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Venezuelėj teipgi beveik už
baigti. Pasikėlėlių kariau
nos dviejuose smarkesniuose 
susirėmimuose tapo sumusz- 
tos. Vienas susirėmimas atsi
tiko netoli drutvietės Tuca- 
car, antras arti miesto Cnma- 
na, Bermudez valstijoj. A- 
biejuose mūšiuose krito 400 
pasikėlėlių. Ant galo ir smar
kiausias revoliucijouierii| va
das, generolas Paruoš, trau
kiant jam su buriu pasikėlė
lių ant Caracas, likos teipgi 
sumusztas ir tokiu budu pre
zidentas Castro vėl gavo leug- 
viaus atsikvėpti. Tik nežinia 
ar ant ilgai.

Bolivijos vice-prezidentas 
Valesco likos valdžios ant ne
paženklinto laiko iš tėvynės 
isztremtas. Policijos patrolė 
atgabeno jį ant Peru rube- 
žiaus ir paliko. Priežastimi 
to ištrėmimo yra tai, kad 
Valesco buvo vadu opozicijiš- 
kosios partijos ir todėl, užva
duojant jam prasiszalinusio 
ant tūlo laiko prezidento Pan- 
do vietą, be abejonės valstijoj 
butų kilę sumišimai. Aut 
isztremtojo vietos išrinktas 
tapo vice-prezidentu D-ras A- 
nibarl Capriles ir tas pildys 
pareigas prezidento, pakol 
tasai neužbaigs savo viešėji
mo Acre teritorijoj.

Bėgyje pereitos sanvaitės 
terp prezidento Pando ir Bra
zilijos pasiuntiuio atlikta ke
letas konferencijų. Mieris tų 
konferencijų nėra tikrai žino
mas. bet manoma, kad Brazi
lija nori perkalbėti Bolivijos 
valdžią, kad ji paliautų savo 
kariškus žygius prieszai Acre 
teritoriją. Gandas eina, buk 
Brazilija vieton szitos terito
rijos pavedanti Bolivijai ru- 
bežiuojanezią su ja Madeiros 
teritoriją.

Politiszkos žinios.

Pietine Amerika.
Jau pereitame „Lietuvos” 

numeryje buvo praĄeazta apie 
vokieczių bombardavimu Ve- 

- nezuelče porto San Carloe. 
. Laikraszcziai tvirtina, kad 
šaudyti į portų pradėjo vo
kiškas laivas „Pauther”, tuo 
tarpu vokiecziai užsigina, kad 
ne jie pradėjo bombardavimą 
porto San Uarlos, tik isz por
to pradėta szaudyti į vokišką 
karišką laivą Pantherą, kurs 
pro portą plaukęs į Maracai- 

l bo mares mieryje sulaikyti 
gabeni mą.ginklų ir ta vorų isz 
Columbijos į Venezuelę. Ant 
szaudymo isz porto San Carlos 
Panthera atsiliepė šūviais. 
Galiaus vokiszkos laivynėe 
komendantas palikęs tris ka- 
riszkus laivus varyti toliaus 
bombardavimą porto, patsai 
ant Pantheros išplaukęs į

• Maracaibo mares. Bombar
davimas tęsėsi tris dienas, 
bet be didelės pasekmės. Tei- 

. sybė, sienos yra pusėtinai ap
draskytos, bet garnizonas 
drucziai dar laikosi. . Vene- 
zuelės karės ministeris vienok 

. vokieczių leidžiamai paskalai, 
■ buk ne jie pradėję szaūdyti 
. į portą, tiesiog paptieszina.
Jis sako, kad portas gerai ži
nojo, kad jis negalėsęs atsto
vėti priesz vokieczių kanuolių 
szuvius, todėl jokių budu. ne- 

; galėjęs užkabinti plaukian- 
czios prę portą Pantheros. 

,Tatai kurioj pusėj yra teisy
be. sunku dar žinoti.

K
Prezidentas valstijos Mara

caibo paszaukė visus gyvento
jus prie ginklų. Jis aptvir- 
tina visos szalies pamarinius 
krasztus, idant tokiu budu 
nedateisti vokiecziams prisi
griebti ant sausžemio, jeigu 
jiems pasisektų portą San 
Carlos sunaikinti.

Tuo tarpu Vokietijos už
puolimas ant Venezuelės por
to padarė ne mažai triukszmo. 
Ne vien pašalinės viešpatys
tės nupeikė' papildytus Vo
kietijos žingsnius, bet ir su- 
siriszusios su ja Anglija ir I- 
talija jos pasielgimus nupei
kė. Oficialiszki angliški laik- 
raszcziai'atvijai ima'-protes
tuoti priesz paikius užsimoji
mus savo sėbrės ir spiria An
glijos valdžią net pertraukti 
savo susirišimą su Vokietija. 
Anglija turi placzius komer- 
cijiszkus susineszimus su be
veik visa pietine Amerika, 
taigi remiant neszvankią vo
kiškojo keizerio politiką gali 
visas savo turgavietes pieti
nėj Amerikoj pražudyti, o 
us ant sveikatos Anglijai jug 
Tiszeitų. .-j:

Galiaus ir Suvienytos Vals
tijos pradeda nerymastauti, 
ir ežia prasideda krutėjimas 

^neprilankus Vokietijai. Ame-. 
riikos laikraszcziai ima gundy
ti; Suvienytų Valstijų val
džias įsikiszti į Venezuelės 
dalykus ir daryti tvarką. Pri
silaikydami Monroe doktri- 

i nos jie šaukia, kad Amerika 
l turi priklausyti Amerikai ir 

todėl Suvienytų Valstijų pa
reiga yra užstoti už Venezuelę 
ir sziokiu ar kitokiu budu su
taikyti jos dalykus su Euro
pos vieszpatystėms.

Pagal paskutines žinias Su
vienytų Valstijų pasiuntinys 
Venezuelėj Bowen, pagrįžęs 
dabar į JVashingtoną turėjo 
paszneką su Vokietijos ir An
glijos reprezentantais. Bow- 
en išreiškė nuomonę, kad 
kovaterp beri varžau ežių viesz- 
patysezių busenti^ veik už
baigta ant užganėdinanezių 
visas puses iszlygų.

Revoliucijiszki maisztai

--------- t............ .......
Suvienytos Valstijos.
Suvienytų Valstijų kon- 

greean įnešta keletas gana l 
akyvų bilių, terp kurių ran
dami kai kurie ir gana radi- 
kaliazkoa formos. Teip antai 
d&lei didelės stokos kietųjų 
anglių kongreemanfts Jenkins 
įneszė, idant kongreso įsta- 
tymda vystės irteisdarystds ko
mitetas užsiimtų isztirinėjimu 
ir iszriszimu klausimo, ar ne 
naudingiau vieezpatystei bu
tų, jeigu visos angliakasty- 
nės pereitų į vieazpatystSs 
rankas. Tų pat teipgi reik
tų padaryti su geležinkeliais 
ir kitoms komunikacijos įtai
soma. Pakolaik vienog komi
tetas galutinai apspręs, kad 
toks valdžios į savo rankas 
paėmimas besirandanczios da
bar kapitalistų rankose savas
ties iszeis ant labo gyvento- 
jaiųs, reikalinga apmislyti 
teipgi ir būdų, kaip lengviau
siai butų vienzĮiatystei tas at
likti. Praneszimų apie tai 
turėtų iszduoti komitetas pa
ežiam kongresui. Akyvųteip
gi įneszimų padavė pasiunti
nys Griffitt. Jo įneszimas y- 
ra maž-daug toks: kadangi di
deli Suvienytų Valstijų tur
tai juo tolyn juo labiau už
grėbiami yra privatiszkų ypa
tų, kas skaudžiai' atsiliepia 
ant visos szalies gyventojų, ir 
kadangi į trumpų laikų visas 
szalies turtas gali patekti į 
rankas keleto didžturezių, o 
visi žmonės ekonomiszkai ga
li pasidaryti vergais piniguo- 
(Jlhp'laigt atsižiūrint ant 
tos kapitalo koncentracijos, 
reikėtų Induoti tiesas, fmgal 
kurias jokios ypatos turtas 
neturėtų virszyti 10 milijonų 
doliarų. Jeigu kas nors su
rinktų daugiau/ virszyjantia 
10 milijonų doliarų kapitalas 
turėtų pereiti į vieszpatystės 
iždų. Užmanymas isztikro 
sumaniai aįisvarstytas, gaila 
vienok, kad dėlei daugelio 
praktiszkų ir konstitucijiszkų 
priežasezių neįvykdomas, y- 
lytingai prie dabartinių sau- 
lygų. Jeigu, duokime sau, 
kongresas tų įneszimų ir už
girių, tai augszcziausias Su
vienytų Valstijų sūdąs be a- 
bejonės tokį atmestų, kadan
gi szios szalies konstitucija 
užtikrina kiekvienam savo u- 
kėsui laisvę siektis prie lai
mės, kurių amerikonai kitaip 
nesupranta, kaip dirbimų pi
nigų, nors tas milijonierių 
dirbimas pinigų sunkiausia 
plėga atsiliepia ant visos 
vieszpatystės ukėsų, y pači 
ant dirbanezios luomos. Ap
ari tų buvo dar paduotas ir 
treczias įneszimas, pagal kurį 
reiktų sykį padaryti galų 
trustams ir kitiems kapitalis
tų sindikatams, bet kų pada
rysi, kad vis randasi klin
tys, kurios geresniems užma
nymas nedaleidžia įsikūnyti. 
Jug ir patsai kongresas isz di
desnės dalies susideda isz pri- 
klausanczių prie yvairių tres
tų kapitalistų arba bent jų 
sėbru, kurie jeigu kų nors ir 
daro, tai vien ant savo paežių 
naudos, nepaisant visai ant 
reikalų žmonių, kuriuos jie 
neva vieszpatystės rodoj re
prezentuoja. Szeip ar teip, 
visgi tiems paskutiniame lai
ke1 paduotiems projektams 
negalima nepripažinti svar
bos. Prieszingai, jie aiszjcia 
parodo, kad juo toliau, jio 
smarkiau žmonės pradeda 
veikti ant nusikratymo nuo 
savo peczių kapitalist^zko 
jungo. Tokie projekte tai 
praneszėjai kovos su įftpita- 
lizmu, ilgos, žiaurios kovos, 
kurioje žmonės ir paslėgto
sios luomos visgi tur$ iszeiti 
pergalėtojais. .

Dėlei kietsprandystės savi
ninkų angliakastynių, kon
gresas užgyrė nuimti ant vie
nų metų muitą nuo įgabena
mų iu svetimų šalių i Suvie
nytas Valstijas kietųjų an
glių. Didelė stoka anglių ir 
kaskart kįlanti smarkesni gy
ventojų protestai ant galo 
privertė valdžias kad nors tiek 
padaryti. Anglys gal tuo 
tarpu kiek ir atpigs, bet vii- 
gi jų neužteks visiems gyven
tojams.

ta
Suvienytos Valstijos padarė 

jau sutartį su Columbijos val
džia kaslink Panamos kanalo. 
Pagal tą sutartį Columbia iš 
sykio turi gauti 10 milijonų 
doliarų, o paskui kasmet po 
250 tukstanezių kaipo raudos 
už žemę, kuria bus kanalas 
kastas. Kanalas turi būt pra
dėtas kasti ne vėliau kaip į 
du metu nuo laiko išdarytos 
sutarties

antai von Vollmar ir Hebei, 
pradėjo smarkiai kritikuoti 
ciecoriaus Vilhelmo politiką, 
kas prezidentui baisiai nepa
tiko. Jis bandė užpuolikus 
sudrausti, nurodydamas, kad 
į budžeto debatus nepridera 
privatiškas y pa tas įtraukti.

. Afrika.
Anglijos kolionijų sekreto

rius Chamberlain isz Potchef- 
strom atkeliavo į Mafeking. 
Su juo drauge atkeliavo ge
nerolas Baden Powell ir kiti. 
Nežiūrint ant to, kad Angli
ja nešvelniai su būrais apsi
ėjo laike karės, ir tai pasibai
gus gerokai prispaudė gyven
tojus, uždedama ant jų didelę 
kontribuciją ant apdengimo 
padarytų Anglijos kasztų 
laike karės pietinėj Afrikoj, 
būrų reprezentantai priėmė 
atvykusius savo valdonus ga
na meiliai. Neužilgo po to 
pribuvo ir generolas Delaray, 
kurs tapo perstatytas Cham- 
berlainui. Prie »perstatymo 
Chamberlain iszsireiškė, kad 
jis atvykęs ežia ne kaipo prie- 
šius būrų, bet kaipo jų drau
gas, kurs tikisi, kad laike jo 
buvimo pietinėj Afrikoj jis 
gražiai sutiksęs su vietiniais 
gyvelntojais ir rūpinsis apie 
jų reikalus. Kaip vięnog 
prispausta tauta, nuo kurios 
atimta liuosybė, galės taiky
tis su savo prispaudėjais, ne
sunku įspėti. Anglija savo ko
lionijų gyventojus niekur dar 
nepaglostė, o jei glostė, tai 
tas glostymas visados buvo 
skaudus gyventojams. Ažuot 
rūpinimosi apie labą apka- 
riautos szalies, Anglija sten
giasi vien juo didžiausią pel
ną isz kolionijų turėti, eng
dama ir išnaudodama iki pa- 
skutinios vietinius gyvento
jus. ,

Sziaurinėj Afrikoj maisz- 
tai vis dar nepasiliauja. Pa
sikėlėlių vadas su surinkta 
didele kariauna atitraukė į a- 
pielinkes Fezo ir ežia laukia
ma didelio muszio su sultano 
kariauna. Jeigu sultano spė
kos butų apgalėtos, pasikėlė- 
liai užimtų Fezą ir išezia jau 
jiems lengyiaus butų su savo 
priesziais kariauti.

tiktai vieni sočiai-demokratai 
ir kairėsės partijos, bet ir 
konservatyviškoji presą, ir 
Įiatsai centru m savo papeiki
mą ištarė. Tas dalykas ir 
privertė von Btllestremą 
pirmsėdžio urėdą aidėti.

Vokietijos cieecrius, norė
damas vienog parodyti savo 
širdies prakilnumą ir tai, 
kaip jis labai apie savo paval
dinius rnpinan, apreiszkė, 
kad dalį pinigą, kurie yrapa- 
skirti apvaikszcziojimui jo 
gimtuvių šventės (27 d. sau
sio), jie noųs apversti ant 
labdaringų mierių, ant su- 
szelpimo bsturezių arba parų- 
pinimo darbo bedarbiams 
darbininkrfns. Jis norįs, kad 
dienoje, kurioje jis linksmin
sis, drauge su juom linksmin
tųsi ir risi jo pavaldiniai, 
turtingi ir betureziai. Išti
kto, n^aprastas vainikuoto 
plėšiko širdies prakilnumas.

Maskoliizkaais pasiuntinys 
Bulgarijoj G. Bachmetjev, 
isz 
pilę, į kur jis likos pašauk
tas ant rotos drauge su užru- 
bežinių dalykų ministeriu, 
gr. Lanedorf, sulyg Macedo- 
nijos dalykų stovio. Bach- 
metjiv pasakoja, kad Macedo- 
nijrs dalykai kaskart pinkles- 
ni darosi ir reikalauja rimto 
ą^sznekėjimo.

, Austrijos dalykai labai su- 
sikivinkliavę. Ciesorius Pra
nas-Juozapas jau nusenęs ir 
nedaug jam pasilieka begy
venti. Tuo tarpu savo sosto 
įpėdinio jis neturi ir jam nu
mirus vieszpatystė, pasilikus 
be galvos,atsiras sunkiame pa
dėjime ir gali įvykti jos pa
dalinimas. Vokietija jug ne
labai slepia savo mierius, kad 
po myriui Frano-Juozą po ji 
trokšta visas vokiszkasias 
Austrijos provincijas priskir*

įjos iškeliavo | Pętro-

■ prie savo vieszpatystės, o 
prie to kitos vieszpatystės 
•elpgi norės savo dalį atsiim
si. Maskolija, be abejonės, 
itengsis paimti po savo globa 
tisai* Austrijos slovėniszkas 
^utas.
į Anot žinių, Persijos sostą- 
pilėj Teherane pereita sau
laitė labai neramiai praslin
ko. Nepraėjd'nė vienos die
tos, kurioj nebūtų įvykę a- 
■esztavimai daugelio žymes
nių vyrų, nužiūrėtų neva po- 
■titukiMe intrigose. Rokuo- 
■ima, kad tai yra vis darbai 
■akkoliszkojo pasiuntinio Te
herane, kurstanezio Persijos 
1 aldonų prieezais savo prakil- 
1 lesnins pavaldinius.

Vokietijos sosto įpėdinis 
i žbaigė savo vieszėjimų pas 
*rų Mikalojų. Vokiszkiejie 
■ikraszcziai skelbia, kad tas 
atsilankymas nebuvęs suriš
tas su jokiais politiškais 
mišriais, kaip tas buvo spėja- 
ma; (tadaryta tai vien dėlei 
bzrodymo giminiszkų pride- 
rysezių, kokios risza abidvi, 
taigi Maskolijos ir Vokietijos 
$ieeoriszkas szeimynas. Nore 
toms vokieczių skelbiomoms 
žinioms galima ir netikėti, 
bet visgi tikras atsilankymo 
mieris nėra žinomas. Sveika- 
t caro Mikalojaus juo tolyn, 

o eina silpnyn ir daktarai 
rodija jam butini! apsigyven
ti prilankiaušiam jo sveikatai 
klimate, kaip antai Krime.

Europa.
Paėjo paskala*, buk Augli- , 

JOs karalius užkvietęs vokiš
kąjį patuuutinį, grafą Metter- 
nichą, pribūti aut pietų dię- ( 
ną 27 š. m., taigi dienoj gi- ( 
mimo vokieczių ciecoriaus { 
Vilhelmo. Berlyne laiko tai - 
už iszrodymą pritankumo ir { 
drūto ryšio terp abidviejų , 
vieezĮiatysczių..

