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Politiszkos žinios.

Amerika.
Amerikai naujos valdybos 

padidina tik iszdavimus, o 
ibena ne tautai, tik 
riszkos vertės poli-

naudą ataa 
menkos itai 
tikierian s. Nuo Havai salų 
į Washir gtoną doresni net a- 
merikoni i siuntinėjo skundus 
iszrodydimi vagysta^ urėd- 
ninku. Tie Skundai priver
tė ant ga Lo siųsti ten ant* isz- 
tirimo vieną senatorių. Ką 
tas senat irius isztyrė, tas ne
pakelia į arbės Amerikos u* 
rėdninkų 
bose; pas 
se gyventojų vos maža dalis 
buvo nur >dyta isznaudojimų, 
urėdnink ii isznaudojo, kaip 
tik galima buvo visą krasztą 
ant savo'iasabiszkos naudos.

jos naujose valdy- 
rode, kad skunduo-

užkrėtė kaip lim- 
visas tas nelaimin- 
Gyventojai seniai

szų pinigų 
panti liga 
gas salas.
reikalauji, kad butų prasza- 
liptas nuc vietos Ha vai salų 
gubernatorius, bet randas, 
turbut, to| 
kadangi H 
prisidėjimi 
natoriaus
Už tuos nuopelnus McKinley 
paskyrė j į i už gubernatorių, 
o ar 
linti, taidijl

Kaip yri 
ar ežia geri 
gubernatorius, žinoma, giria 
savo pati<

negali padaryti, 
ivai salos- tik per 
dabartinio guber- 

>ateko Amerikai.

jscjįvelt gali jį prasza- 
r nežinia. „
ant Filipinų salų, 
au, nežinia. Salų

darbus ir savo u-
taipjau darė ir j užmanymą f kvaili, 1*0

‘i-

.ia; kad karisz- 
na net kaltus 

oficierus, tas

įpriesztarauja,

mė nieks' nė
jo juk vietoj

Havai salų gubernatorius, o 
pasirodė, kad jam adminis
truojant uvėdninkai papildė 
net daugiau negu galima tai
sai negražių darbų. -Jeigii 
laikraszcziai išeinanti Mani!- 
lėj bando daryti kokius už- 

i metinėj i mus uredninkams,
tai patenmpo sudu,o tas pa- 
prastai juos nubaudžia kuo

* skaudžiausiai. kad kitiems at
imti drąsą kada nors iszmeti- 
nė j iraus daryti. Ar ant

• lipinu salų kriminaliszki ir
civiliszki sūdai teisingesnius 
iszduoda nusprendimus už ka- 
riszkus, nežil.....................
kiejie iszteig 
žmogžudystės
pasirodė ne viename atsitiki
me. j i

Prezidentas Roosevelt bu
vo nusprendęs atszaukti nuo 
Filipinų salų dabartinį gu
bernatorių Taftą, bet kadan- 

j gi esanti ant tų salų ameri
konai randa Taftą geru, tai 
prasze jį ant toliau palikti. 

I Prezidentas todėl pasirodavy- 
. jęs su savo ministeriais, nu- 

į tarė maloningai iszklausyti 
neva filipinieczių, o isz tikro 

į amerikonų meldimo ir palik- 
ti K ant; vietosi gubernatorių 

. Taftą. Ir filiknpiecziai priesz 
tai, žinoma,

j kadangi jų priesztaraviino 
juk Washing 
klauso, o ant
Tafto gali atsiųsti dar niekes
nį. Ir kur ims prezidentas 
gerus urėdninkus, ;

1 ■ namieje, kur randas turi da- 
bintiesi, nėra daug.

’ Jeigu hmerikonai nori per- 
yisitikrinti, kaip filipiniecziai 
■įmyli juos, tegul bando isz- 
■ įtraukti vien didesnę dalį ka- 
■freivių, o tąsyk, nors pasilik- 
H tų Taft už gubernatorių, pa- 

matytų, kad jų filipiniecziai 
Mdar labiau nekenezia, negu 
■ nekentė iszpanijonų. Už ką 
n gi mylės? Artižszaudymusbe 
l| priežasties, ar gal už pylimą 
■ į gerklę vandens? Gero iki 

JB sziol filipiniecziams ameriko- 
fjL nai nedavė.

Amerikos senate perkrati- 
nėjamas yra užmanymas pa- 

I iuosuoti kariszką Amerikos 

jeigu ją U

laivynę nuo gabenimo karei
vių ant filipinų salų. Paimti 
gabenimą kareivių į naujas 
Amerikos valdybas nori pri- 
vatiszka kompanija. Kompa
nija reikalauja už pergabeni
mą kareivių nuo Sau Francia- 
co ant Filipinų po 35 dol. už 
kiekvieną kareivį, po |150 
ui oficierą ir po 4 dol. už per
gabenimą tojo sunkenybių. 
Gal privatiszka kompanija 
mažiau kasztuotų pergabeni 
mas kareivių, bet Amerikos 
kariszkoj laivynėj visgi turės 
būt transportiniai laivai ir 
juos visgi reiks užlaikyti. 
Kasztai todėl pergabenimo 
kareivių privatiszkoms kom
panijoms nesumažįs rando; 
kasztų, bet tik juos padidįsi 
o isz to pelną turės tik pjiva- 
tiszka kompanija.

Pasiuntinių bute paduotas 
užmanymas nuo ateinanezių 
į Amerikos portą laivų sveti
mų krasztų imti ant 10% di
desnius muitus negu nuo a- 
merikoniszkų. Turbut kon
grese neatsiras daug nori n- 
ežių paremti szitą užmanymą, 
kadangi jis naudos Amerikos 
prekystai negali atgabenti: 
be abejonės .visi kiti krasztai 
imtų teiposgi didesnius mui
tus nuo tavorų atgabenami; 
amerikoįiiszkais laivais, o tą
syk Amerikai daugiau reiktų 
žudyti negu pelnyti, kadangi 
ji daugiau siunezia svetur sa
vo ta vorų, ų#gu parsigabena 
svetimų. Amerikoj mat mėgs
ta užmanymus, bet mažai pai- 

ar iszmintingL
Kadangi prekystes reika

luose Amerikos randas laužo 
terptautiszkus paproezius, 
kad palengvinti prekystą sa 
vo prekėjams, tai tuom ji pri
vertė ir kitus krasztus daryti 
tą patį. Vokietija antai tu
rėjo sutarimą su Amerika pa
darytą 1898 m., pagal kurį 
Vokietijai pripažintos tiesos 
tokios jau kaip ir kitiems
Jkrasztams. Neseniai Amerika 
padarė didesnius paliuosavi- 
mus prancuziszkiems ta vo
rams, bet tokius jau paliuo- 
savi mus Vokietijos tavorams 
atsakė padaryti. Vokietijai 
neliko nieko daugiau, kaip 
atmokėti tuom paežiu Ameri
kai: ji teiposgi ant toliau ne
darys tokių paliuosavimų A- 
merikos tavorams, kaip tavo
rams kitų krasztų. Tą patį 
Užgyrė ir Austrijos parlamen
tas. Kas isz to daugiau 
nys, parodyk ateitis.

peL

Azija-
Visi krasztai dalyvavę su

valdyme chiniszkų bokserų, 
iszėmus vien Amerikos, kuri 
isz tikro mažai prie to prisi
dėjo, persergėjo Chinųrandą, 
kad atsisakymas Chinų užmo
kėti karės kasztus auksu gali 
turėti visai nepageidaujamas 
pasekfnes. Ant to Chinų ran
das iki sziol nedavė nė jokio 
atsakymo.

Isz Shanghai isztraukė jau 
beveik visi svetimų krasztų 
kareiviai. Czia pasilieka da
bar vien dalis prancuziszkų 
kareivių. Kadangi guberna
torius provincijos Szan Si da
bar pradėjo leisti į svietą pa
skalos apie užgimusius maisz- 
tus ir rengimus užpuolimų 
ant svetimtauezių, Anglijoj 
nužiūri, kad chiniszkas guber
natorius leidžia tokius paska
tas tyczia, kad suteikti pran
cūzams progą įsiveržti į vidu
rines ir pietines Chinų pro
vincijas. Ar isz tikro tie nu
žiūrėjimai , teisingi, ar ne, 
sunku įspėti.

(jondono laikraszcziai pra- 
nesza, buk tūli chiniszki u- 
rėdninkai atsiszaukė prie cie- 

corienčs reikalaudami, kad 
ciecorienS įvestų galinezias 
Chinus sudrutinti reformas; 
jie teiposgi reikalauja, kad 
ciecorienS atiduotų valdžią 
ciecoriui, o pati pasitrauktų. 
Ar ji to paklausys, gpklima a- 
bejoti. Ji liepd suaresztuoti 
ir pasodyti į kalėjimus kelis 
drąsiau bu Bavo reikalavimais 
iszsitarusiuB urėdninkus.

Ant vietos, kur likosi už- 
musztaa Vokietijos pasiunti
nys Pekine su didelėms isz- 
kilmėms atidarė puikų pamin-

Maskolija.
Maskolijoj lankosi dabar 

Vokietijos sosto įpėdinis, ku
rį ciecorius atsiuntė pas carą 
į sveczius. Laike priėmimo 
caras su svecziu kalbėjo vien 
prancuziszkai, toj kalboj at
sakinėjo ir Vokietijos sosto į- 
pėdinis. Su kokiais mieriais 
atsiuntė pas carą Wilhelmas 
savo sūnų, tikrai nežinia; be 
priežasties vienog jis į Peter
burgą neatkako. Be abejo
nės atkako jis apkalbėti ko
kius svarbius politiszkus rei
kalus. Reikalų tokių yra 
daug. Griūva antai Turkija. 
Sultanas, vietoj įvesti tvarką 
savo vieszpatystėj, žiaurumu 
sukelia priesz savo valdžią vis 
daugiau gyventojų. Ant pa
vasario laukia pasikėlimo gy
ventojų visokiuose Turkijos 
krasztuose, ypacz gi Albani
joj ir Macedonijoj. Sutartis 
terp 

vanezioe Turkijos, matyt, ir 
Maskolija nori kokią nors 
naudą isztraukti. Užgimus 
maisztams, Maskolija užimtų 
Macedoniją, o Austrija Alba
niją; kas liks Vokietijai, ne
žinia.

Svetimų krasztų laikraszcziai 
vėl raszo, buk Maskolijos vi
daus ministeris rengiasi ap
dirbti Jeigu jau ne konstitu
ciją Maskolijoj, tai bent pri
leisti ir gyventojus prie ap
svarstymo visokių jų reikalų. 
Koki bus tie palįuosavimai, 
dar nežinia, bet svarbių, ži
noma, caras žmonėms nesu
teiks.

Pietinė Ir Vidurinė Ame*' 
rika.

Kaip jau pereitame ,,Lie
tuvos’ ’ numery j praneszėme, 
Suvienytų Valstijų pasiunti
nys Venezuelėj Bowen atka
ko į Washingtoną ir atgabe
no prezidento Castro iszlygas 
ant kokių Venezuelė gali su
sitaikyti su užpuolusioms ant 
jos Europos vieszĮiatystėms. 
Apart to, Bowen turi pliani- 
potenciją nuo Castro užtrauk
ti pas New Yofko bankierius 
paskolę 25 milijonų doliarų. 
Pinįgai tie turi būt apversti 
ant iszmokėjimo visų reikala
vimų Europos tautų. Kaipo 
grabežių Venezuelės randas 
bankieriams atiduoda muitus 
Puerto Castello ir Corupono 
portų. Ar Bowenui pasiseks 
tokią paskolę užtraukti, neži
nia. Sunku tą bus padaryti 
todėl, kad jiatsai Castro vos 
laikosi kaipo prezidentas; di
desnė dalis republikos yra re- 
voliucijonierių rankose. Jei
gu revoliucijonieriai paimtų, 
viražų ir iszvytų Castro, be a- 
bejonės, jie nenoriai mokėtų 
skolas Castro paskutinėse 
dienose užtrauktas. Castro 
priesz savę turi ne tik susi-' 
Jungusias dideles Europos 
vieszpatystes, bet ir revoliu- 
cijonierius, kurių pajiėgos 
nuolatai didinasi. Kad per
galėti visus prieszus, reikia 
stebuklo, o to Castro juk ne
padarys. Castro rods priimk 
Vokietijos, Anglijos ir Itali
jos reikalavimus, sutinka ne-

sutikimus atiduoti ant išri
šimo Haagos terpUutiszkam 
santaikos sudui, bet reikalau
ja, kad laike per kratinė j i mo 
sūdo butų minėta blokada 
Venezuelės portų, kuri pakir
to ne tik visą užrųbežinę Ve
nezuelės prekystą, bet perkir
to ir privežimą ginklų iraihu- 
nicijos ir tas gali pafėngvinti 
revoliucijonieriams pergalėti 
galutinai Castro. Ant nuė
mimo blokados vienog nesu
tinka susiriszusios terp savęs 
Europos vieszpatystės, bet 
reikalauja, kad butų iszpildy- 
ti pirma visi reikalavimai, tik 
tąsyk žada nuimti blokadą. ĮjŽ“o Vilniaus lietuvių".

Kadangi Castro neturi pi* 
nįgų nė ant užmokėjimo ai* 
gų kareiviams, tai jis atsi* 
suukė prie vietinių ir sveti
mų bankierįų gyyenanciių 
Venezuelėj paskolinti jam 
tuom tarpu pusę milijono do
liarų. Bankieriai skolinti ne
nori, kadangi Castro netu
ri isz ko paskolę sugrąžinti. 
La Guayra apskrity] baduo- 
janti gyventojai pakėlė maisz 
tus. į.

Vokiszkas kariszkas laivas 
„Panther” per czielą valandą 
bombardavo portą San Carlos, 
o tasai ant szuvių atsiliepė 
šūviais. Po valandai vienog 
vokiszkas laivas išplaukė isz 
porto, nežinia, ar iszplaukti 
jį privertė tvirtynės szuviai, 
ar kas kitas; nežinomos ir 
priežastys bombardavimo ir 
tai be Jokio persergėjimo gy-

besi
Afrika.

Garsus Chain bėriai n, 
lankydamas Afrikoj tauri- 
reiškė, kad būrai negali 
laukti daugiau nieko nuo 
Anglijos. Ant uždengimo jta- 

rengiasi uždėti kontribuciją 
ant TransvaaliauM siekianezią 
800 milijonų doliarų. Taigi 
Anglijos randas, atėmęs lais
vę ir pasisavinęs būrų krantą, 
išnaikinęs gyventojų turtus, 
dar ant Ju uždeda pasibaisė
tinai didelę kontribuciją. 
Vietoj pagelbėti per karę į 
vargą įpuolusiems savo nau
jiems pavaldiniams, Jnr ant 
jų sprando uždeda teipi dide
lius karės kaštus. Už tai biu
rai negali būti dėkingi An
glijai; toks pasielgimas - tik 
būrų širdyse pagimdys pik
tumą ir nekentimą Anglijos. 
Tas, rodosi, ir Anglijai nega
li iszeiti ant naudos.

Prancūzija sutraukė ant 
Morokko rubežiaus žuavų re- 
gimentus ir užrubežinius le- 
gijonns. Matyt, ji nori pa
sinaudoti isz dabartinių 
maisztų Morokko viešpatys- 
tėj ir iszplatinti savo valdy
bas šiaurinėj Afrikoj. Maisz- 
tai isz tikro istai platino jau. 
ir ant sziaurinių pakranezių. 
Pabaigoj pereitos sanvaitės 
aplinkinėse Tunyso per tris 
dienas traukėsi musziai terp 
pasikėlėlių ir sultano pajie- 
gų. Ant galo sultano, karei
viai priversti likosi apleisti 
muszio lauką ir pasislėpti 
tvirtynįėj. Valdžios pietinių 
apskriezių išleido atsiliepi
mus, praszydamos svetlmiau- 
ežių irmisijonierių pasitrauk
ti isz maisztų apimtų apskri
ezių, kadangi valdžios ežia 
neima atsakymo, ką gali sve- 
timtaueziams padaryti pasi- 
keleliai. Sultanas renka vi
sus prie jo pasilikusius karei
vius ir siunezia. juos į krūvą 
prie sziauriniųf pakranezių, 
kur rengiasi stoti į paskutinį 
muszį. Jeigu liktų sumusz- 
tas, tąsyk turės atsisakyti nuo 
sosto, kadangi negalės jo pa
laikyti.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Vilniaus daktarai sutvėrė savi

tarpi nė* paszelpos daktarų drau- 
gy»tę. (datai naujos draugys 
lės jau vidaus ministerijos ūžt vi r 
tiuli.

Vilniaus’ lietuviai prigulinti 
prie Szvento Mikalojaus parėpi 
jos užpirko minias ui dušię pa 
limirusio Seinų vyskupo, Antano 
Baranausko. Ant grabo buvo 
padėtas metalinis vainikas su pa 
rauku: “Užsitarnavusiam vyrui, 
aioksliocziui ir Lietuvos dainiui. 
Vyskupui Antanui Baranauskui 

Ant priemieeczio Lukiškių, 
pigioj valginyczioj skaitomos yra 
pamukinanesios mažai a pssv i ės
tiems lekcijos. 38 d. gruodžio 
skaitė ganę naudingę ir pamoki- 
nanezię lekciję: “iš kur paei 
na sniegas ir lytus.

Vienas isz būrų komendantų. AL 
bert Hunsch rengia Vilniuje pra- 
nessimus apie paskutinę karę pie
tinėj Afrikoj ;apie reikalus ir var
gus būrų. Pranešimai tie bus 
vokiškoj kalboj. Norinti pa
klausyti, galės ateiti, įleidžiami 
bus be jokio užmokesmo.

Viln'aus Žemdarbyslės Drtė 
nutarė atsiliepti į žemdirbystės 
ministeriję su prašymu atsiųsti j 
Lietuvę specialistus, kurie galėtų 
pamokinti gyventojus rengimo a- 
liejiny ežių ir muszimo aliejaus, 
parengti žemesnes apsiejimo su 
gyvuliais mokyklas.

36 d. gruodžio ties Vilniumi 
siautė smarki vėtra, kuri mieste ir 

8 jo aplinkinėse daug blėdies pri- 
dTrEoTmieste nuplAsaė cfaug^ stJ> 
gų, o ant kaimų su visu sugriovė 
daug silpniau pastatytų triobų.

34 d. gruodžio, ant Szvento 
Jurgio ulyczioa, namuose Durun- 
czo. Vilniuje, užgimė gaisras, ku
ris pridirbo blėdiee ant 10000 
rubl. Ugnis užgimė gyvenime 
darbininko Varanavicsio. Kada 
praeiviai, pamatę ugnį, iszmuszė 
duris ir įėjo į vidų, rado ant lovos 
negyvę Varanaviczię ir jo paczię. 
Abudu užtroško nuo kdumų ir 
smalkių.

36 d. gruodžio, ant priemies 
ežio Poplava, namuose Eismonto 
rado negyvę senelį, ir jo paczię. 
Kaip pasirodė, abudu numirė nuo 
bado. Liūdna tas labsi, kad 
žmonės dievobaimingame Vilnių 
je teip atžagariai supranta ar tymo 
tnei’ę ir daleidžię negalintiems 
uždirbti mirti nuo bado.'

Paviecziuoee šiltinėms te r gen
ezių buvo: Vilniaus pav. buvo 30, 
Lydoa 53, Szventėnų 31, Aszmė 
nų 8, Trakų 13.

