lietuvos” siuntinėji
mas jiems bus sulaikytas. Tad ku
rie nori, kad siuntinėjimas „Lietu
vos” nebutu sulaikytas, tegul tuo
jau prisiunčia prenumeratos užmo
kestį už einantį metą.

„Lietuvos" Iši.ziSTuvė.



Nematomi prieszai ir
draugai žmonių.

Pagal Bitneri,
iainan atgauti kvapo, užtrokšta. Jau 1868 
m. vokiškiems daktarams Hueter’ui ir Gerte- 
Fui, bu pagelba mikroskopo, pasisekė pate- 
rnyti tolus apsireiškimus prie diphterito, bet 
tikrą ligos priežast| susekė tik Dr. Kleba 
1888 metuose, taigi jis surado bacillius gim
dančius ligų. j

DipiitentM lazdute. (Padidintos 500 karta).

Prie diphterito visuose apsirgusio orga
nuose atsiranda trumpos bakterijos, kurios 
renkasi krūvoms, aplipina raumenų aude
klus, plėves, užkemša indus, gimdo uždegi
mus ir ant galo užnuodina vistj krauju.

Išgijimas galimas vien tąsyk, jeigu diph
terito bakterijas Įstengia iš kūno išvalyti 
inkstai. Dabar, ant apeilpuinimo diphterito 
bacilių, vartoja išrastą vokiško daktaro Beh- 
ringo ir prancūzo Roux teip vadinamą prieš- 
dipbteritinį serum, kuri sergantiems Įčirškia į 
kūną. j>o oda.

1868 meluose pirmą kartą Vokietijoj pa
sirodė grįžtanti šiltinė. kuri prisigriebė iš 
Mrfskolijos, kur ji laikėsi j>er keturis ar pen
kis metus, bet tikra tėvyškė šitos epidemijos 
yra Vidurinė Azija, iš kur ji 1876 metuose 
prisigriebė į Indi jas; iš Vidurinės Azijos 
maskoliški kareiviai parnešė ją į Maskoliją.

SpirocliMiai grįžtančios Miltinė* (SpirochsMe Oebermeieri). 
Padidinti 700 kartų

Vokietijoj grįžtančios šiltinės pasirodo Į 
retai, jeigu apsireiškia kokiame jos krašte, j 
tai tuom kraštu ir apsirubežiuoja. nesiplati- j 
na toliau; atvelka ją, paprastai, atėjūnai iši 
rytų. Paprastai šita liga apvaldo vieną po 
kitam žmonės gyvenančius viename ruime. 
Apeirgę per šešias dienas kenčia nuo didelių 
karščiavimų, paskui šešios, septynios dienos 
pereina be karščiavimų, o paskui, į>er sekan
čias penkias dienas serganti vėl karščiuoja:; 
retai pasitaiko sugrįžimas trečio arba ke- j 
tvirto karščiavimo, tankiausiai po antram j 
karščiavimui liga pasiliauja. Gydytojas i 
Berlyno Charite ligonbučio, vieno iš didžiau- į 
šių Vokietijoj, Dras Otto Oebermaier, 1873 
metuose susekė, jog prie karščiavimų, krau
jas ligonių, pripildytas būva nesuskaitoma 
daugybe neužmatomų liuosomis akimis laibu
čių, šriubo pavidalo bakterijų, kurios kruta 
terp kraujo grūdelių* arba renkasi krūvoms;! 
tarpuose, kada ligonio karščiavimai pasiliau-Į 
ja, nebūva kraujuose tų šriubinių bakterijų; 
pasibaigus ligai, jos su visu išnyksta iš ligo
nio kraujo. Nuo vardo suradusio tuos ne
matomus liuosomis akimis organizmėlius pra
minė Oebermaierospirochaetais. Dras Oeber
maier, darydamas experimeutus su cholera 
sergančiais, pats užsikrėtė liga ir 1874 me- j 
tuose pasimirė.

XII. Svarbiausi bakterijologiški ištirimai.
Dabar visame sviete pagarsėjus tirinėto-l 

jas, Dras Koch, kaipo mažai kam pažįstamas 
gydytojas,praktikavęs mažame miestelyj terp 
lenkų Poznaniaus provincijoj, 1876 metuose 
išleido raštą apie savo tirinėjimus siberiško 
maro. Tas jo raštas iį. syk atkreipė atidą 
daktarų ir pastatė tirinėjimą limpančių ligų 
ant naujų pamatų; viso civilizuoto svieto 
daktarai pradėjo su didesne atida tikinėti 
limpančias ligas, pradėjo j ieškoti jas gim
dančių bakterijų, jas experimentams, banda- 
vonėms, pradėjo tyčia auginti. Auginimo 
vienog dar neužteko: užaugintas pradėjo 
skiepyti tinkamiems žvėrims, tankiausiai pe 
lems, žiurkėms, triušiams, jūrių kiaulaitėms, 
kadangi tik skiepijant galima pažinti, atskir
ti ligas gimdančias bakterijas nuo nevodin- 
gų. Auginimo ir skiepijimo metodos, page
rintos paskui paties Dro Kocho, pastojo pa
matu tirinėjimams visų limpančių ligų. 
Koch susekė, jog bakterijos siberiško maro, 
kokias patėmijo tik viduriuose sergančių ma
ru galvijų pavidale trumpų lazdučių, gali iš
sivystyti ir veistiesi ne tik gyvulių viduriuo
se, bet teiposgi •sterilizuotame, pervalytame, 
išliuosuotame nuo kitokių bakterijų skysti
me visokio sudėjimo: burokų ir bulvių sky
stime, mėsiniame extrakte arba bulione, ge
riausiai gi bakterijos veisiasi akių skystime 
arba kraujo ištraukoj, prašalinus raudonus 
jo grumulėlius. Įskiepijus tokiuose skysti
muose užaugintas siberiško maro bakterijas 
sveikiems gyvuliams, jie apserga siberišku 
maru ir gaišta. Koch teipgi persitikrino, 
jog bakterijos siberiško maro išsivysto ir 
veisiasi ne vien atsakančiame maitingame 
skystime, bet teipgi ir ant žievių virtų bul
vių ir kitokių daiktų. Vietoj, kur gali pri
sigriebti oras, prie šilumos didesnės negu 
18® pagal Celciaus termometrą, bakterijos si
beriško maro išauga į ilgus siūlelius, kurie 
kiekvienoj celelėj turi po vieną apvalų spo
rą; paskui siūleliai genda ir paleidžia tuos 
sporus arba ligas gimdančių bakterijų sėj 
klas. Sporai tie, arba ligos sėklos išlaiko 
gyvybę per daugelį metų ir atsiradę tinkamo
se sanlygose, vystosi ir veisiasi. Jeigu svei
kam gyvuliui įskiepyti sporą siberiško maro, 
iš peraugančių sporų išsivysto paprastos si
beriško maro lazdutės, kurių prisiveisia to
kia daugybė, kad jos užtvenkia, užkemša 
plaukinius gyvulio kūno indus ir užnuodina 
kraują, nuo ko gyvulys gaišta.

Siberiško maro iš sporų -išsivysčiusios

lazdutės gal būt perneštos tik su krauju, jos 
užkrečia sveiką gyvulį tik pernešus kraują 
ligos apimto į kraują sveiko, ant oro jos grei
tai gaišta, dalinasi į sudėtinius, nyksta; spo
rai gi jų, taigi jų sėklos, užlaiko gyvybę į>er 
čielas metų eiles, jie yra tikra užkrečianti 
medega (contangija), per tuos sporus pa pra
stai ir užsikrečia liga sveiki gyvuliai; krau
jinėse išmotose sergančių maru gyvulių, pa
silikusiose ant ganyklos, išsivysto siberiško 
maro sporai, kurie pasilieka žemėj arba ant 
žolės, žolę tą ėsdami sveiki gyvuliai, užsikre
čia maru. Jeigu gi nuo maro pastipusiu# 
galvijus užkasti į žemę negiliai, tai maro spo
rai, išsivystę viršutinėse žemės eilėse, gali 
būt iš žemės išvilkti lytinių sliekų, lendan
čių krūvoms iš žemės po kiekvienam lytui ir 
gali platinti marą terp sveikų gyvulių l»an- 
dų; didesnėse žemės gilumose sporai tie ne
gali išsivystyti todėl, kad į didesnes gilumas 
neprisigriebia oras, o be oro ir reikalingos 
šilumos sĮKirai neišsivysto, nors esanti ten 
sporai ilgai užlaiko gyvybę.
_ Sporus tuos vanduo gali išplauti iš že 
mės, o [taškui vėjas su žemės dulkėms išnešio
ti po pievas. Su žole ligos sporai patenka į 
gyvulio pilvą; peraugusios lazdutės iš pilvo 
ir žarnų patenka į kraują; jos ten gali pa
tekti ir per mažiausią sužeidimą gyvulio na 
srų plėvės, gomurio ir tt.