Vokietijos parlamento pre- : 
zidentae, gr. v. Bali ėst re m, i 
nuo savo urėdo atsisakė. Mat ] 
laike debatų apie stov| vien
patystės budžeto, social-demo-

Vilniai.
Vilnioje susitvėrė Drsugyslė 

greitos mediciniškos pa r ei boa m 
labdaringais mieriais. Dr-tė ap
siima duoti dykai ir kuoveikiau- 
*»ai daktarišką pagelią visuose 
nelaiminguose atsitikimuose teip 
viešame vietoje kaip ir privatiaa- 
kuoae namuote. Tokia draugys
tė be abejonės reikalinga yra ne 
tiktai Vilniuje, bet ir kituose 
miestuose. Jau pirmose dienose 
po ausi tvėrimu i draugystė kas 
dien buvo po 4 ir 5 sykius šauk 
ta pagelbon. Draugystė vienog 
susibūrė »u visai mažu kapitalu, o 
išleidimų per metus susirinks 
gana daug: uihikymas tam tik 
rų namų, pensijos daktarams, pri 
žiūrėtojam* et c. kantuos ma
žiausiai 4.500 rublių per metus, 
todėl jei ViIniąps gyventojai pa
tys nesusipras draugystės parem
ti, draugystė vargiai įstengs užsi 
laikyti.

Vilniuje projektuojama visus 
miesto ligoobuczius, esancaius da
bar po privatisaka užžiura, paves
ti priežiūrai miesto valdžių. Pa
skirta jau tam tikra komisija, ku 
ri užsiims galutina to projekto 
apdirbimu.

įsilaužę pro langę nežinomi va 
giliai į namus Ožarovskio išvo
gė drapanų vertės ant 300 rub
lių.

Darbininkas Liubartas, dengda
mas Stogą namų dviejų lubų 
augsatų^ nelaimingai paslydo ir 
nupuolė žemyn. Nugabeno ji į 
ligonbutį, bet vargiai be iszgis 
nuo sunkaus susižeidimo. Degti
nės pusės strenkaulis yra sulaužy
tas ir smakras sutrupintas. .

Ant Naujo Svieto priemiesezio, 
netoli staeziatikių kapinių, atras
ta lavoną nepažįstamo žmogaus, 
kaip rodos elgėtos, suszalusio jau 
keletą dienų priesz atradimą.

Bzv. Onos bažnyczia Vil
niuje.

Szventoe Onos bainyczię Vil
niuje galima prirokuoli prie se
niausių tos Letuvo* sostapilės 
triobesių. Isz pradžių, kaip sa
koma, ji buvus medinė, bet kada 
ir kas ją pastatė ir kokios ji archi
tektūros buvo, nežinia juo la 
biaus, kad tankus gaisrai isznai- 
kino visus senovės Vilniaus pa
minklus, kaip lygiai miesto ir 
kliosztorių archivus. Pagal tūlų 
ištirimus uv. Onos bažnyciif 

pradėta statyti 1392 metuose ir 
užbaigta keturis metus vėliaus. 
Kiti vienog tvirtina, kad pirmuti
nė medinė bažnyczia buvo pasta
tyta karaliaus Kszimiero Jagėlai- 
ežio tuojau po įkūrimui Bernar 
dinų klioštoriaua. Dabartinė, 
akmeninė šv. Onos bažnyczia, 
kaip parodp Vilniaus istorija, pa
statyta tapus Zigmanto - Augus 
to 1501 metuosė ant vietos me
dinės, puesiam pilies viduryj, po 
antrai pu*ėj teipgi jo pastatytos 
šv. Barimo* bažnycsios. Jo 
mieriu buvo uždėti prie jos teipgi 
namu* misiiononų zokonui. pa
skirdama t|| naują ezvientinyczią 
sudėjimui grabų mvo dviejų pa
ežių Elzb t«x>e ir Barboros, bet 
tie jo mietini neišsipildė, kadan
gi jis pats numirė priesz pabaigi
mą statymu bažnyczios. Bažny-

ežiai delsi <«vo puikios gotiszkoe 
architektūrą*, kaipo vienatinio 
užsilikusio ko budo paminklo, ku
riuo ir Napoleonas, viešėdamas 
Vilniuje, labai gėrėjosi. Apie 
[Mala t y mę tos bažnyčios terp 
vietinių lietuvių vailozczieja daug 
y vairių ir labai akyvų padavi
mų. ; )

a Vitebsko.
is paskyrė duoti kas

met 800 rublių aut naujai iUto‘ 
mos mieste keturių klišų moky
klos, bet perdėtinia Vilniau* 
mokslinio apskriezio pranešė, 
kad ažuot keturių kliaaų Vitebs 
ke butų įkiįrta tik trijų kliasų 
mokykla, kadangi apšvietos mi
nisterija atiUakiu* paskirti dides
nę sumą pinigų ant mokyklos pa 
laikymo. V>teb*ke, sako, yra jau 
viena keturių kliasų mokykla, ku
riai valdžia duodanti kasmet po 
3450 rubl 
ant kitos 
nigų.

Jsk Gardino.
Miesto rodą nutarė paskirti ant 

toliaus hygiėnišką užveizdą, ku
riu pareiga bu* prižiūrėti, kad vi 
suki parduodami mieste valgio 
produktai butų geri Algos tam 
užveizdui paskirta 1200 rub'ių 
aut metų. Toliaus miesto rodą 
žada teipgri paskirti atškanezią 
rūmą pinigų ant įkūrimo mieste 
specialiszkus laboratorijos valgio 
produktams analizuotu

užlaikymo stoka pi-

Isz Prūsų Lietuvos.
„Nauja Lietuviška Ceitunga” 

guodžias, kad „Birutės” draugys
tė niekinanti hr net savo žudytoja 
vadinanti Tilžėj susitvėrusią „L e 
tuvišką Gįedojimo Diaugystę”. 
Tuo tarpu ta draugystė per per
eitus metus atsižymėjusi esanti sa
vo darbais ir Jge/u pasisekimu. 
Užpraszyta ji buvo su dainoms į 
Szilokarcziamę, Lazdynus, Kau
kėnus ir K|aipėdę, kaa jau paliu
diji, kad minėtos draugystės lai
komos lietųviszkos szventės ge
riausią pasimėgimą terp žmonių 
randa. N’ipikanta prieš lietu
viškas dainas pradeda povaliai 
nykti ir gali būt į trumpą laiką 
viši isznykp.

Tuo tarpįi „Birutės” draugys
tės darbai nedaug kuo yra atsižy
mėję. Ji jau iš pat pradžios apie 
savo vyriausią užduotį, taigi pla 
tinimą lietuviškų raštų terp 
žmon ų, menkai tesirūpino. Jei 
kuomi nors pagarsėjo, tai gal per 
iškėlimą? į keletos lietuvisz- 
kų szvenezių, nupirkimą Ramby- 
no dalies ir pekurius smulkesnius 
užsiėmimus, |bet galiaus visai už
migo. Tas pats Rambynas jau ro
dos iš lietuiiškų rankų iszslys, 
kadangi ikišiamlaikiniai jo palai
kytojai nori viši nuo jo atsikra 
tyti, iš privatiszkų gi ypatų var
giai kas atsiras,kurs norėtų tą ne 
daug naudot* atneszantį kalną nu 
pirkti. O ląbii gaila butų, jeigu 
teip brangus istoriškos Lietuvos 
paminklas, Rambynas, ne butų 
lietuvių palaikytas.

Prūsų “Lietuvininkų Susivie 
nyjimas”, anot pranešimo “N.L. 
C.”,teipgi pereitus metus ssauniai 
pasidarbavęs. Jo tapus išleista 
knįgutė “Bendraitė”, o tolesnia
me savo gyvjenime “Susivienyji- 
m a s” prižadąs dAigiau pasidarbuo
ti, daugiau knyguczių išleisti, 
ant galo,per taisymą atskirų kuo-

pu, paplatinti terp Prūsų lietuvių 
išleidimus teip tikrosios Lietu
vos, kaip ir Amerikos lietuvių. 
Vargas vien yra Ūme, kad Prutu 
lietuviai meilums išleidžia pinį- 
gus ant visokių czesnių ir puika
vimų iie^u ant apšvietus reikalų. 
Vienintėlės knygutės, kurios yra 
labiliu» ežia perkamos. Ui “Ka
lendros”, kurių kasmet išperka 
apie 25 tuktUnczius egzemplio
rių, prie ko dar apie 5—8 tuk- 
aUncziua perkupcz'ų dykai žmo- 
nėms išdalijama. Tuo tarpu 
laikraszczių skaiUnczių vargiai 
rasis penkU dalis. Tokio apsi
reiškimo priežastis “N. L. C.” 
mato žmonių godume ant skatiko 
ir vangume ant skaitymo ir ant 
apsišvietimo.

“N.L.C.” ragina Prūsų lietu
vius sutverti “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės” kuopą. Jau toks 
užmanymas buvę* įneštas ant 
laikyto Tilžėj lapkriesio mėnesyj 
pereitų metų “Susivienyjimo” 
susiriukimo, ir įnešimui keleUs 
tikrųjų tėvynainių priUręs, bet 
galutinas apsvarstymas įneszimo 
Upę* atidėtas ant tolesnio lai
ko.

Ant penkių mėnesių kalėjimo 
Tilžė* sūdąs nusprendė tarnau- 
janezią kaipo rasztininkė prie 
pirklio Everto merginą Johanas 
Vallatikę už paazlavimą 213 mar
kių pinįgsis ir dviejų piniginių 
kvitų ant sumos 274 markių.

Kiaulių turgus visai nusilpnė
jo. 27 d. gruodžio į Tilžę buvo 
atgabenta 300 kiaulių, bet pre
kės buvo labai augsztoe, reikalavo 
po 36—40 markių už vieną. Par
šų buvo atgabentas tintai vienas 
vežimas i^ tie veik tapo iszpirk-

IfiaipeJopsudegi namai Jono 
Szilmiszkio drauge su visu inven- 
taru, ausidedaneziu iš vietos a- 
vies ir trijų vištų.

Pirmą Kalėdų dieną 
kiuos apdegė Kavolės 
L epenome teko teipgi 
juvų ir drapanų, 
įpirkta. 

%
Antrą Kalėdų dieną Klaipėdoj 

ant ulyczios rasta sjszaldsį mūri 
niuką Pešėlį. Peszėlis mėgdavęs 
iszs'gerti ir gal būt girtą ta nelai
mė patiko.

Dišeraitis isz Mažeiczių važia 
vo į Rukus. Dėlėj slydumo be 
važiuojant šlajos paslydo ir 
smarkiai į plianto akmenį susi
trenkė. Diszeraitis kulvircziais 
iš szlajų išpuolė ir į akmenį 
persiskėiė nosį ir akį iszsimuszė. 
Dėlei smarkaus susižeidimo veik 
pasimirė,

Ant Venskų laukų rado suszalu- 
sį berną Radžuvaitį isz Erubisz- 
kių.

Siautusi pabaigoj gruodžio au
dra gyvenantiem* pamaryj žve
jams ne mažai blėdies pridarė. 
Nors ledas buvo gana storas, bet 
nevisur vėtrai galėjo išlaikyti 
Vietomis jis tapo išlaužytas ir 
2—3 šimtus metrų rytų link nu
varytas, pertai daug žvejų tinklų 
teipgi nugabenta. Žvejai iš Lu- 
jies neteko ipHi 30 tinklų, vertės 
ant 1500 markių.

Apie Tepliavą tūlas dvarponis 
turi nepaprastai turtingą kerdžių; 
jo turtas išneša 12 tukstanezių 
markių.

Darbininkas Jonas Lutkus isz 
Lauksargių tapo sūdo nubaustas 
ant vienų metų kalėjimo už pavo
gimą nuo piniguoeziaus Blocho 
150 markių.

Javų prekės Tilžėje: už kvie- 
czius mokėta nuo 14,10 iki 15,50 
markių; už rugius 12,00—13,40 
Mk., už miežius 12.50—14.00Mz., 
už avižas 11.50—13.10Mk., bal- 
tiejie verdami žirniai iki 20.00 
Mk.. šienas 4.40Mk., šiaudai 
4 OOMk. vis už du centneriu.

Klaipėdoj už szėpėlį kVieczių 
mokėta 6,05Mk, iki 6.30Mk., ru
giai 4.95—5.25Mk., miežiai 4.35 
—4.60Mk ,avižos2.95—3.20Mk., 
baltiejie žirniai 8.00—8.50 M k., 
rainiejie žirniai 7.50—8.00Mk.; 
už centnerį šiudų 1.80—2.00Mk., 
už svarą sviesto 1.10—l,20Mk., 
už kapą kiaušinių mokėta 4.00 
Mk.

Triusz 
natini, 

nenaiai
Trioba buvo

Prekyste vėžių Lietuvoje.
Prekystė Lietuvoje iki šiol 

stovi dar ant neperdaug augszto 
laipsnio, bet visgi ji yra. Aplen
kiant kitas jos szakas, paminėsi
me ežia apie gana svarbią prekys
tę vėžių, pasiremdami tame da
lyke ant pranešimų Vilniaus žu
vininkystės draugystės.

. Prekystė vėžių Lietuvoje pra
sidėjo ne perveniai, rodos nuo 
1880 metų, bet labiausiai pakilo 
ji nuo 1887 metų, kada turtingo
se rytinės Prūsijos ir Prūsų Lei- 
tuvoe upėse ir ežeruose atsirado 
vėžių maras, kurs daugybę vėžių 
išnaikino. Tas pats, teisybė, at
sitiko ir tūlose tikrosios Lietuvos 
upėse, kaip antai Lėvenyj, kur 
vėžiai tame laike riši išnyko. 
Nuo to tai laiko vėžių prekystė 
ir pakilo. Jau 1900 metuose vie
nas tik vėžių pirklys Micha iazga- 
beno iš Lietuvos į užrubežį arti 
15 milijonų vėžių, vertės ant 215- 
000 rublių. - Dvidešimt metų at
gal tas pats Micha atidengė vėžių 
prekystės centraliszką staciją ant 
kranto Žeimėnų npės, Vilniaus 
gubernijoj, į kur esti gabenami 
vėžiai iš yvairių Lietuvos ir Man
ko! i jos gubernijų, ypaezgi iš 
Smolensko tr Volynijos. Vėžių 
rinkos tapo uždėtos teipgi ir kito
se gubernijose, pakraszcziuoee u- 
pių ir ažerų, į kur vietiniai gy
ventojai, užsiimsntiejie gaudymu 
vėžių, gabena ant pardavimo, o 
isz ežia persiunezia juos į centra- 
liszką staciją, į Naujuosius Szyen- 
czionius. Gaudymu vėžių užsii
ma tankiausiai vasaros laike, pra
dedant nuo gegužės mėnesio iki 
rugsėjui Budas gaudymo vėžių 
yra y vairus: gaudo juos tam ti
krais tinklais, naktį su žiburiu, 
aibi teip vadinamais dvibradžiais.

- - paprato!
kaimieczisi, ūkininkai, kurie pas
kui parduoda juos vėžių prekys
tės agentams, gaudą m i nuo 10 iki 
12 rublių už tūkstantį. Agentai 
gi' supirktus vėžių* sortuoja ir 
gauna nuo 15 iki 70 rublių už 
tūkstantį. Agentų supirkti vė
žiai sudedami esti į tam tikrus 
buezius ir suleidžiami į upę ant 
apmazgojimo jų nuo pie-*kų. Czia 
vėžiai jierbuva kartais iki 7 dienų, 
pankui iszima juos isz vandens, 
apdžiovina ir sudeda į tam tikrai 
padarytas skrynias, išklotas šu- 
soms šmanoms. Teip s adą v ady
tus vėžius siunezia į Szvencz:onius, 
o i*z czia vėl, iszsortavę, gabe
na į prekystės centrą ant upės 
Žei mėuų. Szvenczionių stacija
turi pavidalą darž'nės, ji susideda 
isz dviejų dalių: vienoj dalyj vė
žius sortuoja, kiloję — džiovina. 
Po išsorUvimo vėžius suleidžia 
ant vienos dienos į tam tikras me
dines skrynias, kurias sumerktą į 
tekantį, czystą vandenį. Išėmus 
gi ir apdžiovinus vėžius deda į 
pintines, aprūpintas sausoms u- 
manoma, ir paskui jau gabena į 
užrubežį, ypacz į Berlyną. Kiek
viename vagone telpa apie 2000 
pintinių su vėžiais.

Prie sortavimo, žinoma, pasi
taiko rasti ir visti smulkius vėžius 
o teipgi ir pastipusius. Reikš pa- 
tėmyti, kad skaitlius stimpanezių 
vėžių ypatingai pnklaui-o nuo at
mainų oro ir nuo gaudymo budo. 
Lytingose ir szaltose vasaros laiko 
dienose stimpanuoSiki lOnuošim- 
czių sugaudytų vėžių, sausose gi 
dienose stimpa jų net 20 nuoszim- 
czių ir daugiau. Abelnai imant 
nuoszimtį negerų vėžių galima 
rokuoti nuo 30—40%. Silpni ir 
smulkus vėžiai prie sortavimo esti 
arba sumetami atgal į vandenį, 
arba juos czia tuojau, Szvenczio- 
niuose, marinuoja ir paskui siun- 
czia į Berlyną. Gyvenantiems u- 
pėse ir ažeruoee vėžiams, be abe
jonės, daug kenkia mėtymas atgal 
pusgyvių, o kartais ir viši pasti
pusių vėžių, kurie paskui puda- 
mi ir užterszdami vandenį, negali 
gerai atsiliepti ant gyvųjų. 1« 
Szvenczionių kasmet iszsisiunezia 
į Berlyną apie 4 milijonai vėžių, 
renkamų šia isz yvairių guberni
jų. Daugiausiai ateina jų iš gu
bernijų SmoleMko ir Volynijos, 
nes apie 50%«risų atgabenamų 
vėžių; toliaus eina Vitebsko gub. 
su 12%, Vi'-niaus ir Kauno — 
10%, Gardino — 7%, Minsko — 
7%, Mogilevoe — 4%, ir guber
nijos: Kijavo, Kalužos, Ufos, O-
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renburgo ir visa Lenkija duoda 
11%.

Sortavimui ir sudėstymui į pin
tines vėlių užsiima apie 20 darbi
ninkų, tankiausiai vaikai ir mer
gaitės 12—14 metų. Dirba jie ui 
90—40 kapeikų ant dienos, dirb 
darni prie to nuo 4 iki 6 ryto.