Tymais apsirgo: Trakų pav. 15, 
-Vilniaus 7, 'Vileikos 5.
■ Rauplėms apsirgo: Trakų pav. 
10, Vileikos 3. Szveutėnuoee ap- 
sireisskė difteritas, kur apsirgo 2. 
K r d p u Vilniaus pav. apsirgo 1, 
Aszmėnų pavietyj sibiriszku maru 
spirgo 3.

jj Neseniai Vilniaus apskriezio su-, 
das perkratinėjo provę brolių Sar- 
kušinsiu apskųstų už neteisingę 
denuncisciję ir neteiiię prisiegę. 
Mat tėvas apskųstų turėjo Disnos 
pavietyj dvarelį. Įsiskolinęs Vil
niaus žemiszkam bankui, tėvas už
rašė dvarelį savo vaikams, o tie, 
žinodami, kad dvarelį bankas par
duos, užsimanė pasiskubinti su 
iškirtimu girios.' Bankas atsiun
tė delegatę apreikšti Serkuczin- 
skiui, kad dvarelis parduotas * ir 
todėl jis negali jaukinti medžių 
girioj. Serkuczinakiai banko de
legatę sumuszė ir dar jį apskun
dė, buk jis pavogė sidabrinį laik
rodėlį. Sude nepatikėjo skundui 
ir vyriausiąjį Serkuczinskį nu
sprendė ant vienų metų į aresž- 
tantų ^>tas, o jaunesnįjį aut 8 mė
nesių j kalėjimę.

Isz Vilniaus gub.
Antroje pusėj lapkriezio mėne

sio Vilniaus gubernijoj buvo 54 
gaisrai. Gaisrai tie užgimė) nuo 
neatsargumo 10, nuo nevalytų ka
minų ir negerai įtaisytų peczių 7, 
nuo padegimo 3, nuo nežinomų 
priežasezių 34. . Visuose tuose

atsitikime m) ugneD pridirbo blė> 
diea ant 79825 rubl.

Nelikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 11, užnįušystoe 5 patžudya- 
tos 3, negyvėlių rado S.

Vagystų papildė 19: daigtųpa
vogė už 1510 rubl., gatavų pinį- 
gų 43 rubl. Arklių pavogė:Tra
kų pav. 6, Lydos 5, V.leikoa 6, 
Aszmėnų 1, Vilniaus 2, Dianos 3; 
iš viro 23 arklius. Kaip kitais 
metais teip ir šįmet, užstojus 
žiemai, arkleyagiai mat smarkiau 
savo negražų einatę varo; ’ teip 
būva Lietuvoj kas žiemę ir tai nuo 
seniai

Per šuva'tę nuo 14—22 d. 
gruodžio Vilniaus gubernijoj bu
vo apsirgimų visokioms limpan 
ežioms ligoms: Vilniuje apsirgo: 
•šiltinėm# 9, rauplėms 3, tymais 
j 5, o iš jų 3 pasimirė, difteritu 
2, krupu 3, rože 1.

Isz Vitebsko aplinkinių.
Netoli Vitebsko, kaime Marko 

vo. kur neseniai likosi parengtos 
belgiazkos kompanijos lininių au
dimų dirbtuvės^ gyvena diktai 
latvių protestonų szeimynų. Terp 
tų latvių apsireiaakė nauja tikėji- 
mibika sekta, prie kurios pristojo 
keturios saeimynos ir keli pavie
ni liuteronai. Prigulinti j tę nau- 
ję sektę pripažįsta Szv. Traicę,bet 
ir Motinę Dievo laiko už szventę, 
ko liuteronai ne pripažįsta. Isz 
nakramentų pripažįsta: krikaztę, 
komuniję ir moterystę, liet sakra
mentus turi pildyti ne pastorius, 
tik vyriausiasis szeimynoj vyrisz 
kis. Maskplisz^as randas ne ban
do persekioti szitos naujos tikėji- 
miszkos sektos.

Rrjli.rar.iTmrTHrr>]runį‘p£]/kad
Vienas garlaitys neseniai atga- —

beno czia nuo «a)oe Szventoa He
lenos, iaz angbjonų nelaisvėe, dar 
buvneių kariautoją ui būrų laisvę. 
Vienaa i« tų kariautojų yra lie
tuvis ūkininkas, paeinantis isz 
kaimo Rozalimo, Panevėžio pav., 
Adomas Savickis, turintis 30 me
tų; kitas gi finlandietis Gustav- 
son 26 metų. Abudu tarnavę snt 
fanuos pas vienę burę ne toli Pre- 
torijoe; užstojus karei, isz gero 
noro isztraukė į karę. Dalyvavo 
keliuose musziuoae, pateko į an- 
glijonų rankas per savo paežių 
neetsargumę. Ant salos Szven- 
tos Helenos iszbuvo czielus me
tus, kur, pagal jų žodžius, angli- 
jonai su jais elgėsi ne geriausiai

Isz Kauno.
Padavadyjimu Kauno guberna

toriaus, visi miesto namų savinin
kai turi į atsakančias knįgas įra- 
szyti visus nimuose gyvenančius 
žmones ir apart to jų vardus * už
rašyti ant tam tikrų koreziukių 
Kaune xąat bus uždėtas adresinis 
biuras teip kaip tai yna visuose 
dideliuose Europos miestuose, ko 
vienog antai Atnerikoj iki sziol 
nėra nė didžiausiuose miestuose. 
Gubernatorius vienog, norėdamas 
savo spaustuvės padidinti uždarbį, 
prisakė namų savininkams pirk
ti knįgas ir koreziukes lik guber
natoriaus spaustuvėj, Spaustuvė 
isz4o ir naudojasi: ji už knįgas, 
kokias kitos spaustuvės sutinka 
pardavinėti po 40 kap., ima po 
75 kap., o už korcziukes, kokias 
kitos spaustuvės sutinka pardavi 
nėti už vienę penktdalį kap., ima 
po. 1| kap. Na, ar tai ne puikus 
biznis. Tokiu mat budu caro tar
nai moka biznį daryti.

Zlsz Prūsų Lietuvos.
^^tit paskutinio žęsų turgaus 
Tilžėj už atgabentas isz Masko- 
liszkos Lietuvos žęsia mokėjo: už 
prastesnei po 2.70Mk., už geres
nes po 3 50Mk., už penėtas^ po 
4.50Mk. 2ęsų atgabeno 3.600.

Už kiaules mokėjo: už gėrę 
4—6 sanvaiezių parszę po 10—13 
Mk., už senesnius iki 17Mk. Už 
kiaules 30—38Mk., už penėtas po 
40Markių už kiekrienę 100 svarų 
svarumo. , •

Kaukėnuose 17 d. lapkriezio 
iszdegė visos trio bos, su krutan- 
cziais turtais Adomaitienės.

Netoli Rūkų, grabėj prie pliari- 
to rado suszalusį dailidę Balserį. 
Jis sirgo nuomariu ir dar pasku- 

tioį vakarę karezemoj gerai pasi
gėrė.

* Neto Ii Karahaucziaus rado ne
gyvu dvi gerai apsirėdžiusi mo
terį, matomai nusižudžiusias. Pa
sirodė, kad negyvėlė? yra: pati 
vok i sako oficiero Marty ir jos se
suo. Martierė buvo už prigavys 
tę sūdo nuspręstą ant užmokėji
mo 150Markių bausmė, bet kad 
tiek pihįgų nė turėjo, tai velyjo 
nusižudyti, negu keliauti į kalė 
jimę. Viena isz nusižudžiusių 
moteriškių turėjo 50 metų, kitę 
gi 30,

f
Garsus nuo senų laikų kalnas 

Rambynas, šventa senovės stab
meldžių lietuvių vieta yra ant 
pardavimo ir tai ta dalis, užiman
ti 11 margų, kurię buvo nupirkusi 
lietuviuką Dr-tė Birutė. Geisti
na'kad Rambynas ant višdos pa
siliktų lietuvių rankose, ne patek
tų vokteeziams. Kodėl “Birutė’’ 
ne gali jo palaikyti?

Prūsų randas rengia Klaipėdoj 
naujus Magdden'ų namus, patai
symui nupuolusių mergaiezių, ka
dangi Karaliaucziui toki namai 
negali patalpinti visų Prūsų Lie
tuvos nupuolusių mergaiezių.

Katyežiuose, mokintojas, įėjęs 
anksti į mokyklos ruimę rado 
vien suolus su petroliejum aplie 
tus, o kambaryj uždegtus suolu*. 
Matyt, kad mokyklę noiėjo kas 
padegti. Isz tirinėjimų pasiro
dė, kad tę padarė vienas 13 metų 
mokintinis, kurie nenorėjo moky- 
tiesi. Jis tikėjo,kad sudegus mo
kyklai, ne reiks jam mokytiesi vi
sai, kadangi ne bus kur.

Netoli Ąliensteino, laike me
džioklės likosi per neatsargumę 
vieno medėjo n 

Netoli Gumbinės geležinkelio 
darbinin- 
užsimanė

masina

trūkis pervažiavo girtę 
kę Deutechmanę, kuris 
ant szėnių pramigti.

Insrutyj geležinkelio 
peryažiavo darbininkę Albertę ir 
kunę jo į szmotus sudraskė.

Prapuolė iaz namų gyvenantis 
kaime Meezupiuoee lietuvis Ober- 
maitis. Kur jis dingo, nežinia. 
Jo pati mena, kad jį turėjo kas 
užmuazti.

. Kaime Dįitave, netoli Klaipė
dos, du vaikai ūkininko Baihanto 
pasilikę vieni namieje, už kę ten 
susipyko. Vyresnysis vaikas Jur
gis pagriębė isz štaicziaus tėvo 
užpiovytę revolverį ir nuszovė sa
vo seserį.

| Tilžės Geigero alaus leidiny- 
czioee numažino darbininkų algas 
nuo 9 Markių ant 7.5OMk. už san- 
vaitę. Nuo tokių algų ne galima 
pralobti.

Raudoni ir žibanti debe
sys. r

Pereituose metuose, po iazsiver 
žimų vulkanų ant salos Martini- 
que matyt buvo ant dangaus rau
doni debesys. Tę raudonumę de
besų aiszkina atsimuszimu saulės 
spindulių nuo vulkaniszkųdulkių, 
kokių daug būva ore po smarkes
nių vulkaniszkų iszsiveržimų.Rau
doni debesys pasirodė ant dan
gaus po smarkių vulkaniszkų iš
siveržimų ant salos Krakatra, kur 
pražuvo net kelios dešimtis tuks 
tanezių žmonių; pasirodė jie ir 
pernai po iszsiveržimų ant salų 
Szvento Vincento Ir Martiniųues.

Drauge au raudonais debesiais 
kaip kada ant dangaus pasirodo ir 
žibanti ypatiszki debesys. Žiban- 
czius debee’s pirmę kartę pate- 
myjd 23 ir 24 d. berželio 1885 m. 
Sziaurinėj Vokietijoj, o porę die
nų pirmiau matė juos Maskvoj ir 
Pragoj. Paskui moksli nez i ai tu
rėjo progę tankiau juos matyti ir 
galėjo daryti patėmyjimus. Vo
kietijoj tuom užsiėmė astronomas 
Jessei, o Maskolijoj profesoriai 
Oesarskyj ir Belopalskyj-

Tie žibanti debesys pasirodo tik 
vasarę, nuo gegužio iki pjutės. 
Kaip tik saulė pereina į kitę ek
vatoriaus pusę, žibanti debesys 
ant musų žemės puskamuolio ne 
pasirodo; drauge su saule, jie pe
reina ant pietinio puskamuolio.

Kadangi pirmę kartę žiban- 

ežiu* debesis patėmyjo po išsi
veržimo vulkanų ant šl< s Kra
katra tikėjo,kad žibėjimę debėeų, 
teip kaip ir jų raudonumę, gimdo 
vulkaniškos dulkės. Raudoni irį 
žibanti debesys pasirodo t k nak
tyj. Jie pirmę syk pasirodė be
veik vienu kartu su raudonais 
naktiniais debes ais ir prapuolė 
beveik su jais sykiu. Todėl tikė
jo, knd juos g mdo tos psezios 
priežastys ir kad jie pasirodo tik 
drauge su raudona i si>is. 1898m. 
vienog žibanti naktiniai debesys 
vėl pasirodė, o raudonųjų ne bu
vo; taigi tinnėtojai persitikrino, 
kad ant pasirodymo žibanezių de
besų' nėra reikalo, kad butų ir 
raudoniejie, todėl abudu apeireiaz- 
kimu ne tos paczioe gimdo prie
žastys. Kad raude nūs debesis 
gimdo vulkaniazkoe dulkės, abe
jonės nėra, bet kokios priežastys 
gimdo žibanezius, tikrai nežinia. 
Iš matavimų profesoriaus Jesse 
Berlyne ir Ceurskio Maskvoj iš
puola, kad žibanti debesys yra ne
išpasakytai augštai, vidutinis 
augsztis nuo žemės iki žibanezių 
debesų yra 82 kyliometrai (su 
viršum 10 lietuviškų mylių). A- 
part to tie debesys yra labai rėti, 
per juos matyt žvaigždės teip ge
rai, kad ant jų nė jokio szesaėlio 
ne matyt. Matyt tie debesys ne
susideda iš vandens garų ir ne 
iš ledinių krištulėlių. Iš ko 
jie vienog susideda, kokios prie
žastys jų žibėjimę gimdo, neži
nia*

Nanji iszradimai.
Ant paskutinio susirinki-

kė praneszimę apie nauję vaistę 
nuo užnuodinimo kraujo, kas iki 
sziol laikomas buvo už neiszgydo- 
mę. D-ras Barrow apre szkė, jog 
jam, per įezirškimę po oda for- 
malino pasišezė su visu išgydyti 
įgavusių užnuodinimę kraujo li
gonių dabotojų, kurios kūno ši
luma jau buvo pakėlusį iki l03° 
o pulsas mušė 160 kartų per mi
nutę, taigi ji" stovėjo viena koja 
jau kitame sviete. •

*e* 22 metų vaikinas, Ciaren- 
ce Gillette, padirbo nauję povan
deninį laivę, kuri? buk toli užpa
kalyj palieka visus kitus. Szitaa 
panėręs, gali išbūti po vandeniu 
15 valandų. Kada gi nori, gali 
pasikelti ant pavirsziaus, szauti 
iš kanuolių ir vėl nuo priešų 
ezuvių pasi k a votį po vandenių.

*e* Garsus išradėjas telegra
fo be vielų,italijonZs Marconi,dar
buojasi dabar norėdamas padirbti, 
prietaieę, su kurios pagelba išto
lo stovinti galėtų susikalbėti, ne
jungiant vielų vieloms. Bus tai 
telegrafas be vielų.

Nauji rasztai.
Dirva. Nr. l.,kn. 29. Apssvies- 

tesniųju lietuviu laikraštis, iss- 
'einas kas tris menesiai. Sausis 
1903 m. 126 puslap.

“D.rva" mat vėl atgijo. Išlei- 
dinės jj^tuli Amerikos ir Europos 
kunįgai' sujungtoms pajiegoms. 
Dabar “Dirva" ne talpina raštų 
užimanezių visę^numerį; joje yra 
didesnis yvairunias. , Saitam e nu
mery] telpa: Lietuvių Bhlsas į jau- 
nęję kartę Lietuvos didžponių. 
Politiszkoji Lietuvos unijai Ju
lius Caešris, Shakespeario. Isz 
musų kariones. Etnografiszkoji 
medega. Nuo Ventoe ir Nevėžio 
krantų. Musų dirvonai. Viso
kios lietuviškos žinios. Iš Vysk. 
Valancziaus kronikos. Paškvi- 
lis ant vyszupo Valancziaus. Ke
letas žodžių apie hetuviszkę rasz- 
t'škę kalbę. Nekrologija.

nyczios Berlyne, pamokslininkas 
Boyce, surinkęs nuo amerikonų ir 
ne amerikonų parapijonų neva 
ant labdarystės re’halų diktai pi
nigų, iš Berlyno pabėgo ir tuom 
pažemino dar labiau ir be to ne 
augszcziausiai iš svietiškos pu
sės Amerikonų garbę Europoj. 
Apart to putorius Boyce pridir
bo dar visokių prigavysezių Ber
lyne-



Isz Amerikos
Poszove laikraszczio redaktorių, 

v Columua, S. C. Ant miesto u- 
lyczios saito šteto viceguberna- 
torius T. Owen pašovė iš revol
verio laikrastczio redaktorių Nar- 
ciso J. G<»na*les. Vienatinė prie
žastis užpuolimo ant redaktoriaus 
yra ta, kad laikę paskutinių rin
kimų jis švo laikraštyj prieszi- 
nosi r.nkimui T. Ulmano. Už 
puolikas likeri suareštuotu ir 
nugabeniis snt policijos stacijos, 
kur nuo jo atėmė du užprovytu 
revolveriu. Matyt todėl T. Ul- 
man buvo pasirengęs nubausti 
neprilankų mu laikraszczio redak
torių. Tokias mat neramias, lau- 
žanezias tiesas ir tvarkę ypatų 
aat augštų urėdų renka Ameri 

I koj. Urėdninkai vienog turi būti 
tiesų dabotojais, o ne laužytojais.

Central Uxk<>s valdžios gina atei
vius nuo mvo uredninku.

New Yvrk. Į Wuhiogtonę 
gana daug ateidavo skundų aut 
žiauraus pasielgimo emigrantų 
užveizdoe kotnisorių, kurie be pa
kankančių priežasčių- gręžina 
atgal daugybę jiems ne patinkan- 
czių ateivių. Tų nuolatinių skun
dų ant galo turėjo iszklausyti 
centrališkos valdžios. Į dvi tik*’ 
dieni New Yorko komisorių nu 
spręstiems snt sugręiiuimo atgal 
39ateiviams centralūzkos valdžios 
daleido pasilikti ir keliauti, kur 
jie nori. Jeigu centraliszkos val
džios ne butų įsikiszusios, New 
Yorko ateiv ų užveizdos^ponai bu- 

-tų tuos vsrgfczus sugręžinę. Tas 
rodo, kad sų ateiviais New Yorko 
urėdninkai ne su visu teisingai el
giasi.

Rykštes kaipo pataisymo Įnagis.
Jefferson City, Mo. Pasiun 

tinys rateto Misouri tieedarių bu
to Hoines užmanė prasižengusius 
už mažesnes vagyvtas bausti ryk
štėms nuo 10—50 kirezių. Už 
Hoineeę išmintingesni jau seniai 
persitikrino, kad rykštės žmo
nių ne tik doriškai nepataįso, bet 
juos demoralizuoja ir dar labiau 
nupuldo.^Užtai kitas tiesdarių 
buto pasiuntinys, Almer užmanė 
šitame sztete panaikinti nužudy
mo nusidėjėlių bausmę. Tas ma- 
’*į*n>intingesnia:

Vietą) pinigu vagia anglis.
Mineapolis, Min. Vagiliai 14 

d. sausio įsikraustė* į gyvenimę 
Adeleidos Anderson, kada jįjė 
ir jos duktė buvo ūžėjusios į 
miestę nusipirkti reikalingų daig- 
tų. Nors vagiliai iszkraustė pa 
kavones, isz jų išmetė pinįgus, 
auksinius, deimantinius irsidabri 
nim daigius, bet jų neėmė; uitai 
paėmė 400 svarų anglių. Matyt 
nepaprasti buvo vagiliai, jie ėmė 
tik tę, ko reikalavo.

Ateiviu uiveiados komlsorlus ap
skustas.

New York. Vyriausias ateivių 
uiveizėtojas virezininkas Smgenl 
padavė skundę ant priiiurinezio 
chiniszkus ateivius Brooklyno a- 
teivų uiveizdos inspektoriaus 
Ralpho Izard. Jį apskundžia ui 
įleidimę ui pinįgus chmieczių į 
Amerikę. Na, o ant tokių ins 
pektorių malonės atiduoti juk visi 
ateiviai.

Szachu partija telegrafu be vie
lų.

New York. Pasaiieriai dvie 
jų gar'aivių, “Philadelphia" ir 
“Luceana” atloezė ant oėeano 
szachų partiję pasinaudodami isz 
esanezių ant gal laivių telegiafų 
be vielų. Partiję iszloezė pasa
iieriai Ph ladelphios. (

Ligoubutis džiova sergantiems.
New York. Neužilgo bus czia 

parengtas special szkas ligonbulis 
džiov* sergantems, kur bus viso
kį naujausi įtaisymai ir pritaiky
ti visoki naujausi budai gydymo 
diiova serganesių. Vienas didi 
turlis ant parengimo ligonbuezio 
paaukavo 1 milijonę doliarių.