1878 metuose garsus Koch išleido knygą 
,,Apie tirinėjimus prie užsivietri] tįsių žai
zdų;” Dar pirma, nes 1871 metuose tiri nė- 
tojai VValdeyer, Rindfleiach, Reklinghausen ir 
kiti daktarai rado mikrokokus, arba neužma
tomus liuosomis akimis kūnelius-vuogučių 
pavidalo sergančių kraujo užnuodinimu, tei
posgi užsivietrijusiose, pūvančiose žaizdoto. 
Koch, \ienog, pirmutinių susekė skirtumą 
terp ligas gimdančių ir puvimo bakterijų. 
Tą susekti buvo galima tik auginant bakferi 
jas speciališkai, ne kūne sergančių ir jas 
skiepijant į»askui: pelėms, žiurkėms ir kito-, 
kiems smulkiems žvėrims. Kadangi įskiepy
tos žiurkėms, pelėms, jūrių kiaulaitėms bak
terijos pagimdė ligą, tai tirinėtojai įiersiti- 
krino, jog bakterijos yra ir tikra priežasčia 
gimdymo karščiavimų, nuo kurių teip daug 
moterų miršta; ta pati priežastis gimdo tei
posgi ligą vadinamą ,,ligonbučių gangrena”., 
kuria gali prie operacijų užkrėsti daktaras 
ligonį, jeigu ant instrumentų, kuriais daro 
operaciją, bus nors vienas bakterijos s|H>ras, 
jeigu prieš operaciją daktaro [»eilis bus nors 
truputį suterštas; karės laike pirma nuo tos 
..ligonbučių gangrenos” daugiau sužeistų 
kareivių mirdavo negu nuo priešų šūvių, ka
dangi mat daktarai,nežinodami tikros prieža
sties tos gangrenos, negalėjo jos prašalinti; 
dabar prie operacijų daktarai imasi atsar 
giau, instrumentus numazgoja skystime nai
kinančiame bakterijas, todėl ir gangrenos 
pasitaiko daug rečiau; jeigu jos patenka į 
žaizdą, tai tik iŠ oro, bet ne nuo daktarų in
strumentų.

Po įtekme Kocho ir [>agal jo nurodymus, 
tirinėjimai ir jieškojimai gimdančių ligas 
bakterijų daktarystoj užėmė pirmą vietą. 
1879 m. Berlyno daktaras Hansen ir Breela 
vo Albert Neuser šašuose raupais (ne rau
plėms) sergančių surado nekrutančias 
lazdutės, kurios ėda. naikina odą rau
pais sergančių. Nors išauginti raupų bakte
rijas iki šiol nepasisekė, bet jiasis kė jas įskie 
pyti žvėrims, užkrėsti juos liga, tadėl nėra 
abejonės, k4d tos lazdutės yra tikra prieža
stis gimdanti raupų ligą. Vidurinių amžių 
gadynėj, atvilkti iš Azijos raių»ai.labai buvo 
išsiplatinę Europoj; dabar jie pasitaiko re 
tai: Latvijoj, Palestinoj, Prūsų Lietuvoj, 
Norvegijoj, Siberijoj, ypač gi ant Suvienytų 
Valstijų neseniai užimtų Havai salų.

1880 m. Koch likosi priskirtas prie į 
rengto Vokietijos rando 1875 m. sanitariško 
biuro. Čia jisai, turėdamas rando pašelpą, 
galėjo ne tik pats tirinėti bakterijas, bet iš
dirbti, išlavinti čielas eiles tirinėtojų, kurie, 
varydami darbą sistematiškai, pradėjo tiri- 
uėti visas limpančias ligas pagal naują, Ko
cho nurodytą, metodą ir tas išdavė labai svar
bius vaisius. Jau 1882 m. Koch išaiškino, 
jog baisi džiova, labiausiai ypač miestuose 
išsiplatinusi, varanti į kapus septintą dalį 
civilizuotų kraštų gyventojų, kokią iki šiol 
laikė už apturimą nuo tėvų, arba gaunamą 
nuo susižeidimų, bet nelimpančią ligą, išti- 
kro yra limpanti: ją gimdo laibučiai, nekru
tanti baciliai, panašus į tuos, koki gimdo 
raupus; jie išsivysto krūvoms, kurios vis di
dinasi, platinasi; jų daugybę randa išmetose. 
ypač spiaudaluose džiova sergančių.

Tų labai pavojingų bacilių pirma tirinė
tojai negalėjo patėmyti per tai, kad juos 
sunku nuparvuoti teip, kad galima būt pa 
tėmyti. Pasinaudojant vienog iš Kocho me 
todos, tuos neužmatomus žmonijos priešus, 
kurie jai teip "~daug pikto atgabena, ne tik 
galima lengvai patėmyti, bet galima suteik-

Džiovos bakterijos 
ligonio prakaite.

Auginimas bacilių 
stikliniuose cllin- 
deriuose: kairėj 
pusėj — džiovos 
bakterijos, deši
nėj — choleros.

Džiovos bakterijos 
po dviejų sanvai- 
čių besivystymo.

ti jiems gana pastovą parvą palengvinančią 
tirinėjimą. Kochui pasisekė užauginti džio
vos bakterijas ant atsakančios, tinkančios jų 
išsivystymui maitingos dirvos ir išaugintoms 
teip, įskiepijus, užkrėsti džiova mažus žvėre
lius, kaip: peles, žiurkes, jūrių kiaulaites ir 
tt. Beveik visi žvėrys užsikrečia džiova, bet 
nuo jos labiausiai kenčia raguoti galvijai, 
terp kurių yra beveik tiek jau džiova ser
gančių, ką ir terp žmonių. Kada persitikri
no, jog ypač karvės tankiausiai serga džiova, 
pakilo klausymas, ar nuo jų pieno žmonės 
negali užsikrėsti džiova. Koch užtikrino, 
jog karvių džiovos bakterijos neišsivysto ant 
žmonių, todėl jų džiova užkrėsti negal, bet iš 
tirinėjimų kito vokiško mokslinčiaus, Dro 
Behringo, išpuolė, kad teip karvių džiovos

(Toliam bus.)

Isz visur.
II Italijos parlamente* socialistai 

pakėlė klausymą paskutinių darbi
ninkų skerdynių Maskolijoj, carą 
apšaukė vardu autokratiško žmog
žudžio. Prancūzijoj, Anglijoj, 
Italijoj, net Austrijoj buvo dideli 
susirinkimai ant išreiškimo simpa
tijos Maskolijos darbininkams ir 
paniekos ir pasibiaurėjimo carui. 
Daugelis Prancūzijos net rimtų 
laikraščių, dėl paskutinių skerdy
nių, reikalauja pasitraukimo Pran
cūzuos iš ryšio su Maskolija.

II Vokiški žvaigždžių tėmytojai: 
profesorius Wolf iš Heidelbergo ir 
profesorius Krentz iš Kiel, dan
gaus ruimuose užtiko naują musų 
saulės sistemo plianetą. Jie me
na, kad tai bus pirma profesoriaus 
Perrino patėmytas Jupiterio mėnu
lis.

II Vokietijos raštininkai ir laik
raštininkai rengiasi atsišaukti prie 
maskoliško caro su reikalavimu, 
kad butų paleistas be pamato pa
sūdytas į kalėjimą pagarsėjęs mas
koliškas raštininkas Gorky.kurį su
areštavo Rygoj.

II Pietinėj Afrikoj* netoli buvu
sios būrų republikos sostapilės 
Pretorijos, rado didžiausią, iš iki 
šiol kur nors surastų, deimanto 
šmotą. Dabar surastas deimantas 
sveria 3032 karatu; vertę jo ap
skaito ant 84000000.

Italijos parlamentas pakėlė al
gą Italijos karaliaus iki $3210000 
ant metų. Priešingų pakėlimui 
algos balsų buvo 21, buvo tai so
cialistų ir republikonų pasiuntinių 
balsai.

il 28 d. sausio Italijoj buvo oras 
nepaprastai šaltas. Viršūnę Vezu
vijaus uždengė sniegas.net ant sa
los Sicilijos, aplinkinėse Palermo 
gerai prisnigo, o čia sniego žmo
nės nuo 20 metųne matė.

Ii Vokietijos randas gabena prie 
darbų ant pliantacijų ant Samoa 
salų chmieėius darbininkus. Ran
das užmoka pusę pervežimo kaštų, 
kitą pusę užmoka phantatoriai.

|| Varšavoj suštraikavo dirbtuvių 
darbininkai. Ant Leszno gatvės 
darbininkai susirėmė su kariume- 
ne, prie ko keli darbininkai likosi 
sužeisti.

II Prancūzijoj 2243 moteriški ir 
vyriški klioštoriai pasidavė rando 
kontrolei ir' pasilieja. Tuose 
klioštoriuose yra 55000 myniškų ir 
zokoninkų,

U Peterburgo valdžios paliko 
darbininkams 24 valandas ant su
grįžimo prie darbo; nepaklausu
sius gazdina išvežimu iŠ miesto 
ant kaimų.

H Aplinkinėse Batumo, ant Kau
kazo, 26 d. sausio siautė smarki 
vėtra ir sniego dargana. Vėtros 
išgriovė daug namų ir krautuvių.

II Vakarinėj Vokietijoj, mieste 
Hallėj, Čiužinėjant vaikams ant di
delio prūdo, įlnžo ledas ir 12 vai
kų panėrė po ledu ir prigėrė.

II Štraikai kalnakasių vakarinėj 
Vokietijoj baigiasi. Abidvi pusės 
sutinka atiduoti nesutikimus ant 
išrišimo parlamento komisijos.

Ii Darbai prie dirbimo tunelio 
per Alpų kalnus, terp Italijos ir 
Šveicarijos, bus pabaigti vasario 
mėnesyj šių metų. ;

II Buvęs kelis metus Amerikoj 
popiežiaus delegatu, • kardinolas 
Satoli, dabar Ryme pavojingai ap
sirgo.

II Mieste Panamoj apsireiškė 
geltonasis drugys, kuriuom apsir
go jau kelios ypatos.

* 5. Kiekvienas sanaryš gauna 
po vieną egzempliorių visų, dr-tės 
išleistų, knygų nuo to laiko, kaip 
jis yra sąnariu; senesniuosius dr-ės 
išleidimus gauna už pusę prekės.

II. Organizacija.
š 6. Dr-stė susideda iš kuopų.
* 7. Kiekviena kuopa, pasirem

dama ant pamatinių dr-tės įstaty
mų. organizuojasi pati.

Š 8. Literatų Komitetas [žr. H 
H—12] organizuoja kas metai su
važiavimą, kuriame dalyvauja kuo
pų atstovai ir pats Literatų Komi
tetas. Suvažiavime kuopų atsto
vai ir Lit. Kom.:

a] paduoda savo darbų apyskai
tas;

b] išrenka Literatų Komitetą.
c] sprendžia ir daro nutarimus 

apie tolesnius dr-tės reikalus.
Pasarga 1. Kad suvažiavimo nu

tarimai butų tiesoti, reikia, kad ja
me butų ne mažiau visų kuopų 
atstovų.