11 vai. vakare.
Prekystė vėlių, be abejonės, 

galėtų itaugšcziau pakilti, jeigu 
ji butų atsakancsiai vedama. Pir
miausiai reiktų neatbūtinai pada- 
vadyti teip. kadjvėžiai butų gau
domi tikį atsakančiame laike, ne 
gaudyti visai malu vėžiukų, ne- 
isaaugustų, ir sumažinti skaitlių 

‘ negerų vėlių, kę galima 
pasiekti, jeigu pergabenimas jų 
iss vietos į vietj atitekamas butų 
prie lemos temperatūros. ' Kad 
vėsesnis oras JJyra atsakanteanis 
pergabenimui vėlių, t ę parodo isz- 
tinnėjimai Schreiderio, Įkurs at 
rado, jog daugumas prėskų vande
nių vėlių atmainų atsižymi savo 
didumu ir pavidalų yvairumu la
binus šaltuos kraštuos, šiauri
niuos alėtuos ir up&e, negu van 
deniuos šiltesnių Įkrasztų. Ant 
palaikymo ir'vaisinimo vėlių Lie
tuvos upėse ir aleruos reiktų, kad 
pagauti jauni, maliukai vėliai bu’ 
tų veikiai suleidžiami atgal į van
denį. ,įNebutų*caia teipgi be nau
dos, jeigu laikasjgaudymo vėlių 
butų labiau) kontroliuojamas ir 
daugiaus'ętydos atkreipta ant vė
žių bgų, kurios kasmet beveik 
daugybę jų Linai kiną. Prie to

- kių sanlygų prekystė vėlių, atne
šanti musų krasztui nevisai men 
kę pelnę, galėtų patiesti atsakau 
tį sau laipsnį.

Pavogė redaktorių.
Salt Laki, Utah. Vietinio 

universiteto studentai padarė su- 
miszimę, kurio pasekme buvo pa
vogimas laikraszczio “Chronicle” 
redaktoriaus Parker B. Pratt. 
Tūlas J. Cummings, kurs viename 
su redaktorium kambaryj gyveno, 
pasakoja, buk atėję pas juos apie 
20 studentų, abudu su chlorofor
mu po prievartę užmigdę ir isz 
gabenę, nežinęs kur Cummings 
prabudęs ant Ulyczios pamestas, o 
redaktorius dingęs diauge su stu
dentais. Policija jiesako dabar, 
kur tie vagiliai su pavogtu 
daktorium galėjo pasislėpti.

Perdaug lalkrassezlu skaito.
Sybacuzb, N.Y. Baptistų ku

nigas C. H. Wetherba turi mani
ją laikraszcaių skaitymo. Žmo 
gus teip yra laįkrasacaių skaity
mu užimtas, kad neįstengia net 
savo kunįgisskų pareigų atlikti; 
todėl ant galo pagalios pametė 
kunigystę ir pilnai atsidavė skai
tymui. Jis prenumeruoja 126 y- 
vairiausio turinio laikrassczius.

becca Hilh Castle paėmė virvę ir 
ant kopėczių pasikorė. Gal būt 
vargas, kokiame ji gyveno, pri
vertė ję tę patiudystę papildyti.

senas 
kurs 
far-

re

Del stokos kuro.
Bbooklyn, N. Y. Apie 

vyrų, moterų ir vaikų užpuolė 
ant stovinėsiu septynių anglims 
prikrautų vagonų Long Island 
geležinkelio ir maiszais, pinti
nėms bei vežimais ėmė gabenti na
mo, prie to kaudamiesi su gele
žinkelio tarnais, kurie stengėsi 
juos nuo vagonų nuvyti. Tokiu 
budu iazgabenta apie du szimtu 
tonų anglių. Tie neva vagys ap- 
reiszkė, kad j e turi su savim ir 
pinigus ir gali už paimtus anglis 
tuojau užmokėti Jeigu jie per 
spėkas ima anglis, tai tik dėl to, 
kad tokių nė už pinįgus . negali 
gauti.

200

Nori kad moteris butu urėde.
New Orleans, La. Didžiausias 

vietinis moterų kliubis “Era" pa 
davė praszymę miesto majorui, i- 
dant tas prasaalintų nuo urėdo u- 
lyczių komišorių, o jo vieton pa
statytų moterį, kadangi moteris 
visada labiau rūpinasi apiovalumę 
ir todėl priverstų, kad miesto~u- 
lyczios butų visados nuvalytos. 
Prie dabartinio ulyczių prižiurė 
tojo, tos biauriai neszvariai esę 
užlaikomos.

Žmogtudyste.
Wabben, III. 64 metų 

farmerys Jobu Brad»haW, 
viens pats-ant savo didelės
mos gyveno, tapo nežinomų gal
važudžių sukonėveiktas. Jo la- 
vonę rasta tarpdury] pamesię.

Isz Amerikos
Geda Amerikai.

Viena Itabjos aristokratė, graf. 
Fanny Zatopini, kuri trys mėne
siai atgal atvyko į Suvienytas 
Valstijas kad apsipilinti su szios 
azalies Įmonėms ir jų gyvenimo 
aanlygoms, idant sugrįžus į Itali- 
ję pradėti: agitaciją ant sulai
kymo emigracijos isz savo šalies, 
dabar, prisilaikydama New Yor 
ke, sziaip atsiliepė apie ameriko
nus: Amerikonai, nepažinodami

Nori uždėt mokesčius ant neve
dusiu.

Kongreso pasiuntinys F.D.Cam 
pbell isz Ksn^as įneszė bilių apie 
apmokeseziavimę nevedusių. Pa 
gal tę bilių, kiekviena vyriszk'8 
ueapsivedęs iki 30 matų,turi mo 
kėti 50 doliarių metinės mokes- 
tiee, ir jei jis sekaneziuose metuo
se neapsivestų, tę mokestį padvi
gubinti. Kiekviena neapsivedusi 
iki 25 metų mergina turėtų mo
kėti 5 doliarius, padvigubinant tę 
mokestį už kiekvieną sekantį ne- 
apsivedmio metę. Surinkti tokiu 
Hudu mokeseziai turėtų eiti ant* 
suszelpimd apaivedėlių turinezių 
szeszetę vaikų. Jie gautų po 100 
dol. kasmet paszelpos.

Aprubeiiavimaa girtuoklystes.
Nashviixe, Tenn. Tennesaee 

valstija ulmanė aprubeliuoti skait
lių vietų, kur svaiginančius gė
rimus parduoda. Joks miestas ar 
miestelis su maliau k^ip 5000 gy 
ventojų neturės tiesor pardavinėti 
gėrimų. Vietos, kur galima bus 
gauti alaus ar degtinės, bus tik 
asztuonios visoj valstijoj, būtinai 
miestuose: Na*hville, Memphi*. 
Knoxville, Chattauoga, Jackson, 
Bristol, Columbia ir Ciarksville.

Upes uasilleJiniaM.
Poktland. Obegon. Dėlei ilgų 

ir smarkių lytų upė Willamette 
išsįliejo ir panėrė vandenyj visę 
apielinkę. Lz Įmonių rods nieks 
neprigėrė, bet praluvo daug gy
vulių, iszplovė geležinkelių lini
jas, teip kad trukiai ant tūlo lai
ko turėjo pdiauti bėgioję. Daug 
statomojo maferijolo teipgi van-. 
duo nuplovė.

Gabtrai. <
Milvvai kke, Wis. Csiasudėgė 

21 d. sausio didelė kiaulių sker 
dmyczia “Plankinton Packing 
Co.". Blėdies ugnelės padarytos 
rukuoja ant 75 000 doliarių. Blė
dį, žinoma, paneaza ežia aaekura- 
cijos kompanijos. Cziapat teipgi 
sudegė Groemano szpikleriai. 
Blėdies skaito ant 75.000 dol.

Cleveland, Oh. Sudegė ošia 
ant Euclid avė. 2 namai. Ugny
je pražuvo dvi ypatoa, o daug li
kosi sužeistų.

Mabrbsei. B C. Laike uigi 
mūšio ežia gaisro sulesė 4 žmo

T Lynam, Mam. Czionai au- 
Mtraikavo darbin'ukai dirbantis 
Jie prie surėžymo czeverykų ir 
prigulintiejie į organizaciję 
“Kuights of Labor”. Bet jų vie
tas tuojaus užėmė kiti dirbantis 
jie tuose pat eseverykų fabrikuo
se darbininkai, ne prigulintiejie į 
darbininkų organizacijas. Isz to 
įvyko tarp sztraikuojanczių su 
ecab’sais kova, į kurtę įsimaiszė ir Į kad senam kasieriui dėlei ligos at- 
policiję, norėdama tvarkę padary- sisakius nuo kasierystos, dabar 
II Sztraikieriai vienok sumuazė bus jam lengviau parapijos pinigus 
ir policiję. Pribuvus policijai di- į savo rankas paimti. Apsiriko 
desnėms spėkomsmelymermėg ų į vienog, kadangi mat ir terp para- 
pag^lbę, daugelį sztraikienų su- pijonų yra sumanesnių Įmonių, 
areštavo.

T Rivebview, 111. Sudegė 
ošia didelę pianų dirbtuvė, ku
rioj dirbo apie 301) darbininkų. 
Kadangi beveik visas kaimas vien 
isz tos dirbtuvės užsilaikė, tai 
dabar, jai sudegus, vieliniai gy
ventojai atsirado sunkiame padė
jime. vių dienoj, ,,teikėsi maloningai”

dro. Rd.) Ant szių jo žodžių dau 
gumas prakilnesnių parapijonų 
ėmė szauktt: ,.nepriimtas balsas! 
nepriimtas balsas!”’ —ir užma- 
nytojas pavedimo kunigui parapi
jos kasos su pora asvo szslininkų 
turėjo nutilti. Negerai, kad terp 
tų paežių parapijonų atsiranda 
vaidininkai. Daryta mat Ui bu
vo su kunigo žinia, kurs manė,

kurie pataikys parapijos reikalus 
ir jus kasę vesti.

G ri noris.

Isz visur.
Caras Mikalojus savo vardu-

< patauja abelnas skurdas, kad y- 
pacz darbininkės užlaikomos yra 
biauriau negu vergės. Ne, teip 
pas mus nėra. Italijos biednie
kai randasi kur kas geresniose 
sa n lygose negu biedniokai Ameri
kos. Italijoj asz teipjau gyve
nau terp vargdienių, bet niekur 
nepatėmyjau tarp jų tokio didelio 
skurdo, kaip kad ežia New Yor 
ke. Aš da negirdėjau, kad di
deliuos Italijos miestuos kas nors 
butų isz .bado numiręs, o ežia 
New Yorke tas po porę syk kas- 
nedėl atsitinka. Jus, amerikonai, 
turite puikiuk įtaisymus, teisybė, 
bet jūsų vargdieniai — kaip bai
siai jie Kenczia. Pas mus darbi
ninkai pz*p darbo gieda, dainuo 
ja, — parodykite man nors vienę 
vietę Amerikoj, kur darbininkas 
prie darbo gailėtų dainuoti. Ne
turint ant neva demokratiszko 
vieszpatystėa sutaisymo jūsų sza- 
lyj varguoliai išlytas darbininkų 
luomą kenczia blkuriausį panieki 
nimę ir brutališkę prispaudimę isz 
šalies valdanczių luomų ir didl- 
turezių. Yra ežia, teisybė, lab
darystės įtaisymai, tankiausiai 
privatiszkų ypatų ullaikomi, bet 
tat yra tik laaggs jūrėse Amerikos 
minių skurdo. — Sunku butų ne- 
■usitaikyti su žodžiais italiszkos a- 
ristokratės.

Iszprauaszavo mirti.
Rocksbubg, N. J. Tūla žynė, 

užklausta turtingo farmerio Sa- 
muel H i nei i ngo kada jis mirsęs 
pažiurėjus jam į rankę pasakė, 
kad jis tę paczię dienę apie 9 va
ta ndę vakare su sziuo svietu atsi- 
syeikinsęs. Farmerys parėjęs na
mo papaaękojo apie lai savo pa
ežiai ir abudu isz tos pranaszystos 
juokėsi, bet vakare, 8.45 valandę 
farmerys urnai apalpo ir numirė. 
Mat žmogus, nors ir juokėsi, bet 
visgi pranaszystė jam giliai szir* 
din įsmigo ir tas gal ir mirtį pri
skubino.

t Ingersotrts trampu. z
So. Chicago, III. Anglių su- 

krovoj policija rado ežia panede- 
lyj bemieganti 14 metų vaikinę, 
visai apdriskusį ir suvargusį, kurs 
pasirodė esant garsaus neseniai 
pasi m irusio Amerikos rasztininko 
ir kalbėtojo Roberto Ingersoll’io 
brolėnu. Vardas jo yra Percy 
Ingersoll. Jau metai atgal jis 
esęs pabėgęs nuo savo turtingų 
tėvų, gyvenančių Manitoboj, ir 
per vi*ę laikę važinėjęs ir pėsezias 
keliavęs po visas SuvienytasVaisti- 
jas kaipo trampas (valkata (.Pabė
gęs jis todėl, kad nenorėjęs moky
tis.

Trukls suvažinėjo.
Netoli Ch cagos, apie Riverda- 

le bėgantis ekipresinis trukia liti 
nois Central p įgriebė kryžkele 
važiuojantį vežimę, kuriame sėdė
jo dvi ypatus. Vežimę sudaužė ir 
jame sėdinezius ant vietos užmu- 
*zė. Isz, rastų pas užmuštuosius 
popierų pasirodė, kad nelaimin
gieji e yra JohnVan Deras ir jo pa
tų 
le

gyvenanti tenpat Ri verda -

Juodveidžtukova.
Bloomington.Ill. Apie 25 

juodveidžiai, vyrai, moterys ir 
vaikai pradėjo terp savęs kovę, 
azaudydamiei isz revolverių ir 
piaustydamie* harzdskuczia s. Po 
užbaigtai kovai ant žemės gulėjo 
keletas lavonų ir ne mažai sun
kiai sužeistų.

Audra.
Pittsbubg, Pa. Sz ose aplin

kose pereitę nedėlię siautė smarki 
audra, kuri ne mažai blėdies pri
dirbo, ypacz ant geležinkelio Imi; 
jos “Pennsylvania R R.”Apie 5000 
tavorinių vagonų buvo su'aikyta 
ant paszalinių linijų, kadangi 
svarbiausioji linija nukentė daug 
pažeidimų.

Aiuot anglim* — kiilkoms paval
džios.

South D an vilke, Pa. Ant ei- 
, nanczio į Harrisburgę Pennsylva- 

nia R. R. Co. trūkio su anglimis 
atpuolė apie 200 fermerių ir, be 
matant, ketu nūs vagonus isz- 
tusztiiu . Dažinojus apie tai ge
ležinkelio kompanija, leisdama 
dabar trukius su anglimis apgink
luoja juos gauja policistų, ku
riems prisakyta ezauti kiekvieną, 
kuris norės nuo trūkio anglis 
“vogti”. Tę paveikslu tada pa
sekti teipgi Reading ir Lehigh 
Valley kompanijos, kadangi Įmo
nės, priversti paskutinės bėdos 
dėlei stokos kuro, juo toliau, juo 
tankiau pradeda būriais užpuldi
nėti ant einancaių su anglimis 
trzkiųjir gelbiasi.kaip gali,kad ne 
sukulti. Taigi gadynė virto. 
Keliolika pralobėlių apgniaužė į 
savo rankas visus azalies turtus ir 
gali mėtyti ir vėtyti laime visos 
szahea gyventojų, teip kad nė 

, nepasijudink. D Įmonės kenczia, 
neiinokaip psaigelbėti, ne mato 
wo liegt der Huud begraben” jų 

* laimės ir nehimės.

$50.000 už ineziepyjimą rauplių.
Tūla Miss Grace Vorghes, Chi- 

cagoj, apskundė firtnę Truax, 
Greęn & Co ant $50.000 atlygini 
mo ęl tai, kad ta privertė ję duo 
ti sau rauples įeziepyti. Ji nuo 
seniau jau toje firmoj dirbo, gau 
dama po $100 algos ant mėnesio, 
bet kompanijos vereziama įriezie 
pyti ji, nenorėdama darbo ludyti, 
pasidavė jų vertimams, bet nuo 
to syk apsirgo ir dabar jokiu dar
bu negal užsiimti. Tos dėl prie 
žasties ji apskundė firmę, kad jai 
užmokėtų $50.000 atlyginimo.

Nesiskubina priimt „dovaną44.
Washington, D. C. U Iv e iždas 

ulrubežinių dalykų įsakė ameri- 
koniszkam konsulini Berlyne, i- 
dant tas pranesztų Vokietijos vai 
dlioms, jog atidengimas pamin 
klo Friderikiui Didliamjam, kurį 
kaizeris Vilius dovanojo Ameri
kai, turįs būt ant tūlo laiko ati
dėtas, kadangi klausimas apie 
vietę to paminklo pastatymo nė- 
sęs da iszrisztas. Iki kol tas į- 
vyks, tegul geriau Vokietija ne
siskubina paminai} į Washingto- 
nę siųsti.

Skurdas verezia prie patžudystes.
Stebung, III. Tūlas Michael 

Sellers, vaikinas apie 25 metų, 
ilgę laikę niekur darbo ' negan
dams užmanė papildyti patžudys- 
tę. Jis szoko į upę jieszkoti sau 
galo, bet arti buvusiejie žmonės, 
nutėmiję tai, ištraukė jį isz van- 
dęe ir dar spėjo atgaivinti.

Auksą rado.
Cobtland, Mas-*. Szioje apie- 

linkėj, kaip laikraszrziai garsina, 
žemėse tapę atrastos aukso gyslos, 
duodanezios aukso vertės ant 200 
dol. nuo tonos iszkasynų. Auksa
kasiai, buvusiejie Australijoj ir 
Pietinėj Afrikoj, tvirtina, kad 
randamas ežia auksas yra geras.

Žeme insktlo.
Whitman, Mass. Pereitę san- 

vaitę szio miesto gyventojai buvo 
iszgęzdinti ’ smarkia ekspliozija, 
kuri padarė ilgę, apie į mylios, 
ir 2 colių ploczio plyszį žemėje. 
Kokios priežastys pagimdė tę eks 
pliozija žemėje, iki sziol neiszlir-

Teatro direktorius subankrutavo.
ĄdolI Phillip, New Yorko vo 

kiszko teatro direktorius suban
krutavo. Jo skolos siekia 65426 
dol. Buvusiejie aktoriai ir akto
rės, kuriems algos likosi neiszmo- 
kėtos, nusibankrutijusį direktorių 
apskundė sudan.

Laivas paskendo.
Atlantic City, N. J.

Ship Bottom jūrių žibintuvo pa- 
skędo plaukiantis isz Turks ls- 
land į New York} laivas “Abiel 
Abbott’1. Isz buvusių ant laivo 
9 žmonių 5 likos iszgelbėti, kiti- 
gi turi būt prigėrė. <r

Arti

Banka tszplesze.
Somebton,Ohio. Nežinomi plė- 

szikai iszplėsze ežia bankę, pasz- 
luodami 6000 doliarių. Policija 
iki sziol vagilių neįstengė susek
ti.