Nauja rotusze.
New York. Kadangi per pri- 

skyrimę kaunynisskų miestų'Nevr 
York labai pasididino, tai senoj 
rotušėj ne patalpa visi biurai. 
Rengiasi todėl czia pastatyti at- 
sakanezio didumo nauję miesto 
rumę (rotuszę) ui 8 milijonus do
liarių.

Cziuožlnetąjai prigėrė.
Washinoton, D. C. Ant cziuo 

žynių netoli Washingtono monu
mento įlūžo ledas ir 80 cziuožinė- 
tojų atsirado vandenyj, daugiau
siai merginų. Trys ypatos prie

jis mat žino, kad AmeriEbs sūdai 
net per tankiai ir viši nekaltai 
siunezia ant kartuvių, o jau su 
parvuotais didelių ceremonijų ne
daro.

Nuėmė muitus nuo svetima an
glių.

Washington, D.C. Kongresas 
ir senatas užgyrė, ant palengvini
mo gyventojoms gavimę anglfų'ir 

I ant apsunkiujĮmo susikalbėjusiems 
anglių prekijams isznaudojimo 
gyventojų, nuimti muitus nuo at
gabenamų į Amerikę iš svetur 
kietų anglių, j Prezidentas jau už 
tvirtino abiejh tiesdarių butų pri- 
imtę bilių. Tas be abejonės iziek 
tiek turės sumažinti godumę A- 
merikos anglių prekėjų, jie turės 
prekes trikyt| prie prekių anglių 
jisz svetur atgabenamų. įj

Advokatai privertė sudžlą nuo 
vietos pasitraukti.

i, Ind. Išrinktas 
Ro*h, kad atgauti 

v'jkslsztusjo rinkimo, už pinįgus 
pardavinėjo liet u sūdo urėdnin- 
kų. Kada a, >ie tai išgirdo advo
katai, jie pi įvertė sudžię pasi
traukti nuo vietos, kadangi jo pa
sielgimas temia garbę visų tiesų 
dabotojų. J< igu teip elgtųsi visi, 

<mažai gal Amerikoj pasiliktų ant 
savo vietų ui ėdninkų, Į Europoj 
piiascziausię f ar bę turi Maskolijos 

T farėdninkai,
dar, tu i būt, ir maskoliškus už
pakalyj pa lie ta.

Evansvi

bet amerikoniški

Clevelani i, Oh. Kadangi czia- 
nykszcziai vingrai pastatė pa- 
minklę savo į \‘ 
kuris Amerikai

Cumberland. Md. Netoli nuo 
ošia pasaiierinis trukia susimušė 
su tavoriniu. Prie to 8 trukių 
tarnai likos) ant vietos užmušti. 
Nelaimę pagimdė tarnaujantis ant 
telegrafo vaikas, kuris, nieko te 
legnfi-itui nežinant,pasiuntė žinię, 
jog kelias yra liuošs, o tuom tar
pu juom bėgo pasaiierinis trūkis.

Gaisrai.
Piqua, Oh. Siautė czia 14 d. 

Musių didelis gaisras, kuris iš
naikino penkių dideles triobas, 
o kelias drueziai pagadino. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 200000 
doL

Brooklyn, N- Y. Sudegė czia 
didesnė dalis Nichol Chemical Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
pusės milijono do'iarių.

Isz darbo lauko.
5 Toledo, Oh. Czianykszcsiųi 

Darbo namai paleido visus nusi
dėjėlius, pasodytus juoee ui vo- 
gimę anglių nuo geležinkeli^ tru
kių ir vagonų ttovioezių ant ke
lio. Tuom mat, prie atsakanezių 
aplinkybių, vagyste rei kai i ogiau 
šių žmogui daigtų, jeigu jų dėl 
sukalb:okapitali»tų žmonės nega
li gauti, pripaiįita ui darbę tei
singu, ui kokį vagianezių negali- 
ma bausti. Uiveizėt jas Darbo 
namų gavo prisakymę nepriiminė
ti sudų nuspręstų ui vogimę an
glių- x

5 Tuucola, III. 200 cziahyksz- 
czių gyventojų sulaikę 20 anglių 
prikrautų geleiinkelio vagonų ir 
anglis priverstinai sukontLkavo 
ant gyventojų reikalų. Jeigu 
valdžios nesistengia gyventojams 
padėti, tuom paežiu juos verezia 
apsieiti be pagalbos valdiių ir p«- 
tiems savo reikalus aprūpinti to 
kiu budu, kokį laiko ui geriausię. 
Gyventojai vienog tuojaus audėjo 
pinįgus ant užmokėjimo geležin
kelio kompanijai ui sukonfiskuo . 
tas anglis.

1 Peoria, III. Kadangi czia 
trūksta anglių ant gyventojų rei
kalų, tai miesto vaidilos atrišau- 
kė prie pabri kantų su praszymu 
nors ant kelių dienų apstabdyti 
darbus dirbtuvėse, kad geleiinke

rė ant kelio, bevedant ję į ligon- gliųanl gyventojų reikalų?'dir-
būt j.

Nauji aukso plotai Alaskoj.
Kaip pranesza iss Dowson City, 

Alaskoj, pakrantėse upės Tana- 
na likosi surasti nauji aukso plo
tai. Plotai tie yra 300 mylių nuo 
ištakų minėtos upės. Nauji auk
so plotai yra amerikoniszkoj A- 
laskos dalyj.

► patriotui Kosuthui, 
kuris Anie r i kai nė jokios
naudos neatgabeno, tai czia- 
nykšrzisi leųkai, ne norėdami 
apsileisti nori pastatyti gaminklę 
lietuviui Episciuškai, kuris pa
gelbėjo Amerikai švo protu iszsi - 
liuosuotiisz po Anglijos jungo. An^ 
to mierio Clflvelando lenkai sudė
jo jau 3000 doL nė nežinodami 
kad Kosciuszko ne lenkas, bet lie- 
tuvis. ! f&el

Evpllozljos.
Nanąimo, B. C. Dirbtuvėse 

Hamilton Povvder Works, netoli 
Departure Bay, atsitiko smarki 
expl ozija, kurios du baltveidiiai 
ir 10 chinieczių darbininkų likosi 
užmuštų. Expliozija atsitiko 
dirbtuvių dalyj. kurioj dirbo ex- 
plioduojanczię medvilnę. Visos 
dirbtuvės triobos likosi iszoriau- 
tos. Nuo ko užgimė explio«ija, 
nežinia ir to negalima susekti,ka
dangi visi toj dirbtuvių dalyj dir
bę darbininkai, kurioj pirmiausiai 
atsitiko expliozija, likosi užmuš
ti.

Pitkburo, Pa. Ant Sturgeon 
stacijos, namuose sloveniszko dar 
bininko Malgvetzo e kg pi jodavo 
parako baczkutė. Eispliozijos na
mai likosi sugriauti, o pats d 
Malgvetz ir jo pati mirtinai su
žeisti. , i

b.
Greenville, Mich. Dirbtuvė

se Raney Refrigerator Co, eks- 
pliodavo garinis katilas. Eksplio- 
zijos du darbininkai likosi už
mušti, o 12 tapo sužeistų. Blė
dį ekspliozijos padarytę paduoda 
ant 25000 dol*

We8T Newton, Pa. Bells len
tų piovinyczioj išlėkė į padanges 
garinis katilas. Prie to dvi ypa
tos likosi ant vietos užmusztos, 
viena mirtinai sužeista, o viena 
sužeista nors sunkiai, bet ne mir
tinai.

advokatai Erie kompanijos anglių 
kaatynių, kuriose dirba 5000 dar 
bminkų, spreiškė, jog kompanija 
susitaikė su darbininkais reika
luose uimokeenio ui darbininkų 
darbę.

5 Bayonnb City, N. Y. Stan
dard Oil Co. paskyrė prem'jis sa
vo 4000 darbininkų nuo kiekvie
nos tonos anglių ui pagelbę laike 
gaisrų ir apart to užsiimantiems 
prie gesinimo ugnies mokės 25c.

1 St Loun, Mo. 65 darHnin- 
kea Samuel Cupples Envelope Co. 
pakėlė štraikę todėl, k»d joms 
prie darbo uždraudė kramtyti gu 
mę.

5 Indianapolis, Ind. Susirin
kę czia ant konvencijos minkštų 
anglių kastyčių delegatai nut«rė 
reikalauti pakėlimo algų ant 15— 
20%.

5 Šcranton, Pa. Czianykš- 
czlose kepioycziose liekasi panai 
kinta a naktinis darbas merginų; 
merginos galės dirbti tik dieno
mis.

1 VVooDsToca, III. Likosi 
czia uždarytos dirbtuvės raškomų 
mašinų Otdinero Per tai! 500 
darbininkų atsiiado be darbo.

Chicaoo, III. Ch cago & 
Westeru Indiana geleiinkelio pa
kėlė ant 10% algų visų peczku 
rių ir maszinutų.

1 Philadelphia, Pa.
delphjoj dėl stokos anglių turėjo 
uždaryti kelias vieszas m« 
laa.

5 Tampa, Fla. Suaatral 
ezianyksacziai organizuoti 
gesiai.

Phila

ivo
ugna-

ISZ

Lietu viszku dirva.

pa Tė 'ynės Mylėtojų Dr stės, prie 
kurios /prie rsszė keletas sanayių. 
Llkpa aprinkta* tuomlaikinė ad 
ministracija, o Vienybė” nauję 
kuopę pagarsino kaipo 41. Drau
gystė diiaugėai, kad atrado kele- 
tę suprautanezių lietuvių sziauri 
mame Wi-oonsine. Bet sztai kas 
laz to ūžėjo. Organizatoriua, 
kalbindamas raazytieai prie kuo 
poe, kiekvienam kalbėjo, kad 
gaus knįsas dykai Tas ir patrsu- 
kė kelis (mat musiazkiai pripratę 
prie dykai stliunuoee ir nuo agen
tų gaunamo alaus, geidiia visko, 
kas dykai atįeina). Pnūraszę 
uisimokėjo ir laukė dykai gauna
mų koįgų, kurios po kokiam lai
kui atėjo ir likosi iszdalinboa. Tas 
ir pagimdėnelsimę. Sąnariai, pa
matę knįgas, praminė jas „Saliu-, 
po knįgoma’’, o kuopę vadino 
„Szliupo susaida”. Tokiu budu 
41 T.M.D. kuopa pakriko. Mat 
kokia ta Tėvynės Mylėt jų Dr tė 
nedorai Spaudine tokias knįgas: 
Kaip sutaisytas imogaus kunęs, 
Geol g jas ir tt, kurios, pagal 
muarizkių karsztę pereit krinimę, 
ušstoja kelię į dangų. Argi ne
galėtų savo sąnarius apdovanoti 
„Linksmais Vakarais”, „Pasako 
riais”, „Maiiiesziaue Mokslai*” ir 
joms panaszioms, kurios nieko 
nereisskia. Tęayk musų kuopa 
uebutų pairusi.

■ Mat kaip tas Szliupas yra bai 
sus! Bet uitame tamsybės urve 
nieks jo ne lik matyt negalėjo, 
bet ir negirdėjo. Kitur lietuviu- 
ki kunįgai perserg-ti imones 
prie-z Szliupę, bet czia lietuviuko 
kunįgo nėra, airys gi ir lenkas 
pats apie Szliupę nėra girdėję ir 
musiszkiams nieko apie jį nesakė. 
Kartę ant metų atsilanko 
czia kunįgai Pėia, bet ir jis pas 
mus nerado dar progos su Szliu- 
pu kovoti. Kas gi todėl musų 
lietuvius supaiindino su Szliupu, 
neiinia.

Mat varpams įšaukiant ant mi
ežių, daužyti krumpliais į italę 
karezemoj tas ne nuodėmė; kęr- 
czemoj musų dievobaimingiejie 
nebijo nė Dievo, nė .velnio; ten 
gal nė Szliupo nebijoti. Bods nė 
Dievo, uė velnio nesibijo nė savo 
namuose, bijosi vien Szliupo ir la- 
vinanezių protę knįgų. Gyvena 
ir elgiasi pate negražiai, o gerus 
pamokinimus vadi

Ar tai butu teisybe? » 
Amerikoniszkas pulkauninkas 

Blake, vadovas airiškos brigados 
pietinėj Afrikoj, tvirtina^ jog su
rinktų 100000 dol. ant būrų nau
dos airiškos draugystės “Clanna 
Gęels” būrai ne gaVo, o 4000 doL 
paskirtų ant sugrįžimo namon ka
riavusių už bures teiposgi ne ma
tė tie, kuriems jie buvo paskirti; 
pinįgas tuos matę rankose vieno 
Amerikos konsufiaus, bet kę jis 
su pinigais padarė, nežinia.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Beaūmont, Trx. Netoli Sour 
ik e, Tex., ant Southern Pacific 

^geležinkelio susimuszė du tavori- 
niai trukiai. Pne to vienas pecz- 
korys ir vienas nepašįstamas vy- 
riszkis likosi uimuszti,kitas pecz- 
kurys prapuolė; nežinia, kas su 
juom atsitiko, likę gi abiejų tru
kių tarnai likoėi sunkiau ir leng
viau apkulti.

Syaumare, III. * Netoli nuo 
ežia, ant Great Weetern geležin
kelio iszszeko isz rėlių trukia ir 
nupuolė nuo tilto 80 pėdų žemyn. 
Prie to viena ypata likosi užmuš
ta, o 30 tapo sunkiai suleistų.

bant dirbtuvėms, atgabentos an
glys eina ant dirbtuvių ręikalų, o 
gyventojams nieko nelieka.

1 Lynn, Mass. Czianykszczio- 
se czeverykų dirbtuvėse 200 su
kirpėjų pakėlė astrzikę. Jeigu 
dirbtuvių savininkas nesuras nau
jų sukirpėjų, atseis dirbtuves su 
visu uždaryti ir pertu 3000 dar 
bininkų neteks darbo. Sztraik*s 
užgimė dėl nesutikimų paezioj 
sukirpėjų organizacijoj.

5 Philadelphia, Pa. Dėl sto
kos anglių czianyksztis universi
tetas, kurį lanko 3000 studentų, 
negalėjo būt apkurtas. Jeigu ne
pasiseks gauti kuro, szūę augsa- 
tesnių mokslų įtaisę atseis su visu 
uždaryti. Nėra anglių ir aptari
mui universiteto ligonbuezio, ku
riame yra 500 terganezių.

5 ('hicaoo, III. Dirbtuvėse 
Bremero Cracker t rusto darbi
ninkai pakėlė sztraikę, kadangi 
trestas stengiasi isznaikinti dar
bininkų uniję, 
nuo darbo prie unijos 
ežius darbininkus.

Darbininkai Eslison 
sztraikavo per szeszis 
sugrjio pne darbo, jie susitaikė 
su kompanija. Unija stengėsi isz- 
derėti po 5 dol. už dienos dar
bę.

Pakėlė sztraikę Oliver Type- 
wiiter Co.,kadangi kompanija rei
kalavo, kad jie ant raszto duotų 
uštikrinimęjog ne prigulės į uni- 
Jf-

Fitchburo, Mass. Darbai ei
na czia gerai. Kas nori dirbt, 
darbę lengvai gali gauti. Vargas 
czia vien, kad lietuvių su szeimy- 
nomsyra mažai,todėl nevedę lietu
viai darbininkai negali gaut boar- 
do pas savuosius; daugumas lie
tuvių gyvena pas lenkus.

1 Philadelphia, Pa. Kalna
kasių organizacijos virszininkas 
Mitchell užleido atsiliepimę į vi
sas lokaliszkas kalnakasių unijas 
su praszymu, kad darbininkai 
kastų tiek anglių, kiek tik gali
ma, kad gyventojams ne pritruk
tų kuro.

■f Nevtmann, III. Czianyksz- 
cziai gyventojai sulaikė pasaiįeri- 
nį geleiinkelio trūkį Indiana De- 
catur & Western geleiinkelio ir 
nuo jo paveržė visus anglis. Kę 
gi žmonės darys,jeigu kompanijos 
anglių nepristato, kiek reikia.

Philadelphia, Pa. Laike 
perkratinėjimo santaikos sūdo,

praszalindamss 
prigulin-

Co. kurie 
mėnesius,

Svarbiausi tautiszki rei
kalai.

Ar daug sykių atėjo jums, bro 
liai, ant mielina, kas yradrucaiau- 
siu ir stipriausiu ratnseziu tautės? 
Kožnss isz musų apie tai y vai
riai sau mano. Manding, svar
biausiu ramseaiu yra tnokslš, ka
dangi su jo pagalba tautos pasi
kelia civilizacijoj, padaugina tur
tus, mokslas atskiriems žmonėms

■it
mę ir stiprybę. Tauta, kuri įsten* 
gė pažinti naudę mokslo, panau
doja jį kaipo turto pamatinį ak
menį. Tauta besiremianti ant 
mokslo, isz jo be»inaud< j uiti ne 
išnyks, nepražus. Pažvelgus ant 
augaseziausio civihucijos veikalo 
matome, kaip žmonės renka vai 
siui mokslo. Žydai, kurie seniau 
prastojo savo tėvynės ir patval
dystės negu lietuviai,uiędien pir
ai ę v.etę užima vijose beveik 
mokslo szakose. Žydai suprasda
mi naudę mokslo, grūdasi į mo
kykla?, etato visokius moksliš
kus institutus, tveria labdaringas 
draugystes, duoda stipendijis ei
nantiems į augsztesnius mokslus 
neturtėliama Puola prie mokslo 
it musės prie medaus, stumdami 
viens kitę pryazakin. • ir kas gi 
gals sakyti, jog jų tai m ūdas ne
išsipildo? 5% viso svieto turtų 
p» teko į rankas žydų. O brangi 
Lietuva ir jus broliai, kę mes 
aziędien turime? Turime daug 
bižoyczių su augštais boksztais, 
kunįgų beveik po vienę ant kožno 
100 žmonių naikinimui nuodėmių.

Yra ir terp musų brolių gana 
gabių ant viako, kurie trokšta 
atškąocziai išsilavinti ir dirbti 
ant labo tautos ir draugijos. Rei
kia mums tokių, nes tik per juos 
galėsime pakilti ir stot greta su 
kitoms augsi t ai pakilusioms tau
toms. Bst musų nesupratimaę ir 
nerangumas daug kartų būva prie 
žaeczia nuvytimo jaunų žiedų 
Lietuvos.

Už mierį szolpti lietuvius, lan- 
kanezius augsztesnes mokyklų, 
paėmė A u s z r o e Dr-stė, Susi-' 
tvėrusi Ch cagoje isz kelių pra 
kilnesnių lietuvių. Draugystės 
mišriais yra šelpti vien einan- 
ežius į augštetniiis svietiškus 
m o aulus. Argi jums, mieli , bro
liai, nevertėtų prisidėti su auka, 
arba padidinant skaitlių jos sana 
rių? Tverkite kuopas, kalbinki
te savo draugus prigulėti prie 
Aušros Dr stės. Musų s ugi pra
timas tapo pakeltas vien svietisz- 
kųjų. Argi jau, brolięi, nesidžiau
gia isz to jūsų dvasia, ar nesike
lia į padanges, kada skaitydamas 
knįgę svietiško turinio atidarai 
akis, pakeli mvo nuomones, pa
matai kuom esi ir kur esi.

Taigi stokite, broliai, musų ei
lėse.

pamokinimus vadiga Hriiupiuiau, 
jįTirtniMil. rtuhįrjrįi mii i 
gėrę, mat didesnė dalia mūsiškių 
gero teiposgi neužkenezia.