Pasarga 2. Perkratinėjant Lite
ratų Komiteto darbus, pats Lite
ratų Komitetas neturi spredžiamo- 
jo balso.

Pasari.s 3. Kuopa, negalėdama 
atsiųsti savo atstovo, gali atiduoti 
savo sprendžiamąjį balsą kuriam 
kitos kuopos sąnariui.

Pasarga 4. Literatų Komitetas 
gali būti suvažiavime ir ne visas.

** 9. Visi suvažiavimo nutarimai 
priimami dauguma suvažiavimo 
balsą.

š 10. Suvažiavimo nutarimai yra- 
galutini.

Pasarga 1. NekonspiratyviŠkie- 
jie sprendimai, apyskaitos ir kiti 
dr-tės reikalai skelbiami laikraš
čiuose; konspiratyviškiejie gi slapta 
pranešami dr-tės kuopoms.

IV. Literatu Komitetas.
š 11. Literatų Komitetas, renka

mas vieniems metams, susideda 
mažiausiai iŠ 3 žmonių.

Pasarga 1. Jei dėl kokių prie
žasčių neįvyktų suvažiavimas, se
nasis Literatų Komitetas lieka iki 
naujam skiriant.

i 12. Literatų Komitetas:
a] dauguma balsų nutaria, koki 

spauzdinti raštai;
b] rūpinasi dr-tės knygų spauz- 

dinimu ir jųjų administracija;
c] organizuoja suvažiavimą.
Pasarga 1 [prie aj. Atmetus 

kokį kokios kuopos parūpintą raš
tą, Literatų Komitetas motyvuoja 
tai kuopai savo pasielgimą ir, kuo
pai reikalaujant, paveda išrišti tą 
klausymą suvažiavimui.

š 18. Beturčiams knygos duoda
mos dykai.

,,Augmens” adresas- 
Herrn J. NVanagat, 

Wasserstr. 12
Tilsit, Ostprcussen.

Vietines Žinios.
— Pereitą sanvaitę, nuo panedė- 

lio iki subatos, Coliseum trioboj, 
ant Wabash gatvės, traukėsi paro
da naminių paukščių ir šunų. 
Daugiausiai buvo vištų ir balan
džių, mažiausiai žąsų. Vištos bu
vo visokių veislių, pradedant nuo 
žąsų didumo, baigiant mažoms 
kaip karveliai japoniškoms. Ba
landžių buvo labai daug, teiposgi 
visokių veislių, o terp tų buvo 
daug ketursparnių: turinčių vieną 
sparnų porą prie šonų, kaip visi 
paukščiai, kitą gi porą prie kojų.

— Pereitą nedėlios dieną, galiū
ne ant kertės Aymour avė. ir 21 
st. italijonas lonaįs Banea peršovė 
Joną Manning. Mat Manning su 
savo draugais,gerai jau užsitrauku
siais, užėjo į minėtą saliuną ir ger
damas, sukulė stiklą. Italijonas 
reikalavo užmokėsimo, bet Man
ning ne mokėjo it. su draugais iš
ėjo ant gatves.- čia su revolveriu 
išbėgo Barrea, paleido šūvį ir teip 
gerai pataikė, kad Manning atliko 
ant vietos. Užmušėjas stengėsi 
pal>ėgti, bet gretai jį pagavo subė
gę policistai.

— Ant kertės ■ Bunker ir Des- 
plaines gatvės pereito panedėlio 
naktyj likosi nudurtas 22 metų 
vokietis Schramm. Suėmė paskui 
du nužiūrėtu, kokį ten Rascherą ir 
Pečkų, bet pats suėmę juos poli
cistai tvirtina, jog ne jie nudurė 
Schrammą, tik jiejbuvę nudurusio 
draugystėj.

į į
Pereitą sanvąitę Chicagoj pa

simirė 558 ypatos, arba ant 9 ypa
tų daugiau negu piėr tą pačią san
vaitę pereitų metų. Terp pasimi
rusių buvo: 312 vyriškių ir 246 mo
terys; vaikų iki 5 pietų buvo 163, 
senelių virš 60 metų 115. Dau
giausiai mirčių, nes 96, buvo nuo 
plaučių uždegimo; nuo džiovos 60.

— Pereitą nedėlios dieną di
džiausio] Chicagoj salėj, Audito
rium, atsibuvo susirinkimas, ant 
kurio kalbėjo garsi maskoliška re- 
voliucijonierė Katrė BereŠkovvska 
apie prietikius Mąskolijoj ir neti- 
kumą caro valdžių. Apart jos, 
kalbėjo dar apie tą patį: garsiau
sias Chicagoj rabinas, Dr. Hirsch, 
T. J. Morgan, J. Jonės ir kiti ame
rikonai. Ant salės susirinko apie 
3000 žmonių.

Revoliucija Bosi joj.
Rosijoje didesniuose miestuose 

kilo revoliucija, žmonės sukilo 
prieš valdžią, o kareiviai armi
jos skerdžia juos. Ta revoliucija 
iŠ miestų pereis ir į kaimus. Dau
gybė žmonių taps išplauta. Todėl 
kas mistiną savo draugus parkvie
st; Amerikon, tegul pasiskubina, 
tegul tuojaus siunčia jiems šifkor- 
tes pakol dar jie nepateko į maiŠ- 
tp eiles.

šifkortės vra geriausiai pirkti 
,,Lietuvos” redakcijoje, kuri turi 
visų kompanijų linijas. Rašykite, 
o gausite šifkorčių prekes. Adre
suokite:

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

Draugyscziu Reikalai
Didelis Lietui inzkan Teatras.
Chicago. Amatoriizka lieluvitzka 

trupa loaz nedelloj.12 d. vasario, 1905 m. 
Melodrama 4 veiksmuos* po vardu „Jo
nai Tvardauckaa' Freiheit Turner salė
je 3417 8. Halsted st. Sale bus atdara 
ant 3:30 po pietų, teatrai praaides 5 vai. 
vakare Preke tikietamt 50 c , 35 c. ir 
25 centai.

Pnlaiiymaa ir surengimai teatro bus 
atlikta* kuopuikiauaiai, kaip dar lyg- 
aziol nebuvo, teip kad kožnam vienam 
bus labai akyva pamatyti, lodei visus 
lietuvius ir lietuvaites kviecziame atsi
lankyti kuoekaitiingiausiai.

Komitetas.
(10—11)

tas Diilelin Balius.
Chicago Szeaztai puikus balius pa

rengtas Jaunu Vaikinu Lietuvtszko

Pajieszkau apsivedimui mergino* dw 
30 iki 30 melu amžiaus, mokancRža* 
niek tiek anglistkai ir turinczlos nota 
•500 00 Asz estu 36 metu amžiaua. pa
einu isz Kauno gub., turiu užsidėję* di
dele groeerne už *1800.00 Arteenioa* 
žinioms reiki* adresuoti:

William Dargužis,
333 Perk Plaoe G po v* u., 8c ran ton, Pa.

Pajieszkau Jono Žebraucko kaimo El- 
cziu, parap. Erlvillszkiu. pav. Raseinia. 
gub. Ksuno. 6 pėdu Ir vieno colio aukaa- 
czlo, nosis nukrypus In viena puse, 
ant smakro juodas ženklas nuo inkirti
mo anglie keturi menesiai atgal gyvena 
VVilke* Bareje Ir nežinia kur iszvažiavę; 
turiu prie jo svarbu reikale Skaityto
jai „Lietuvos" teiksis dsneszti szitu ad
resu

Jonas R>klicy.
499 8. Grand st., Wilkes Barrs, Pa-

Pajieszkau savo brolio Jokūbo 8>da- 
ravieziau*. Suvalkų gub., 3 metai atgal 
gyveno Koloradoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žlneanl adreso:

L. Sider.
New Baden, III.

Pajieszkau įsvo draugu Petro ir Pra
no Korsaku, Juozapo Pranskeviptiaus ir 
Mikolo Žydonio, visi keturi- Kauno gote., 
Panevėžio pav., Klovamu miestelio; ta
nu prie ju svaru reikale. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso.

Zigmantas Staniliunas.
9 Clover si., Nswark, N. J.

Pajieszkau Benedikto Raaza vskio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Kaltineas 
miestelio. Jis pats ar kas kitas te įkala 
duoti žine ant adreso

Joe Yoea,
Box 393, Lincoln, III.

Psjieszkau Piuso Kavaiįaucko. Suval
kų gub.. Marijampolės pav., gyveno pir
miau Glen Lyoo, Pa. Jis psto ar kas ki
tas teiksis duoti žinia am adresu:

Andrius Žėglis.
Cor. Slh and Green av., Kewanee, III.

Instatai Dr-tės ,, Aug
umo”

I. Tikslas.
§ 1. Leisti nelegališkas visuome

nės ir politikos turinio knygas.
Pasarga 1. Leidžiamų knygų 

pakraipa — mokslingai-progresy- 
viška.

Pasarga 2. Turinio forma gali 
būti įvairi, neiŠmetus nė dailiosios 
literatūros formos.

II. Sanariai.
§ 2. Draugystės sąnariais gali 

būti ištikimi žmonės — vyrai ir 
moters.

Pasarga 1. Priėmimas ir išbrė- 
žimas iš sąnarių skaičiaus priguli 
nuo % visų balsuojančiųjų kuopos 
[žr. §§ 6—7] sąnarių.

§ 3. Kiekvienas draugystės są
narys:

a] moka per metus po 3 rublius 
[6 markes, doliario];

b] renka aukas ir didina dr-tės 
turtą;

c] rūpinasi suteikti dr-ei tam tik
rus raštus.

S 4. Visi dr'tės sanariai turi ly
gų balsą.