Ant kopecziu pasikorė.
Waukegan, III. Pasiuntus du 

savo vaiku į mokslainę tūla Re-

jau 3 milijardus skolos, 
milijardo turto.

džia ant drobės paveikslus. Su 
dideliu vargu iszmeldęs nuo kai
miečių dsleidimę pasilikti iki 
rytdienai kaime, mokytojas tuo 
tarpu pasiuntė telegramę mie-t<> 
pristavui, prašydama pagelbos. 
Nespėjo pristavas gauti da tele 
gramus, kaip sztai kaimiecziai at- 
siunezia pas mokytoję starostę su 
užprovytu karabinu; jam buvo į- 
sakyta šauti į mokytoję; jei mo 
kytojsa turįs, suaineszimus su vel
niu, tai jo ir kulza neimsinti, Ir 
tę-yk be jokio prieš valdžias at
sakymo įgalima bu»ę mokytoję iš 
kaimo iazvytt. Tik pas dėksvo 
jant praeiviams, kurie dažinoję 
apie starostos mierį atėmė nuo jo 
ksrabinę, mokytojas užliko gy 
vas. Vis tai mat vaisiai tamsy
bės, bet tam kalti ne pats žmonės, 
tik "aidžios, kurios ne tiktai nesi
stengta apie apezvietimę švo 
žmonių, bet dar panezioja augsz 
tesnį jų protiazkę ;mkikelimę. Juo 
žm* uėa tamsesai, juo geriau jie 
duodasi valdyti ir isznaudoti, o to 
juk carui ir reikia.

| Darbininkų padėjimas Lob. 
dona, Anglijos sostapilyj, -zįmež 
ypacz sunkus. Daugybė jų te 
darbo kenėzia alkį ir azaltį. Y. 
patingai dsug jų randasi miesto 
daly j, apie Mile End. Kartais, 
•usirinkę dideliais būriais, apdris
kę, bzblyrzkę, traukis ji« H^ta- 
piiies ulyežiom*, meladami praei
vių paszelpos. Kartai* vėl, įgyda
mi dręacs, traukdami ulyczie^ę 
užgieda revoliucijiškas dainas, 
grasindami ravo i*zn*udot<ijsuL 
alintojam*, didžturtei«ni« ir dika- 
duoniams atmonyjimu už uvo 
•kriaudas ir priapaudimus. Ka- 
da gi pasibaigs kencziancsnę 
draugijos dalie* vargai?

| Vienoj vokiškoj knygutėj 
(“Die Denhmaeler Kais*-r Wi|- 
belms de« Grou*en", Bremen. H. 
Engeike) aprašau, kad ciecoriui 
Viliui D džiamjam Vokietijoj pa- 
► tatyta 318 paminklų. IbrUo 
juos 106‘‘artistai”—taigi kiek
viena turėjo po 3 Viliu* nukalti 
— ir kasztavo visi jie su viršum 
20 milijonų!' Kiek -tai pinįgn 

.ant niekų išmėtyta! Trya šim
tai ir asztuomolika paminklų pa- 
garbinimui plėšiko, žmonių ga. 
labintojo! Kiek gi paminklų vo- 
kiecziai pastatė mvu tikriems ge
nijams — Goethei, Sehi leriui, 
Leesingui, Beeihovenui.Mocartui, 
Bachui, Kantui etc. ete ?

1 Chicaoo, I1X. Nuo t die„„. I»liuo»uoli ,i.u. j Silierij, ų.- 
V.airio. Union Trtcliou Co. 4.-r“ rtude"t"‘' ”or“ '"imlieji. 

vi»ai negeidžia tos jo ma'onės ir 
net protestuoja priesz ję. Daly
kas mat toks: valdžia, bijo lama, 
kad savo žiauriais apsiėjimais ir 
iszriuDtin^jimais į ' S'beriję ne-u- 
keltų prietaais savę naujus prote*' 
tus ir maisztua universitetuose, 
nutarė isztremi uosius studentu* 
gręžioti atgal į europe- 

Ulr.>k„o no da.bioinkų reik.- Rowij> ,ntrr, yėl pu. 

sės atkakus į Siberiję 114 vyrų ir 
| m< terų, ėmusių karsztę dalyvavi 
j mę revolincijisskame judėjime 
Kusijuj, „socialistų suuvienyji- 
mas” S berijoj įgijo daug sęnarių 
ir per Ui paskutiniuose laikuose 
pradėjo*mnrkię tocialist sekę pro- 
pagsndę vsgyti. Taigi, kad susilp
ninti socialfetiazkę sgitac ję Sibe 
rijoj, csras ir užmanė padaryti

da pakelti visiems fieczkunams ir 
nės’ o 4 papuolė, kur?e gal ’ūiL maszinų ąnV motorinių

posgi sudegė.
Scranton, Pa. Pereitos nedė

lios panedėlyj, kaip praneeza p. 
Petrikis, sudegė ežia dvi krautu
vės Wm. Chapell ir Moley. Ug 
n i e* padirbtos blėdies per abi ro 
kuoja ant 200000 doliarų. Daug 
blėdies prie to padaryta Chapelliol

et.cijų mokestį ant 10,%. Prieki 
sutarta jau su darbininkais, kad 
teažuotll valandų per dienę 
dirbs dabar tik asztuouiaa.

T Kknhington, III. Illinois 
Terra (Jotis Co. dirbtuvėse su-

laudami padidinimo mokeslies ui
daromiokui, hetuviui J. Alimkū, d,rt» ir v.
kurio »tub.i u4.id.gu., b.n««.nl l,ndl‘ 
daigtu. laukan daugeli ,ulau4yla. d" 1 
Prie to sudegė ir jo knygynėlis.

Reapino, Pa. Priemiestyj Wy 
omissing sudegė ežia fabrikas 
Montebello Br'ck Co. Blėdies ug
nies pi daryta ant 175000 do
liarų, ase kuruota gi buvo tik ant 
50000 doliarų. . .. , . , . ’kun. V. Dilionis, kolektuodamas

ISZ 
Lietu viszku dirvų

Isz Ansonia, Ct- -
12 d. sautio atsilankė pas mus „malonę ’, sugręiinti iszsiųatuo- 

. i - —----- - — - :------------------ J sius. Vidaus dalykų ministen*
EuzAnmi VJ. NeUli nuo Lin- ant naudos lietuviazkos neprigul- pleve teipgi nelabai geidžia isz- 

deu sudegė didelė ferma. Liepa IningtMI parapijos Waterhjry, Cl Luot.nėjimo revuliucijonierių, ks 
uos. pauhko teipgi 51 karvė, ku- Perėjęs p* Anson.jo. lietu-1 dMOgi tokiu budu tie „vorevohu- 
nų neįstengė iszgelbėti. vius surinko jis sau porę centų, dooierivzkoms idėjoms užkreczia

Nelaimes ant KeleZtnkeliu. b*t l‘aabeiok ’P’* D,,,onH> Į net tolymiauaiu* vieszpatyatės pa
Leavenwobth, Wash. i Ant I- ••"U k.tali-i krMlcxiap. Ta caro malonių ko-

Great Northern geležinkelio lini- kant pasiteiravimo, j prasidėjo jau piutės mėn.-
jos netoli Chiwakune susimuš b“"'*“’ ‘ *tnesztas. syj. iam tikslui buvo pasiųstas

nuo Diliooio kvitas,kokias jis iss į Siberiję kunigą kastis Sviato- 
I duoda aukautojams, pasakė, kad (JM)|k Mirekijpdsnt jie, teip sau 
jis nėeęs katalikiszkas kunigu ir j >gl tolo, įkalbėtų ištremtiem- 
galima jį suaresztuoti. Žtnųhelės Į Hįeut pruzyti caro dovanojimų, 
teip ir padarė, nubėgo ; j policiję pinDcj piwėj mėDe#io p^į. 
ir norėjo iszpirkti ant DHionio įc,ja vi(|,wnB Hstremtinjamfij 

*iwt pt*iiė)iwnru\iusjpribali p„kį
visko ir |M»ržiurėjus tas paezias |jwkas vieta*. Isz syk nieks ne
kvitas pasakė, kad kun. Dilionį ėi0Ojo, kam tas susirinkimas rei- 
fcėra už kę areštuoti, kadangi jo j lodinau, kadangi policija jo mie- 
^T**°*yra lagabsakoe. Dilionis i rįu8 g|ępęt nenorėdama m misterio 
yra kuaigu angliškos episkopą-1 koiBpiOmituoti; ji mat genu žino- 
liszkos bažnycziou ir turi kuni-ljOwUd poH^oskiejie prasikaltė 
giszkę dipliomę. Nieko nepe«zę ( Uai> radf progf kuomi nore d,ėe- 
pulicijoj, kanatiioliai jieszkojo Lį valdžiai, to. progos jokiu budu 

į nepraleistų. Taigi susirinko jų 
apie 40 ypatų. Ištremti į Ja- 

' kutsko gtf'berniję turėjo susirink- 
Iti 19 d. piutės; bet kaip veik da- 
sižinojo, kad ministras nori į juos 
prakalbėti, atsisakė susirinkti vi
si, ir pasiuntė tiktai tris delega
tus. Ministeris su kiekvienu kal
bėjo skyrium. 1 Ant jo klausimo, 
ar nori grįžti atgal į Rusiję, visi 
atsakė patvir^inaucaiai, bet ant 
klausimo, kokių nztremtiniai da- 
l>ar prisilaiko t nuomonių — visi 
atsakė tylėjimu. Susirinkusiems 
I Atczinskę m misteris pažadėjo 
paliuosavimę, jeigu tik jie pnža 
da, sugrįžę, neimti dalyvumo re 
voliucijiszkamejudėjime. Ant to 
vienog nieks nesutiko. Tokį pat 
atsakymę ministeris gavo ir nuo 
Krasnojarsko isztremtinių. Gy 
venantiejie Jakutske politiszki iss 
tremtiniai, d ae i žinoję vėliaus apie 
mierius atsilankymo pas juos Svia 
topolko Mirskio, pasiuntė jam se 
kanezię telegramę: „Žemiau pa 
sirassusiejie studentai, isztremti į 
Jakutakę, nori geriau pasilikt isz 
trėmime, negu susitaikyti su vai- 
džipe reikalavimais ir grįžti atgal, 
kadangi tas yra prieezingu jų 
principams." Seka paraszai. Iss 
siųstiejie į Olemmskę teipgi tele 
grafavo: ..Vidaus dalykų minis 
teriui: Kompromiaę terp valdžios 
ir visų mus isztremtinių rokuoja 
me už negalimę, todėl genaus 
mums pasilikti ant ištrėmimo.” 
Tokiu budu valdžiai niekas kitas 
nepasiliko daryti, kaip isspildy
mui suteiktų c iro malonių panau 
doti prievartę.

sius. Vidaus dalykų miuistens

deu sudegė didelė farma.

nų neįstengė iszgelbėti.

Nelaimes ant geležtnkelia.
Leavenwobtu, 1

du bėganti priesz viens kitę tru
kiai, prie ko dvylika žmonių Ii 
kosi užsuunta, terp tų gi dauge
lis mirtinai.

South Fbupokt, 111. Bėgantis

Gre^t Western iszsaokęs isz rėlių 
susikūlė. Maazini»Us ir peczku- 
rys likosi užmuezti, du konduk
toriai ir dvideazimte pasažierių 
sunkiau ir lengviau sužeisti.

Evpti<MU«M.
PrmBUKG, Pa. Carnegie var

stotuose Duųuesnej atsitiko smar
ki ekspliozija,kurioj 5 darbninkai 
likosi mirtinai sužeisti.

Odenkblbg, N.Y. Alice Faile 
popieros dirbtuvėj ekspliodavo 
garinis katilas. Trys darbininkai 
likosi užmušti ir du sunkiai su
žeisti.

Diliooio norėdami jį non» sumusz 
Ii, bet suuoięrf, apie Ui Dilionis 
isz An omjos veik prasiazalino.

Lu ei peris.

Isz Sheiiandoali. Pa.
Pereit} sanvaitę, 14 d. sz. 

baisi nelaimė patiko ežia tris mu-
m.

Isz darbo lauko.

pagerinimę
Jis teipgi

• Indunapuus, Ind. Ant su
sirinkimo laikomos ežia kalnaka
sių konvencijos, prezidentas kal
nakasių organizacijos John Mi 
kebeli savo kalboj prieazinosi pa
sidavimui darbininkiszaų unijų 
valdžios inkorporacijai, kuri tik 
labiau trukdytų organiztcijos 
žingsnius kovoje už 
darbininkų būvio.
karsztai užsipuolė ant sudų pada- 
vadyjimų.už t. vad. “Injunction", 
sakydama, kad toki padavadyii- 
mai darę gėdę demokratiszkai 
vieazpatystei, kadangi jie pilnai 
atiduoda darbininkę ant malonės 
ir nemalonės visokių paszlemėkų, 
vadinamų sėdžioms. Kalnakasių 
organizacijų kasierius Wilson isz 
davė atskaitę isz visų prisiųstų 
aukų suszelpimui kalnakasių laike 
jų didžiojo sztraiko. Aukų sudė
ta: nuo yvairių kalnakasių unijų 
258 343 dol., organizacijos fonde 
buvo 419.754 dol. ir paszalinių 
aukų, nuo visų simpatizuojanezių 
sztraikietiams žmonių, sudėta 
1.967.026 doliarių

IndianapolisJnd. Kalnaka
sių unijų komitetas iszdirbo plia- 
nę apie sutvenmę milžinissięo kal
nakasių fondo, aiekiaiiczio 5 mili
jonus doliarių. Suma ta turėtų 
būt surinkta teip isz uždėtų ant 
unijų sąnarių mokės ežių, kaip ir 
iss visokių paaukavimų. Surink
ti pinigai eitų ant suszelpimo dar
bininkų - kalnakasių atsitikus di
deliam sztraikui. Kastynių ope
ratoriai tvirtina, kad tarp unijis- 
tų eeęs padarytas slaptas plitnas 
iszszaukti abelnę sztraikę darbi
ninkų dirbanezių minkštųjų an
glių kastynėse.kaip veik tik jiems 
pasiseks surinkti minėtę eumę pi
nigų.

ir Bauszevrzių. Jie mat nuėjo į 
kastyižse atf. nakties dirbti, bet 
vos jiems padėjus darbę kastynė- 
se įvyko gaių ekspliozija, kuri 
Žilinskę užmušė ant vietos, o 
Jaukezę ir Bauszeviczių sunkiai 
apdegino. J uodu bevežant į A»h- 
lando ligonbutį, Jauksza ant ke
lio pasimirė. J n paliko varge 
paczię ir asztuon«tę vaikų, kurių 
vyriausias dar tik 14 metų turi. 
Bauszeviczių, norąteipgi sunkiai 
sužeidė, daktarai tkįsi da išgy
dyti.

Isz J¥ąukegan, III.
Musų parapijos reikliai iki sziol 

ėjo gerai ir terp parapženų buvo 
sutikimas. Tik dabar apsirgua 
senam parapijos kaaieriti ir atsi
sakant jam nuo kasieryitos, prie 
iszrinkimo naujo buto kilę vaidai. 
Suszaukus nedėlioj susirinkimę, 
prie apsznekėjimo ytairių p a ra pi 
jos reikalų, apie užiaigimę staty
mo klebonijos ir apie iszrmkimę 
naujo kasieriaus, vieots isz susi
rinkusių parapijonų J. Ž. ateisto 
jo ir ėmė parapjjonus birt1, kam 
jie nori rinkti parapijai tauerių 
iss savo tarpo, kad tokiu kasie- 
rium galįs, būti patsai parvpijos 
galva, taigi kunigas, kaip ta esę 
visose kitose lietuviszkose pirą 
pijose Amerikoj. Jeigu, girta, 
mes savo kunigui neiszsitikim, ta 
už kę mes jį laikom, už kę laikot 
me szventas miszias, kurias jis [rimU| prie mot.lain68 ° atidengė

| Kaime Avdiejievkoj, Penuos 
gub., kaimo mokytojas norėdamas 
atitraukti žmonos nuo girtuoklia-

bažnyczioje laiko ir kurių mes 
klausomės; už kę turime laikyti 
iszpažintį, kurios jis mus iazklsu- 
sinėja ir ižzriszimę duoda. Jei, 
girdi, mrs kunigui neiszsitikim, 
tai negalim nė jo miežių klausyti, 
nė ant iszpažinties pas jį eiti. (Ku
nigas prie m'szių ir prie iszpažin
ties yra vienas dalykas, o parapi
ja ir jos kasa kas kitas.. Abu da
lykai neturi terp savęs nieko ben-

Vėsaus skaitymus nedėldieniais. 
pfe to, kad geriaus juos pri- 
traikti, nupirko magiszkę tempę 
pandymui visokių ant drobės pa
veikių. Bet sztai vienę szventę 
dienęateina pas jį keletas girtų 
kaimiezių ir reikalauja nuo jo 
mokslinės raktų, o jis pats idant 
tuojat8t<z kaimo iszsineszdintų,ka 
daugi kūmas pripažinę* jį raga
nium, kirs su velnio pagelba lei-

| Alielnai yra maiu ma, kad 
fal-Z'ivimu valgio produktų užsii
ma vien tiktai dideliuose mieatuo 
*e, kad maže*mu< se provmc jiš- 
kuose miestuore ir mie»teliuo*e 
tas nėra daroma, kad tokiuose vi
sada galima gauti šviežię ir gry 
nę pienę, gėrę be jokių priemai- 
azų svie*tę ir tt. Tuo tarpu dar
kymas valgio produktų darosi 
ir mažesniuose ' miestuo- 

Pagal isztyriihus sp
iesta, kad maksimum purvo (mi 
ligramuose) ant kiekvieno litro 
pieno primaiszoma: Wuerzburge 
— 8,1; Leipzige— 11 5; Muen- 
chene — 27.9; Berlyne — 50.0; 
Mo»kvoj — 56.6; Saratove — 
62.0; įlallej — 72 0. * Neiszkoš 
tų nevalumų (maksimum) ant 
kieavieno litro pieno: Wuerz- 
burge — 40.5; Leipzige — 5.75; 
Muenchene— 139.5; Beriyne — 
15U.0; Hessene — 212.0; Mos- 
kvoj — 2b3 ir Saratove — 310.0. 
Kad geriau suprasti, kaip vodin- 
gi yra tie nevalumai valgių pro
duktuose, priminti reik, kad pa
gal Anglijo* tiesas nutekantis 
vanduo iš fabrikų ir kitų užve 
dimų, užlaikantis švyje 40 mili
gramų nevalumų ant litro, negali 
bat d a leistas į vandens įvadas,ku- 
riuomi aplinkinių gyventojai nau
dojasi. P -L * 
310 0 milimetrų purvo, taigi, pa 
gal Anglijos tiesas, tokį pienę 
negalima butų ne į upę supilti, 
kad neužteršti vandens.

| Klioeztoriaua zperdėtinie Li. , 
asabonoj, Portugalijoj, už nedorę 
pasielgimę pavarė i*z klio«ztorięaz "I 
minyku*. Kiti broliai, pasipik- 1 
tinę tokiu, pigai jų a<*pratimę ne- 
tei*ingu peidėlinio daibu, pakėlė 
*ztraikę tuom<, kad jie atsisakė 
priimti valgį ir eiti ant dievmal* - 
dynczių, reikalaudami tugięžmi- I 
mo pavarytųjų švo *autrolių. 
Išgirdęs apie tę ataitikimę vyg. 
kūpa* prisakė klkštorių uždary- 1 
ti.