Žambris.

ne geriausiai, dirbtuvės vos dirba, 
diibanti darbininkę^dirba po pu
sę laiko. Žmonės be darbo pul
kais vaikszczioja ir rasti jo ne ga
li. Daugiausiai ųeturinezių dar
bo yra lietuvių,italijonų ir lenkų. 
Jieszkanti darbo tegul dabar į 
Lawr*nce ne važiuoja, nes jo czia 
viagi ne gaus sziųom tarpu. Ant 
pavasario be abejonės, aanlygos 
pas i gėrį* ir datbo atsiras dau
giau.

Nors darbai eina czia silpnai ir 
žmonelės mažai uždirba, bet czia- 
nykazeziai lietuviai visgi darbuo
jasi sziek tiek ant aprūpinimo 
tautiszkų ir dvasjukų reikalų.

Laikraszczių skaitytojai atme
na kada ežią užsidėjo lietuvįszka 
parapija Szvento Pranciszkaua, 
n'i tas buvo ne kartę gari nta 
luikraszcziuose, bet iki aziol nie
ko ne galima buvo padaryti su 
statymu bainyežios. Vieni norė
jo statyti nauję, kiti norėjo gala
vę pirkti, o treti ne norėjo bai 
nyozioa. Taigi tęsėsi per penkis 
metus. Dab«r vienog Lavrren- 
ce’o lietuviai turi jau bažnyczię. 
3 d. sausio pirko jie galavę bainy- 
czię nuo proteatonų episkopalie- 
czių ui 13 tukstsnezių doliarių; 
Bainyczia yra ant Bradfurd str. 
netoli Broadway. Bafnyczia ap 
raszyta teip; Lawrence Lietuvių, 
paverta globai Bostono archivys- 
k u po.

Lawrence’o lietuviai katalikai 
nuo seniai laukė bainycaioe ir ne 
vienam rodė*i,kad aukos ant bai 
oyczios sudėtos dingo jų rinkėjų 
kiazejiiuj; dabar aiazkiai risi pa
matė, kad sukęs ne dingo, bet 
atneazė naudę. Žinoma sudėtų 
pinįgų neuiteko ant uimokėjimo 
ui baioyczię, reiks dar surinkti 
daugiau. Taigi ka* aukavote ant 
bainyczioe nematydami ję sta
tant, nesigailėkite aukų ir toliau. 
Turint savo bažnyczię, ne reiks 
mums svetimtauezių malonės, ne 
reiks mokėti už sali ubui po 20 
dol. (po tiek gali reikalauti ir aa- 
vasis kunįgas Rd.). kaip aziędien 
mokame. Meldžiame ir kitų mies
tų lietuvių, kaip antai: Bostono, 
Lovelio, Naahua ir Haverhill pa
gelbėti mus aavo aukomis, o mes 
neušmirazime ir prie progos isz 
tos aukos atsilyginsime. Likosi 
iaarinkti kolektoriai, kurie terp

atbulai negu daugelis mūsiškių 
kunigų, kurie net per tankiai per 
savu pamoksi u r tiesiog koliojt ir 
niekina savo penėtojos, arba ban
do juos tarp savęi supiudyti. Ku
nigas Crow, ant atlikimo velyki
nės iszpaiinties pažadėjo lietu
viams savo kasztais partraukti 
lietuvį kunįgę.

Yra czia tik viena vilnonių au
dimų dirbtuvė, bet labai didelė; 
joje iki aziol apie 4000 darbinio 
kų turėjo darbę, bet kad czia ui 
gimė verpėjų ra t raiko, tai dirb 
tuvės likosi uždarytos, per kę 
4000 šmonių at ii rado be darbų. 
Nuo kada vėl pradės dirbti, neši 
nia. SuazAaikavę verpėjai reika
lauja pakėlimo algų ęut 10%, bet 
ant to dirbtuvių savininkei nesu
tinka.

apie aaniy£M gyvenimo, apie nuo 
seniai gyvenanezius lai vi a s, tesi
kreipia ant antr»šo:J.L.Lieberg,; 
52 W»shington si r., Cambridge- 
port, M«h.i arba ant antrašo: 
Otto Walroden, 846 Bank *tr„ 
VVaterbury, Conn.

O, VVslroden.

Darbininkas.

Isz Brooklyno, N-Y-
Svarstant dab <rtinį czianyksz

czių lietuvių judėjimę, gabma 
pranašauti jiems geresnę atei- 
tę. į

Apart pagelbinių visokios ver
tės draugysczių, yra czia vjeria 
paminėjimo Siinano Daukanto 
Draraatiszka Dr-tė, kurios mieriu 
yra vien lavinimas proto savo 
draugų ir perstatyti teatrališkus 
veikalus, isz ko jaunuomenė su 
noru naudojasi.

Teipgi besibaigiant pereitiems 
metams likesi suorganizuota ir 
inkorporuota Wa:bingtone, D.C. 
prekystes dr-tė po vardu “Lietu
vių kooperacija”, su $50.000.00 
kapitalo.« Jos mieriu yra užsiim
ti prekyste ir rūpintis pakelti 
tautieczaus medegiškai. Akcijos 
parsiduoda po $10 00. ' Draugys
tei daleista varyti prekystę kokioj 
tik panorės dalyj Suvienytų Vals
tijų Amerikoj ir kitose szalyse, 
todėl ir akcijos bus parduodamos, 
kš tik iš kur panorės pirkti.No
rinti pirkti akcijas, gali atsiliepti 
per laiške ant adreso: 310 Bed- 
ford avė., Brooklyn, N. Y.

Latviai Amerikoj.
Pereituose metuose vienoje ko

respondencijoj, patilpusioj, “Lie 
tavoj”, buvo paminėta apie lat
viu* atkankanczius į Amerikę jbu^ 
vo paraižai, uimetinėjimai nuo

Naujas Laikragztis
Shenandoah, Pa. pradėjo isz- 

eidinėti naujas lietuviškas laik
raštis p. ▼. „Darbininkų Viltis”. 
Pirmame numery j svarbernių
straip nių nėra, laikraštėlis ma
žas. Savo paaiškinime Vilties 
iš'eistojš p. Szliakys (Stagarš) 
sako: „Szis naujasis laikrasztie 
nebus organu nė jokios partijos. 
Jo devize busianti teisybė. Vai
dų kiek galėdami, vengsime, ly. 
gię teisybę užlaikysime su žm^. 
nėms vuų partijų, visus aaabia» 
bumus atmesime į eželį. Stengai, 
mės nevaidinti 1-etuvius terp aa- . 
vę«, tik vesti juos į vienybę ir į 
broliškę meilę, nes mums rodosi, 
kad tik tie yra geri darbai, kurie 
paeina iš meilė*.’’ *

Prieš tokius mierius nieko ne
galima sakyti. Tokį programę I 
turėjo ir pirmutinė „ViltU”, bet 
neviaada jo laikėsi. Svarbeenia 
czia yra, kaip „Viltie*” iszle-rto- i 
jas dabar tuos mierius i*zp Idys. | 
Isz tikro i*z doriškos pusės mu- 
t>ų laikraszcziai stovi neauga*- 1 
cz ausiai, reikia taisyti juos, bet to 
vienas laikraaztis nepadarys. Jai- . 
gu mu-ų laikratzciiai tankiai Jau- | 
io doriškus principui. Ui tas pa
eina ne tiek nuo redakcijų, kiek | 
nuo musų draugijos, kurioj net | 
per daug yru negalinczių atskirti 
doro nuo nedoro. Tegul lietu
vi ška draugija doriškai pasikeb 
ir laikraszcziai bus doresniais, 
nors to ir kasžin kaip nenorėtų 
redakcijos. Reikia pakelti laik- 
raszczius ųe tik doriškai, bet mū
siškiai reikalauja pagerinimo ir 
formos raštų, ypacz gi reikia 
mums pagerinti formę musų gin
čų, net dabartinės civilizuota nie- \ 
kaip negalima vadinti: vietoj ves- I 
ti gi nežus, stengtiesi kitaip mi-; 
Dantį pertikrinti, juk mes tankiai 
koliojamės, prisilaikome karsz-i 
cz i ausiu formų. Vietoj motyvuos 
ti mos užaipuolame ant ypatų się. 
ašbiškais išniekinimais, ant 
žinoma, užpultasis, jėigu pats

B. Plunksna.

Isz Ashland, Wls.
Pereituose metuose, rodosi 16 

d. rugpiuezio, užsimezgė ežia kuo-

Isz Ansonla, Conn.
Darbai sziuom kartu eina 

gera*, dirbame pilnę laikę, 
kitur vienog atkakusiam darbę 
sunku gauti. .

Priešą Kalėdas bandė czia su
tverti kuopę Susivienyjimo Liet. 
Amerikoj. Likosi susz«uktae su
sirinkimas, bet kada ant jo likosi 
užmanyta sutveiti kuopę, didesnė 
daba šririnkusių pradėjo riaukti, 
buk tzliuptarnui nori tverti drau
gystę, kalbino visokiais budais 
uesirasayti. Užmanytojai kuopos 
vienog nepaisė ant prieštaravimų 
ir ant 4 d. sausio praszė visų no
ri n ežių prisirašyti ant perkirtos 
dienos ateiti aut susirinkimo. Ant 
tos dienos atkako ir kalbėtojas, 
p. Tereila; jauna mergina deklia- 
mavo eiles, o dainoriai dainavo 
dainas. Žmonių ant salės prisi
rinko apie pusantro atimto. P. 
Tereila kalbėjo apie musų tėvynę, 
aiszkino jos padtjimę ir vargus, 
persekiojimus, kokius kenezianuo 
maskolių. Toliau aiezkino nau- 
dę Susivienyjimo, iszrodydųmas, 
kę lietuviai galėtų nuveikti susiri- 
szę į kruvę. Ragino susirinkusius 
raszytiesi pne kuopos. Pasibai 
gus kalbai, susirinkę iazvaiksz- 
cziojo isz salės, pasiliko tik 22 y 
pa tos: 16 vyrų, 3 moterys ir 3 
merginos ir isz tų susitvėrė kuo
pa. lazrinko virszininkus kuopos: 
prezidentu —Motiejų Vokietaitį; 
sekretorium — Ohritoatomę Va
liūkę ; kas i erių m — Mikolę Pau- 
liukaitį. ",

Mieli broliai! Neklausykime 
atkalbintojų ir ardytojų gerų ui- 
manymų, vis tiese, kas toKiais ne
būtų. Riszkimės į ryszius, ka
dangi dirbant krūvoj, daug dau
giau galima nuveikti, negu dir
bant skyrium, pavieniai. Ko vie
nas imogus niekaip negali nu
veikti, tę lengvai gali atlikti 
szimtas į kruvę susidėję. Riszki- 
mės todėl į ryszius, tverkime tau- 
tiszkas organizacijas! Nemėty
kime pinįgų saiiunuose, o turėsi
me jų daugiau ant savo ir musų 
tautos reikalų. Godokime nau
jai susitvėrusię Susivienyjimo 
kuopę, remkime ję, raszykimės 
prie jos, o pamatysime kokius ge
rus vaisius tas atgabęs.

Sąnarys.

estą

Isz Lawrence, Mass.
Sziuom kartu darbai eina ežia

Na-hua rinka aukas ant mutų 
bainycaioe. Jiems bus duotas 
nuo airių klebono pahudyjimaa ir 
ant kiekvieno paliudyjimo bus 
prispaustas lietuviazkos para
pijos peczėtis; jeigu ne turėtų nuo 
parapijos ienklo, tai tokiam aukų 
ne reikia duoti. . r

Parapijos Sekretorius.

Isz Elizabeth, N. J.
Užgimė czia terp lietuvių di

desni nesutikimai; pirmiausiai j e 
apsireiškė Susivienyjimo kuopoj. 
Nauji viršininkai pradėjo smar
kiai darhuotiesi ir kuopa į trum
pę laikę turėjo jau 100 šnsrių, 
bet ant nelaimes užgimė nesutiki
mai, kurie kuopę apsilpnino, ka 
dangi nuo jos pasitraukė diktai 
sąnarių nesutinkanezių su virši
ninkais.' Nesutikimų ir laukia 
ėsanti cz:a kuopa katalikiškojo 
Susivienyjimo, kadangi kur du 
pesasi, ten treczias naudojasi. 
Katalikiškoji kuopa ant 16 d. 
sausio suszaukė mitingę bažnyti
nėj salėj, parengė prakalbas: pir
miausiai kalbėjo kun. Matulaitis 
iszgirdamas Katalikiškąjį Susi- 
vienyjimę. Antras kalbėjo p. Sa
lyklas. ■ Jis nupeikė mūrų vaidus 
ir laikraszczius talpinanczius erzi 
nanezius straipsnius; ant galo 
peikė ir vietinę teatrališkę Kuo
pę, kuri pereituose metuose, ka
da lošė tealrę, žadėjo pusę pelno 
ant bainyczios, o kitę pusę ant 
kankintinių, o viskę nusiuntė ant 
kankintinių. Trecziš kalbė
jo p. Pnnis ir Nevrarko. Szitas 
kalbėtojas, nieko neužgaudamas, 
ragino lietuvius prigulėt prie to
kių organišcijų. kokios kam pa
tinka, tik praeidamas pagyrė ka- 
talikiszkajį Susivienyjimę, ragino 
prie jo raszytiesi kuoskaitlingiau- 
siai. Prie' katalikiszkoaios Susi
vienyjimo kuopos priairaszė 16 
naujų sąnarių.

# Buvęs ant prakalbų.

Isz Maynard, Mass.
Lietuvių yra ežia pusėtinas bū

relis: smarkesnių nesutikimų tarp 
jų nėra, bet ir grašiais darbais 
negali pasigirti. Skaitanczių laik- 
raszczius ir knįgas czia labai ma
iši : ant poros szimtų Hetuyių at
eina czisAVos du laikraszcziai. Ui
tai daugiau negu skaitanczių yra 
girtuoklių ir peszlukų, bet apie 
tuos nėra kę daug kalbėti.

Czia lietuviškos balny ežios nė
ra, bet norinti melstiesi, eina į ai
rių bainyczię. Airių kunigas 
Crow labai giria lietuvius net per 
savo pamokėlę, taigi daro visai

latviams, kad jie nesirūpina apie 
szvieiiai atkankanczius savo vien- 
taufziu> ir per tai tie priversti pas 
-votimtauezius priete'iszkos pa- 
gelbos jietzkoti, apsigyvenę terp 
svetimų, neturėdami artės* ; su
si nešaunu su savaisiais, paskęsta 
terp svetimtauezių. Isz tikro 
Uip ir yra.

Amerikoj latvių yra mažai, o ir 
terp to majio s kalt bau i nėra vie
nybės ir artesnių susiriszimo. Jie 
pasidalinę į tris skyrius,; . vienas 
kito ne kenezia. Susitikę kur 
prigulinti į priešingas partijas 
lątviai, Vietoj paduoti viens kitam 
raukę, pažiūri sznairiai. Viena 
didžiausioji partija rūpinasi ir a- 
pie tautiškus reikalus, bet kad 
trūksta paremėjų gerų uimany 
mų, o yra daugiau stabdy tojų to
kių darbų, tai suprantama, kad 
prie mažo latvių skaitliaus sunku 
kę svarbesnio nuveikti.

Per Kalėdas asz nuvažiavau į 
Bostonę ir ant susirinkimo pakė
liau balsę užmanydamas susiartin 
ti labiau visiems latviams, pra- 
neszti į tėvynę apie czianykszczių 
latvių gyvenimę ir vietas, kur jų 
daugiau gyvena, kad šviežiai at
kankanti galėtų žinoti kur kreip- 
tiesi, kur mvo vientauezių įieš
ko ti. Ant mano tokio užmany
mo daugumas atkirto, kad jiems 
nėra reikalo rupintiesi apie reika
lus kitų, kadangi, girdi,teip kaip 
jie, visi pats prįvalo rupintiesi a- 
pia Mvoreikalua. Užmaniau,idant 
Latvių Busivienyjimas ir atskiros 
draugystės susivien) tų į vienę ry
šį. o tęsyk daug daugiau galima 
būt nuveikti. Bet ir iš to nieko 
neišėjo, kadangi daugumas ne 
suprato naudos tokio susivienyįi 
mo ir užmanymui ne pritarė. Tas 
pats isz dalies juk yra ir terp gi
miningų latviams lietuvių, ir tie, 
vietoj tverti isz smulkių organiza
cijų tvirtesnę,stengiasi tvirtesnes į 
smulkias paversti, padalinti, ap- 
silpnyti. Argi isz tikro toks jau 
lietuviszkų genezių būdas, kad jie 
nieko krūvoj,vienybėj negali veik
ti.

Rupintiesi vienog apie szviežiai 
atkankanczius į Amerikę latvius, 
paduoti jiems raukę, pagelbėti, 
duoti gėrę rodę, tai pareigę kiek- 
vieno latvio. Jeigu latviška 
draugija apie tai rupintiesi ne no
ri ar ne įstengia, tai rupintiesi a- 
pie šviežiai atkankanczius priva
lo bent pavieni latviai. Km iš 
gyvenančių Latvijoj rengtųsi ke
liauti į Amerikę ir norėtų ■ žinoti

liepti. Tokię formę reikia 
ti isz mo^ų laikraszczių, kadangi ' 
ji netiguM, laikraszcziams nepri- g 
tinka, bet to vienus laikraštis ne- 1 
padarys. Czia reikia sutarimo ri-3 
sų, .bent tų, sūkuriais galima su- J 
ei tart i. Laikraštis gal aavo do-;1 
rę įkvėpti skaitytojam-, bet drao- W 
gijos dora dar didesnę įtekmę tu->|

Mes iu mvo pusės veliju^ 
kuo geriausios klotie* naujo ’ 
laikraszcziui, velijame, kad -zitZI 
gyvuotų ilgiau, begu pirma buvę 
po p. Stagare prižiūra.

Isz kitų laikraszczių.
Lenkiškas laikraštis “Z/oda’S 

patalpino atsiliepimę Dro SsliLpogt 
kuris užmano, kad pusę pirįgųM 
taigi $25,*i5, sudėtų ant “FreeK 
dom” laike susivažiavimo lietuvių«f 
lenkų ir rusinu Pit sburge butų a|* 
tiduota ant naudos lietuviszkqK 
kankintinių, apie kokius, žinoma* 
lenkai nieko než no. Jeigu kitf 
aukajtojai ant to nesutiktų, DraB 
Szliupas rūgi reikalauja, kad j< 
paaukautas doliaris butų slidu o-l 
tas ant musų kankintinių.

Laikraštyj “Gazeta Wiscorw 
sinska” ištrinktas ant redaktoi 
ritus užmanyto Freedomo p. Jai 
blonskis skundžiasi $nt lietuviuul 
ko komiteto, kuris ant dnejs 
Jablonskio laiškų nieko ne at| 
sakė. Gaila labai, kad mes | 
komitetus, atlikimui viestų rei| 
kalų renkame ypatas visai nesu*' 
prantanezias svarbumo savo loo|\ 
nų pareigų ir per tai žemina vis* 
musų tautę. į

Laikraszcziai tari 
prJ 
rei-

viei

Redakcijos atsakymai.
J. Valentai. Viena žinia ap| 

rašo viši privatiškus reikalui 
kita lietuvius ne apeina. Nė vie] 
na todėl, nė kita musų laikraszi 
ežiui ne tinka.
pina tik svarbesnes žinias, į 
vatiškus žmonių gyvenimo 
kalus nesikisaa.

P. Klbickūi. Akis mato
tę, kę atgabena šviesos spindd 
liai, be šviesos musų akys niekt 
ne mato. Tik šviesa atgabeni 
į akį pavidalus visokių daiktų, c 
akis juos perima, ji pati be švie 
sos nieko ne mato, paveikslų vi 
šokių daigtų sutverti ne 
kis yra tai veidrodia, 
muša visoki daigiai, 
pas gi ne gali mums į akį 
benti nė greicaiaif, nė 
viau visokių dangiškų kūnų.