Nauji Rasztai
E. Volterį*. Lletaviszka Chre

stomatija II dalia.
Trlpa čia ištraukos iš senų lietu

viškų raštų, kaip antai: Vaitkuno 
vertimas išleistos 1545 m. giesmės 
Te Deum. Vertimas į lietuvišką 
Postillės, Willento Euchiridion; 
Pamokslai širvido; Formos lietu
viškos prisiegos,latviškas vertimas 
Donelaičio Pavasario. Paveikslai 
parodymui tūlų lietuviškų tarmių, 
ypač daug paveikslų yra Prūsų 
lietuvių, Suvalkų gubernijos, Kau
no gub.; Vilniaus gub. jau yra 
mažiau. Telpa čia teiposgi kele
tas eilių Dagilio, Kudirkos, Armi
no, Vaičaičio. Pasakaitė Žemai
tes — Budynė, kelios dainos, my- 
slės, patarlės. Bretkūno Psalmių 
vertimas, ištrauka iŠ kalvyniŠkos 
Postilės, Anykščių Šilelis.

Ant pabaigos yra pridėti keli fo- 
tografuotuoti lapeliai seniausių lie
tuviškų raštų.

Apskritai Chrestomatija, nors 
Šiaip žmonėms gal ne bus su visu 
naudinga ir suprantama, bet moks
lišką vertę turi labai didelę.

A. Geležninka* , Jauni kai 
ežiam* dieno*. (užleista A. Ma- 
ctejevsko iždo. Tilže. 1WO4 me
tuose 51 pusi.

Telpa čia ir trumpi pasakojimai 
ir dainos ir juokai ir trumpi pamo
kinimai iš gamtos mokslų, kaip 
antai: apie varlių gyvenimą, apie 
špokus, apie driežus ir gyvates, 
apie šunis. Apie dirbimą cukraus, 
briežiukų, adatų ir ilgokas raštelis 
apie žemės vidurių turtus. Jeigu 
ką galima čia užmesti — tai vien 
tą, kad patilpę rašteliai ne paskir
styti, nesistematizuoti. Knygutė 
šita galėtų tikti mokyklose skaity
mui vaikams baigusiems elemen
torių.

A. Geležninka*. Gyvenimo la- 
Hzat isz visokiu kalbu. Iszielsta 
Maciejevsko Iždo. Tilže. HMM 
metuose.

Telpa Čia septynios trumpos a- 
pysakaitės: Surato kavinyčia.
Priesakas. Jndošiaus paskutinė 
naktis. Karė. Gatvės vaikai. 
Gyvatė. Krėvos pylis. Pasakai
tės trumpos, bet paskirtos jau su
augusiems, ne vaikams. Knygutė 
smagi pasiskaitymui.

Prekes apgarsinimu.
1 cohs druko, ui 1 syki.................... 50c.
Paprasti pajiesikojlmai ar draugys- 

esi u mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui koina syki.

Lietu via iii8 Liuteronams.
Jau kartą buvo jt,Lietuvoje” mi

nėta, kad Philadelphioj susitvėrė 
lietuviška liuteroniška Švento Jono 
parapija; žemiau pasirašiusį gavo 
už savo kunigą.. Toje parapija 
greitai augo iki Šio>l, o jei ir toliaus 
teip augs, tai atenančioj vasaroje 
turėsime savo locną bažnyčią tai
sytis. Lietuviai aplinkinėse gyve
nanti gali į Philadelphią stritka- 
riu bažnyčion atvažiuoti. Diev- 
maldysta atsiprovinėja kas nedėl- 
dienis 12 vai. pn.523 Wharton st., 
terp 5 ir 6 gatvės^

12 vasario,8:30 rytmety],laikysiu 
Dievmaldystą lietuviams vokiškoj 
bažnyčioj, ant Reece st., Provi- 
dence, Scranton,-Pa.

Kas nori gauti Biblijų vokiš
koms 'literoms, giesmių knygų, 
psalmų knygų ir tt. tegul rašo ant 
šio adreso:

Rev. P. Dtignaitis,
241 N. 5th str.,

Philadelphia, Pa.

Draugiszko Kliubo nedalioj. 5 d., veša 
rio, 11*0.5 m. Pulaskio salei*. 800 8. Aih- 
land avė., terp 17 ir 18 ui. Sale atsida 
ris (1 vai. vakare, muzike bus puiki, sve 
ežiai bus priimti kuopuikiausiai, lodei 
visi tautiecziai ateikite kuoskaitlingtau- 
šiai ant szito didelio ir smagaus pasilink
sminimo

Komitetas

B-Imm Dideli* Baliu*.
Chicago. Szeaztai puikus balius pa 

rengtas Draugystes Jaunu Vaikina ne 
delioj, 5 d. vasario 1905 m. Pulaskio sa
lėje. 800 S. Ashland avė., terp 17 ir 18 
ui. Sale aludaris 6 vai. vakare, muzike 
bus puiki, sveciiai bus priimti kuopui- 
kiaušiai, todėl visi tautiecziai ateikite 
kuoakaiilingiausiai ant szito didelio ir 
smagaus pasilinksminimo

Komitetas.
<*—II)

Metinis susirinkimasDr-es broliszkos pa 
ielpo* »zv. Kazimiero, t’Ucoje, N. Y. at
sibuvo 22 sausio sz.m.,ant kurio tapo isz- 
rinkta sekanti administracija: Prez. — 
Mot. Kranceviczius, Vice prez —St. 
Do b rus raudes*, fin sekr. — K. No vie
kas, prot. te k r —Mot. Arnastauckas, 
kasieriui — Juos. Bendžunaa. glob. kas. 
— lur. Gabrukevicuus ir Jur. Novic- 
kas, glob. nasalaieziu — Lad. Jankaus 
kas ir St. Dobruszsuckaa. m aršiai ka — 
Jur. Noviekas, prie karūnos — Rrltra- 
mįėjus Sabis

Balins!
Minersviile, Pa. 16ta kuopa lietuviu 

kaVcsemninku po vardu „Improved Or- 
derof Knighu of the Royal Arch of 
Pennsylvam*” laikis pirma balių 22 d. 
vasario, 1906 m mainienu saleje ant 
naudos Pottsvilles ligonbuezio, kur ir 
musu lietuviu ne vienas gauna prieglau
da. Muzike bus net isz Berlyno ir žais 
naujausios mados szokius. Prasidės 8 
vai. vakare ir traukais iki vėlai. Tikie- 
tas 25c., merginoms dykai Visus lietu
vius ir lietuvaites, kaip vietinius, teip ir 
apiinke* k,vieczia kuoskaitlingiausiai su
sirinkti.

Komitetas.

į Pajieszkau Simano Puloko*, paeinrv 
’ ežio nuo Virbalio: priesz 6 metus gyve- 
i no Freelands. Pa., o paakui isz.važiavo to 
| vakaru*. Jis pats ar kas kitas įsikalė 
i duoti žinia am adresu .

Si m Kraujutaitis.
I Box 31. Ladd, IU.

Pajieszkau savo brolio Juozapo Ze- 
. vedskio, Kauno gub.. Raseinių pav..8si- 
! lėlio parap., pirmiau* gyveno Chicagoj, 

12 metu kaip Amenkoje Jis pat* ar 
' kas kitas teiksis duoti žinia ant adresu: 

Jame Zevedskis, *
į Box 500, yVeelville, IU.

Pajieszkau savo szvog*rio Jom 
Į Plaktakio. Kauno gub., Telsziu pas., 
Žarėnų vo!.. isz miestelio Žarėnų; ji* ne 

: seniai atvažiavo tn Amerika, turiu prie 
jo svarbu reikale. Jis pat* ar kaa kitas 

į teiksis duosi žinia ant adresu:
Jurgis Milaszius.

1444 Wentworth av., •
Chicago Heighta, III.

Duodu žinoti visiems, kad asz apsive- 
, dhau su Jieva Degucziute. ssliuba* bu
vo subaioi prieis Naujus Metas. -Y«*ęį- 
lia buvo puiki, isz kurios kožna* užganė
dinta*. Valgiai szalli ir szilti, gerymai 
visokį, 4 bartenderiai baliai apsirengė 
patarnavo su valgius n gerymms Ve- 
seįlia traukėsi 4 dienas, atsibuvo Taasu- 
s xiio saleje, prusiszka orkestrą grajijo 
visa nakti. Norinti aunzausti su kokiu

i reikalu teiksis kreipti* adresu: 
Antena* Kairukszti*,

; 213 E oak st., Sbenandoah, Pa.

Isz priežasties iazvažiavimo parduoda 
į vargonų* ant 17 atmainų balso (registrą) 

už nužeminta preke. Victor dailia‘tsio 
darbo, su dideliu zerkolu, pradžia moks
liu. kede ir drūta baksn. Už vargonus 
mokėta 875.00. Alsiszaukti reikia grei
tai.

‘ .J Garmus.
411 Raleigh st, Blnfield, W. Va.

Pigiai ant pardavimo gera* lota* ant 
; liermitage avė. arti 46 tos ui. art' lietu- 
; viazkos bažnyczios. Ataiszaukite in 
„Lietuvos* redakcija.

Redakcijos atsakymai.
Gintarui, Prt. Skaitėme Ta- 

mistos ilgą raštą, bet iš jo niekaip 
ne galime suprasti dėl ko yra tas 
,,Naujas džiaugsmas.” Kiti daly
kai sumaišyti be tvarkos teip, kad 
nieko ištraukti negalime,nė rašto į 
spaudą sutaisyti. Daugumas pri
vestų išsitarimų tiesiog pasemti iš 
straipsnių buvusių jau lietuviškuo
se laikraščiuose.; Pradėk Tamsta 
nuo rašinėjimo korespondencijų 
apie bėgančius atsitikimus, rašyk 
trumpai, o su laiįcu išsidirbsi ir ga
lėsi ir ką svarbesnio parašyti.