Saratovo piene randnsiT*e

| Eskimosl* nykimas. Kaip ki
tę syk, užplaukus civilizuotoms 
tautoms, mažinoei skaitlius indi 
jonų, teip dabar povaliai baigia 
nykt: aziaurių gyventojai eskimo- 
sai.' Anot uficiero Peary, kurs 
keletę syk atliko kelionę į šiau
riu*, priesz dvideszimt metų ap
linkinėse Smitho fiaurumos eski- 
mosų gyvenę dar apie 300. Kele
tę metų vėliaus tas pats keliau
ninkas Peary suskaitė jų jau tik 
234, o dabar rodos jau jų nėra nė 
pilnų 200 gyventojų. Kitose to
ly m ų šiaurių apielinkėse patėmy- 
ta tę patį. Alaskoj, kur pirmu- 
tiniejie aukso jieszkotojai rado e- 
skimosų da apie 3 tukstanezius, 
šiędien skaito jų nedaugiau per 
500; už keleto metų be abejonės 
jie visai išnyks. Nykimo prie
žastis yra, turbut, ne vien susilie
jimas jų su yvairiais ateiviais, ku
rie tūlę jų valdybų dalį, kaip an 
tai Ala«koj, užgriebė, bet teipgi 
ir vis sunkesnėms daromos jiems 
gyvenimo sanlygoe. Gaudytojai 
didžuvių kasmet išgaudo*daugy 
bę tų suiurės jūrių gyvulių, ap
sunkindami tokiu budu gyvento
jams medžionę, o jug eskimosai 
vien tik isz medžionės ant didiu- 
vių ir palaiko švo gyvastį.

| Vokietijos parlamente socia- 
listiškas pasiuntinys Bebel smar
kiai užsipuolė ant valdžios už 
ei k vojimę viešpatystės turto ant 
yvairių nereikalingų ir tankiai že
mi nanezių viešpatystės garbę da
lykų. Vieszpatystės ižde nepri
teklius paeina iszto—kalbėjo 
Bebel, — kad valdžia viuda nori 
lošti pirmę rolę politikoj, iki ku
rios da nepriaugo. Savo artileri- 
ję aprūpino, girdi, naujoms ka- 
nuolėms, kurių vertė toli ) že
miam stovi sulyginant su . naujai 
išrastoms. Su Haiti Vokietija 
pasielgė žiauriai, o bombardavimo 
tvirtyuės San Carlos negalima 
nieku budu isz'eisinti.juo labiaus, 
kad tas draskymas Venezuelės į. 
vyko vien dėlei nepasotinamo go
dumo kapitalistų, į kurių eilias 
priklauso juk ir Kruppo firma. 
Buelow stengėsi Bobelio užmeti- 
nėjimus sumušti,bet jo argumen
tai buvo silpni ir neužtektini. Iž
do sekretorius Thielmanu pripa
žino, kad fioansiszfcas Vokietijos 
stovis nupuolęs. Iki sziol turi
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| Zagrzebe, Gal cijoj. Kuczių 
■aklį laike pemenėlių mišių į ri 
vienę bažnyczię ausin n ko keletas a 
jaunų vaikinų ir sulipo ant užlų, fl 
Kadangi pašaliniam* lipti antį 
užlų yra uždrausta^ tai kunįgasl 
*u zakristijonų norėjo juos nuo 
ten nuvyti. Iš to kilo

lyti k rotus ir su tais gintis, kuo- I 
met keletas pradėjo net i*z revul- j 
vėrių szaudyti. Išėję iš bažny- ■ 
czlos jie teipgi apdraskė ir klebo- i 
niję.

I Mie-te Armagh, Airijoj, 25 
d. sausio užgimė ugnis ir į trum-į 
pę laikę teip iszsiplatino, kad 
vielinė ugnasergių draugystė jo- ; 
kiu budu negalėjo užgeeyti irt 
szaukėsi į pagelbę Belfasto ugna 1 
gesius. Sudegė dešimt didiiau-5 
šių mie*to krautuvių. Vienoj isz> 
deg«nczių krautuvių radosi ganėsi 
tinas daugis dinamito, bet tę g| 
laikę spėjo išgabenti.

. | Italijon pacztų ir telegrafid 
skyriaus ministeris Galimbertai 
Aida užmanyti pasiuntinių butui,' 
paskirti 150 tukstanezių doliarių 
aut įtaisymo telegrafo be vėlų Į 
tarp Italijos ir Argentinos. Dar- 4 
bas, žinoma butų pavestas ant isz- I 
pildymo telegrafo išradėjui Mar- 
com.

* "T" ~
] Bietanijos (Francuzijoj) gy

ventojai, užsiimantiejie gsudvmu 
šrdelių ir beveik vien tuomi gy- 
venantiejie, šįmet kenczia didelį 
vargę. Sardėlės kasžin kur in 
vandenių pranyko, bulvės teipgi 
visai neužderėjo, ir visi gyvento- . 
jai, kurių yra apie 20 tukstanezių 
szeimynų, pradėjo badę kęsti. 
Francuzijos valdžios neįstengia 
visų sušelpti.

| Odesoj, pietinėj 5Iaskulijoj 1 
susitarę kaliniai ękaitliuje apie į 
600, bandė iszsilaužtr isz kalėji- I 
mo, bet tas jiems nepasisekė, 1 
kadangi pašaukta kariauna, kaip j 
tai paprastai Maskolijoj darosi, ■ 
pradėjo besiveržianezius laukan fl 
kalinius szaudyti ir tokiu budu 1 
privertė juos vėl grįžti į urvus. 1 
Du kaliniu myriop nušauta ir I 
daugelį sunkiai sužeista.

C Freiburge (Vokietijoj) pasi
miręs universiteto profesorius Dr. 
Graeff paliko miestui 40 tukstan- 
czių markių ant visokių labdarin
gų mierių, ant apszvietimo žmo
nių ir ypacz ant suszelpimo betur- 
czių. Uždraudė vienog jis panau
doti kę norz isz paliktų pinigų ant 
statymo kam nors paminklų.

d Londone, Angbjoj, myriop 
prasudytas pulkauninkas Arthur 
Lynch, kurs laike karės Anglijos 
$u būrais perėjo su airišku gar
nizonu į kariaujanezių būrų pusę.
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| Laike paskutinių audrų Da
nijoj Mpo 16 žmonių užmusztas, 
300 namų visiszkai sugriauta, 70 
fabrikų kaminų ir 2 bažnyczių 
boksztn nugriauta, 70 malūnų su
ardyta ir daugybė gyvulių už
muštai Saiaip triobų stogai ta
po bevęili visoj Danijoj nudrasky
ti, sveikų mažai užsiliko.

| Miestelyj Imola, Italijoj, a- 
narchistas Maneini nudūrė sočia 
listų vadę daktarę Onni. Abudu 
jie per tulgi laikę vedė karsztę po
lemiką per Isikraszcziua, bet ma
tyti Manciniui pritruko toje pole
mikoj ąrgumeutų, jeigu griebėsi 
ui peilio.

B Danijoj ir ant apsiauezisnezių 
ję vanden ų siautė baisios audros, 
kurios ant sausiem i o daugybę 
blėdies pridirbo, iszgriaudamos 
namus, iszlaužydamos giriose ne 
džius, ant vandens ji daugybę 
laivų iri žvėjų valczių sudaužė.

| Po trumpos pertraukos vul
kanas fetromboli (Italijoj) vėl 
pradėjo Uzsiverltj. Iszmetami 
akmeniu yra teip smarkiai, kad 
jie net tolesnes aplinkes pasiekia. 
VulKanO virszunė pridengta juodų 
durnų dbbes u. '

| Riaįzauiaue gubernijoj vy
riausybė paskyrė 872.620 rublių 
sekantiems reikalams: apszvieti- 
mui Amonių 42.742 rubl.; medi 
ciniszkai dalei 252-860 rubl. ir 
beturezių aprūpinimui 9.742.

| IIaVreI 22 d. szio mėnesio 
užsidegė fraucusiaskas garlaivis. 
Ugnis-i^inaĮkino virszutiuius Ba
lionus i? gabinetus, bet į vidų ne
spėję prisigriebti, ję spėjo užge

sinti.- - i I
* , 4 ■ '■ l 1

• | Saksų policijos kotnisorius 
Schwifl-z nuvyko į Genevę (Szvei 
carijoj), su įsakymu areštuoti 
kunigaikezcįiute Liudovikę.Jjaksų 
sosto įpėdinę, Szveicar>jos val
džios yienog iszvijo jį laukaų.',

■> | Saratove, Maskolijoj, tarpe
elgėtų policija atrado 14 metų 
vaikę, kuriam du seni elgėtos :sz- 
degiuo akis ir veitė jį kalėdoti 

Koks
degino akis ir veitė jį 
ant naudo* savo budelių, 
tai besziždHlkas darbas.

f Meksike ku syk labiaus pla 
' tinasi az jatiszkas maras. Maza- 
5 ttane juo toliau, juo daugiau ji 

aukų griebia, o isz ežia perėjo 
jau ir į TorpOtfco, į valst ję Sauo- 
r..: -

j.Bologuot; (Italijoj) universi
teto procesorius Tizzoni pra 
neszė karališkai mokslų akademi
jai, kad jis atradęs vaistę plauczių 
uždegimui i-zgydyt».

| Charkovo gubernijos užveiz- 
*das paskyrė 150 000 rublių pavie- 
czių žemstvoms ant įsteigimo 
meenių ir vidutinių mokyklų 
vairiose gubernijos dalyse.

ie
y-

E Nepaisant ant Anglijos pro
testų, per Dardanelius Turkija 
▼ėl perleido vienę rus?iTzkę povan
deninį laivę naikinantį kariszkas 
torpedas, -n

| Vakarinėse Indi jose 22 die- 
nę sausio iazsiveriė vėl vulkanas 
Šou f fiese. Ar szis iszsiveriimas 
padarė koki? nors blėdį, iki sziol 
žinių da nėra.

B Isz Guaysųuil, Ekvadoro, a- 
teina žinios, k*d ten 25 d. sausio 
ryto mete jaustas buvęi lengvas 
žemės drebėjimas.

i | Valdžios j miesto Frankfurt 
ant upės Mainę nusprendė savam 
mieste įkurti ųiedioiuos akademi 
]*• j I

i I

| Pereitę saovaitę Zuenche, 
Szveįcarijoj, jaustas buvo žemės 
drebėjimus.

————

idėjos negiliu sulaikyti.
’ — Teveli! mielas! Ar m&nai, 

kad retežiais, pliekimu ir kanki
nimais įstengsi sulaikyti ar apma
rinti kylanczię dvai-ię? Gerai 
gęsdinti.JĮiktai tuos; kurie bijosi, 
bet nėra ko džiaugtis isz to, kad: 
“kol žmonės tarnaus ir nieko neži 
no patol gera juos vesti i r valdyti. 
Todėl tie nauji rasztai raunu visai 
nereikalingi — jie iszpaikina žmo 
nes. *

Bet veltui. Jaunos srovės ne
sulaikysi. įmonės negali miego, 
ti ilgiau*, kada szviesos spinduliai 
pradeda smeigti* pro langus, pro 
plyszius. Jau ir tas, kurs ramiai 
sau gyveno ir lobo, turi ant galo 
pagalios savo akis pratrinti ir ap- 
sipažinti su savo stoviu ir su tai, 
kas jam akis užgavo. Neužten
ka jau ežia vieno žodžio, arba

rūstaus autoritetą Negalima, 
kad ilgainiui Įmonės, prakutę 
apsiszviesti ir prasiiiurėti, ne im
tų jie»zkoti ir reikalauti priguliu 
ežių sau imoniszkų tiesų; nors 
pastatysi didinusias kliūtis, ' di
džiausius užtvaru* —- vis vien, 
per juos ima veržtis ir griautis 
srovės jaunos prabudusiosdvasio*. 
Toki yra žmogaus prigimties įsta
tymai. Tę paliudija žmonijos is
torija. Kad tauta prabudusi ky
la ir nori gyventi savu gyvenimu, 
tai ir jos aęuarys gyvenk jos kva
pu, jos dvasia. Kitaip nedali bū
ti. Norėsi nauję dvasię kapa u 
užkasti, — ji isz kapo leis naujas 
atielas.

— Gadynė virto! — Žinoma, 
gadynė verezias: tempera mutau- 
tur et nos mūtamur. Laikas bė 
ga nesulaikoma srove, o su jo sro
ve viskas pryszakin slenka. Lai 
ko upė vis tolyn žmoniję nesza. O 
ta srovė niekada nesustoja: viste 
ka, vis bėga 
gryna, gaivinanti, 
pakaly palieka.

Boczių giįteiė 
žema, susmukusi, 
tamsi, nesšVari. 
tiktai kumsztį p ra k i siti, 
dien tėveliai stato nauję grįczię
— augsztę, gražię: viduje baltas 
kakalys, grindos; szviesu trioboj, 
dideli įaugai, ant stogo baltis ka
minas. ...

Seniau buvo vergystė, baudžia 
va. Sj laiku turėjo kitaip virsti, 
ir virto: vergystė,paskui baudžia 
va griuvo, žmonės atgavo paverg- 
tę savo ypatUzkę laisvę, pakėlė 
purvuos miudžiojamę savo garbę 
kaipo žmogaus, nors ponai ir val
donai priesz tai-spyrės ir stengės 
ant visada juos pavergime laiky
ti. Su laiko'bėgiu Saulėleidžių 
tautos suprato, kad jos gali ir be 
“szviesiauaių karalių” mybstos 
gyventi — ir be žiūrint nusikratė 
iluo toa ant jų spraudo uždėto* 
“malonės”. Jie pažno, kad 
žmonės lengvinus g h gyventi be 
valdžios “šviesiausiojo vieszpu- 
lie«”, valdant ir rėdant patys sa 
viini.

Toks susiprat'mas jau veržiasi 
povalei ir į Saulėtekį, ir į Sziau- 
riua. Ar caro budeliai įstengs tę 
srovę suLikyt'1, ar akmenims už
versti? Ne. Ve tus darbas. Nuga 
labinę vienus, aut nugalabintų k#-, 
po stos jau keli kovėjai už idėję, 
ui laisvę, už pavergtas žmonių 
tiesus.

- Tikėjimo mokytojai, neapkęs
dami naujos dvasios, dUiaugizsi, 
kada caro tarnai plaka platintojus 
naujo mokslo ir žudo juos kalėji. 
muose ar požeminėse olose SzaĮlos 
Si bei įjos. Jie sako: — Tie žmo 
nės platina motcslę ue tik priesz 
valdžię, bet ir priesz tikėjimę.

Piiesz tikėjimę? — Kasi i n kas 
daugiau padaro priesz tikėjimę: 
ar tikėtojai, «r netikintiejie?. Gir
dėjau tikineziuoaius sakant: — 
“Pakol mes gyvi, mums uiteks 
pragyventi, o toliaus — 
ne praeis suimtas metų, o lietu
vystės neliks nė dvasios: bus su
ras skolinta ir supnavoBlavinta!”— 
Tai, kę tikintiejie pranašauja.

Priesz tikėjimu?
Tikėjimas! — Ka* yra didiiu, 

prakilniu, — nesiduoda tampyti 
ant surukusio kurpaliaus, netar 
nauja apdangalu saunorysteL Kas 
yra tikėjimas-? Kaip raszte apie 
jį pasakyta? — Pasakyta: “Tikė 
jimas yra Sz ve n tos Dvasios įkvėp
ta dovana”. Todėl tikėjimas te 
gul bus didžiu daigtu, tegul nie
kas nebando kitų tikėjimę mauti 
ant savo kurpaliaus. Kodėl gi 
“tikėjimo mokytojai” bijosi nau
jos dvasios ap*ireiszkimų?— Kad 
jiems isz “tikėjimo” ueužtruktų... 
Negalima vienog netikėti į tai, 
kad “Kaip saikuosi, teip bus tau 
atsaikuota”.

Prabudus dvasia tur plastėti ir 
gyvuoti, jos veikimo neįstengs 
sulaikyti vergimui žmonių pada
rytos užtvaros, nė iszkeikimai, nė 
saunorių neapykanta. Ji turi ant 
galo uivieszpatauti kaipo teisybė, ' 
lygybė, brolystė, meilė!