Isz visur,

[ Vokietijos universitetus ant 
ssių metų lanko studentų: Brėž
iau univeriitetę 1990, tameskait 
liuje 112 moterų ir 40 evetimtau- 
ežių; H«llej 1922, tame skaičiuje 
43 moterys ir 175 rvetimtaucziai; 
Gcettingcj 1468, tame skailliuje 
48 moterys ir 91 &vetimt*ut:s;Tu- 
bingvj 1341, Ūme 3 moterys ir 31 
svetimtautis; Strsssburge 1391, 
tame skaitliuje 66 moterys ir 82 
gvetimUuctiai: Freitorge 1462, 
kursinė tai skaitliuje 17 moterų 
ir 107 svetimtaueziai; Marburge 
1183, tame skaitliuje 19 moterų ir 
84 8vetimUucsiai;Gie8sene 1082. 
tame 19 ai o t erų 42 avetimUucziai į 
Krlangdtie 998, tame 10 moterų 
ir 26 svetimUucziai; Kielnij 924, 
Ūme 13 moterų ir 5 sveti m ta u 
ežiai; Ienoj 751, Ūme 16 moterų 
ir 68 svetimUucziai ;Zuriche 1133. 
Ūme 126 moterys ir 403 svetim 
U uosi ai. Karaliaucziuje 1109, 
Ūme 79 avetimUucsiai; Techniš
koj mokykloj Dresdene yra 1091

| Vokietijos apszyietimo ' mi
nisterija, visose mokyklose tirinė- 
js dabar pailsimi proto mokintv 
n;ųbesimokinant visokių mokslų; 
ant to likosi Uzrastas specialiaz- 
kzs aparatas pramintas vardu 
Aetheaiometer. įsą tirinėjimų 
pasirodo, kad mokintinių protę 
ma iiau si ai alsina istorija, o la
biausiai lotyniszka kalba ir geo
metrija: lotyniszka kalba sunau 
doja eželę ketvirtdalį nerviszkų 
pajiegų.

kuris sudrutinb maskolisskę laivy 
nę ant Juodųjų jūrių.

| Francus joje ant dirbtuvių 
reikalų pradeda pritrukti anglių 
ir krantas, noroms nenoroms, 
priverstas gabenti niekesnes anglis 
isz svetur, ypacz gi bz Vai i jos. 
Dabar Prancūzijoj vielinės anglys 
yra brangesnės ui amerikoniszkas.

| Pagal < ficialiszkas (rando) 
iinias, laike paskutinių temis 
drebėjimų mieste Andižan, Mas
koliškame Turkestane (vidurinėj 
Azijoj) praiuvo isz viso4714imo 
nių, 33112 namų likosi sugriau
tų.

- S Vokiet j.»j randas nori pa
rengti specLlieakuz sudus taiky
mui darbininkų su darbdaviui. 
Nežinia vienog ar neautinkancaios 
pusės privers tinai turės pildyti 
tokių sudų nusprendimus. Žinoma, 
ra|das tokius sudus galės užgirti dėlių balsų daugumų uždraudė 
tik su pritarimu parlamento, ku- ------ >—*—*•
ris gali rando užmanymę arba ly
giai su visu atmesti, arba jame 
padaryti visokias permainas.

| Prancūzijos parlamentas di-

Bretanijos bainycaiose laikyti 
dievmaldystę bretaniszkoj kaitoj 
Matyt ir prancūzai k vaisa ta, o ta
me net maskolius jau užpakalyj 
palieza.

stodami už 3 milijonus tautieczių, Pajieaakau tavo draugo, Juoaaoo Pet- 
pakliuvo į nelikusių maskoliszkų Į“°* K*uno «ub - P*’ - Baile-

lio psrap , gyveno Cblozgoje. Ji* pats 
ar kaa kita* teiksi*duoti iine ant adreso:

Antaną* Kuziu*,
131 McKeen Ht., Pittsburg, Pa. 

l^JIsszkau Juozapoj ako, Kauno gub., 
Baltuliu pav., Kurazenu vol., kaimo 
Kibartisakiu. J lapais ar kas kitas teiksis 
duoti tins ant adreso:

« Antanas Busalnskls,
Box 45 Nswton Upper Falls, Mas*.

Kur gyvena Kajetonas Motiscaius, 
Kauno gub.( Saiauliu pav., Dauinagin 
kaimo ir Ignaco Pilkevicaiaua, 
gub., Raseinių pav., Viilaukiu 
Teiksis atsiasaukti ant adreso:

Tamoeaius Jankauskas.
64 Metile Str., New Britain, Conn.

| Naktyj, antr| Kalėdų dienę 
Vokietijoj siautė smarkios vėtros, 
kurios ypacz vakarinių Prūsų pro 
vinc joj, aplinkinėse Gedanijos 
(Dancig) labai daug blėdies pri 
dirbo. Miestuose vėtra ,nuplėszė 
daug stogų, o ant kaimų nugrio
vė silpnuurpastatjUas triobas. Gi 
rioee tekposgi labai daug blėdies 
pridirbo: iszvartė isz szaknų ir su
laukė daug medžių. Vėtra ta pa 
siekė ir Prūsų Lietuvę, bet ežia 
jau nebuvo teip smarki ir tiek 
blėdies nepridirbo. Ar ant jūrių 

♦ laike vėtros uesueidaužė laivai, 
dar tikrai nežinia. Gerai, kad ji 
siautė laike szvenezių, tai bent 
žvejai tę dienę neplaukė ant žve
jonės; totų daug jų valosi ų vėtra

| Pasibaigė prova apskųstų už 
paskutinius maisatus ir daužymę 
žydiszkų pirdavinyozių Czeusta- 
kave, Lenkijoj. Budas nuspren 
dė: 6 krikszczionis ant atidavimo 
į arėsztantų rotas ant vienų metų; 
ant 8 mėnes ų į kalėjimę 23, ant 
4 mėnesių 1, ant v enų metų ka
lėjimo 1, ant 4 mėnesių be nužu 
dymo tiesų 12 ir aut 2 mėnesių 6. 
Ant greszto 1 mėnesio 2. ant 3 
sanvaiezių 3, ant 7 dienų 
teisino 17 apskųatų.

18 d- saU'io Europeitzkoj Tur- 
kij j siautė smarkios sniego dar
ganos. Tiek prisnigo, kad Kon 
stantinopoliua likosi su visu at
skiltas nuo visų'-jo aplinkinių. Bė 
giojitnas geležinkelio truaių su 
visu pasiliovė.

2. Isz

| Londono laikrasztis 
dard” pntnesza, buk caro 
rai kalbina Maskolijos valdonę 
perkelti sostapilę Maskolijos isz 
Peterburgo į pietinę Maskoliję, 
ant Krimo, kadangi Peterburgo 
oras kenkia caro sveikatai. Be 
Abejonės caro sveikątai kenkia ne 

tiek Peterburgo oras, kiek jo pa
ties ir jo tarnų kvailumas.

“Stan- 
dakta-

[ Abisinijos valdonas Menelik, 
kaip tik bus pabaigtas gelež ūke
lis isz Ilarrazo į Dz bulil, rengia
si keliauti į Eufopę, o paskui ke
tina atlankyti rengiami St Louis, 
Mo., vieosvietinę parodę.

| lėz bainyczioe Szvento Seve 
ro Florencijoj (Italijoj) nesuuekti 
vag’bai pzezlavė didelės vertės 
sbrozę Nuemimę nuo 
Vertė to szvento abrozo 
000 dol.

yra 100

paaimirė

| Londono laiknsztia „Timea” 
praneaza, jog Turkijos randas nu
sprendė visai neatsakyti ant An
glijos protesto priešą perleidimę 
maskoliszkų kariszkų laivų per 
Dardanelius. Kadangi nė jokia 
kita vieszpatystė Anglijos neparė
mė, tai ant jos vienos protesto 
Turkija nepaiao. Pirma paleistas 
paskalas buk prieez perleidimę 
maskoliszkų laivų protestavo tei 
ftkjT Italija ir Auztrija, pasirodė 
neteisingu. Prieszingai, szitos 
vieszpatystės gerinusi Maskolijau 
Caras szį pavasarį ketina atsilan
kyti Ryme pas Italijos karalių.

| Syrijoj, viename miestelyj 
užtiko seniausi! rankraaztį szvent- 
raszczio (penkios knįgo» Maižie- 
sziaus). Bank rasa tis paraižytas 
samariszkoms gitaroms. Jame y- 
ra didelis skirtumas daugely] vie
tų sulyginant su dabar vartojamu 
azventraszcziu. Matyt dabarti
nis likosi sudarkytas visokių tai
sytojų.

| Ryme 15 d. sausio 
vice kanclerius katalikiszkos baž- 
nyczios, kardinolas Lucido Maria 
Parocchi. Apie velionį manė, 
kad jis bus įpėdiniu Leono XIII.

| Vokietijos sosto įpėdinis isa- 
keliavo į Peterburgi į sveczius 
pas carę. Visokiais mat budais 
Vokietijos ciecorius gerinusi sziau- 
rės meszkinui.

] Mieste Mazatlan, Meksike,

valdžių nagus. Pasiszventimas 
tų mūrų brolių,etojznczių prie<-z 
tokię galybę, ant rankos moztelė 
jimo lurinczių daugybę spengti jų 
prisakymo klaussnczių ginkluotų 
kareivių* yra garbės verias Prieas 
tę galybę ne su ginklu stojo ke
liolikai rou-ų brolių, aukaudami 
savę ant Lbi 3 m li.onų lietuvių. 
Jie kovojo už musų visų tiesas 
maskolbzkų valdžių pamintas. 
Valdžios rodą, lyg sugėdytos, ne
siuntė kareivių priešą beginklius 
musų brolius, bet paėmė juos ant 
kunkinimo, kas yra dar biaurea- 
niu už kareivių durtuvus; iazaiun- 
U Juo* isz tėvynės ant bado ir ai- Pa 
kio į szaltus gilios Maskolijos ti- Nepei<ulmin«a* Kllubaa, Phila- 
ru., M1.li broliai .r p-
savę«kime nors mažę truputėlį ant Jo., Mataiti*, Pituton, Pa. 
naudos vaitojuncaių ir alkstanczių Alb. Auft* “ “
mufų kankiutinių, kurie laukis X*>oavicsi»į Broadford.Pa...

Jo*. Pelraviesi*
duonos kinelio ant sudrutmimo Joe. Aataoavicaia “ ° ......35
nuvarginto kūno ir dvasina T, A„, D.Zmll„.ę,„bKdp.
lengva mums padaryti, tik, bro Mas*. p*r N. Gandreliu prisiųsta: 
liai, stokime visi isz, vieu. Juk 
Amerikoj mus yra apie 200000. 
Jeigu mea sukautume tik po cen
tą ant mėnesio, žinoma visi, tti 
per metu* sudėtume 24000 dol.; 
dėdami po et ntę pats ne p* j * ūme 
o au tais pinįgais ne tik pastiprin 
tume mueų kankintinius, tot at
liktų ir ant sueselpimo musų be- 
timokinanez oe jaunuomenė*, iaz 
kurių ateit.ėj turėtume stipru* 
naud ngus taut azkuadarbininku*. | 
Todėl broliai ir seserys, 
prigulinti į jai b kokis draugys I 
tea, meldžiame, kalbinkite ant Į 
susirinkimų, kad kiekvienas 
lietuvis mokėtų į tautisakę kasę 
po 1c. ant mėnesio arba po 12c.; 
ant metų. Jeigu tę padarysime, J 
galėsime nuazl uostyt i aazaraa ne į 
vieno musų tautiszko darbininko 
alkatanczio Maskolijoa vidunuo- 
m; isanyka skundas eilėse beai- 
raokinsucaių augazlesnių mokslų 
lietuvių. Su tuom anleuksime 
laimės steitėj, psaikelsime ant { 
angsztesnio civilizacijos virbalo.
Vardan S. D. Kuopos. J. Butkus.! , Yra tai ptrasoji dali* įietuvi**-

,■ — —" kai-aaclluho žodyno, kuri tai di
džiausia - ir zeriauaia knyga h* 

Draugyscziu Reikalai, kai-anglisaku žodynu. Rasite jame ri*u* 
lietuvisskus žodžiu* i*s<uldylus anglin
ėje kalboje ir kiekviena* žodi* pa- 
ženklintas kuraivomalitaroms prie ko
kio jie gramatrkoe skyriau pnguli. IM-

Kauno 
kaimo.

Aukos ant Kankfutiniu.
J. Paukaatia A Oo., Plymouth, 

.... 39.60

1.06
..25
„10
..50

M. Dsenkevicsia ....10
M. Jablonskis ...25
K. Savabauska* .„.25
A. Sakalauskas ....10
A. AJautkaa ....25
J. Kaulinaiti* ....15
M.Rsulinaitiene ....10
J. Lelevelio Dr-te, Scranton, Pa.

per K. Zorak* ...2 25
Buvo 124 24
Sykiu 169.70

“AU8ZKOS Dr-tea“ fondą*.
J. J. Paukazti* & Co., Plymouth.

Pa. ......14.43
Al susirinkimo Chicago* sąnariai. .6.25 

ypacz i Dr-te D.L.K Vytauto, Boston,Masa

GAMTOS ISTORIJA
PKSK. PSVIIiS BER¥8,

verte D-ras Baeeviczla.I. GYVULIAI.
te prie to paties skyrio priskaityti? Gal juod- 
vabalį (pav. 2)? Teip, matomai. Na, o kiek 
juodvabalis sparnų turi? — „Keturis”. — 
Kiek kojų? — „Šešias”. Labai gerai. Pami
nėkite kitų. — „Peteliškė” (pav. 8). Ji teip
gi turi keturiajBparnus ir šešias kojas * — 
Žiogas (pav. 5) teipgi turi keturis sparnus ir 
šešias kojas.” — Gana gerai. Na, tegul pa
kaks mums tų šiuomi tarpu. Visus šituos 
Ieškojus vadiname vabalais.

Dabar pagaukime vorelį (pav. 5). Jis iš
sižioti kaip vabalas, bet jis bėgioja ant aštuo- 
nių kojų. /

fu«, 2) i annulatus, 8) į moliuskus, 4) f spin- 
duliuožius arba radiatus. Užtai dabar, kada 
gyvulius jau padalinome į grupas, bus ge
riausiai mums išsimokinti atskirai kožuų gru
pę ir apsvarstyti nors trumpai visus svarbes
nius gyvulius kožnos grupos.

Sutrauka ir sutrumpinti apie gyvulių karalystę pa* 
aiškinimai.

Nekurie svarbesni patėmyjim&i. 1. Gyvu
lys auga, vaikščioja, jaučia, gyvena ir miršta.

2. Augalas nuga, gyvena ir miršta, bet 
jis negali pagal savo norų persikelti iš vietoe 
į vietų ir jo jausmų negalima patėmy ti. *

8. Mineralai, jeigu juos nepajudiname 
iš vietos, nesutrupiname, arba jeigu juos ko
kia nors priežastis nepermainot jie nepersi
maino.

4. Gyvulių karalystė dalinasi į keturias
grupas: į vertebratus, annulatus, moliuskus ir 
radiatus. ,

5. Vertebratai. Prie šitos grupos priguli 
visi gyvuliai, kurie turi kaulus arba teip va
dinamų skeletą.

6. Žodis vertebratas paeina nuo žodžio 
vertebrce, kuriuomi vadinami nugarkaulio 
kaulai.

7. Tiktai vertebratai turi kraujų.
8. Annulatai. Annulatai (vabalai, vorai, ■ 

šimtakojai, lukštuočiai ir kirminai) yra gyvu
liai, kurie neturi kaulų nė raudono kraujo; 
jų kūnai susidursta iš rinkių, kurios juda 
viena ant kitos.

9. Moliuskai. Moliuskai neturi kaulų, 
raudono kraujo nė rinkių; jų kūnai yra minkš
ti, lyg košiniai, kartais yra pasikavoję kiau- 

Į tuose arba kietose dėžėse.

Pav. 2. Juodvabalis. Pav. 3. P*leliik6. Pav. 4. Žiogas.
Turi iežiaa kojju. Turi L-iias koja*. Turi toiiaa kojas.
Šitas šimtakojis (pav. 6) turi mažiausiai 

dvidešimta porų kojų. Jeigu gerai prisižiū
rėtumėte1 į visus šituos gyvūnus, tai pamaty
tumėte, kad jų kūnai susideda iš rinkių, ku
rios yra lyg prigijusios vieną prie kitos ir ju- 
dena viena ant kitos, arba, riklaus sakant, 
jos yra sunidurusios viena su kita. Medinė 
musė, arba kirvarpa (pav. 8), teipgi susideda • 
iš atsakančio rinkių skaitliaus. D . .. .. .„ _ , J ,• . 10. Radiatai. Nekune gyvuliaitun cen-

. lje,*kųjų tamlemų t^žį/8 (pay. 8), teųigi trališkus snukius, netaktas kaip kiti gyvu- rOT*vi n izia Kaa f vMuslraja i irti. ..... . . . .

per N. Gendroliu ..1.16
Buvo 148.32
Sykiu 170.16

Aukos Viastallui.
Kaz. Leousviesia. Broadford. Pa...25
Lelevelio Dr-te. Scranton, Pa. 

per K. Zoreka ...61
Buvo 6.30
Sykiu 7.16

PasiusU Viastallui 5.00
Lieka 82 16

Naujas Žodynas.
Žodynu lietuviuko* ir angliuko* kai- 

Į bu. sutaikytu Antano Lalio.Chicagv.IU., 
1902. turinti* puslapiu 390. dabar yra

priguli prie šitos griipoe, bet jo rinkės, iš ku
rių jo kūnas susideda, yra kietos ir išžiūri 
lyg lukštai. Todėl mes tokius gyvulius vadi
name lukštuočiais.

Pav. 5. Voras. Pav. 6. Šimtakojis Pav. 7. Kirvarpa. 
Turi ailuonias kojas. Turi 20 porų kojų. Luk&tuoti*.

Štai čia yra sliekas (pav. 9), ir čia dielė 
(pav. 10). Bet jų galva yra suvis nežymi, 
rodosi jie yra be galvų, ir jie neturi nė kojų; 
jų oda ne teip diržinga kaip vabalų, nė teip 
kieta kaip vėžio. Todėl juos visus vadiname 
kirminais.

liai. Jų kūnai, paprastai, išsišakoja nuo snu
kio į šalis paveiksle tiesių ragučių arba spin
dulių, užtai tokius gyvulius vadiname spin
duliu ožiais.

1. VERTEBRATA1.
Vertebratai. kaip jau matėme, yra gyvur 

liai, kurie turi kaulus ir raudoną kraują. Jie 
yra padalinti į kelias dideles kliasas: į mam- 
malijus arba iindancius žvėris, paukščius, šliau- 
žikus arba reptilijas, amphibijas ir žuvis.

| Buvę pasikėlusių priesz Isz 
panijoe valdžię ant salos Kubos 
vadovai gazdina tos naujos repu- 
blikos r and ę. jeigu jis ne užmokės 
buvusiems priesz Lzpaniję , ka
riautojams jų užpelnytų algų. Jie 
tako, k ad jeigu iki kovo mėne
siui ne ęraus nuo rando nė jokio 
atlyginimo, jie užims visus mies
tus nuo Point Maezi iki San An- 
tonio ir pasistengs pats atgauti s t- 
vo algas, ant kurių jie užsipelnė, 
kovodami už kraszto laisvę. Ran
das nusigando ir žada užmokėti 
algas, kaip tik naują.paskola bus 
užtraukta, kas bus padaryta ba
landžio mėnesyj azių metų.

| Iki 1648 m. aukso produkci
joj Msakottja stovėjo ntrpmof 
vietos, dabar gi ji utims ketvirtu 
vietą: pirm| vietę užimę Austra
lija, antr| pietinė Afrika, treczię 
Sziaurinė Amerika. Siberijoj yra 
1050 aukso plovinycz ų, kuriose 
dirba 120000 darbininkų.

| Buvęs būrų jenerolas Bot ha 
praneszė, buk svarbesniejie būrų 
vadovai vėl atkako j Europą, o 
paskui atlankys jie ir Amerik|. 
Isz Afrikos jie iszkeliaus vasario 
mėnesyj szių metų. Mat nuo An
glijos randę būrai ne gali tikėtie- 
si pakaktinos ant atsigriebimo 
pageltos.

mirė 107 žmonės.

| Italija rengia Ch nuoae tele- 
grafę be vielų terp Pekino ir Ta
kų, prie Didžiojo oceano pakran- 
ežių.