Paitui. Eiles apie atkeliavimą 
į Ameriką į spaudą ne tinka, joms 
labiausiai trūksta gramatikos.

Tautiečiui iš Chicagos. Tas 
yra privatiškas apgarsinimas. Už 
tokius nė joks laikraštis neatsako. 
Jeigu Tamsta 1 nori persergė
ti brolius, parašyk teip, kad 
mes į provas neįklimptume,pasira
šyk tikra pravarde, o mes Tami- 
stos raštą patalpinsime.

Jon. Gr. Clevrlande. Talpin
dami, įsipainiotume į provas ir jas 
praloštume, kadangi juk net atka
kus liudininkams išClevelando ne
galėtume darody(i, kad pamoksli
ninkas iš tikro bdvo girtas. Juk 
ir pomokslininkas pastatytų liudi
ninkus ir jų galėtų atsivesti dau
giau. '*

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių 

veru25c. gauni dykai, jei užsirašy
si laikrassji,,Lietuva" ir užmokėsi 12.00 
už viso meto prenumerata iii virimui. 
..Lietuva" yra didžiausias ir geriausias 
lai krautis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk Ž2.00 su savo aisakiu adresu 
o gausi , Lietuva" kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

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

A. OL8ZEW8KIS, 
024 33rd St. Sta^ion 60. Chioago, D.

PaiieszkoHmai.
Psjieaskau Vincento Szalbgauskio gy

venusio pirmisus Baltimoreje ant Lom- 
bard st., dabar nežinia kur isakeliavo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso: -

J. Pedrakevicae,
335 lloffman si., Hammond, Ind.

Pajieszkau apsivedimui irzminlingo* 
lietuvaites ne jaunesnes per X metu am
žiaus. Del artesnių žinių malones atsi- 
szaukti adresu:

George Alyta, 
Eaton, Colo.

1 Pajieszkau savo pusbrolio Mateuszo 
Vitkaus, Kauno gub., Raseinių pav, 
Stulgiu parap , Pavieriu sod. Jau seniai 
gyvena Ameriko|e po miestelius apie 
Chicago. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant-adreso:

Aut. Vitkus
660 Park avė.. Kenoaha, Wis.

PsjiMzkau Mikolo Viliumo (Bendorai- 
ežio) Suvalkų gub.; VilTRviszkio pav., 
Gižu gm.. kaimo Barsukines, Gyvena jis 
kur ant farmn. turiu prie svarbu rei
kale. Jis pats ar kas kitu teiksis duoti 
žine ant adreso:

Vincas Ramanauckas,
P. O. Box 111, Minersville. III.

Pajieszkau savo szvogerio Domininko 
Andrulaiczio, Kauno gub., Raseinių p., 
Eržvilko fiarap.. melai atgal gyveno Chi- 
cagoje. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso.

Ant. Paleikis, 
Kswanee. III.

Pajieszkau savo draugo Antano Ga
brėno, Kauno gub., Panevėžio pav., Ali- 
žavos miestelio. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Jokūbas Stakionia,
2230 Forbes st., Pittaburg, Pa.

Pajieszkau savo brolio Jono Gugo. 
Kauno gub., Panevėžio pav., Joniszkelio 
parap., Gailoniszkiu kaimo, 6 metai 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kaa ki
tas teiksis duoti žine ant adreso;,

Juoz. Gugas, 
8elbytown, III.

Paiiesskau savo gero draugo MaroeHo-- 
nio Mato, Kauno gub., Sziauliu pav., 
Papylė* parap., Szemetaicsiu sod., apie 
10 metu yra Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis dpoti žine ant adreso:

Kaz. Steponavicse,
46 Grove st., Taunton, Mass.

Pajieazkau savo draugo Prano Pin- 
kaus, Suvalkų gub., Naumiesczio pav., 
Sintautų gm., Skaisgiriu kaimo. Tunu 
prie jo labai svarbu reikalą. Jis pats 
ar kaa kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Ant. Mažeika.
Box 148, Union City, Conn.

Kur gali gauti,,Lietuvą.” 
I „Lietuvos" redakcija turi savo agentus 

Bmoklyne, Philadelphijoj, Baltimoreje,

Setai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y. •

i E. Froome*. 73 Grand st.
Jos. Szunskis. ,227 Berry st > 

Philadelphia, Pa.
Į J. Gudavicze. 3104 Richmond. Si.
, Jos. M Smolenski, 783 So. 2 nd St.,
, \ Baltimore. Md.
■ Wm J. Morton,

8. E. Cor. Sharp A Camden sis 
Pas szituos agentus gausite „Lietuva 

; už 5c. kaa subat

Naujos apgavystės.
Yra ištikro skaudu pranešti vėla 

apie naujai atidengtas apgavystes 
tūlose aptiekose, kur vietoje tikrų 

; vaistų pardavinėta niekam never
tus ir kenkiančius daiktus. Godu- 
mas ant pinigų apjakino sanžinę 
tų aptiekorių, paŠvęsdamas sveika
tą ir gyvastį. Žmonės turės per
sitikrinti, jog jie priversti yra pirk- 

į ti vaistus tik pirmaeilinėse -aptie- 
i koše, primokant net kelis centus 
i daugiau už tikrus vaistus. Vienas 
! iš tų dalykų, tankiai nuduodamų, 
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno, kadangi pagel- 
bingumas jo yra pastebėtinas. Li
gose virinimo organų nėra geres
nio ir malonesnio vaisto. Šita di- 
dėji gyduolė, parengta iš gausių ir 
gamtiškų vynvuogių, be mažiausio 
lašelio alkoholio ir iŠ speciališkai 
tam tikslui parinktų, importuotų 
šaknų, yra ištikro vienintele vilčia 
tiems, kurie turi sunaikintus skil
vius ir vidurius visokiais vaistais 
ir pilemis. Sutaisis ji organus į 
prigimtą stovį, privers juos leng
vai priimti ir gromulioti valgius, 
gamindami tuomi gausų ir §veiką 
kraują, kuris iš tiesų yra sėdalac 
gyvasties. Pirmiausiai rodijame 
moterims, neturinčioms skaistumo 
raudonumo kūno, arba vienval 
sergančioms galvoskaudžiais, pa
mėginti Trinerio Amerikonišką 
Eliksyrą Karčiojo Vyno. Ant par
davimo randasi visose aptiekose. 
Juozapas Trineris, 799 S. Ashland 
av. Chicago, III.

sniegas.net
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Kerte Ashland Are. 
ir 48-tos ai.

Tonu ot Lake. Pas Spiegel’s 9133-9135
Commercitl Are., 

South Chicago.

NESIUSK PINIGU!• i au.
pa<*r»lmi mnoo U vora* Ir k*UlioguTiA 

dIMlui ftk*e**M— doleriu verte* preientu* 
tuo*u ko*tamert*iu». Pri»lu»k taus* tavo plX- 
M adre** Ir orėlaaite *xpee»o »Ucl>, n me* Uu 
urtoiiuliM 1 koaptoto (ekaačiu U vora: r 
b* puttiu cigaru^ 1 M». arta i iki’Iszgydymui

Baldai, Patiesalai ir Pecziai ant Bargo.
Pirma invedimo Spiegel’io vertingos iszmokestines instaigos žmones velyjo apsi

eiti be naminiu daigtu ir baldu,jei negalėjo užmokėti grynais. Bet dabar jie ateina 
czionai tiesiog kaip vaikai be jokio koktumo ir mums tas Į>adaro tiek smagumo 
jiems intikti, kiek jiems inusu intikimas. Mes tikime, kad musiszkis yra “vieninte
lis būdas.

150 Seklytiniu aillu, Puikus apmuszalai ir gera politūra.
1 30.00 Ailio*, pardavimo preke 218.00................. .Isslygos 22 00 inmoketi................50c kas sanvaite
S 50.00 Ailioe, pardavimo preke 223 00................. Isslygos 23.00 inmokėti. ..i........... 50c kas sanvaite
2 65.00 Ailios, pardavimo preke 281.50................. Isslygos 23.50 inmoketi ... .- .. J5c kas sanvaite
S 85.00 Ailioe, pardavimo preke 239.75................Isslygos 24.00 inmoketi................. 21.00 kas sanvaite
•100.00 Ailioe, pardavimo preke 247.50................. Isslygos 25.00 inmoketi................ 21 00 kas sanvaite
1150.00 Ailio*. pardavimo preke 269.00..................Iszlygos 27.00 inmoketi.............  21.25 kas sanvaite

Kitos aili<» po $75, $35, $95.00 vertos itaugiau negu dvigubai musu aaltoa pardavimo prekes

Smagios Su puolės ar- 
žuolu ir mahogenu 
baigtos, 6 kvarmos 

$2.69 ir $1.69
PASARGA! vison karu llnijoa 
-...........  ■ .r--— penutado ant Ash
land Avė., iszllpk ant kertes 48-tos 
alycsios.

Sp€ciallszkos iszlygos azi 
tam iszpardavimiii.

Mea iurenjiaine namuti pilnai.

• 25.00 vertes. 22 50 i n mok., 22 kas
• 50.00 vertas, 25.00 inmok., 24 ka*
2100.00 vertes, 210 tnmok.. 26 kas
2150.00 vertes, 215 inmok., 28 kas
2200.00 vertes, 220 inmok., 210 kas menesis

tnenevi* 
tneneri* 
tneneal* 
meneai*

Atdara kas vakaras
Be Seretlu ir Petnycziu.

tnn.njsluie aut kuo jri bu. oenrr*.. 1 aa i J 

ėtf.zu u, < ,
Ir a KmrraldaU. \ i.km t*, bu* m
M pliulln* nikų Uklota »krynuta. Kada a t ve i, 

pertlnrak vi»ka Ir jeigu Uo tt* daiktai Uoka, Mmokrk e* prasuk $8.1)7 Ir atveilmo kaitų* ir 
pa*iltak tavorv*. jai netinka netookek n<lrlono««nlė Y1**** ko mc* uorima, kad reko
menduotume) m u* tavo draugam*. 8xie daiktai tu motorikų laikrodėliu Ir 48 coliu Ilgu k-nciu«e- 
llu kaituoja f-A-7U. Mea galime tf^ok *** u<l>rB4y*“u pruiual^uu*

L. A. MOLLANDkCo., Iflfl Wa.hlngton Si, Chica«o, III.

MARIA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Siaut i u pavieto.