• Pusdavatkės Vaikas.

szvies', skaisti,
Drumslėa už

uivakar buvo 
apkimiuėjusi, 
L ingi ūkai —

Szip

, 135 metus; Bsnonijoj L. Tarsn- 
i tius. Markaus sūnūs, ir Arminu- 
* me M. A poniu* — 140 m.; Teitu

la 137 m.; Velejatiume prie Pla- 
> centijos szeazios y pa tos turėjo po 

110 metų, keturios po 120, viena
, 140 m. Isz istorijai žinomų žmo 
i mų nekuriu teipgi yra ilgo am

žiaus susilaukę. Teip antai Cato 
Censorius, būdamas 86 metų se
nas, užsiiminėjo vicazpatystės rei
kalais su visu jaunikaiezib karsz- 
tumu, neparodydami jokių pėd 
sakų nusilpnėjimo proto ar atmin 
ties. Terentius Varro susilaukė 
beveik szimto metų, ir apie jį ga 
įima pasakyti, kad teip ilgai dir
bo ir raszė, kaip ilgai gyveno. 
Plato numirė sulaukęs 82 metus 
amžiaus ir iki paskutinės savo gy
venimo valandos jis ne perstojo 
ant mokslų lauko dirbti. Isokra 
Us, būdamas 94 metų senas para 
szė sivo garbia u *ię veikalę Pana 
ihonaikus. Chrysippus savo 80 
metuose amžiaus pradėjo raižyti 
knygę apie logikę; pati knyga 
liudyja apie tvirtumę jo dvasias 
kų pajiegų. Kleanthes lavinose 
vo mokytinius būdams 89 metų 
senas. Sophokles susilaukė 100 
metų amžiaus ir paskutinėse savo 
gyvenimo dienose paraižo t rage 
diję Oedipus Coloneus. Jokiam 
poetui teip puikios tragedijos da 
nepasisekė par«siyti. Garsus po
etas Simonidea, būdamas 80 metų 
tenas, ėjo dar lenktynėms su ki
ta s tiliavime. Rymionis Marcus 
Valerius Cotvu« turėjo 100 metų; 
tarp jo pirmosios ir szesztoeio* 
konsulystėa perbėgo 47 metai

lepiaikio. Teip-jau senas buvo 
Metelius, kurs per paskutinius 22 
metu* savo amžiaus b|uvo vyriau 
siu kunįgų. Ų iintuS F.bius jau 
gana vėlyvame amžiuje tapo |>a- 
paskirt ta suguru ir tę urėdę jis 
dar pildė per 62 metu. Livia, 
Kutihau* moter s, turėjo'97 me
tus; Terentia, Cicerono moteri* 
103 metus; Clodia. AuĖdiaus mo 
taria, 115 metų. Ajmrt tų, Hie- 
ro, Sicilijos karalių* susilaukė 90 
metų amžiaus. Masimssa susi
laukė labai gilios senatvės ir 
vieszpatavo 60 metų. C>cero,aa- 
vo ra-zte ap c senatvę, pasakoja 
apie jį. kad j>a uet laike smar
kiausio lytaus ir sza ežių niekada 
savo galvos nepridengdavęs. Ge
orgu* isz L »o u U u m, mokytojas 
Įso
3* gana gerai pasilaikė budim* 
107 metus senas. Tokio jau kaip 
Isokrates amžiaus kusilaukė teip
gi Pythsgorietis Xenophilu* isz 
Chirlcia; iki pat ssvo myrui -jis 
buvo laimingas ir garsus kaipo 
moksli nežus Pasakojam* teip
gi, kad Arganthonius isz Gadei, 
būdamas 40 metų amžiaus pasi- 
szventė viešpatystės reikalams ir 
tarnavo jai |>er 80 metų. A*’n:u* 
Pallio treczioje savo istorijos kny
goje pasakoja, kad Arganthoniu-i 
gyvenęs pilnus 130 metų.

Nauji rasztai.
Paslaptys Magifo* bei Spiritiz

mo azvleaoje nioknlo. Pagal aveti- 
iiiu.m szaltiniuM lenkiaskai su ta Ine 
F. J., verte J. Įraukta. Cbicago, 
Iii., spauda ..Lietus o***, 1903, 
pal. 202.

Daugumas lietuvių yra ■ ma’ę 
kur nors miestuose, teip vadina
muos balaganuos, visokius paro
dymus „aztukų”, kup antai per
dori m ę peiliu rankos, isz kurios 
kraujas vienog nebėga, virimę 
kiau'zin enės skrybėlėj; sukiszimę 
į gerklę ilgo nuo masto peilio, 
pražuvimu pinigo isz surisztoe 
mazgan skepetaitės ir tt. Yra tai 
paprastos monininkų aztukoa, bet 
yra ir daug painesnių, kurių žmo
gus isztikro nesupranta, kaip jos 
yra padaromos, Tokiame atvėju- 
je tariama, kad darytojas jų at 
lieka tai su pagelba dvasių, su ku 
rioms jis turįs susineszimę. Mie- 
riu szio knygutės yra parodyti, 
kad niekas nėra cziaf daroma su 
pagelba jokių dvasių, bet vien 
per monininko miklumę, gabumę, 
iszsilavinimu ir prie to su pagelba 
visokių tam tikrų prietaisų. Ka-, 
dangi visas apraszymas tų magi 
jos ir spiritizmo paslapczių remtas 
-yra ant mokaiiszkos atžvalgos, tai 
ir skaitymas knygutės paprastam 
skaitytojui bus gal kiek sunkokas.

Vietines Žinios.
— “Lietuvos” redaktorius' p. 

Ssernas jau antra aanvaite ser- 
g“-

— Namuose po nr. 4429 State 
ui. Frank Lew:s su kirviu nuga 
labijo moterį Stella Wright. Už 
muaztoji gyveno persiskyrusi bu 
savo vyru ir užlaikė namus, ku
riuos Lewi* gyvena Pėtnyczioj, 
parėjęs namon girtas Lewis paė 
mė kirvį :.r skėlė nepatėmijusiai 
nieko gaspadineiį galvę. Suartsz- 
tuotas Lewis teisinas , kad ne jis 
tai padaręs, bet degtinė. Vedant 
į policiję jis iszsitraukė isz anesio 
barzdaskutį ir rėžė sau po kaklu, 
bet visai nepasipiovė. Nugaben 
ta jį į ligonbutį, o paskui, žino
ma, eis po audu.

— Už elgėtavimę likosi au- 
aresztuota 30 metų senumo mote
ris Cėci lis M e) mer ir jos maža 
3 melų dukrelė. Suaret-ztuotoji 
turi namie sergantį nuo kelių mė
nesių vyrę ir dar 3 mažus vaike 
liūs, kurių ji vieuę negali jokiu 
budu užlaikyti, kadangi jokio 
darbo ne gali gauti. M*t žmogui 
ne Valia vogti, ne valia praazyti 
pagelbo* elgėtaujant; jei darbo 
teipgi nieks neduoda — stipk i*z 
bado!

— Saliune Ch. Wendt, nr. 608 
L'ncoln avė., terp siuvamų maši
nų agento Geo. J. Jordan ir sa 
buniniako kilo ginezaė dėlei 60 
centų. Besiginczyjantiejie, nega
lėdami susilaikyti žodžiais, Užsi
traukę revolverius, pradėjo szau- 
dytis. Jordan, gavęs kulbę į kak- 
lę, susmuko, o aaliuniniokę nuga 
bentt kalėjimam

—- Buvę* studentu Robert 
Smith Parka apskundė Northwee- 
tern umversitetę ant 50 tukstan 
ežių doliarų allyginim > už tti, 
kad jis kaipo studentu prie da
rymo eksperimen'ų su ekspliodUa 
janeziau gazais Gj>o ękspliosijoa 
smarkiai sužeistas.

1 I
— Mokyklų komisija* pakėlė 

a'gas visiems vieaių mokyklų nns 
kytojams ant 50 doliarų daugiau 
per metus. Mokyklų perdėtinmi 
pakelta nuo 7000 ant 1000O do 
barų mrt'n^s alg<>«. Užgiriu leip
ui atidaryti 20 nsujų mažiem* 
vaikams ir 21 vakarinę mokyklę.

policija sugavo nuo seniai j<u 
jieazkomu du galvažudžiu, no 
erę Nath n Kankina ir haltveid| 
Joeeph Msloney. 15 d. gruodžio 
jie uimuszė krautuvės savininkę 
Jonę Koonsman isz South Bend.

— Policijos azefaa O’Netll rei
kalauja, kad miestas paskirtų bė 
gantiema met ims ant pridengimo 
policijos departamento kaeztų 3 
736480 doliarų, taigi .286932 do- 
liarų daugiau negu pereituoa me 
tuos.

Pabėgę* i-*z Chicagos Inivęi ken
kta be’is Martin Howe, kurs buvo 
sūdytas už užmuszimę Jame* F. 
liarty, tapo dabar sugautas 
Springfielde, Mo. ir pargabentas 
atgal į vietinį kalėjimę.

— Tarnaujantis ant geležinke
lio stacijos Chicago, Burlington 
&. Quincy vagonų sujungėjas 
Charles Moeney, pereitę pėttty- 
czię, bejungiant vagonus likosi 
terp jų sutrintas.

— Pereitos |>ėtnyczioe rytę ap 
degė dirbtuvė „American Fold'ng 
Bos Co." ant West Madiaon sL 
Ugnies blėdies padaryta 
lukstnnczių doliarų.

— Ant 51 ulyczioe ir 
avė. susikriiiavimo. Beit
tavorinis trūkis užbėgo ant sker
sai bėganeziostytkario. Sužeistos 
likosi trys y pa tos.

ant 15

Archer 
linijos

Drangysczin Reikalai

Senovės žmonių amžiaus 
ilgis.

Pasitaiko rodą ir dabar kaip 
kur žmonės, kurie susilaukia gi
lios senatvės, siekianezios kartais 
szimtę ar daugiau metų, vienok 
skaitlius ilgai gyvenanezių žmo
nių senovėj buvo didesnis. Keie- 
tę paveikslų parodo surinktos lai
ke ciecoriaus Vespasiano vieszpa- 
tavimo statistiszkoe ži
nios apie ilgai gyvenusius žmo
nes. Ir teip: Parmoj trys žmo
nės susilaukė po 120 metų; vie
nas Brixellume susilaukė 125 me
tų; Placentijoj vienas gyveno 130 
metų; Flaventijoj viena moteris

Pasiguodimas.
Grinorius (kavę gerdama): 

Szimts velnių! du mėnesiai esmi 
Amerikoj, kas antrę sanvaitę per
ku kavę, o nė syk negavau jos pa
valgyti! Gaspadinė man vis tik 
skystimu gert duoda,o tirsztimus, 
ragana, pati suryja.

REIKALINGAS Geru zeceri* prie 
“Lietuvos” spaustuves tuojau*.

fl 1 III tariau M po*L iu «T9 a. 11* I * * H brozai*- H* tai vienatinA ■ S I I I I I IM snt hlbll> "u iotyni*- DlUllJU5^'1^k:r.\X.”?;:
■ rul ar moterri; ii knyga bu* 

▼ortą *k00. dabar gaunama vien pa* agenta Ant. 
tamaitl, *140 S. Morgan *U, Chieago. Ilk tiku* 
•1.00. Pinigu* siuskite vien registruoUm lalike.

•‘PONAS Ir MUŽIKAI.”
Teatras (r Balius.

CAICAGO. V. K ud i rito* G i ed ori u Dr- 
te los* teatr* “PONAS ir MUŽIKAI” ne
dalioj, 1 V***rio, Freibelt Turner tateje, 
B417 S. Halated Si., terp 34 ir 35 ui. Pri
sidės 6:30 vakar*. Tlkletai po 25 Ir 35c. 
Drama “PONAS ir MUŽIKAI” peistato 
paveikslais* baudžiavų* laiku Lietuvoje, 
■uredyta 5-*e aktuos*, kurioj* bu* 13 
aktorių už i manei i u vieta*: kunigo, ponu, 
žydu, mužiku, vyru ir moterų. Yr* tai 
puiki iaiale, interesuojanti • kiekviena 
žmogų. Ka* Ja loasiant matys,džiaugsi* 
i*r savo pamatymo. Todėl visu* lietu
viu* ir lietuvaite* kviecxiame pasirengti 
ant *zio gražaus perstatymo.

KOMITETAS.
ANGLYS DYKAI! Jeigu nori gau

ti dykai izmotuka kieto* anglies, kuriu 
ne už pinigu* dabar negali gauti, tai ne- 
pamirszk ateiti ant 6 didelio baliaus, pa
rengto Jaunu Amerikos Lietuviu Pasi
linksminimo Kliubo, nedeiioj, 15 d. va
sario, 1903, Freiheit Turner saleje 3417- 
21 8. IIai*tad et. Prasidės 4-ta vai. po 
pietų Muzika pirmo* kliaso* po direkci- 
1a pagarsėjusio profesoriau* Fr. Kiefer. 
nženga35c. y pa tai. Bu* tai vienas i*s 

dailiausiu ir linkamiaulsiu lieluvinku 
bailu priesz užgavene*. Kožnaa bu* (šir
dingai ori i m ta* ir ra* sau llnkimesni va
kar* negu kur kitur. Paguodota* baltu* 
dėl paguodom žmonių. .Visus uirdingai 
užpraazome. Komitetą*.

Chicago. Parapija ApveisdoB Dievo 
tur****vo treesia metini pikninka raba
to j, 4 d. Ii*po* (Forth of July, 1968; dar
že Belui ng* G rovė, Riversid*, Iii., todėl 
meldžia visu kitu draugyscslu nedaryti 
toje dienoje bailu nepikninku, Idant vie
ni kitiem* neužkenklumem.

Kleboną* ir Komitetą*.
Parapijos Apv. Dievu Bekr.

A. Peczlukais, 668 8. Union *l.
Chicak). Parapija Ą&. Dievo ture* 

•avo pirma metini bailu ant naudo* baž- 
nyctio* nedalioj, 3 d. gegužio, 1903, Na
tional Micj* pn. 585-577 Centre av*., ker
te 18 ulycsioa. Antbaliau* bu* leista* ant 
Issioazimo geras siūlau, ka* italaime* 
džiaugsią. Toje dienoje teiksi* kitoa 
draugyste* nedaryti balių ne teatru.

Komitelaa.
Chicago. Dr-te 8z. Petro ir Povilo ant 

salo viso metu *um*žiDo iki 61.00 iuatoji- 
mo mokesti naujai instojantiema į Dr-le 
sąnariam*. Dr-te* mitingai yra laikomi 
paskutinėje nedelioje kiekvieno mene
sio, 2 vai. po pietų, Apveizdo* Dievo pa
rapija* saleje, kerte 18 ir Union ulyeziu. 
Todėl norinti insioti in Ka. Petro ir Po
vilo Dr-te teikais ateiti ant mitingo ir 
bua nonai priimti. Pasiskubinkite pa
kol pigu* instojima*. Komitetas

(»-l)
Chicago. Dr-le Simano l)auk*uto,*nt 

pereito susirinkimo nutarė palikti pigu 
instojimoiki 1 d. Liepoa. 1903,tik poli. 
Todėl norinti pnsiraaayti in virta minė
ta Dr-te, pasinaudok isz progos. Sekan
ti* susirinkimas bus Nedeiioj td Vasa
rio p. Laudahskio saleje, :t30l So. Mor
gan Si . Kert* 33-caio* ui.

Sim. Daukanto Dr te* Komitetas.
Chicago. Nedeiioj 1. Vasario. 1903 m. Į5' 

Jaunu A metikei* Lietuviu Pasilinksmini
mo Khubas laikys savo menesiui susirin
kimą, saleje Jurgio Pupausko. 3400 Au- 
burn avė pirma vai. po pietų ant kurio 
kožnaa sąnarys turi neatbūtinai pribūti, 
nes yra labai svarbus dalykai ant ap- 
asuekejimo. Norinti prisiraazyti tegul 
ateina po virs* minėtu adresu. Admi
nistracija yr* sekanti:
Adolfas Zachareviczia, prez , 846 32 Pl.» 
Pėt.Jaksztis, Vioe • prez.
J. Bagdžiunas Prot s*kr ; 931 -33-rdSt. 
Albertas Ko*iiler, Fui. Sek r.
Adomas Zachareviczia Kaaienu*.

Naujas Žodynas.
Žodyną* lietuviuko* ir angliuko* kal

bu. *ut«i«yiM Antano latlio.ChScaru,III., 
Ils/?, tvrinti* puslapiu 3sM>. dabar, yra 
gatava*. Yra ui pirmoji dali* hatuviu- 
kai-an<liuko iodyno, kuri tai di- 
diiausia ir (Tyriausia knyga iu 
visu tūly* saiol italei* t u lietuvi**- 
ku-snglisaku žodynu Kasi (e jame visu* 
lietuviuku* žodžiu* i*i<uldytu* anglių 
koje kalboje ir kiekvienu žodi* pa
ženklintu kursi votn* Ii taroms *prie ko 
kio>is gramatikos skyriau* priguli l>a- 
bar jau nebus vargu isuimokinti gerai 
angliukai kalbeli, kadangi turite kny
ga, kurioje surinkti \ i*i hetnvistki žo
džiai ir luguldyti angliukoje kalboj*. 
Tik tu nemokės angliuku* kalbiai ka* 
tingės mokinliesi, arba puigaUe* *3 ant 
nusipirkimo uio* knygos. Knyga turi

tuose, grąžą u* mėlyno audimo apdarau**, 
aat nugara įsupauctusidabrinėmis !i- 
tarotni* loatitnlu Preke    .*3.00

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendorius spaudi n tu Peterburge . i 5c

>ud*u< irrru fMtnukioitnu spaudiniu 
TUž*j*................................................... ,'.35c

Monu Knyga.
I>»b*r luejo t*s *p*udo* nauja monu 

knyg* po vardu: Pulapty* M*<ijo* bei 
Spiritizmo »xvi«-*oje mokslo. ISfal •ve
žimu* kultiniu* )*nkiuk*i »įit*i*e F J., 
lietuviukai vert* J. loiuki*, Chic*f°< H*- 
ĮSOS, pu*). 263. l>abar jau ■* monu kny- 
r<<mi* niek* li*tuviu uepritfžudine*. ne* 
riutipirk* ui* knyga atraaiA joje visu 
monu ir burtu p*alaptl*.*upra*ile ja*, nes 
yra aiukiai apruiyua ir paveikslai* pa
rodyto* vitoa ju pulaply* ir budai Ju da
rymo. Nelik kad ju suprasite, bet no
rėdami ir |*ty* tokiu* monu* daryti iu 
jo* lusimoknuile. Preke ...........50c

ARMONIKAI, 
■ųiortaoil i* pn*« **r*i*«U**i
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gauti ■«< kitelio** visokia

DAMIJONAITIS & CO., 
1111 S«. Halitod SU. CHICAGO. ILL.

Ridlialisihs Isigydymts:
Iko, papuftiii ano vvldn, plauku nutilpimo. ui*i. 
kn-riMuu Ir viaoklu Ilsu. Mr» duodame md» Ir 
gyduole, su dmkuotu aprsit mu kaip Ja. v»rUMi 
Būtinai rvlk aprMytl lir* •' niptotnu*.
Dr, Brundiat».Brdway A M.Sth iL.Brooklyn.N. V

Fabrikuotas maistas.
Sveikatos užveizda rūpintai 

kiek galėdama kad užkirsti keli 
fabrikavimui maisto. Nesažimsz- 
ki fabrikantai iszdirbdami mais 
tus nepaiso apie ju geruma. U- 
kęsai daug prisidėtu randui už 
kirtime fabrikantams kelio jeigu 
tokiu tavoru arba patentuotu me
dicinų visai ne pirktu, o ju vieton 
pirktu tiktai tikrus tavorus, svei
kus ir naturaliszkus maistus ir 
vaistus. Trinerio Amerikoniš
kasis Kartusis Vynas (Tnners EI 
ixir of Bitter Wine) yra tikras ir 
geriausias kraujo valytojas, duo
dantis apetitą ir sudrutinantis 
nervus. Jis atveda visa orgara 
prie naturaliezko veikimą, priduo
dama* kunui gražia cera, pilvui 
žlebcziojima ir muskulams tvirtu
ma. Jis yra dirbtas isz gryno 
vyno ir gydaneziu žolelių. Ne 
yra vahtu ant viduriu suliuosini- 
mo, bet praszabna ju užkietejima 
ir gelbsti žlebcziojimui. Ant 
pardavimo visose aptiekose ir pas 
pati fabrikanta, Juozapa Trineri, 
798So. Ashland ave.,Ch:cago,lll.