Vietines Žinios.

"PONAS ir MUŽIKAI.”
CAICAGO. V. Kudirkos Oiedoriu Dr- 

te losi teatre “PONAS ir MUŽIKAI" ne-

aidės 6:30 vakar*. Tlkietai po 25 ir 35o- 
Drama “PONĄR Ir MUŽIKAI" pmauio 
paveiksią isa bauditavu* laika Lietuvoje, 
surėdyta 5-«e aktuoea, kurioj! bus 13 
aktorių užimancziu vielas: kunigo, posu, 
lyd u. mužiku, vyru ir moteli Yra Ui 
puiki žaisle, interesuojant) kiekviena

sagliazkai kalbeli, kadangi turite kay- 
g*. kurToje iunhinTvttrrtetnvinki 
džiai Ir iaaguldyli angltnkoje kalboj*. 
Tik ta* nemokė* angliuko* kalba* ka* 
tingės mokinti**!, arba pmgaiie* 83 ant 
nusipirkimo szioe knygos. Knyga turi 
formai* dideen musu Geografijos. Kie-

| Pagal apskaitymę Vokieti jo* 
iždo ministerio, ant ateihanezių 

‘ metų to kraszto iždas turės ne
pritekliaus $28250000, taigi ant 
tiek didesni bus iszdarimai už su 
rinkimus. Na, o ciecorius reika
lauja naujų kreditų ant padaugi
nimo kariumenės ir kariszkos 
laivynės. Rando įėmimai maži
ntai, oiszdavimai auga. Ant 
uždengimo nepritekliaus reikta 

_ užtraukti skolas, nuo jų : reikia 
mokėti palukas, be knrių ir ran 
dams nieks pioįgų ne skolina.

| Ant amenkeniezko kariezko 
laivo '‘Maeeachu^etA atov nezio 
porte San John, ant salos 
rico, ekspliodavo parakas, 
pliozijos penki jurininkai 
užmoszti, o ketui i sunkiai 
ti. Terp užmusztų yra» 
Malinauckas isz Ch cagos.

Porto- 
Eks 

likosi 
suleis • 
Petras

| Vokietijos javų prekėjai 
skundžias*, kad paskutiniuose lai
kuose isz Amerikos pradėjo siųsti 
į Vokieti j| menkos vertės kieczius 
ir kornus. Jeigu matai paisanti 
ant doros Amerikos pirkėjai ir to
liau teip darys, turės sumetėti 
reikalavimai grudų isz Amerikos.

| Sziaurinė] Szvedij< j gyven- 
\ tojns pasiekė badas. Ant suszel 
' pimo baduolių szvedai gyvenanti 

Suvienytose Valst joae sziaurinės 
'. Amerikos atsiuntė 200000 dol.

Vietoj duonos, žmonės valgo jau
nus puszių ir kitokių medžių u- 
gins ir piaulus, kas, žinoma, nei
na žmonėms ant gero, kadangi 
juose madingų medegų nėra. Ant 

. iszmaitinimo baduolių per žiemę 
reikia mažiausiai 7 milijonų do- 
liarių, o randas tiek pinigų netu- 
ri. '! • .

| Anglijoj dideli szalcziai, net 
upė Tamiza^ kuri labai retai ui* 
szala, azįmet su visu uiszalo. Dar
bai ant oro turėjo dėl didelių szal- 
czių apsistoti ir per tai skaitlius 
neturinczių darbo, alkstanczių 
darbininkų neiszpasakytai pasi
daugino.

| Vietoj pasiminisio kardinolo 
Parocchi, apasztaliszku kancleriu 
katalikiszkos bažnyczioa popiežius 
paskyrė garsų Maskolijos szali 
niūkę kardino! j San fino Vannu* 
teiti. Szitę kardinolę dabar laiko 
ui įpėdinį, jeigu Leonas XIII pa
šinai rtų.

; •
U Londone, skripkų prekėjas 

Puttick & Simpson sziuose metuo
se pardavė seniausias skripkas už 
sekanežias prekes: už 21361 mar
kių skripkę prancusiszko skripkų 
fabrikanto Vaillaunes: ui 6305 
mk. ui skripkę italiszko skripkų 
dirbėjo Stradivariaus; ui 2706 
mk. skripkę Guodagninio. Gera 
jskripka mat truputį daugiau kasz- 
tuoja negu vartojamos Lietuvos 
muzikantų, kurie . perka kokią 
prusiszkę u< 2 rubl. ir tos pakan-

B Isz miesto Fez ir jo aplinki
nių, Morokkovieezpatystėj(szi sū
rinėj Afrikoj), dėl nepnlankumo 
gyventojų, turėjo iszsineszdinti 
europeiszki ir amerikoniszki mi 
sijonoriai. Nežinia kokiai* gerais 
darbais jie užsipelnė ant gyvento
jų neprilankumo.

— Ant Kinzie atr., netoli 
avė. pereitos a u balos vakarę rado 
vežėji McEwenę su perpjauta 
gerkle. Kadangi su juom nega
lima dabar suaikalbėti, tai neži
nia, ar ji* pats peipiovė sau kak- 
lę, ar kas kitas patarnavo. Nu
gabeno į iigontotį. kurio dakta
rai užtikrina, kad jis iszgia

— Priesz namus nr. 6520 ant 
Vinceones avė., pereitę petnyczię 
savo numilėtinio.Conlino likosi 
perszauta mergina Jennie Dury- 
er; jos draugas Fra n k Merritt li
kosi teipoagi pasaautas, bet ne 
mirtinai. Conlin atlikęs savo 
darbę, apsižiojo revolverį ir 
szovė sau kulkę į virazugalvį ir 
žinoma, atliko ant vietos.

— Ant Cal'fornia avė. į elek- 
trbzkę karę įlipo jauna mergina, 
Jeseie Slater ir ateisto jo ant 
pliatformos prie motormano. Pa
leidus motormanui bremzę, ran- 
kenę pradėjo smarkiai suktieai, 
sudavė smarkiai į akuliorius mer
ginos, stiklus sudaužė ir vienę 
szmotę įvarė jai į akį ir apart to 
nulaužė dar rankos kaulę.

— Specialiszka nuo miesto pa
skirta komisija tirinėjo pneiastia 
brangumo anglių Chicagoj ir ži
noma iki aziol nieko neisztyrė. 
Nora ir iaztirlų, tai tuom juk ne 
privers anglių prekėjų pardavinė
ti anglis pigiau žmonėms jų rei
kalaujantiems.

—- Užpereitos nedėFoe dienę 
isz ligonbuezio pn. 533 Wells str. 
pabėgo 60 metų Juozas Chalupa. 
Kunę jo rado paskui prie ežero 
kranto. Matyt jis pasiskandino.

47

iar savo pamatymo. Todėl visus lietu
vius ir lietuvaite* kviecziam* pasirengti 
ant salo gražaus pamatymo.

KOMITETAS.
Naahua, N H. Dr-teSxv. Kazimiero 

turas sa vo bal i u subatoj, 24 Rausto, Krank - 
lia Opera Houae saleje. Prasime* 7 vai. 
vakare, ložeoga vyrams 3ie , moterims 
dykai. Visus lietuvius Ir lietuvaites, 
vietinius ir aplinkinius szirdingai kvii- 
cziame atsilankyti. Dr-te 8a. Kazimiero.

ui nuganė įsispaustas sidabrinėmis li
teromis jos titulą*. Preke ...............13.00

Kalendoriai ant 11><>3 m*
Kalendorius spaudini** Peterburge.. 15c
N sujauna* Ir geriausias kalendorius 

su daug geru pamokinimą spaudi n tas 
Tilžėj*.................................................. 25c

Pav. S. I’n-skij vaudenię vėžy*. Pv. 9. Sliekas. Pv. 10. DielP. 
LukUuotis. Kirminą*. Kirminas.

Vabalus, vorus, šimtakojus, lukštuočius ir 
kirminus dažnai vadiname vienu vardu Annu
latai (pagal lotyniškų žodį annulus, kas reiš- 
k*-*»ujro ir perejo permainą. *-s» ' • ~. .-s \ia -juūy trumpai, kad geriAMci
išžiūri lyg iš žiedų sudėstyti? -

5. Moliuskai. Žiūrėk į šitų šmalžį (pav. 
11); jis yra suvis nuogas, minkštas, teipgi į 
šitų kriauklį (pav. 12), kuris teipgi yra visiš
kai apnuogintas ir minkštas, nore jis ir turė
jo gana gabumo pasidaryti lukštą, kuriame 
jis randa priedangų ir apsigynimų nuo viso
kių nelaimių; teip pat pažiūrėk į šitų kiaut- 
varlę (pav. 13), kuri savo kūnų yra apsiden
gusi su dviem kiautais. Šitie gyvuliai neturi

Pv. 16. Vertebarau. Mammajšja Pv. 17. Vertebratas. Paukšti* 
arba pienžindis; turi 4 kojas ir turi du sparnu, plunksnas ir 
plaukais apttlusi* odą. . ; s, dvi kojas.

7. M am m ai i j ai arba žindanti. Visi mam 
malijai turi keturias Jtajas ir turi kailius ar. 
ba plaukais apžėlusių odę. Juos paprastai va
diname ąuadrupedais arba keturkojais, bet 
kad jie visi savo vaikus žindo, todėl juos va
diname mammalijais, arba žindančiais. Var-

| Turkijos sultonas ne paiso 
ant Anglijos protesto, bet <abar 
vėl perleido per Dardanelius mas- 
koliszkos kariszkos laivynės nai
kinantį torpedas kariszkų laivų,

Atsiszaukimas Į lietuvisz- 
ką visuomenę Philadel- 

phios 8. D. (?) Kuopos.
Meldžiame lietuviszkę visuo

menę atkreipti savo atidą ant ken- 
czianczių musų brolių ir seserų, 
kankinamų neimoniszkų masko- 
liszkų valdžių. Pereiti metę 
graudus szauksmai ir vaitojimai 
skambėjo mums į ausis, bet matai 
kss klausė, lyg tai ne musų pa
reiga butų gelbėti tuos, kurie

Chicago. Dr leRiv. Franciukaus ta
ra* savo balių sodelio j, 23 Sausio, 1908 
m., Fraiheit Turner ealeje,3417 8. Hals- 
ted St. Praaidea 4 vai. po pieta. Inžea- 
ga vyrai sa motore 25c. Visus [tetarius 
ir lietuvaites meldiiame pasirausti pa
sveikinti naujus metus su linksmu ba
liumi. Komitetas.

Pajiwttko|imai.
Pajiesakau Kazimiero ir Jono Stul

ginskiu, i*z kaimo M*llunuo Pakrojaus 
vol., Panevėžio pav., Kauno gub. Jie 
patys ar ka* kita* teiksis duoti žin* ant 
adreso: Ign. Montvila*,
1817 8. Howard St., Philadelphia, Pa.

PIGIAI ant pardavimo visi naminiai 
daiktai ant dideles sseimynoe. 
ninkas važiuoja i* a^na k raju ir 
nori kuo graicaiauaei parduoti.

Petru* Kedy*.
873 33-rd St.. Chicago, III.

PIGIAI ant pardavimo drapanų *xto- 
raa vieloje lietuviu užgyventoje. Daei- 
žinokite "Lietuvos" redakcijoj. (30—1)

Pigiai ant pardavimo geru graboriau* 
bisni* su arkliais, karietomis ir visomis 
prietaisomia.

Frank Haiduk.
8756 Exchauge avė., 8o. Chicago, III. 

(38—1) Telefoną* 1252 8. Chicago.

Savi- 
todtl

Beikalinipa dora lietuvalt* prie fo- 
tofrafiulco ofD*o, mokintis fotograflszko 
darbo. Tur mokėti lenkiukai ir norą 
bilai angliukai auikalboti.

J. P. Raahinskaz.
3213 8. Morgan 8t„ Chicago, III.

' Pajieaakau aavo draugo, Kazimiero 
Bertuazevicaiaua, Kauno gub. irpav.,V*- 
llnoaoa vyl., Paaneialiu kaimo, 1d. 8au- 
MOjia atvaževo itz krajaua In Atn*rika. 
Imis Ji užtėmy* teiksis duoti man žin*: 

Kaz. Pilipauakaa, 
(38—1) Boa 117, Export, Pa.
Pajieaakau savo pusbrolio, Adomo But

kaus, Raseinių pav., Kauno gub., 7 me
tai Amerikoj. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti fine ant adreeo:

Stanislovas Stulginskis, 
1087 BĮ u* laland avė., Chicago, III.
PaJIeeskau Frano Pauto*, isa kaimo 

Roku, Panemunis* gm., Marijampolės 
pav., Suvalkų gub. Jis 5 d. Sausio ap
sirengęs mano drapanomis iszejo in bai- 
nycsia ir daugiau negrįžo. Kas Ji užte- 
mys teiksią duoti man iine: 

Mike Gutauskas,
514 N. Elm St., Kevranee, III.

Pajieszkau Vincento Verpecsynsko, 
Kaupo gub., Raseinių pav., Skaudvilės 
voL/įaimo Giržadu. Jis pats ar kas ki-Jis peta arkM ki

lis duoti žiu* ant adreso:
P. J. Kleismith.

Box 43, Rivertoo, III.
Pajieszkau Antano Plauszkos, Kauno 

gub., Raseinių pav., Ssilelio parap.^kai- 
mo Žunsinaliu, pernai atvažiavę* Ame
rikon. Jie pat* ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

V. Plauiska,
Lake Shore, Oolo.

Pajieaakau savo pusbrolio, Jono Nava- 
rausko, Kaunogub., Panavežio pav.,kai
mo Paglegalo*.Ji* pat* ar kaskit** teik
si* duoti žine ant adreso:

Juozapa* Gliebas,
962 W. 21-st St., Chicago, I1L

Pajiesskan Iszmintingo vyro “partne
rio” ant uždėjimo Drapanų Batoro. Tu
riu labai puikia vieta, bet per mažai pi
nigu. Adresuokite:

John Bani*,
840 S. Beech St., MtCarmel, Pa.

Didelis Balius.
Chicago. Subatoj ir nedalioj, 24 Ir 25 

Sausio darau dideli balių, ant kurio gra- 
jys gera muzika didelėje saleje, taigi 
sveosiai susirinkę galės gerai pasi
stoki! ir puilinksmlnti. Todėl visus ap
linkiniu Ir paiyatamus kvieestu atsilan
kyti, o visi gražiai busite priimti.

J. Pupauskai,
3400 Auburn avė., Chicago, Iii.

UŽ DYKA PER 30 DIENU.
Žiūronas per kairi matyti teatralisski 

perstatymai vertes U. Cigaru kuri ga
li rūkyt- ir visa amii nesufukysl, vertes 
•1. Auksine pluksna kurios vidurls už
laiko atramenta vertes SI. — Ant kasztu 
prislnntimo atsiusk II, o viską gausi.

Oeo. Baronu,
148 23-rd 8tr„ ' Pittsburg, Pa.

RidlkiUszhs Išžudymas ■ drugio. Išma
lto, pspufku nuo pUuku netipinio, u*»l- 
kreftamu ir visokiu ilgu. Mm duodamo rodą lt 
■yduotessn drukuotu aprašymu kaip ja» vartoti. 
Rutinai reik aprauti ll«ok »ymp«omw.
Dr» BraodiaUaBrclway A b.8tb »t..Brooklyn,N.Y.

[Niekad Šėtonai mi
tu ne pailsusiu kojų, 

visados bus sausos 
Ir uvdvoks, Jeigu no*

•stosi esaveryksoee BlelOro- M •gnetlBikvi pa
das. Prvkv as prlsinatiBS Zl.oo adresuok:

PEOPLE8 8PECIALTY BOUSB.
1*8 Caaalport Ava.. CHICAGO, ILL.

1 | ■ turinti883 pssl su K*

V ralMBotMel; liknygab

Py. 11 Šmalžys. Pv. 12 Krianklya. Pv. 13 Kiautvarlė. 
Jie visi priguli prie moliuskų skyriaus.

nė jokių rinkiuotų atsidalinimų, todėl jie nepri
klauso prie annulatų. Jie neturi kaulų nė rau
dono kraujo, todėl juos negalime vadinti nėver- 
tebratais. Užtai mes juos vadiname Molhis- 
kais.

6. Radistai, arba spinduliuočiai. Dabar 
turime du skyrių paveikslėlių. Vienas iš jų 
perstata mums gyvulį, kuris gyvena papras
tai jūrių įiakraščiuose, kurį navatnai vadina
me ivaigidžuve (pav. 14); o kitas (pv. 15), ku
rį žemiaus perstata dikČiai padidintas pa
veikslėlis, yra tai labai mažutėlis sutvėrimas, 
gyvenantis kolionijomis arba krūvoms, kurios 
susideda iš takių pat kaip jis pats labai mažų 
gyvūnėlių. Šitie maži gyvūnėliai, kuriuos 
vadiname polypais, pasidaro apie savę teip 
vadinamas gličias, kietas sriejas, kurioms su
si srie jus į draugę, pasidaro poly parai. Tie 
polyparai užauga labai dideli teip, kad nere
tai jie padaro uolas, rifus arba akmenines už
tvankas vandenyje, ir kartais net salynus; 
beje, iš jų pasidaro jūrių kerpės ir koraliai. 
Šitie gyvuliai nors, kaip truputį vėliaus pa
matysime, priguli prie dviejų labai skirtin
gų grupų ir teipgi labai skiriasi nuo visų tų 
gyvulių, apie kuriuos iki šiol kalbėjome, yie- 
nog jie teipgi priguli prie gyvulių veislės, 
nes, nors jie neturi tokio snukio, kaip kiti 
gyvuliai, bet jie turi centrališkę snukį, tai 
yra jų snukis yra viduryje paveiksle skylu
tės ir per jį gyvūnas įgauna maistų. Nuo 
snukio, arba geriau sakant, nuo centro, jų 
kūnai išsišakoja į visas puses paveiksle pail
gų, smailių ragučių, arba spindulių, kų že- 
miaus padėtas paveikslėlis parodo, teip kad 
jų kūnai išrodo lyg spinduliuotos žvaigždutes, 
užtai tokius ir jiems panašius gyvulius vadi
name epinduliuobiais.

Pv. 14 Pv. 15 Polypaa. Raidė A pertek
to Jį nepadidintę, o B padidint*.

Tie gyvulių paskirstymai į grupas ir už- 
vardžius. apie kuriuos iki šiol kalbėjome, yra 
tai pamatu visos gyvulių vienpatystės klasifi
kacijos į grupas. Todėl, kaip jau matėme, 
visa gyvulių viešpatystė yra dalinama arba 
paskirstoma į keturias grupas: 1) į vertėbra-

mamma — lietuviškai tešmuo, kuriame pasi
daro pienas.

8. Paukščiai. Kuomi paukščiai atsiž m 
(pav 17) t Kę jie visi turi ypatiško? Pr kš- 
čiai turi snapę, sparnus, plunksnas ir tiktai 
po dvi koji.

9. Šiltakraujai ir šaltakraujai gyvuliai. — 
Ar galite paminėti kokias nors ypatybes 
šliaužikųl AŠ matau, kad šis mano kiaušy 
labai apsunkina jūsų misi į. Tame nėradyvo, 
nes driežas turi keturias kojas, angis neturi 
nė vienos, o želvė gyvena užsidariusi lukšte, 
lyg .kambaryje. Vienog, nors tie visi gyvu- • 
liai vienas nuo kito skiriasi savo išveizdžiu, 
bet jie visi priguli prie šliaužikų arba am- 
ph.ibijų skyriaus. Todėl mes turime surasti 
dabar priežastį, dėlko jie yra priskaitomi į 
draugę ir į tę pačių grupę?