728 W. 18th Street 
Nuo Stos iki lotos ryto, 
ano 7-tce iki • vai. vakare.

Nedaliom* tiktai ano 8-to« iki iO-tai ryto.

Teleionaa: Morgan 1332. 
Telefonuot galima lai kiekvieno*

Nei

Ant 17 Almeno 
ičii^Uilrodelis 

^atestuoto* lesalia- 
torias, suauki* užauk*- 
■ a* ir nu.tetoms*. vy • 
rmkM ar tnou-riaiks*, 
18K suk.eotea, dvigubi 
"Bautln*" luktelsi, 

■rakiai t.ikvtaikuots*. 
jPikrsi carai laika rado

Ricelstor Iitch Co..
900 Central Bank Bldg, ChieagyK

Aokoa Tautiškiems Reikalams.
Isz Brcckton, M**s. Ant vestuvių F. 

Brazo sa O. Ustupaite sukukavo:
Fel. Brazas 1100; M. K. Jakavonis 

50c ; K. Valavicze, Fr. Gasparas po 30c; 
O. Braitone. A. Bružas, S. Bružiene, T. 
M. Kubilskis, Al Juodeikis, J. Lepans- 
vicxe, O. Juodeikiene. J. Ustupas, J.Ka- 
diszlua. J. Norveissas po 25c.; M. T. Ku- 
belskis 16c.; T. Kamarauskas, A. Nor
kus po 15c.; A. Rusate, J Bružaite, A. 
Stasiulaite, P. Ki i paltis, N. Kripaitiene, 
Kas. Jukneviczd, Bol. Jukntvicze po 
10e.; J. Kireisza, F. Norvaisza po 6c.; J. 
Juknevicziene. Kaz. Norvaisza, V. Ku- 
btlskiene, A. Kubilskyte po 5c.; viso labo 
•6.08. 8c. atsitraukia ant kasztu pri- 
siunUmo. likusi suma paskiriama teip:

KankintiDiams >4 00.
Mokslaei viams *2 00.

Sziuomi praneszu visiem* geniem* ir 
draugams, kad 20 d. sausio, 1906 m. pa
simirė mano mieliausia* vyra* Nikode
mas Kavaliauckas, gyvenęs pn. 106 W 
14tb si., palikdamas mane naszle di
džiausiame nubudime. Paėjo jis isz 
Kauno gvb-, Raseinių pav., Kaltinėnų 
parap., turėjo 41 metus. Amerikoje per
gyveno 14 metu, tu manim iszgyveno 8 
metus ir 7 menesi ua Palaidotas Chica
go j e ant lietuviszku kapu 22 d. sausio 
1905 m.

Jozefą Kavaliauckiene, 
106 W. 14th st., Chicago.

Kas Prisiims
Už 5c. marke (štampą'* gaus 

sienini Kalendorių. Adresuokite:
A. OLŠEVSKI, 

924 33rd Street, 
Chicago, III.

Žiūrėkite!

Padarome naujausio* ir gražiausios 
madų* peliukus, baltoms kaip perlu 
kriaummis, geriausio plieno geležiams— 
gali barzda skųst-, su tavo vardu, pra
varde Ir pilnu adresu tndetu isz vienos 
puses kriaunų, iaz kitos puses su pa

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamsa: 
"Toge Teaie'* y ra geriausias ir sveikiau
sias už visuskitus iki iio) buvusius kar
čius ir kitokiu* vynus. Togo Tome pra
šalins visokias ligas, kaip tai: Reuma
tizmą. neuralgia, skaudėjime vidurių, 
sunkumą ant krutinta, taipgi taiooa- 
petitą: žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui Mes tarnaudami 
saio guodotiniems tautiečiams vely- 
i ame dėl' persi tikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tome. 
Prekė ui butelį 21.00; už tuziną 27 50 
Reikale prašom atsisaukt! ant adreso:

TOCO WINE CO.
517 MitaauliM Avė.. CHICAGO. ILL.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pas 
Petrą Srieki nes 
labai iaztroezkes, o 
pas Ji galima alsi- 
ved y Ii, nes jis turi 
puiku ir ssalta ba- 
vanka alų, gardžia 
ruaka ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o Azsigerus gauni žmogus 
paiku užkandi kiekviena diena, tai Ta« 
ilgiau su tamista kalbeli negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. I*ne to jis turi 
puikia sale dei veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvienu, o ypač z ui Uumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o aaz jum natarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaiuoec ir pruvose. Atvažiavę 
iaz kilu miestu galite rauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakig,
3821 Aubunt •»., ( hioagu. Ui.

(Tarne 33-ios ui. ir 33-ioPl.) 
Telephona* Yards60l2.

Č 
i
£ 5 
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Naujauvai lurait** Medicina*.

i. plma-

P rot. «l. M. Hrundaa
v York ABrooklyo. U 8. A.

Nauja ule ir saliusa...
Turiu ui garbe praneczti visiems drau

gaus* ir kaimynams, kad asz savo name 
po nr. 3119—21 8. Morgan st. isztaisian 
didele ir ^ujkia sale, tinkama didžiau- 
siems vieniems susirinkimams, baliams, 
▼eeeilioms, mitingams, apvsikssczioji- 
■tams ir teatrams, todėl užpraszau drau- 
gyacziu delegatus ateiti pamatjrti ir per- 
eitikrinti, kad visokiems draugysetiu 
susirinkimams ar baliams turite ežia ar
ti puikia, didele ir nebraagi* sale.

Teipgi Sziame paeziame name atida
riau pirmos kliasoe sali u na. kur visus 

. savo senus pažystamus kviecziu atsilan
kyti ir pamatyti mano nauja vieta.

K. Laudanskis,
3119 S. Morgan st., kerte 31st Place.

(17-ID

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ,52|c 
Vitas 1000rubliu, rublis po........ ....52|c

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

Jei norite, kad pinigai greitai irgėrai 
suvaikszcziotu ir niekur nežūta, tai sius
kite per,. Lietuvos" redakcija, adresuo
dami: A. Ofazevski,
924 33r<i 8L. Chicago, 111.

drauges, ar ženklu draugystes ar paveik
slu prezidento Rooeevelto ar ssr Tėvo, 
ka* ka norės, ta indeaisDe Ie kriauma 
Preke nuo 60c. iki 75c. ir 21.00 ir nuo 
•1.10 iki 22.50. Savo darbu gvarantuo- 
jame. Norinti indeli savo paveiksle tu
ri ji prisiųsti mums drauge su užsleiia 
vimu ir pinigais, ant bargo niekam ne
darome. Pinigus galima siusti per Mo- ' 
ney Orderi ar registruotose grumaioee į 
szitu adresu | tu<><g rrauiiau*

SUS $30 Aaksials UttMeUi I5H7?' < 
t»<a pra</a pirkti ytrioatią .ra*M>

laMroMti ąj KOMuMlUta gėta*. Lūkėtai rra lt- ‘ - 
krsi aukdtotk yratiai ranka <ravtru<>.l. turi dvt- I r.

1», kai atikalnia laaikrotfAin

>eei*«vH«

Kisell and York*.
Eagle, W. Va

Im i* eina iki mlnuiai. 'M)teiojamrte*.ingolaiii- 
n*PiK>jw»ra pat*ta* -ilm aakMoe rų-i-« laik

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokas, 336 Broome st. 
Al Leeniewekis, 144 E.Houstoo St.

8o. BOSTON. MASS.
Nlkod. Gendrolis. 191 Athens Street

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazevicaia, 178 Ferry st. 
A* Šienelis, 281 Morris Aveoue

BROOKLYN. N. Y. 
Stan Rinkevriczius. 73 Grand st. • 
Jos. Matutis, 112 Grand St.,

SHENANDOAH, PA.
Andrius Maczią. 133 S. Main st.

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 824 Bank st.

E.ST. LOUIS, ILL.
J. J. Ražokas,

NEW BRITAIN, CONN.
H. J. Cheponis, 72 Jubilee St., 

BALTIMORE. MD.
L. Gawiia 3018 N. VYashington st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas. 925 So. 2nd St. 

» J. Rukevicze 3243 Salmon Street
9CRANTON. PA.

Joaeph Petrikis, 1514 Ross Avė. 
MAHANOY CITY, PA.

A. B. Strimaitis, 138 W. Spruce Street
PITTSTON. PA.

Jur. Kazakewiczia, 1150 Wyoming avė.
TURNERS FALLS, MASS.

K. P. Szimkonle,

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszką' į "Lietu 

vos” redakciją, visada paraszyk ant 
laissko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir sena j i savo adreM. 
Jeigu palsgerai raszyti nemoki, tai a- 
dreea duok kitam, geriau mokanesiam, 
paraszytt.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiuak 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Paailai- 
kik sau tik mažala balta, koreziukia, o 
didesnėj a, mėlyna prisiuak redakcijai. 
‘ Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas neeiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paeitinemi* markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuoeas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti snt laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokio* už pinigu* nebus pri
imtos.

Meldžiame raaseju temyti ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
risite iszleistuvei d arba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite.

Pirni&A Lietui tarka* Hali u na*

j kiVnai 'S!

Lietuvoa" iasleistuve.

PINIGAI!