GAMTOS ISTORIJA 
PUSK. PSVILS BER¥0, 

verte D-raa Bacevlczta..L GYVULIAI.
Man rodosi, kad iŠ 

musų protavimo tūli iš jus 
neužganėdinti; Tai ką gi 

^ar JU8 norėtumėte pridėti 
prie to? — ,, Meldžiamas, jia- 

Jra ierteCtate. tak ^^k mums tamista, prie ko 
takrauje. gyvenanti priskirsi varlę (|>av. 20)? Juk 
tikru7?vynuslurinti ant žemė# ir vande-

nyje. Tai yra ji iš dalies žu
vis, o iš dalies reptilija.” -- Ištikro teip yra, 
jūsų jmtėmyjiniai, turiu jum» pripažinti, yra 
gana svaraus, bet visgi jus klystate. Juk 
varlė negyvena iš dalies vandenyje, ji gyve
na tiktai ant žemės. Teisybė, ji šoka į van
denį net nio mažiausio pergąsdinimo ir pasi
slepia vandenyje, bet jeigu ji ii vandens neiš
kiltų į pavytį ir jeigu td galo savo nosie* neiš
kištų i* vandens ant atsikvėpimo oro, tai ji 
prigertų. Ant paveikslo, tūli žmonės gali, 
pasinėrę vandenyje, išbūti mažiausiai dvi mi
liutas be atsikvėpimo ir neužtrokšta, varlė 
gali be atsikvėpimo vandenyje pabūti daug 
ilgiau, vienog neilgiau kaip valandą laiko, 
išskiriant tiktai žiemos laiką, kada varlės ap
miršta ir guli vandenyje kaip negyvos. To
dėl jus dabar aiškiai matote, kad varlė teip
gi yra orinti gyvulys, kaip kad driežas ir an
gis. Vienog ne per visa savo gyvenimo amžių 
įAarlė buvo to\ia. Kada ji buvo pumpe arba 
buožgalve, kaijčjau kiekvienas iš jus žino, ta
da ji gyt^eun vieninteliai vandenyje ir tuomet ji 
buvo vandMiniu gyvuliu. Todėl tas tai yra 
gyvulys, kuris, kada buvo suvis jaunutis, 
buvo vandeninių, o kada jierėjo savo kūno 
metainorfoijĮ arba atliko visą savo permainą, 
tada jis pastojo oriniu gyvuliu. Užtai varlės, 
arba grupa gyvulių, kaip ana želvės, sala
mandros ir vandeniniai driežai priklauso prie 
grujMJS, kurią vadiname amphibijų grupa, ar
ba grupa gyvulių perle idžiančių dvejopą-gy
venimo formą.

A|>art to yra dar kutas skirtumas terp 
amphibijų ir reptilijų. Ištyrinėk varlės odą, 
— na, ar ji nėra drėgna ir maž-davg švelni, o 
dabar jiąžiurėk į angies, — ar tosios teipgi 
oda yra švelni? — ,,Ne, jos visa oda yra ap
dengta su žvynais." — Ar su tokiais kaip žu
vies? — „Teip.*’ — Na, tiktai -dar kartą pri
sižiūrėk gerai, juk ajieirikai. Matai — 
žvaigždžuves žvynai yra suvis kitokį, nes jei
gu ją neatsargiai čiupinėti, tai tuojaus kele- 
-------------- .. — tas tų žvynų nubirtų^ 
b. L------------------- Bet su angies žvynais teip
fr neatsitinka, nes tą, ką

fejdfr va< i i 11 i žvynais, tai yra ne
nai. ln-t <slo* susi ra i- 

rtymai. Todėl tokiusžvy- 
nūs ir vadiname netikrais iw-. —p. ' ĮVyiUlį^_

Pv. to Vertobraiai amflbi- Daliar, kada jau i>er- 
ta vl^torayjĮ korįra^jau-žiurėjome tas grupas, at- 
nu. ant oru, kada su ' “njuirt<)jęin)e (jar 
suaugo ir prrėjo pi-rtnaina. . . . , . *• nors trumĮiai, kadgerj>us 
galėtume jas atmįti. Heptilijo* y n. Oriniai gy
vuliai; jų oda yra apdengta su netikrais žvy
nais. Amphibijps yra vamleniniais gyvuliais, 
kada būna suvis jaunučiais, o oriniais, kada 
jie būna pilnai išsivystę, jie turi nuogą odą. 
Žuvys yra 
apdengta su 
kito atsiskyrę,

I. Mammalijai arba žindanti žvėrys.
11. Žmonės. Pradėdami susųiažinti su 

žindančiais gyvūnais, pirmiausiai jiaimsime 
ant peržiūrėjimo žmones, nes žmogus priklau
so prie tos pat gyvūnų kliasos ir jis stovi ant 
augščįausio terp gyvūnų virbalo, jeigu ne iš 
kūno sudėjimo, tai bent iš proto.

Aš noriai sutinku, kad žmogus turėtų 
atskirą grupa; ries jis yra protingesnis už vi
sus kitus tos grupes sąnarius. Bet ant va
landos užmirškime apie savo protiškus skir
tumus, apevarstinėkime tiktai savo kūną. 
Siame atsitikime mes juk negalime užsiginti, 
kad mes nemėžai esame panašus beždžionėmis.

Mes vaikščiojame stati ir stovime tiesiai 
ant savo dviejų kojų, o beždžionės ne; mes 
(urime stiprias ir jauslias rankas, su kurioms 
per pagellią nykščio galime viską stipriai su
gniaužti ir viską jausliai jausti. Musų kūnas 
yra beveik visai nuogas, be plaukų, kurie 
tiktai ant musų galvos ir veido randasi. * 

Žmonių Veislės sąnariai, kurie yra išsi
skirstę ant viso žemės paviršio, nėra panašus 
vieni kitiems. Net ir musų pažįstamųjų tar
pe matome skirtumus: vieni iš jų yra švie
saus, kiti tanisaus veido; vieni didesni, kiti 
mažesni ir tt. i paveikslan, švieaaplaukis da- 
nietis nėra panašus mažam ir juodplaukiui 
italijonui. Bet visi Europos gyventojai turi 
baltą odą, re^uliarišką gymį, tiesią nosį, dik- 
čiai atsikišusijas pažandės ir švelnius lyg šil
kinius, kartais garbiniuotus plaukus (pav. 
21). Chittiečlai (pav. 22) turi gelsvą odą; jie 
turi juodus ii| šiurkščius plaukus, įžambias 
akis ir atsiki&isius dantis. Negrai (pav. 23) 
turi juodą odą, garbiniuotus, lyg vilną, plau
kus, labai atsikišusias jiažandesir labai plokš
čias nosis. Siaurinės Amerikos indijonai 
(pav. 24) maį-daug yra panašus geltonajai 
veislei, bet jie įprastai yra augalotesni ir 
tvirtesni, e jų oda yra rausva. Apart tų yra 
da ir daugiau rasų, bet kitos nėra teip svar
bios, kaip tos. apie kurias dabar tikką kalbė
jome. Todėl‘mes tuomi tarpu perkratinėsi- 
me tiktai Europos baltąją rasą, Azijos gelto
nąją, Afrikos juodąją ir Amerikos raudonąją 
rasas. Bet turime atminti tai, kad baltiejie 1 
žmonės, būdami už kitus apšviestesni, pramo- 
ningesni ir gabesni, išsiplatino po visą svietą, 
o kur jie dideėniame skaitliuje apsigyvena, 
ten silpnesnės tautos, stovinčios ant žemo kul
tūriško laipsnio, nyksta. ;

tikrais

tokio

žvynais, kurie viens nuo

Pv. 21. Baltosios rasos i m ogus. Pv. 22. Geltonosios rasos žmogus.

Tūlos rasos, kaip antai Australijos čia-

būviai, yra mažo ūgio, turi juosvai odas, sta
lius, juodus plaukus ir labai mažas galvas. 
Jie įprastai gyvena grupomis ir neužsiima 
nė apdirbinėjimu žemės nė auginimu nami
nių gyvulių, apart šunų. Jų protiškas išsi
lavinimas yra labai žemas,. Kitose svieto da
lyse yra dar ir toki žmonės, ką nežino net nė 
kaip sau ugnį pasigaminti.

Pv. 23. Afrikos negrą*.
12. Beždžione.

Pv. 24. Amerikos Indijon**.
Prie (svarbiausios bež

džionių grupos turime priskaityti tris dideles 
veisles, kurios maž-daug yra protingesnės uz 
kitas ir labiaus panašios žmonių veislei.

Pv- 25. Orangutangu. Pv. 26. Gori 11*. Pv. 27. ( im paazt. 
(Bornejos) ~ (Afrikos) , (Afriko*)

U tų beždžionių yra seniausiai žinomas 
oranyutanya^ (pav. 25), kuris gyvena Borne- 
os giriose. Jo stuomuo kartais pasiekia ketu- • 
rias pėdas augščio. Gaboono pakraščiuose ir 
Guinėjoje gyvena didėsės goriUo* (pav. 26). 
Gorillos yra labai tvirtos ir didelės. Jos kar
tais turi šešias pėdas augščio. Čimpanzė teip
gi tuose pat kraštuose gyvena. Ji labai retai 
užauga daugiau kaip keturias pėdas augščio.

Tos beždžionės neturi uodegų; jos vaikš
čioja ant savo dviejų kojų ir raukų, bet pa
na udodamos ėjimui rankas, pasiremia vien jų 
krumpliais, o kartais jos net stovi tiktai ant 
savo dviejų kojų, lyginai kaip žmogus. Jų, 
kaip ir visų kitų beždžionių, didysis pirštas 
yra visada atskirtasuuo kitų piritų, teipkaip. 
musų nykštys nuo piritų ir pertai joe gali 
lengvai visur laipioti. Jos gali nusitverti už 
medžių šakų teip gerai kojoms, kaip ir ran
koms. todėl jas kartais ir vadina keturran- 
kbmt, atba ųuadrumanais, o žmones dviran
kiais, arba bimanais.

• Tos didėaės beždžionės gyve
na mažomis šeimynomis ir, paly
ginus su kitais gyvuliais, jos yra 
už kitus protingesnės. Sugavus 
jaunę beždžionę galima prijaukin
ti ir galima išmokinti net atlikti 

t. 38 Afriko* ^šokius patarnavimus prie namų, 
be-zdžiooė. Apart tų yra ir daugiau viso

kių beždžionių teislių. Jos gyvena šiltuose 
kraštuose abiejų žemės puskamuolių. Jos be
veik visada vaikščioja po girias-didelėmis 
kuopomis, linksmos, krykštai!dainos, siaus- 
damos ir užkabinrdamos vieną, kitg., Jdajtina- 
si jos vaisiais.

13. Šikšnotspatniai. Dabar pradėsime 
kalbėti apie šikšnotsparnius. Man rodos jus 
labai nusistebėsite iš to, kad aš priskirsiu 
šikšnotsparnius prie jtienžindžiu. Kaipgi? 
Juk jie turi sparnus! Teisybė, jus galite jį 
Iškaityti už paukštį, nes jis gali lekio
ti teip kaip }>aukštis. Bet, kad jus perti
krinti ir prašalinti iš jūsų galvos abejonę, aš 
praeit^jjj naktį išstatęs žiburį prie atviro 
lango musų mokslainėje vieną šikšnotsparnį 
sugavau. Ir štai aš jį dabar turiu šitoje skry
nelėje, į»o stiklu. ----- 
prie jo ištyrinėjimo.

Pi

Todėl dabar imkimesi

Iš pirmo pažvelgimo, 
patėmyjame, kad jo ku- 

yra apdengta* ne
, I >1 nnksrioms, bet plaukai*, o 

yra jiapuošta pora il- 
au»ų, ir be abejones jas 

» i . dar nesate mate tokio paukš- Pv. 29. hikMiotsnurni* . r r,-,
(pienžindis). Sikšnot Č1O, kUTlS turėtų aUSIS. Del 
sparai* neturi jokiosn* išrankesnio ištyrinėjimo, 
ri plauku*, auiis ir dan-** iStmsiU JĮ IŠ jo kalėjimo^ 
ti«j Jo sparnai pasidaro paimsiu ašji sužnypliukėms, 
ros ir krutinės odos; juosbe t atsargiai, kad nepažeisti, 
palaiko jų pirčių nusitę Kodėl teip? Dėl to, kad jis 
yra labai naudingi prie turi dlMltl* ir kaip 00-
žemdarbyste*. matant galėtų man į ranką 
Įkąsti. Jus, turbut, dar negirdėjote, kad 
paukštis turėtų dantis, ar ne? Vienog dabar 
aiškiai visi matote, kad šikšnotsparnis neturi 
nė snapo, nė plunksnų, bet jis turi dantis, 
ilgas ausis ir kailį, tokiu.budu jis negali bū
ti paukščiu. ' 4

- Dabar pažvelgkime į jo sparnus. Juos 
teip pat turime labai atsargiai ištyrinėti: — 
Štai aš jo vieną sparną visai išplečiami r da- • 
bar matote, kaip tas šikšnotsparnio sparnas 
labai plačiai skiriasi nuo paukščio sparno: 
ant jų nėra jokių plunksnų ir jie išžiūri. lyg 
plėvės. Jie yra išsiplėtoję per išsitęsimą šo
nuose krutinės ir nugaros odų, kurios yra 
teip sulipusios į krūvą ir teip .plonutės, kad 
net išžiūri lyg plona pievutė. Toji plėvė, ar
ba sparnai tęsiasi nuo pečių iki kojų ir laiko 
apdengusi visus rankų ir kojų pirštus, kurie 
Lyg lytsargį išskečia ir sutraukia.

Užtaigi dabar, kad pamatyti, kaip musų 
šikšnotsparnis gali panaudoti savo tuos na- 
vatnus sparnus, mes jį paleisime — tegul jis 
palekioja. Matote, jis lekia tingiai ir sun
kiai ir rodosi lyg nežinotų kur lėkti. Ar gali
te man pasakyti, kodėl jis teip lekia? Aš mi
sti j u, kad jus tai žinote. Teip yra dėlto, kad 
šiądien yra giedri diena, saulėta, šikšnotspar- • 
nis privengia šviesos ir jis niekuomet nepasi
rodo ant lauko be prieblindos, užtai mes jį 
vadiname naktiniu gyvuliu. Ak, langas at
viras; dabar jis galės išlėkti ir išlėkęs kur 
nors tamsioje skylėje arba skiepe pasislėpti. 
Ten jis, suglaudęs savo sparnus, su savo ko
jų nagais pasikabinęs žemyn galva, miegos 
jer ištisą dieną, o vakare pabus vėl ir lėks

(Toliaus bue.)



t Pajieszkoiimai.
Pajieszkau Jono Geczo, Kauno gub? 

Raseinių pav.; gyveno Chicagoje. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Joeeph Bernauviczius, 
97 Bolton St., So. Boston, Mass.

Pajieszkau doroe lietuvaites merginos 
ar naszles nuo 35 iki 35 melu ant apalve- 
d i m o. Teiksis atsissaukti ant adreso:

L. Y.,
741 W. 49-th St., Chicago, III.

Pajieszkau Kaximiero Saymonio; pir- 
miaus gyvenoTVaukegan. Ill.;turiu svar 
bu reikalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Al be r t Jacobs, 
924 33-rdSt., Chicago, UI.

Pajiesskau savo brolio, Juozapo Gri- 
gaicsio, Kauno gub., Raseinių pa v., kai
mo Zuikiszkiu. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jonas Grigaitis,
12320 Green Si, W. Pullmao, 111. 

(«-•)
, Pajieszkau Jono Valukonio, Suvalkų 
gub.,2 metai Amerikoj, gyveno Du Boia, 
Pa., vyras didelis, rauplėtas, juodu plau
ku, dar be usu. Kas ji kur užtemysteik
sis man duoti žine. o gaus 910.00 atllgi- 
nimo. Jurgis K i barta*.

Box 7, Frank, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Hermuno Vit
kaus ir pusbrolio, Jono Norbuto, pereita 
pavasari iszv.žiavo in Ashland, Wis. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Ant. Vitkus.

64 N. W. Main SU. Kenosha, Wls.

PIGIAI ant-pardavimo geras saliunaa, 
biznis jau nu<5 seniai iszdirbtas, vietoje 
lietuviu apgyventoje. Priežastis parda
vimo liga.

Ant. Žemaitis,
3352 S. Morgan 8t, Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo gera Buczerne ir 
ir Groeerne, vietoje lietuviu apgyventoje, 
Biinis gerai issdirbtaa, bet liga verczia 
parduoti. M. Fishel,

4357 8. WoodSt., Chicago, III.

Lietuviai pas sava.
Jau 6 menesiai kaip atidariau nauja 

czeveryku šuoreli, kur užlaikau geriau
sius czeveryku “good year vrealth“ drot- 
va siutus ir Mike? Union dirbtus, viso
kio gatunko ir visokiu mieru. Prekes 
mano pigesnes kaip visu. Užprašiau at
silankyti.

Adolf Kangiser,
483 8. Center 8t., Shenectady, N. J.