Kada uždedi savo rankę ant šunes, arba 
ant arklio, ar jauti, kad jis yra šaltas ar šil
tas? — ,,Šiltas”.Teip; o ant paveikslo, jei
gu pasiguldęs laikytume! višta, ar jaustumei, 
kad ji yra šilta ar šalta? — „Ji yra labai šil
ta.” — Labai gerai. Na,* duokim sau, kad 
nutvertume! į rankę ^igį arba driežų, r,, Ak! 
angį! aš jokiu budu nepasidręsinčiau imti į 
raukę angį: ji įkęstų, o juk nuo angies kan
džio žmogus numiršta.” —: Nebijok; aš tau 
nevelyčiau dasilytėti barškančią ją, teipgi Juo- 1 
dąją angį, bet štai aš turiu labai mažutį žal- 
čiuką.įp&v. 18), kuris yra suvis nepavojin-

, Pav. 18. Reptilija.
gas. ‘Pridėk ant jo savo rankę ir nesibijok. 
Na, o kę pajutai?— „Jis yra suvis š^Uas.u . 
O šitoji varlė? — „Teipgi šalta.” — Ugi šito
ji auksažuvė, kurių aš tik kę, ant valandėlės, 
išėmiau iš vandens? — ,,Šalta kaip angis ir 
ta varlė.11 Tokiu budu matote, kad yra nau
jas ir labai didelis skirtumas, kurį randame 
gyvulių tarpe. Nes gyvuliai, turinti šiltę • 
kraujų, yra pitnžindžiais ir paukščiais, o kiti 
turinti šaltę kraujų, yra SliauUkais arba rep
tilijoms, taigi prie jų priklauso amphibijos, 
apie kurias neužilgo kalbėsime, žuvys ir visi 
gyvuliai, kurie neturi nė kaulų nė vertebrų, 
kaip ana žieduočiai, moliuskai ir spinduliuo- 
čiai, arba invertebratai, kaip jie yra papras- 
tai vadinami.

10. Reptilijos arba Šiiaužikai. Amphibijos * 
ir Žuvys. Reptilijos, kaip jau matėme, turi 
šaltą kraują, to užtenka ant atskyrimo jų nuo 
pienžindžių ir paukščių. Todėl reikia tiktai 
surasti ypatybes, kurios juos atskiria nuo žu- 
vių (pav. 19). Kokį skirtumų patemi ji jų tar
pe? — Žuvys gyvena vandenyje, o reptilijos gy
vena ant žemės11. — Labai gerai; arto pagal 
moksliškų tarmę, mes sakome: reptilijos yra 
oriniais, o žuvys vandeniniais gyvuliais.

(Tolima bus.)
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LIETUVA

TRIPERIS IR JO PASEKMES.

TIK DEL VYRU organo matyčių gumulėlių Ir celių, kas (MSidaro ar tai dūlei permlenmų 
mylavimų*! arba per ašslkrėlimų. Rodo* nėra kitokio* ligos kuri Miel ate 
atsargumo ir greito nolšsigydymo turėtų t*ip biaurlas jasekmoa. kaip kad

; į LIBTUvfXf PAS LIĖTLJVli/st *

--------------::—r / t 
. Kiekvienas žmogus turi rūpintis a* 

pie savo kuna ir apie savo sveikata, ka
dangi nuo te priguli visa jo gyvenimo 
laimei

Todėl patariame kiekvienam vyrisz- 
kiui perskaityti szi raszteli su kuodi- 
džiausią ątydk:

ma* inkstų Ir painksčių. Pndilnj ligoni* jaučia maUJinų ir deginimų var
po* palak a y Ja, Ir tuojau* po to pasidaro tekšjim**, ii pradilų skystas, pas
kui tiršta*, geltona* kaip pūliai. Prie to pradeda galva skaudėti, ima troš
kulys, nerastumas, miegūstam** pastirimss sųaarlų ir pilvouMklmMmaa 
Prie nusišlapinimo jaučiasi degta Imas su skaudšjlmu. Paskui varpo* sie
nos teip sustingsta, kad šlapumas vos tu vargu Išbėgti gali Nakties laike

to paprastu dalyku, lokillnt puti* sutinsta. pasideru raudona Ir išprakal-

žmjnių džkavoja D-rul LANDĖS ttalšgydymą nuo panašių ligų. Kas gali

tuojau* aprūpinta* gyduoklemi* ir veik Išslgydy*.

ABELNOS NERVU LIGOS.
VYRIŠKAS NUSILPNĖJIMAS IR IMPOTENCIJA.

ligų, kaip ve poilooijų. triperio, iankenu. »y filio Ir ta Paprastai yra taip.
kuopiniaiua. kadangi uusnpnšjuaiejte lytiški organai netenka savo ttmpeu- 
mo pajiagoa; arba alklUUme tusikuopiotato eėmeas išMgimai įvyksta pir-

viai kuao organai aereguliantkal vaikla. Viduriai, kepeny* ir tkilvla vtelb-
alukM, abejojaati* melaneholilkda ir jMklaa. TaaklauMai ta Ilga paalbalgl* 
proto (umiiimu. ' «

mų, kartais tari per didelį, kartais v«l Jokro neturi spėti to. misgas Jokie 
Jam nesuteikia psilsio Ir^yisakunąspuna drebulys -Tuo tarpu imogus mn- 
daai vis kokiame ta! sujeksiame padšjime. kiU turi tylia*, nerviškas kan- 
ttaa, kiti vslpnltakfyfn ant rėkavimo, ėitoks nerviškas gyveaimas yra

rlnų iriaviudjačių. Priešingai, Jei lokio ligosią! J laikų kreiptų*! pa* gy-

Paprastai d*iel to* prieSaaiie* yra nuaimlay vyrai, negaišdami atUkU

arba taviudytU. I> ra* LA N DĖS pa-

POLIUCUOS.

mama Reiki* paairapiat į laikų tų ilgų išgydyta kadangi tokie sšmana ae- 
Mgimai yta lakai vodiagi vtmi žmogaus sysumal. Paprastai iš to dygei* 
dvasiška* a* puoli m a* Ir melancholija Lytiškos dalys nužudo savo a*tu 
fališkų tvirtumų ir nubšgimų temetu negali Jau sulaikyti dar prieš susijus

retoiem, ne* ir tada, kaip ligoni* yra tavo kūniškus reiks!*vii

taatin tokių hgoaių taps D-ro LANDĖS išgydyta*. Gyvenantieji* Nei

tve ligų, o išgydyta* bu* keopasekriagiausisL

0NANIZMA3 IR JO PASEKMES.

paverčia

kame naikintojas tampa visai pasigailėjimo vertu tmogumi. Jeigu jis Į lat-

melaneboliikas. sudėjimas ir

mu gi jo slėgius lenkus tpodiiai. Akys netenka skaistumo ir pa|iegumo.

dvasiškai. Bagyje paskutinių 13 metų D-ras LANDĖS išgydė nuo los Ilgos

kų ar aaabiškai pagelbo* laukėsi.

Jonas: kur begi Kaitriau, palauk! 
Baltrus: nėr* laiko, begu in paežių 

,pasiųsti pinigus dėl Damijonaitis Co. 
kad prisiųstų laikrodėlį ir armonikų. 
Jonas: palauk tai ir asz eisiu drauge, 
sykiu tegul prisius Ir man Žiedų. 
Tai kaip mergužėlė* pamatys, ta! irTai kaip mergužėlės pamatys, ta 
asaju nė atsiginti nebegalėsiu. 
|*m mus galite gauti didžiausiame

* ir Sidabrinių daiktų; isz-< psmskyrime visokiu Auksiniu ir Sidabrinių daiktų; isz- vlko*
< liuneziame į visus Amerikos miestu* Ir miMtelius; urmo- 
; nikus, skripkas, kankllas, drukuojama* musinukes ir 1.1. 
' HF Kiekvienam prisiusime dykai mus nauja kataliogų su
‘ 164 puslapiais, kas prisius saro adresų ir 5 oenline marke dėl paėsto kasstu

DAMIJONAITIS & CO*£2-3111 3 Halsted 81, ČHICAGO, ILL?
1 Itopt M J ęyTttelrvtenas pirkėjas gauna gražia dovana

m

FOTOGRAFIJOS.__ _ T
Mano fotografisska galerija int*i*yta su naujausiai* issradimo apara

tais, kamuojančiai* *700. Viaokiaa fotografija* kaip pavieniu ypatų teip 
Ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo damba uvahan- 
tvojc, o jeigu kam nors mano darbas nesidabolu. tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vesebu fotografijų turiu gražiausia* dekoracijas ir pri* tokiu 
fotografijų duodu puikia* dovana* jauniem tiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, Oi daugiau kitur peeisite.

J. P.RaNhlnskaN, lietaviazkas fotografas, 
8113 So. Morgui St., Chici&o III 1 blokas nuo liotoTiukos btnycilos.

D-ras LAN DEUturejo Jau tuksiančiu* tokių paeljaęt^ kari* Savo : 
jau prastoj; viltį stfouti savo vyriškumu ir dauguma* U Jų tapž per gro-

•ualpausiuoae ataiukimuea*.

lANKERIS IR SYFILIS. j

lankiai ir skys sugenda. U tikro yra net baisu iiuretl. kaip to liga smarkiai 
ima plėtotis ir oieuur ešra leip reikalinga urna daktariška pagalba, kaip 
šioje ligoj, taigi lankomo ir syfilio. kadangi tmogua tariaus tų ligų tampa 
biauriusutvėrimu. Todėl kiekvienas tokioms ligom*sergami* tegul urnai

D-RAS L LANDĖS. 134 L 24-tii 8L, NEW YORK,

kaulų iauiym*. tkaudejli

Mykimų, iadiakreiaškumų. permtorteių

bergMinamų. impotencijų ir kito* lytiška* liga*

Jų Išgydyti.
Kreipkite* lodei visi pas save senų D-rų t. LANDG& kote Jums Utova 

■šMdm ir kaštus ir laikų ir skaodejimus Vyrai, kuri* nori apsivesta tegu!

Reikalattja 300 mainieriu, leberiu, Palangos Juze, (ketvirta laida) 
ta(pgi prie farmdTrgiriu darbo, meeha- Sugriautas Gyvenimas..........
nikų, profesijonaiistu, i n miestus Ir kai-

* Lh 'r *—— — • „ m Jž^^R^g^eikalingT^] 

ir farmu ant Pietinio Paciflko pakran
čai u lygiai in vakurinius ir sziaurinius 
Steitus. Ten pilna darbo, namai ir far- 
moe pigios. Auksine laime kiekvienam 
kurs nor pagerinti savo būvi. Asz turiu 
pigias szifkorcziu ir geležinkelio prekes, 
kiekvienas norintis kur nors keliauti at- 
siszaukite pas mane arba Faszykita Judė
dami už 2c. markia ant atsakymo.

J. Lueata lietuviszkasagentas, 
118 5th Avė. Ruimas 1. Chicago, 111.

SKonadvoksUs
.5c.
15c.

mokratu Partija. Aprassymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dienos ir kaip ji buvo saven 
esiama darbi ninku 1902 metuoM....5c 

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo
kinti telrorystes amato tegul . nusiper
ka szia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus issaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ........................................15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka [ 
RadzevicztiMs. Yra viei 
siu ir svarbiausiu pasakų JO c.

Titrai lietBiisiki traline 
VALGOMU DAIKTU. 
Pranešiu viaįem* kad atidariau nirma

tikrai lietuviuką krautuve visokiu val
gomu daikto, kaip tai: Mvieiioa ir ruki- 
tos mėsos ir visokiu groeeriuku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas deszras i? ki
tokius valgomus daiktus sutaiMu kuo- 
geriausiai. Prekes mano pigesne* kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinaite kad pa* mane gausite, ge
resni tavora ir pigiau kaip kitur.

JONAS VALAUSKAH, 
lOlroa* SU, Boa ton, Matui.

Mano aptlekąjc randasi GEK1AV81 LIETVV18ZKI DAKTARAI. 
‘Gydo visokias slaptingas ir ųžsisenejusias ligas

P RAS KAZJMISRAS BUTKSVJCZ1A
o* Bromo Haleama. gydanti koaoli *ietet ir plane 
adreto: APT1KKA MAGISTRO FORMACIJOM.

D. GIACZO, .
4558 8. Ashland Ava. tarp 45 Ir 48-taaul.

■ ■■■■ ■ ..........................

Linksma bus tavo namuose,
Chicago, III.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abroteliu, gražiu tu pa- 
inezi*vonems gromatoms Popteru, dru- 

kuojamu Maazinukiu? T* viską guli 
gauti Lietuvos redakcijoj. C*ia gali 

i gauti visokia* lietuviazka* ir lenkiszka* 
I knyga* kokioe tik ant svieto yra. Ra-

* szy k o gausi Katalioga.
Ar reikalauji szifkortael 

gausi prekes ant visu lai v
Ar reikalauji siusti pinų

Raazyk o

in kzsju?

- Pinigai pasiusti per LintuvM redakci
ja greiczifcusiai suvaikazeaioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kita.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža pseke. Ko lik reikalauji raszyk inde-

Adresuok.
v A. OL8ZEWSKI. 

D24^3-rdSL Chieaųro-III.
Sub Suu 60.

Naujausios Knygos.
Adomas MyČkevyczta 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rantai Ir darbai. Apra- 
raue A. J. Daubaras....................15c.

Atminimai už motinos duszia. Apsa
kymaiisz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibuvo.............. 5c.

Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas Gra
žys. Szi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno............ ................10c.

Dede atvažiavo. Komedija viename ak- 
t te. Draugystas užs^imanezio* teatru
• loozimu tegul nusiperka szia knygele.

• o galės duoti nauja fr pilna juoku te
atro, kuris užganėdins gerausia publi 
ka. Yra tai graži komedija iu reika
lauja tiktai 6 ypatų jos perstaty- 

1 mui...................................................20c
> Grabnyoziu žvake. Graži pasaka..5c.

Judoszius. Apraszymas kaip tūli lie
tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- 

" dymo kitusisztremimoSiberijon. ..5c.
Kas isz ko gyvena. Iszleido L. 8. D. P. 

Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus.... ...10c.

Kur musu iszganymas? Knygele isto-
* riszkai-poHtisska — dideles vertM. Jos 
' x turinys: Latviu judėjimas; Poiitiszkos

1 partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija
ir jos siekiai; Kapitalizmas irtautisz 
kas klausima* Lenkijoje; Poiitiszkos 
partijos Lietuvoje Ir ju istorija; 8ta- 
tistiszki bruožai kiek kasturi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1..................................26c,

Kaip sutaisyta* žmogaus kūnas. Para
sze 8. M. , Iszleido Tėvynės M. Dr-tė. 
Yra apraszyįo* ir paveikslai* parody
tos visos dalys žmogaus kūno kaip Jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo* gyvumą, kaip vei
kta ir tt. teipgi *į raszymas tulu Ilgu.- 
Knygele yra geros moksliszkoe ver
tM..............................................  3Oo

Kaip apcirelszkla gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
paĮpdo rasztu ir paveislais visas dalis

turi gyvybe ir savo sveikme..........15c.
Nebepirmaa. Paveikslėli* tsz mokslei

viu gyvenimo........'..................... 5c.
“NeGiidai” arba baisu*sapnas... .,5c. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo.......................    10c.

____________________ __________ 50
Gražiai* drūtais apdarais.......... .82-00

MIMTUVOS REDAKCIJOJ DA.R TRA OACNA- 
Loe nt SMKANCzioe knygos: 4

Istorija Lietuvos, Skirmuntaita. ...25c. 
Mužikėlis............... f.............. . ............. 10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių........... 5c.
Vienakis...................  L............5c.
Bestiality of Rusais n Czardbm..........5c.
Auszra 1884 metu............................ 8100.
Auszra 1885 metu.............................81.00.
Kalendorius 1893 metu................15c.
Programa* Liet. Sočiai. Partijos... .5c. 
Žirgas ir Vaikas......................... 30c.

r
“Lietuvos” agentai.

ALLEGAENY, PA.
8. Domlnaitia. 1430 Adams-St.

So. BOSTON. MASS.
Nlkod. Gendrolis, 262 4-th St.

WORCESTER, MASS.
K. W. B lažai lis, 18 Union avė.

NEW YORK. N. Y.
Jonas Nujokas, 334 E. 55-th st.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovras Rinkewiczius. 73 Grand st.
K. Balcsiunas 310 Bedford avė.

’ ELIZABETH, N. j.
Jurg s Orinikaitis, 75 Wall st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 133 8. Malu st.

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 Even st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

E. ST LOUI8, ILL.
J. J. Ražokas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN. ‘; 
Motiejus Možeika, 398 Elm *t.;

BALTIMORE. M D.
L. Gawlts, 2018 N. Washington st

PHILADELPHIA, PA-
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.
“Lietuvos” KellHuianti agentai.
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis, 
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAli pas juo* užsiraszyti “Lietuvų” 
ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos taipgi galima gauti visokes knįgas

Pasargos Skaitytojams.
1). Kada tik raszai laiazkų* į “Lietu 

’os” redakcijų, visada paraazyk aat

,2). Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senąjį savo adreca. 
Jeigu pato gerai rassyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanesiam, 
paraszyti.

3) . Jeigu isz perk i “Mooey Orderi”, 
tainelaikykie jį p* save, bet prisiusk 
redakcijai, nes ne “Orderio“ redakcija 
negali pinigu isz paėsto gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažaia balta koreziukia, o 
didesnėj a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį“ siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nMiekianczias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemi* markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Mooey 
orderi”. Siuncsiant markes, reikta jas 
įdėti įlaiszka liuoeas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintas 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" iszleistuve.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubiis po............. . ...52|c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po...52^0 
Virsz 1000 rubliu, rublis po............. 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. antpaczto kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos'' redakoHa.

DOVANOS.
Kas pas mane užsiraszys “Lietuva” ir 

užsimokės viso meto prenumerata gaus 
puiku kalendorių arba kitokia kalendo
riau* vertes knygele dovana. ( 

L. Gavli*, “Lietuvos” agentas.
2018 N. Wa*hington 8t., Baltimore.Md.

Eik Szian! ass 
dėjimą strėnose, puileje. 

esi silpnas, nupuola* ant dvasios, neramus, no- 
•igastanilt, neturi ensrgtjo*. drąsos ir Tyrissku- 
mo, sr kenti ant reomaMsmo? Delko nuo tu Hsu 
nosiKydel? Parsitrauk m u* Elektriszka Gere u les 
o Ji vartodami paliksi sveika* kaip naujel užgi
mė*. Preke luspraisyma kaip vartot fij.oo. 
Adresuok;

PEOPLE8 8PECIALTY HOU8E, 
IŠ6 Canalport Avė., CHICAGO, ILL.