Bell' Phone 868-X E’ Phooe 1033-A feSiė“ IwtTia7.it. 
Er-ikalsvimn **. ni*« 

lį ir Isikr.V i pa71 q

mat. Savininkas geras lietuvis, apaipa 
žinos su visokiais bizniais: reikalaujam tau tr žinom*. kadbu.itVk u^.nMind* J pir 
U.m. .odų duod. d,k.L Ąoll.-U &T
darni ežia lietuviai ras sau užgadrdtni- tatsrraaH. »ai me. iouuoA sueitai**..
ma. ■* (Al—17.) peUademi laiknuVl)už ^150 Rąžyk ar uoei vy-

JULIUS GALMINA. ‘ į
400 Mechanic st-, Csmden, N J m'recm a Co wboias*i»rs. O«»4 n. Ch<age

PaMarga aerganUeMM vyrams.
Vi*l ***adleniniai garitagi gydymai per gro

Jėleihkueią

Piaifis

Slipply CraCAOO.MX

ųSsikrvcziaaa lyti*zk* bei eervi.zka ir kitokį* I 
Ilgu (i>i*yd<Mne »*ogirtybe* — *eSlo**t gailio. ‘ 
indaoti gyduole*> au muiu Naajeotia Metboda. 
■no kario* lak*taacxiai p«ai<albeio Ka* nori 
rodo*, teprialunezla n* lOo. atenpa. o gaa* vl*a 
žinia kaip Ir ka daryt.

K.oenigMb<*rg Hpe<-ialiNta,
Box KM, No. South Eight Street, W llliaB.barg, 

Brooklyn. N. Y.

Auksuotas Laikrodėlis
Dr.O.C.Heine

TEISINGIAUSIA FIRMA 
Laikreddlig. loeciugMig. iiedg. špilką, 
Skripką. kleroetą, fleitą. ko«c*ft»ką, 
srmeeiką. Ir tt.
Kada tik. reikalausi ii viriminčtų 

daiktų, tai kreipkis pas H. J. Dami
jonaiti Į Cmicago, o čia gauti ge
riausių gatunkų tavorus ui mažes- 
nij prekę negu pas svetimtautį.

Jeigu dar neturi mano kataliooo, 
tai raiyk Jendien prisiusdams ui2o 
markę dėl pačto kaitų, o kataUoęą 
gausi dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis 
3106 te. Hslstod tt., CHICAGO, ILC

DENTISTA8

MOUNT CARMEL, PA. 
Jonas Banis,

SEATTLE, Wasn.
Ant. Sukurakis, 307 Maynard avė.

EL1ZABETH. N. J.
Dom. Boczkus, 218 Fir«t st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, M A88.
Petras Marcinonis, 63 Blendale, 

SCOTLAND.
K Katauskas, 24 Pentland PI;

BRIDGETON GLASGOW,

Keliaujanti Agentai.
Stasis Valiackas. 
Jur Kazakevicsia 
K. Rutkus.
K. P. 8zi m kėnis.

st.

Dauguma žmonių, guriau nežinodami, 
■unezia savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokiussvetimtauesiua, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus visto, 'pri
imti ir niekados ne centas nežus. ', Me
tu va" jau 12 metu kaip stovi ant svo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu s! olų 
namus, 3 lotus, drukarne ir ui kale de 
išimtis tukstaneziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8sia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunesia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kieczisi ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tat didžiausias bankinis kantaras Ir 
paczto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia tavęs neap
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszayk 
tuojau*, o gausi prekes visu szifkoraziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” isz- 
eistojo sziteip:

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

4 . Me* pasiuntime tan ant pašlu- 
4‘;-» k-ražu ranka 

■E'^nlN’^BgriviruoU 14 karatu Jri-zut.i
> l aUiro l.vikr'.iėh

■ »
n'‘ 11 k’Tia'm.I akinėti , 
duriu CO. D. ir ei preso gaėtai* 

apmokėtai, už 23 ON Citttrfrtmaa <m *o ate- 
fu, retežėli* ir kabotu au kožnu laikrodėlio. Szi- 
taa laikrodžiu nepajnoa, kaip kad pleltuotaal*. lai
ko laika kuogeriauviai Ir yra vartojama* geleži n 
kelio tarno. Ji* Urodo kaip oi *40 yryno <ndt»o 
laikrodėlis. Ir kiti vai.blal praėo už ji 110.00. Jei 
prUionst *o pareikalavimu *3 98. tai mea domime 
polka žiedą ar peili dykai Ir pasineime laikrodėli 
apaaogola pačta. uičėdvdatnl tau siuntimo kaitų*. 
Dvtfll J*8®** laikredėlt* jei pirksi ar parduosi 

J"6"8e4U. Paminėk kokį vyrtikg ar moteriška.
M RECM NCo.,Whoi«sei« JUuueiera 
Delst. 107, Cnicago. 111.

JONAS SZOLIS,
Pirko narna už 26000 00 pn. 4508 S 

Latlin st. Chicago, 111. ir atidarė ja 
me

Grosorne Ir Buczerne.
Uilaiko szviežia ir gera tavora ir viską 

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25—05)

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

Gyvenimas viriui Aptiekė*.

CHICAGO, ILL.

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

Koks buH ateinantis metas?
Amerikos fabrikantai ir pramoninkai 

pranaszauja kad ateinantis metas bus 
geras, bute daug darbo, eises gerai biz
nis ir daugybe naujai atkeliavusiu dar
bininku ras gera uždarbi. Taigi dabar 
jau laikas pirkti szifkortes tiems kurie 
mielina Amerikon keliauti. Szifkortes 
yra geriausiai pirkti „Lietuvos” redak
cijoje nes ežia galite gauti szifkortee ant 
visu linijų ant geriausia laivu ir už teip 
pigą preke kaip paežio* kompanijos offl- 
•dose.

A- OLSZKVSKIS,
9f4 33rd Btreet, Chicago, Xll-

K. Juozaitis ir
J. P. Curlan Co.

1112 8. Leavtttst., Chicsgo, Ilk 
Nauja lietuviszka

OKOCEKNE IR BUCZERME.

Užlaiko szviežias ir visokias rūkytas 
mėsas bei visokius groceriszku* tavorus. 
Tavorai pirmos kliasos, greitas patarna
vimas. Prekes pigesnes kaip visur kitur. 
Visus aplinkinius lietuvius užkvieczia 
atsilankyti ir persitikrinti.

(24—11)

SaliunM
JUOZAPO PAPIEVIO,

471 So.Canal St., CHICAGO.
Pilnas geru gėry m u, puiki vieta užeji- 

mui, biliardas pasibovyjimui irsaliunin- 
kas geras žmogus, jei neturi draugo jis 
padės tau gerti. (11A~OG)

•zlaptnlma* yra pu*le* liga, o ne paproty* arba pa 
■ Įleidimai kaip tmone* mlilln*. Be pag»Ux>* ta 
liga n uola tai eina blogyn ir ant galo ateina tok* 
laika*, kad izlapur a* be pentounm varva. To
kio žmogau* niek* nenori laikyti ir jli daug ne- 
Sriimnumu nukenezia. Mu*u “UROKURA” gy- 

uole už *3.00 iisgydyi U geda daranezia liga Ir 
padnry. tave avelku, linkimu ir laimingu, be *Ui- 
traukimo nuo darbo ir jokiu neparankumu. Ne
lauk bet tuojau* prisiuak mum *8.00. o me* Už
siusime ta gyduolė su pilnu pamokinimu kaip > 
vartoti ir kaip užsilaikyti kad greieziau pagytum. 

JOHN'S SUPPLY MOUSE CHICAOO.'lLL

Nerviszki Vyrai.
Vyram* raikalaujantiema pagcibo* prlaiunsiu 

kopija garsaua recepto dykai Ne 0.0 O 
ne apgav ngua vaiatua, tiktai racao 

ta Prrtinit*>Hf r arta patarga
ATSARGIAI.

Šri pasarga yra vyram, aagrlautoa nervUz- 
ko* sutemo*, kurt* per savo jaunyste* klaida* ja 
papilde. Klausykit* mano patarimo. Sustokite 
bandė patentuotu* apgavingu. vaistus, e lėk t nai
ku* diržo*. "*pecUilf*tu*" ir kitu* netikusiu* be 
verte* gydymo*. N*o diržu nepagysiu, o n uolė
tai varudami vaistu* sunalkyslle pilvo žl*bc«i6- 
jima. užnuodysiu visa sutema ir padaryaite 
savo ilga nslazgydoma.

Daug m*tu ass kentėjau savo jaonysta* klai
da., nervisakoma. naktlaiu* Ukejlmu*. .koka 
vyrtszkomo, silpna atminty, stoka smbicijo*. 
neramume, gėdingumą, sirenų skaudėjimu, visa- 
Uay nusilpime ir tt. kaip paikiau* pirkau Ir var
tojau visokia* paUntuotaa gyduole* ir viską ka 
tik uagtrde*. Ant galo bovau priversta* važiuo
ti In Eropa parelboa jleaaaotl pat garsu daktare, 
kur* man* fr Uagyde.

To daktaro receptą, pagal kuri man valsui 
buvo užra.zytl, a*a Ir dabar turiu pa* save Kaip 
tai tanku yra pagyti nuo tu ligų ass žinau i»z 
patyrimo, todėl asz noriu ir kitu* peirulbett. Ka* 
man apraazy* savo Ilga, a** 1am pasiusiu užpe- 
ozetvtam* lalsskc to recepto kopija su patari
mai* dykai. A*z jau gavau azlmtu* ialaiku 1*a 
visu tzlo* azalle* k raustu nuo vyra, kuri* raazo 
kad imdami vaistu* pagal ašy receptą vialaskal 
pagijo, teip kaip Ir a*s.