NauiasIszradimas'ffiS• mo. kuri*
kankina daugel! darbininkų. Serganti reumatiz
mu Jaučia skaudėjimų kojose, strėnose, nugaroj*, 
pečiuose, rankose Ir oer neatsargume tampa ne
laimingu iki *mert. Daktarai Iki šiol neišrado gy
duolių nė patentuotų įrankių.kuriai* galėtų išgy
dyti reumatizmų. Visokį llnimentai ir Tįsoki kiti 
gydymai ne tik kad neišgydo reumatizmo, bet 
priešingai, darJie tų liga padidinu ir padaro Ja 
neišgydoma. Kad atslhuoenoti auo jo*, reikia 
siekti gamtiškų būdų gydymosi, kurie tų ligų iš
gydo ant Tisado*. Norėdama* tapti * Telkti, pri- 
siųsk *9 vien ant uždengimo kaštų apgarsinimo 
ir lietuTiškal drukuoto pamokinimo kurį jum* 
prisiųsiu, kokiu budu pat* saee be daktaro ir gy-

A. LIETUVIS, 
3321 Auburn Avė., Chicago, III.

TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.
Asz padidinau savo krautuve, kurioje 

galite gaut visko, kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi.Lenciugeliu 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, szpilku, kompasu, 
kolesiku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grajlnamu maszinu- 
kiu. Maszinukes dėl rasitmo gromatu. 
Monu kniga ir visokis prietaisas darimul 
satuku. Istoriszkoa knigos kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu; dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su paVincziavonems ir kvletkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu prisiuakite 
už 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite apraszima visu daigtu ir j u 
prekes. Pas mane ta vorai geresni kaip 
visur, Adresuokite teip:

JOS MATUTIS, 
112 Grand St., Brooklyn, N. Y.

liAka* inerra sst aa. d uodas 11* da ug tau 11 n k»

k ta. ir maža* Talkas mot#.* aat JograjyU pir
kęs jį Dotidv ryti ilginto* jo baisa. Ji* grajyta 
•a tiri IODvl»o*iu mrltodlju. ka pamatysi Iš 
drauge gauto dainų surašo. Jis gali būti var 
tojama* ttašnjrčtoj*. iškatoes. gteamlnlnku

lUHitlu. )J » u-iim baliau*

rodutellat pinigu* Pnaiusk te.‘S;1 _______
IFG. CO., » Baisu St., F. 0. Bei 1170, les Tori. Dept. I

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad aaz atidariau nauja lieiuvisaka 

karcaema po numeriu 3331 Auburn avė., 
kur randaal v įšoki gardžiausi gišyMai, 
geriausi cigarai, szalcnausia* ir skaniau
sia* altu. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagt tunu dailiausia, 
Mviesiausia ir didžiausi* Lietuviazka Sa
le de) milingu, veeeliju. balių ir kitokia 
pasilinksminimu, ir geriausi* užkandi 
ant viso Bridgeporto Atvažiavę iss kitu 
miMtuApnii pas mane gauti geriausia 
nakvynė-. Su guodone.

Petrus Halakin, 
3821 Auburu Avė. CHICAGO.

“ANKER” (Intais
PAIN EKPELLER.

VYRAI

DM. B. M. ROM,
17 A Mo. Mtrmct

K»>7K MONROKKT.
<1*1<A<4O. ILL

Iltim »r» •«*•»l*n pripallntes 
luž l'hteag>« pagane jo*l spnrl 

ir |.- knMn<» gydytoja
* yrUikii IlsuUbu 

Jo ofise kurt* yra inrvngta*

randasi k<HM<i>u*i lastnnentai ir stoktriozkn* 
nuline »u kuria pagelta darant »-ir > aminu* ant 
»yk airamia Sm<v*u. l ura Irta pmitia. T'lpgt 
pri*e<iatnln*»ia»ou»i> X-rav nta*nn* varto
jam* dafmr per prožeaoria* Tiauu*• dulsiau.luoaa 
Tlsuobaerlsoer.au kuria galima matyti* per r tas 
tarytai Iruaa. K lt i daktaru i netoratd* Jut delta 
kad seteri atankaneitoa praktika Jr tais tikra 
taatmn>en'u dėl ai radimo lig.o. Itaktara* K M 
ROS.S vartoja aavo gyduole* Urraatat laike SO 
meta paaekmlngo* praktiko*, kario* tukllaa- 
-įlam »ugt*žiito tveikata aal vi*ad>a ir padare 
Juo* 1 lakamai* Ir laimingai* žutonemta.' BUDA 
kosnaru iluoia IM K AI. tlfltat atnlarvta* kaa- 
he* nuo S Iki A I'amatoito. firmyte*. P. tayeafo* 
Ir liahaiiM vakarai* ano T Iki >;*X Nedaliom ase 
10 ryto Iki 1 po pietų.

D-ras A. M. Baeevicze,
Persikels itz Chieago* 
in Scranton, Pa. po ar,

AJ1 Pfiii. avė., ScrutM, Pl
Oydo visokias Ilgas be skyriau* ir viską atlai

ko tvirtoje paslsptvj*. VU tai lietuviai, kurie

savo prigimtoje kalboj* gali sassaeketi Ir gaeU 
visa rodą

Lletevial. aoriaUeJie gaatl pagelta per gro 
matas, iss kita miešta, tegul pilnai a prasto save

Vienatine Lieturiaska Aptieka 
ChicaffGje!

—f Atkreipiame lietuviv atydųant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chlcagole; 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoIm kokios tiktai europėjisskoee ap- 
tiekoM randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galim* lietuviss- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariazkų rodų dykai; už rodos davimų 
mokesties nereikslr.u ja.
• Teipgi szioje aptiekoje ’gali gauti vi

sokių lietuvisskn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortm 
ir pasiųsti pinigus į k rajų, ir tų visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

Aptiekos adresas:
167 W. 18th st., kertė Union, prie put 

bažnyczioe Apveisdos Dievo parapijos.i

O kas ežia?
Atidaromi adroMliai arba altorėliai, 

pastatomi ant stalo ar komodos. Labai 
gražus parsiųsti in kraju ant prezanto. 
Vienas už 20c., 6 už 11.00. Pinigu* že
miau doliario galite markėmis prisiųsti.

1 K. Misiūnas,
Box 551, Pittsburg, Pa.

Kas prisius 10c.

Aplaikys sienini Kalendorių ant 1903 m . 
■u paveikslu D.L.K. Vytauto Ir Gedemt- 
no. . W.J.Petkon, , .

Box 399, Brockton, Mase.

Km isz rtUriklecziu qori gauti

“Darbininku Ėalsa” 1
kitus prigullnczius Lietuviu

Dem. Part. rasztus,. siusti 
rankraszczlus, pinigus ar 
oklu* reikalus, tesikreipia

Ir 
8oc. B __
“Dar. Balsui“! 
turėti kitus kokius ______r
su tuomi prie musu draugo,Miszeikos*.

Adresas.: V. Mlszeika, * 
95 Canalport avė., Chieago, III.

iboiiMtizao,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt. 
ir VgMAJa AAaaM«tža>«

*Jraa<f*Jžjna.

ąpUakoriu arba

F.PBradchulis 
Attoroey ud Cooūselor at Ltr. 

ChMber of CoMMerce Bidg. RoomTOS.
8. E. Oorner LaSalle A WMhiogton sta.

CHICAGO, ILL.
Telephooe Main 3642.

Wienintalia lietuvys advokatas, baigus 
mokslų lurteprudencijos czion Amerikoj. 
Weda provaa kaip eivilisskas teip ir 
krimJnalitzkas visuoee suduoto.
Km. 1OH W 18th Cor. Union 8t- 

Telephooe Cana) 4M.

AR SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT.PLI
KOS G ALVU8 UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti Ir prasxal«ntt li
gas, tegul kreipiasi prie Europeisake 
Prof. Ir Dr. BRUNDZO8, o su kurie rm- 
da lukstanciiai ligoniu trumpame laike 
posigelbo vien tik pagal jo metode Irby- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite taip:

J. M. Brandus Co.
New York A Brooklyn, U. 8, A.

-INESKAITYK ŠITO!-
JONN’8 WART KILLER - nugydo visiškai 
karpa* ir nepalieka Jokio kenkto. Preke.........teo •
MEOEGA dėl išėmimo pl#mu iš visokiu drabužių 
yra kožnam reikalinga Ir turi turėti, prekė .ifc 
joHN'S HAIR POMAOE yra puikiausiai kve- 
piMnti plauku pomada. Augina plauku*......... S6c
JOHN’S HAIR TONIC sulaiko slinkimų plau
kų. apeaugo> nuo praplikimo Ir oražllimo. Atau
gina nauju* ir dailiu* plauku*. Bunka po... 80c 
JOHN’S HAIR GR0WER apželdina nupliku
sia* galvas naujait ir tankiai* plaukai*, l’r. *1.00 
JOHN'S BREATH PERFUME užmuša smar
ve ir negardžių* skoniu* burnoje. Turi- puiku ir I 
prlimnų kvapų. Haksuka* po............. .............. *c
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS: moteris per
simaino i vyrų ir vėl atsimaino. Tikra* stebuklas 
Pat* ir draugai nusistebėsit pamatų ir nesuprasit 
kaip ta* |>a*idaro. Kur kas pasisuks tu litu m- 
veikalu tai kruvo* apstoja ir vien* per kita lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuojaus Preke....lite 
GERIAUSI irUKA— ant svieto yra pranyks
tant* bolluke. Atidarai skočiuliuke. pandai vi- I 
šiem Jog yra boliukė. uždarai. »t įdarai, o boliu 
kė* nėra. Gali atrasti kito klteniuje ar kur tik 
nori. Gali duot į ranka* dėl peržiurtjitno vis ne
susek*. Lengva nuveikti. Pieke..........t,. .Kr

John'* Hupply Houee.
8218 8. Morgan 8t., Chicago. III.

Bok Sveikas.
Ar kenti nuo peržengimo g* m to* tie**’ m 
tergi chronlszkal ar nervliakal. turi skaus
mą sirenose, tukimą galvot, skaustus k ruti
na Je, puštoje, esi silpnas, nupuolė* ant dva
sios. neramu*, neturi energijų*. iytlszkai nu
silpęs. Ar (lenk* plaukai nuo galvot! Ar tu
ri reumatttma! Delko nuo tu Ilgu nesigydai! 
Arba gal gydei*! be pasekmes! N esu* tok ant 
to ir neatldellok, bet tuojau* partltauk mui 
nuo Vitu pagirtina ,‘Elektro«-Oeroule*a”, n 
in trumpa laika dSlaugtletl tvaikai* ir bu*l 
laiminga*. Preke su pritluntlmu *8.00. Lie
tuviukai drukuot* knygute visiem* dykai 
kuri viaka paaltakint. Adresuok:

P KOP L ES 8PECIALTY H0U8E.
IteCaaalport Ava., CHICAGO, ILL

i ■

State Metai Dispensary
! 66 E. Vari Buren Street,

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

me suteikti tau didelf p«<e)bf. Mm 
turėjome daug praktikoa gydyme 
specijaliikai vyr.iktj ligi) ir jeigu pe- 
gelba Lr iigydymaa yra galimu, aras 
sugražinkime tau sveikatą.

mėgina pnktikf daryti.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdinga 
Vyriszkn • Lign.

Prakalba | Jaunus vyrus.
Jeigu kf galima apgailestauti tai tf. 

kurs vaikiČIoja diena po dienai žino
dami esfs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad jo apėjimai 
pasakoja jam gėdingų istorija jo grie-

t
Mesmstome dygstančius bjaurumus 

netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė inekėtl apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mm esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu eai ant to 
kelio, žinai, bet kMda dasiekai galų, 
ta* priguli nuo palies.

Tu esi dar pavaaaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy- 
riikos garbės, neturinčios pagubdonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu*fUklau- 
sysl persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus Jieikosl atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palai mini
mų gali tau gryžtl, ir saulės švies* vėl 
giedrai tau kviesti, norą dabar esi po 
tamsiudebeaiu slėgiam**.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgales ir nusilpnėjusias y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių irmag- 
netiškų vyrų, per kurių nervas ma- 
žiausiaa daailytejimaa perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis
ko kų tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudokis ii kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelboe, mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilga* 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
Įmonių ligas ir jas gydyti. Mes 
norėtume su Tauųųta aaabiškai j»aai- 
šnekėta, bet jeigu negali ateiti, tai ra-

iyk. Tavo gromalos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir kų rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visų teisy
bę apie savų, apie aavo būdų, o me* 
pasakysime kų turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilasi ttgydytM tnoisM ii mWIm 
prSByktia.

Specij&iiškas prakalbsimas | 
pus-amžiniu« vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais T Ar užgavo tavų 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolaiai

nervilko, urinariiko ar lytllko silpnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar Mi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių sM^linlpmumuf Ar gyvume 
galybė i r velirnė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klapatina, nefa- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
di nančių pūslę? Ar turi tankų norų 
šlapio t lesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu taip, tai ateik pertoe-

didinanUesi negalėjimų, kury* yi*i 
klapatyjantis, neparankus, IcankieMte, 

' lis? Ar pūslė prie mažiausio susijddi- ' 
nimo duoda norų nusišlapinimo. bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 

' balzganu* paveiksle siūlų nubėgimus?
Ar Mi daug maž užpiktinanti* ar ne
tinkanti* atsilikiaĮuoee? Ar visados 
turi drąsą i r protų su savim? Ar juos 
visados gali pašaukite JTt pareikala
vimo? Arui tok* tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakau u * kaip vy-

Mes gydome visas specijalii- 
kas vyrų ligas.

Me* gydome jas atsakančiai ir del
ta mums sekasi išgydyti. M ūsų prak
tika ir obMrvacija yra didelė ir pa
moki otanti.. Mm turime platų ištyri
nėjimą ir originališkas išradimus, ku-

__ _____ _ • rie suteikė mums praktiškų viršų ant 
ra? tokio amžiaiM t’urėtų bud?’Jeigu Pr'vatiškų Ir ypatiškų vyriAkų Hgų 
ne. tai pati rodą vyk su mumis; me* ^e* t^'^tame sueit ar suairašyti 
esame specijalistai vyriškų ligų, me* .,u vTT*lg vi*okio amžiaus, visokio už- 
išgydome tokia* ligas, kokias kiti tik Rėmimo, kuri* yra silpni, nerviški, 

nupuolę dvasiškai ir fitiškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėjn- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčiu* iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 

Specijališkas prakalbejimas veikmių, nusilpninančių nubėgimų.
, _ . . genito-urinarišku erzinimu, negeru
i ay>semus vyrus. išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 

Ar jūsų nervų sistema yra atsakas- organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
čism ktiprume? Ar eai 1 moša* nuo dalis, netinkančias apsiredimui.

PirniP RO(1A Dvkfti Draugiszkas pasisznckejimas at susiraszymas nieko 
1 II 111(1 RvUU. vJAul. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

numo. paojaus ir kaszto.
’ Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 

didinasi. .Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna. \

Pietvakarinio kampo STATE jr VAN BUREN ui,
liejimas per 66 E. Vari Bureti Street*

krutinę, uttnt.ta 
garo* ir kryžiau*. re
umatu m*, tunkuma 
aat krūtinei, nepa
prasta mnlei pis 
kuna. uit m* antyte 
ir galvoje, drebėji.

tna kraujo, pante ii 
navutlu* paakiu*, nftfetejim* viduriu, bjauriui 
ir baitlua sapnu*. sunkuma kojom. Jeigu itieina 
tekia naktyje ar prie uutuilaptnlmo. Jeigu negali 
miegoti ar valgyti, pigu esi nuvargę* rytutetyj. 
esi bangu*, godinga*, nusiminė* Jeigu lytlaiko* 

■ ■ ‘---- *- *-|mutu l.llir»r* Ji reridaly* n* auallpoeje. ta| 
prattalyt v laas minėta* ». 
eetlrma ir gyvybe vitaiė 
ir linksmai**. sutvirtina 
Vtenu žodžiu padaro »ta 
Kilta Etoktro* Juost* n> 
turi stebuklinga gydant 
keatejlma. Kiek trik* <Wl 
tarai. n»* ka elektriką p 
Inttengia. Del geresntojF 
•zyk. iudedamat mark*.

John'* Mugt

tvirtuma

ogu kaip naujai ginanti 
irtojo*! aat gryno kūno Ir 
'Zta galybe virti minėtu 
liar vartoja garaiauti dak 
adam tai to gyduole* so- 
[Mtaittkinimo Ir rodo* m- 
. aat Mlo adreso:

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Arnotas- Dalmati-

Weliawa», Ssarpaau Jaoe- 
ta», K m kardam Ze«ktali«m 
Kepures ir dėl Marsialku 
parėdus. ' <___________
darbas batu pridernncziai atlikta* ir tuoa suszelpd savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietu waitiai9

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, Chicago, Ui-

[ Norėdamos gnodotinos Dr tęs, 
išritu guodotmi Kunigai, kad Jum

Deimanto Elektrikos Kryžius.
Ji* teipgi vadinamas Wol. _ ______

D-ras A. L. Graiczunas,VJUU n. U* MAIMUMUAMMė) Skaąd^vtj^
167 W. 16>tb8L, Chicsųro, III.

Gydo visoks* ligų* be'skirtumo: vyru, 
moterų Ir vaiku. Reikale kreipkitM ant 
augzzcziaus padėta adreso.

Si* •• Morgan M.,

Ji* teipgi vadinama* WoL 
(ryšlaml. išrasta* Auttrijo-

_______ ikjojr- Skandinavijoje 
ir kitose Europo* vtešpatyate- 
•» ksipo vaistas nuo reumatit- 
mo ir kitokį, lig,.

i^^ 1 vidurių skaudėjimu*. •ifpau-HILLE-8 FOTOGRAFAS, I r-B& 
sės* a H*i>i«<i st. i

Gvarantuojatne kad U* kryžius yra 
geresniu vaiMu ai elektriška dir- 
za. -kur* nuo l»-sū tykiu yn bran- 
gntaia. Gema to vai* to ožilkry- 

1 ii* nėra. todėl Ji* privalo zastls 
k tek v u-nuošė namuote. pa* kiek
viena žmogų. vveika ar ligotą.

Prisiusk *1.00 per eipevna ar 
pačio Mooey Orderi, arba rūgte

me Deimanto Elektriški 
DYKAI. S kryžius gausi

SERGANTIEMS
Gvarantuolame pilna iugydyma.

Pasekmlngiausiai gydau visokis* paslėptas 
Ir pavlissinež Ilga*, kaip antai liga* sslrdle*, 
plaucilu. inkstu, pilvo, gal™* skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasisika nusilpimą, lytlsska* 
silpnybes, silelvuma. sutinimą, veši, blykšti* 
pa* moteris, kraujavimu ir tt.. nervu ligas, po
dagra. reumatltma dusinimu, paralyžių ir U. 
Prasi alinu guml*. gydau eitndytno liga*, vi
sokiu* sutinimus etc. NervUikt* liga* gydau 
su pagelta geriausiu eiektrisiku prietaisu.

I-yttanku daliu limta

da* gerklėj ir burnoj, n 
netekimą vyriškumo. Ij

niaakoa ligos yra mano aoeaia* 
ii aalllimU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* iszegsamiaavlata* ligonio ir Jo iszgy- 
dymas— tai yra mano pridarysi*.

DR. LANDĖS
Szpitollni* specialisto*.

134 E. 344a si., kampas Leulngton ava., 
NEW YORK.

V olando*: nuo 9 ryto iki S vaksre. Nedalioms

Negalinti asabisikai atsilankytu gali para- 
siyUlalszka; baUaašnUtnlauJ,'“>" paci>uto 
inaštlkejlaio.

Smaku vlsoktoae kalboae. Turiu praktika 
Lebanon Believue Post Graduate Unlvertity 
HospltaL Diraktorln* M*dlrlnl*tko Instituto,

• grųžta* mėlynaje puse kūnų. ■■M^HBMMMNIHH^H vonių:
“■ NKWORLKAN8, LA. Liepos M 1004. Guodotln* Pene!— čia pritiunčiatne Jt 

-*-*—**•-1 kryžių. Pirmiau* gautlejte kryžiai gydostebnklingai. Meldžiame
- --------------- SltSRYS BENF.DTKTINKOS. SSSThoapbine »t.. New Orieans, La

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
306 HILMAUKEE AVĖ., Dep’t 27; CHICAGO, ILL

. imi,
Skis elektriškų 

grelčiauitei.

•
 Dykai pri- 
j siusime 

kožnam ant 
pareikala- 

i vimo musu 
NAUJA 
Lietuviszka 
katalioga, 

, kuriame 
atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu.Pasiskubinkite rarayti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip:
Kelpsch S Co. U Centre St., Cliicšgo, 10

Buce, to Kelpsch, Norrlko & Co.

M AR. J A DOVVIATT
A

Katino gub. Szauliu pavieto. ,

723 W. 18th Street.
Nuo Stos Iki 12tos ryto.

TeteiouM: Ganai 7S* •_ 
Telefono galima iss kiekvienos 

aptiekos.

Tlsuobaerlsoer.au
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