Recepte užraasytl stipru* bet nevodlngi vai
stai ir receptas taip paraižyta* kad vantų* gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptlekojs už mažu* 
funigne G a va receptą, jei neuoru.lte pety* eiti 
n a pliek a užataliuoti valatu*. tai para.uklle 

man. o asz juma juo* ošia Chioagoje patlrsnžn - 
•|0 ir prisionaiu. A .s nesu nešiu C, O. D. kad 
isrvlIioU nuo jus pinigu*, arba parduoti j u* i* 
vaisia*, kurtu jus nenorite. Jslgu pstemysite 
mane karna nors netelaingu, galit* tai paganyti 

•zitame paczlame lalkratztyje.
' 8ii pasarga gal nebus daugiau garsinama, 

taigi raszyklte man aslandlan, o gausite to rs- 
o-pto koplla ir reikalingu* patarimu* dykai 
tuojau*. Szy pasiulltima ai* galiu atlikti ba jo
kiu jum* kaastu. Adresuokite:

C.-B«ntMn, P. H. bcx 65S, Chlcagu, III

Aaz iszgydau nuodugniai kraujo už
nuodysima, reumatigma, užaenej tįsias 
paslaptingas ligas ir ligas paeinančias 
nuo žagimo save ir iszdyktimo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvoa, 
skaudejima ixi krutinę, sąnariu, nugara 
ir strėnų; gėlimą ar neįprasta plakime 
azirdies, užvma ausvse ir galvoje, dre 
bejima kraujo, pamdinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar tonas ant bei daliea kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius satinus, sun
kuma kojose, indubusias akia, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negale;ima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepaviina, niežus, skutos, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis. 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsitupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da 
ha yra nuailpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro prideryseziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu 
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, ta 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yrs 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalim: 
uzsigvdyti. Asz savo tam tikrais vais 
tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU UGU DYKAI.
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
su vyriazkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir uzsigydyti.

Dr.B.M.ROSS^',?«
Ofisą* atidaryt*, kasdien nuo 9 iki 4. Psnedello, 

Servdo*. Pv»tnycaio* ir Bubsto* vsltsrsla uuoC;* 
iki K Nedellotn nuo 10 Iki L

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Gamų meti iškaiš tMži urėtąja*, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

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

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

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

Gyduoles Dykai iki Iszgyllmui.

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

Inejimos" per 66 Van Buren gatve, mimas 6, Chicago, III.
užprašęs** visus kenčiančiu « nuo uZsiseMjusių Hąą, kurią nogaiofo išsigydyti. atsišaukti j musų gydynyčią Ir

gyti musų NAUJA BUDA, kuri* yra laikoma* ui neklatdirgg.

Ofiao valanda*: nuo 10 ryto iki 4 [«> pietų; nuo 6 iki 7 vakare. Nt-dėhotn* ir šventadieniais nuo 10 tik iki 12.
RODĄ DYKAI!

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Arnotą* Halmati- 
Stulae ir wwus baž

nytiniu* paradui Visokį daibą al-

d ar boa bato prideraacziai atliktas ir tuota suszclpti sawo tautelę, paveskite ji tikrai 
betuvaitiai.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divikiom St, Chicago, III.

F.PBradchulis 
Attoinej and Connselor at Lav. 
Chinber of Conuserce Bidf Room 709 
8. E. Coroer LaSal le A VVashington BU 

CHICAGO, ILL. __
Telephone M ai d 3843.

Wieaintelis lietowys advokatas, baigę* 
mokai| Jurisprudencija czion Amerikoj 
Weda pro*M kaip civillaskaa teip ir 
kriaunai inkai irisuose auduoae
Kės. 3112 S-UalNted arti 31 mo. 

TelYards 8046

Iszmegink Viską ir Palaikyk Geriausia.
Ir Vėl naujas metas pasekmingo gydymo ligoniu pasibaigė Dro E. C. Coliins'o Vai* 

stininkystos Institute.
Daugelis sirgusių y vairiausiomis ligomis tapo išgydyta ir dabar džiaugiasi 

vėl iš savo pilnos sveikatos ir laimės. Skaitlius ligonių gydytų bėgyje pereito 
meto Profesoriaus E. C. Coliins’o, yra toli didesnis daugeliu tūkstančių, negu 
bėgyje kurio nors iš pirmesniųjų metų.

Tokiu budu trusas šito garsaus Specialisto jagelbėjo Žmonijai labiau ne
gu kuomet nors pirmiau. Pereitame mete tūkstančiai gydinių rašė Orui E. C. Collins - 
ui, velydami jam laimingų Naujų Metų ir pasisekimo kitiems metams.

Kožnas sergantis vyras, moteris ar vaikas pirma nusidavimo pas kokį ki
ta daktarą, turėtų kreiptis prie uždėtojo šito garsaus Instituto. Šitokiu budu 
kiekvienas ligonis, ar jis gyvena New Yorke, ar už šimtų mylių nuo New Yorko, 
gali pasiklausti rodos pas pirmos kliasos specialistą per laišką ir gauti nuo jo pil
ną nurodymą apie savo ligą bei vaistus išgydymui ligos, kuriuos jis apturės, 
nereikalaudamas net išeiti iš savo namų.

Iš daugelio padėkavonių, gaunamų kasdien, męs pagarsiname tik kelias 
dėlei stokos vietos, bet šimtai kitų gali būti pasiųsta bile kam, kuris sirgdamas jų pa
reikalautų.

Šitie žmonės, sirgę sunkiomis ligomis daugelį metų, buvo išgydyti šiame 
Institute. Tu gali teip pat išsigydyti, kaip ir jie. Perskaityk jų padėkavones.

ligydytas nuo Ir ligos guslds

Ar Kalima reikalauti daugiau ir grrranią 
davadg*
Uarbingiauaiaa Profesoriau:

Turiu viltį. Jog guodotiaaa Profesoriau 
malonėti perskaityti kelis žodžiu* dėkingumo- 
Sirgau sjrflliu suvir* per petį k it metus. Ėjau 
|ms* visokius vietinius ir aplinkinius dakta
ru* bei specialistus, bet vietoje jaustis geriau, - 
syfilis kas sykis giliau leido lakui* mano ar 
ganiiinan ir teip ilsipiėtojo, kad neturėjauaa. 
vyje sveiko kūno ir jau ĮiaaKejojau apie savo 
gyvastį. Viena* ii mano draugi) parodijų man 
paradyti pa* Tamiitg Prof., kurioiu nenoriu

rių pasijaučiau geriau, taigi parakiau antru 
kartu. Nuo tų paskutinių kasdien jaukiausi 
■veikesniu ir žigdfen galiu drgilai pasakyti, 
jog e*lu pilnai sveiku. Vitai meldžiu priimti 
nuo manp žodžiu. tikro dėkingumo irsi ru- 
pin.iuosi nurodyti ant Tamiatoaisavo bendra- 
broliam* kaipo ant geriausio daktaro.

Su jausmu dėkingumo pasilieku ant visados 
K*awery Zarjba, 

Lyra, T*x.

pri*iuntei man gyduole*, kuriomis pradėjau gydytis ir pati nusiste
bėjau. kaip ui poros sanyaičii) pasijaučiau pilnai sveiku.

Uitai tegul Tamistg Prof. Dievas uilaiko savo globoj ui a t grie
bimą manęs nuo neišvengiamos mirtie*.

Šito velija deganti dėkingumu gydinė,
Klementyna Nasvroeka.

Desloge, Mo.

Išgydyta nuo ursisenujutfoj skilvio ligos ir 
skausmą inkstuos*.

Marya Belinb,
R. F. D. N. 3, 
Clarkson, Neb.

Paul \Vasilewski,
Box 116,

Gtampian, Pa.
Gteodotinas Tamista Profesoriau:

Suvirtum ISimetg kentėjau nervišku* galvot skaudėjimus, turė 
jau ballaaia* anklrapanes, nupuollmg gumbo, gėlimg vidurių irabel- 
ng nusilpnėjimu Jieikojau pagelbos pa* yvalrlu* daktarus ir *pe 
cialistut ir sykį net pasidaviau operacijai vienoje U klinikų ir 
niek* man netik nedavė palengvinimo, bet priešingai, liga mano ka* 
tykia labiau plėtojosi ir jau maniau, kad reikė* skirti* *u iiuo svietu. 
Ant laimė* atėją man misllt paraiytl pa* Tamistg Prof. ir Tamista

Jei sergate kokia žemiau paminėta liga, tai nelaukite, bet drąsiai ir atvirai kreipkitėsi į Dro 
E. C. Coliins'o Vaistininkystos Institutą, kuriam nėra tos ligos, kurios jo patyrimas ir vaistai ne
pergalėtų. ; ......

Jis išgydo pasekmingai visokias ligas: Chroniškas ir užsisenėjusias ligas plaučių, kruti
nės, skilvio, žarnų, inkstų, kepenų, pūslės, kaipo ir visokias ligas papilvinės plėvės, skaudėjimą 
gerklės, nosies, galvos, nerviškumą, drebėjimą ir skaudėjimą širdies, katarą, užsišaldymą, dusulį, 
kosulį, plaučių ir bronchijinį kosulį, spjovimą krauju, šaltį ir karštį, trumpą kvapą, neviriniiną, 
neuralgiją, reumatizmą, gėlimą kaulų, deginimą ir skaudėjimą strėnose ir nugaroje, auksagyslę, 
hemoroidaą, trydą, užterštą kraują, tynimą kojų ir kūno, vandeninę, geltligę, nuomirulį, lytišką 
nejiegą, arba blogas pasekmes savižagystos, silpnumą sėmens, užimą ir tekėjimą ausų, slinkimą 
plaukų, pučkus, niežus, dedervines ir žaizdas. Visokias moterų ligas vidurines ir viršutines ir 
skaudėjimą galvos. NereguliariŠkumą antdrapanių, baltąsias, nupuolimą gumbo ir tt. Dro Col- 
lins’o V. Inst. yra vieninteliu speciališkumu trumpu laiku išgydyti DŽIOVĄ.

Dr. E. C. Collins M. I.
140 West 3 41H Street, New York. N. Y

Offlao valandos: nuo 10 ryto iki 6 vakaro. Utarninkai* ir Pėtnyfiorai* iki 8 vakare, o Nedėliotai* nuo 10 ryto iki t vai. po pietų.
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