Aukos ant Kankintiniu
Prisiųstos P Vaicziulaiczio

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
rese ir už 2c. marke, mes prisiusime dy
kai. Lietuviszka kniga, kurioj aisskiai 
iszguldinta. kaip iszsigydint nuo nervu 
ir viriszkonusilpnėjimo, chrooiazku li
gų, galvos, krutinės, strėnų, plauctiu.uir- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatiz
mo. szalczio, kosulio, dusulio, drebejimo 
ranku ir kojų, szaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdancsio kvapo, pucsku, 
karpu, nusideginimo. insipjovimo.ssun- 
vocziu, kaip atsipratyt nuo girtavimo, 
rpkimo, kaip iszsigidyt nuo niežulio ir 
užsikrecziamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyk* dėl moterų. Raszykit 
lietuvisskai, lenkis*kai arba angliszkai, 

Adresuok teip:

Ovvalai Vagiu. Par**ze kun. Detnhakl*. lai 
leido Suaiv.Lietuvi* Laisvamanių Amerikoj*. 
Su autoriau! pav.-ik >lu Ir pavetiCMslta Loakoo- 
no (trupa. KnygetS patiekta reikalui pakMi- 
mo osoterissHs. Ji aurvdo prtežastl* <tetel 
kuriu motortaik* tapo žemesne už vyriuk! ir 
paduoda rodykle t ant jo* pakėlimo...... M5c

Gyvenijno Vaizdeliai susidedanti lai asituoalų 
aakanciiu it rusių paaakaloaiu: Atsisveikini
mai ; — vašia; — Kai Kaltu; — Gatvės val
kai; — Pnparciio giedu; —Minko Sargu, 
— Signalu, — Keleivis......................... 15*

I*s knr atsirado musu naminiai gyvuliai Ir au
ginami augmenys? Pagal Lanksvtosiu, sutaisą 
Saernat, Chicago Iii. 1801 m. Puslapiu 71 
Su pa velk statei*.........................................0Oo.

Istorija Ruanenym Wel*Uju 8x taurinėj A men
ko*. Apraišo kaip Koliumbu atrado Ame
rika, koki ežia tada žmone* gyveno, koki 
žmones pirmiau*!.? tas Europos pradėjo wa- 
Mūotl in Amerika, kokio* karu buvo, už ka 
karsvo Ir <okiuoai nmtuou; klek pnudentu 
buwo. koki ir kiek kuri* gero padare ssisi 
Žemei. O ant pat salo taip'naši Konstitucija 
Suvienytu VValstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti k lėk etanam Smogui

• esloje A menko* Semeje uywoaaauiam. idant 
suprastu koke* ji* ošia Ūmu turi, ku jam 
vra vale daryti, kas ne vata Turi

O*utun»e, gra**.uoe* apdaruose..........-..•I 35
ACrasiu Skurdyn*.Apraišo ana baisu atsitikima 

kada INU m. maskoliai užpuola aat bakay- 
caio* miestelyje Krakių. mus**, siaudė ir pjo- 

. we nekaltu* žmonis, issgrtova altorius ir už- 
peoat *4jo balsy c si*. Atšakiausiai aprauso 
ta visa atsitikima...................  15v

Metusrtsskaa Lamentortua su notarinis, kate
kizmais ir miatranCurs........................15e

Mokslas apie Žeme Ir kitu* svietus. Jubu.y ir 
pabaiga. A pra»*o kas yra Šerne, iss ko ji su
sideda, «nt ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule. žvaiuždes.menulls; kdįp toli yra 
m kitas žvaigždes; kaa yra pilas o*, kome
tos Ir kito* retai idatonio* twaig»des. Su 30 
sstronomissku abrosellu. turinti tSb pusta 
Siu*. Yra tai vienatine knvga, lis kurios 

krai Smogus gali apsi*iwle*tl...........7 5 v
Drūtuose, gražiuose apdaruose........... *1.00

Nereikia„moketjieĮdolerio^

State Medical Dispensary
OO E. Van Buren Street

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

FOTOGRAFIJOS.
Mano fotografiaaka galerija įmanyta »u naujausiais iazradimo apara

tais, kasstuojancsiais <700. Visokias fotografija* kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo Darba ovaran- 
tuoju, o jeigu kam nors mano darbas nealdabotu, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veaeliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RiishinskaN, lietuvhzkaN fotografas, 
3213 So. Morgan SI, Chicago III. 1 blokas nao lietaviszkos baznyczios.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu,
Vyriszku Ligų.

Chroniszkn, Gėdingu! i

L. N. P. Kliulbas, Toluca, 
J. Jurgutis
L. Babkeviczja
J. Konceviczih
J. Rimkus
J. Ligutis
J. Ligutis
A. Rothe |
B. Sakalauskas 4-
V. Filipavicziįt
J. R&czkauskas
M. Macevicziaį
P. Vaicziulaitis 
Rože Sakalauskiene
M. Rogalzka (lenke) 
M.. Vaicziulaitiene
J. Sakalauskas

III........... 2.00 PEOPLES SBECIALTY HOUSE, 
1444 Canalport avė., Chiratco.lll.

AK REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
ineziavonems gremžtoms Popteru, dry

žuojamu Maaainukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lieluviszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? Raazyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in kraju? 
Raazyk, o gausi prekes.

Mano aptiekoje randant (lElilALNl L1ETUVIMZKI DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir užaisenejusia* ligas

P RAS KAZIMJSRAS BUTKSVICZJA 
specialiste* moterų Ir vaiku Ilgu Priima ligoniu* kasdien uuot Iki S vai. po pietų Pa* mane gau
site: Tikras Palangos Trejas devynetas. Aeisrcs Bromo Halsauia. gydanli kosulį siuvęs ir plaucsiu 
gedima Ateikite ar raitykite Itetuviazkai ant adreso: APHEKA MAGISTRO FORMACIJOS.

D. G1ACZO,
4556 8. Ashland |ave. tarp 45 ir 46-toaul. Chicago, III,

Linksma bus tavo namuose,

lyk. Tavo gromato* bu* užlaikyto* 
paslaptyje, ir apart mui daktarų nie
ks* kita* nežinos kad rašei ir ką rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy- Kurs vmnBLJvja ujcum msvmsm m.a^ •

dama k.hu papildymu bjauri, “vt' ■■>»
papročiu. Jaudama, kad JoaptfJIm.l M “"T1 •
įtakoj; jam (Ulcn l..orij. Jo ,r!- uUičpdmo u»o l».I.P>>b«. b..

dar padėsime tau jas užmiršti.
Ld,putlu, bjaurumu. Uj" ■»»« » -<*•

netikusių papročių, nereikalaujame •
todėl nė šnekėli apie zymptomas ir jų 
priežastis. J U* jau žinot. Mes esame
jau gale keik>. Kaip toli tu e*i ant to Speci jaiiškas prikalbėjimas į

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kągalima apgailestauti tai tą. 

kun vaikičioja diena po dienai iino-

kelio, žinai,! bet kada dasieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties.

pus-amžinius vyrus.
Ar pats esi apkrauta* nereikaj^-

5.45 
10 

5.35 
Phil. Šilimas, So. Boston, Mas*....50 
P. Karvelis ”  15

C Al. Raulukaitis ”  05
V M. Szilalis ”  05

F. J. Makeviczi* ..........15
J. Valauskaa ’’  10
J. Kasparuviezia ’ ” ..........10
T.M.D. Kuopa. Scranton, Pa. 2.75 
Ludv. Varaszevvkis, Chicago, III....... 25
Stef. Ribskis ” “....10
J. S. Pruselaitis, Bluefleld, W. Va...1.00 

Buvo 169 70 
Sykiu 180.25

“AVSZROS Dr-tes” fondai.
T.M.D. Kuopa, Scranton, Pa. .75c

Kasztai prisiantimo

Pinigai pasiusti per Lietuvo* redakci
ja greicziausiai suvaikazcaioja. niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk tede
damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLSZEWSKL 

t>24 33-rd-St. ę'hii-uįroB 111.
Sub Su*. OO. ,

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY. PA 

8. Dominaitia. 1436-Adams.?’.,
8o. BOSTON. MASS.

Nikod. Gendrolis, 262 4-th St.
WORCESTER, MAS?'

18 Union avė.
NEW YORK. N Y. 

I Jonas Nujokas, 334 E. 55-th si.

kia. ir mana* vaikas mokės ant tegrajyti. Pir
kęs )| nu.uiyvysi išginte* ju taslaa. Jisgrajvja 
su virš IU0 visokiu tnrlmdiju. ka pamaiy*liš 
drauge gauto dainų surašo. Ji* gali Imli- var

ir vėliau

Buvo 170.16
171.91

6

STAMDARD RFG. CO , N Beeinu St, P. O.Boi 1119, Bet Tark. Dept. 9

a ■ Jeigu .Ui* silpni ant
▼ ■ *r lyU.4ku itafiu. teip

ralite dirbate ar atlikt te vyro prltteryscsiu.

Aukose VisztalUii.
T.M.D. Kuopa. Scjranton, Pa. 50 

Buvo 2.16 
•" Sykiu £66

Mes galime duoti gerai 
apmokama Ir antdlgo lai
ko darba apie 25 mergi
noms, kurios moka siūti 
ant niiiszįnu. Pageidauja
mos yra tokios, kurios jau 
dirbo prie koatu ir kelnių 
ant “section” darbo. Mes 
dirbame moteriszkus 
“VValking — Skirte”. Dar
bas eina visose sekcijose. 
Atsiszaukite po nr.
171 S- fanai St., Chicago.

Foreman Ir. Piioitzky.
Reikalinga don lietuvaite prie fo- 

tognfiszko offiso, mokintis fotografiszko 
7 darbo. Tur mokėti lenkiszkai ir

biSKi angliszkai susrkĮzlbeti. 
J. P. Rashinskas,

3213 S. Morgan Sti Chicago. 111.

Reikalauja 500 inžinierių, leberiu, 
teipgi prie far m u ir gikiu darbo, mecha
niku. profesijonalistu, i n miestus ir kai
mus. Teipgi reikalingi pirkėjai namu 
ir fartniA ant Pietinio Pacifiko pakren- 
cziu lygiai in vakarinius ir sziaurinius 
Steitus. Ten pildą darbo, namai ir fer
mos pigios. Auksine laime kiekvienam 
kun nor pagerinti savo bnvi. Asz turiu 
pigias szifkorcziu ir geležinkelio prekes, 
kiekvienas norintis kur nors keliauti at
siszaukite pas mane arija raszykite Sude
dami už 2c. markia antį atsakymo.

J. Lacas, liet u visa kas agentas, 
118 5th Avė. Ruimas l.į Chicago, III.

Pllcninkanis daržas.
Ant ateinanezio pavasario bus pareng

tas puikus pikninkams daržas, užimantis 
10 lotu, visas elektra apszviestas; didele 
szokiams platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarztand, bow- 
ling alley ir daugybe kitu zabovu. Isz 
viso Chicagoe miesto kalima privažiuo 
elevatorium arba 63 streetkariais už 5c 
Draugystes gali gauti savo ^pikninkams 
tzi narža pigiau kaip viąur. Atsiszauk- 
kite pas

Paul Karecka,
738—123-dst., VVest Pulhnan.Ul.

Baliui* Baliui*.
Chicago, 8 u baloj irnedelioj, SI Sau

sio ir 1 Vasario darame balių atidarymo 
•aliuno, ant kurio grajjrz gera muzika ir 
svecziai susirinkę galės gerai pasiszokti 
ir pasilinksminti. Visus aplinkinius 
pažystamu* kviecziame atsilan k^l. 
> Brundzair Kantanųviczia, ,

737 W. 22-ndSt., Chicago, Bp
West Pullman, III. Subatoj ir nedalioj 

31 d. sausio ir 1 d. vasario darau pasi
linksminimo balių, aht kurio dideleje sa
lėje grajiagera muzika ir visi atailankiu- 
siejio bus gražiai priimti. Todėl visu* 
kviecziu atsilankyti.

Paul Karecgaa, <- 
758—123-rd st. West Pullnjan, III.

ir

PIGIAI ant pardavimo drapanų nzto- 
ras vietoje lietuviu užgyventoje. Dasi- 
žinokite‘•Ldetuvoa” redakcijoj. (30—1)

Adomu Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 
gyvenimu, rautai ir darbai. Apra-.
rasze A. J. Daubaras....................... 15c.

Atminimai už motinos duszia. Apsa
kymu isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva... J..-Į.. 5c. 

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

Dede atvažiavo. Komedija viename ak
le. Draugystes užsiimanezios teatru 
loszimu tegul nusiperka szia knygele, 
o gale* duoti nauja ir pilna juoku te
atre, kuris užganėdins gerausia publi
ka. Yra tai graži komedija ir reika- K. W. Blažaitiz, 
lauja tiktai 6 ypatų jos perstaty
mai................... ...1...30c

Cirabnžcziu žvake. Graži pasaka. .5c. į
Judoszįus. Apraszymu kaip tūli lie- NEWARK N J

J**ke .len‘£BB®c,io y. Ambrazeviczia, 180 Ferry si.
Is63m. buvo sznipukais ir maskoliams Į 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- į BR<M>k> YN. N. Y.
dymo kitus isztremimoSiberijon. ..5c. 8tanislowu Rinkewiczius 73 G ra n d st.

Ku isz ko gyvens Iszleido L. 8. D. P. K. Balcsiunu 310 Bedford avė.

EL1ZABETU, N J
Jurg s Orini kailis 75 Wall st.

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Maczis 133 S. Main st.

P1TT8TON, PA
* ‘ ' 109 Even tt,

WATERBURY, OONN.

tie. turit ruj

Daagia* kaip
30 actas isiacgiatasl 

Dr. RICKTEHO

todėl negali būti auk* nykstančio. •I-unkinimaia? Ar užgavo tavę 
vilties, nyk»l*nčio* laimė*, ir žiūrite t-mžarim*!. išdykumai
ant tamsios ateities, neturinčio* vy- i 
r likos garbės, neturinčio* paguodonėa 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir gero* rodo* ir 
tuojau* jiešiju*! atsakančio gydymo, 
lai dar tukstėinčiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrei Uu šviesti, nor* dabar esi po 
Lamstu debesiu slėgiam**.

Atminkit jog .vieta, mažai apatojaI ^kt"ie”an7 partfaŪT
api* mažgalep ir nusilpoėjusiaa ypa-1 Ar-| lolu tvirUB, Blipru,,
us. Laimė ie moterių paguodunė yra |f aliakahfu ka|p vy.
lik dėl tvirtųi pilnai galinčių irm^r- rB1 buli? Jeigu
netiškų vyrų.' per kurių nervą, ma- k mumig.
žisuaia. dasilytėjimas perbėga au e- &k ,
nergija ir gyviu jausmu. J ieškok via- i<jkio
L rfv L* tllr svuanAt* i» amalas rva/iapJl ay*. *

mėgina praktiką daryti.

kvailumai, persižagitn*i> išdykumai 
ar aptmeižimai? Ar jauti nuoiatai 
didinanti**! negalėjimą, kuri* yra 
klapatyjantis neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nuai&lapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimu*? 
Arėsi daug maž užpiktinantiz ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą tu tavim? Ar juo*

nervilko, urinarilko ar lytiiko silpnu
mo ar suerzinimo? Ar., kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti prida
rysiu su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klspatina, nega
lingame* kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančią pūslę? Ar turi tankų norą 
ilapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas ilapinimosi eina *u dideliu sun
kumu? Jeigu teip. Ui ateik pertoe- 
kėtie tą viską arbs raiyk. Mes gali
me suteikti uu didelę M«
turėjome daug praktikos gydyme 
specijalilkai vyr.Ikų ligų ir jeigu pa- 
gelba ir iigydymas yra galimu, mes 
sugražinsime uu t veikalą.

kiti tik

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

Kur musu iszganymasT Knygele .; isto- ■, 
riszkai-poiiliszka — dideles vertes^. Jos 
turinys: Latviu judėjimas: Politiškos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas irtautizz 
kas klausimas Lenkijoje: Politiszkos Alek Lakavicaia. 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta
tistiški bruožai kiek kas turi žemes.

~»taMSM**«aa*umas. skolos, gyventojai. Jonas Taraila, 677 Riverside st.
j pramones . ..................25c I
- Kaip sutaisytas zmoarssu Para-

sze 8. M įsileido Tėvynės 41. Dir-ve.
Yra apraszytos ir paveikslais parody
tos visos dalys ž maga u s kūno kaip jos

* sutvertos, kaip j u nervai sujungti, 
; kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei- 
: kia ir tt. teipgi ai raazymas tulu ligų.

Knygele yra geros moksliszkoe ver
tes........... .......................................... 3t)c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous ku- I
• ne? Naudinga moksliszka knygele 

parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme.. ...;15c.

- Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei-
i yiu gyvenimo..';;..^................... ..5c.

“Ne Gadai” arba baisus sapnas... j.5c. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo. ......................................10c. j
Palangos Juze, (ketvirta laida).........25c. |

Į Sugriautas Gyvenimas....................... ,5c.
Szunadvokatis.....................................15c.

' Szvente 1-mosd. Gegužes menuo, 1902 Į už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.
į m. Iszleido Lietuviszkoji Social-De- j 7 ——---- •----------------

mokratu Partija. Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu-

• žes menuo dienos ir kaip ji buvo szven i 
ežiams darbininku 1902 metuose. .; .5c mane «^t«iva ir

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo- v?° “etoJ.
.... , . J rviiiirii kslunnnFiii tena ifttztlrt* L *land.\-kinti tekorystes amato tegul nusiper- 
ka szia knygele, o joje ras gerus pa į 
mokinimus iszaiszkintus raaztu ir pa- 

, veikslais ...........................................
Žemiu Dulkes. Apysaka p a ras z y ta M. 

Radzeviczutes. Yra viena iszgeriau
siu ir svarbiausiu pasakų..........50c. '

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
dos. Preke.............. ..................91.50
Gražiais drūtais apdarais............. 92-00

MIBTUVOS REDAKCIJOJ DAR TRA GAUSA- 
Los IR SRKASCZIOe knygos:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Mužikėlis................. . . .....................
Vaiszes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis.......... .............................. .
Bestiality of Russian Czardom... 
Auszra 1884 metu..........................
Auszra 1885 metu............... . ..........
Kalendorius 1893 metu. 7.............
Programas Liet. Sočiai. Partijos. 
Žirgas ir Vaikas...... .........................

Knygos sawos spaliuos.
Airy*! Apsirelazklmai Siriete, ant kuria___

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta;
' su 7 nbrozelinls. Naudingiause knygele ant 

twieto dssiZlnojtmui isz ko darosi Zai 
bei, griausmai, lietu* ir sniegas; kas yra > 
debesiai ir ant ko ji* laikosi................  3Oc

Aritmetika. Kniga iszaitnoklmmui rokundu.
Preke.............................    Jži5c

HYG1ENA. Dsktariszka knyga arba mokslas 
spie užlaikymą sareikatos. isz kurios ga'l be 
pėgelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ligų.* Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ją su atrda perskai
tys, patalkys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytiezielybejesawo 
sveikatą, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais sawo valkelius. 
Preke......................................  35o

Kpie turtu iszdlrbltna PaVaaze Schram: verte
S. M. Veikalas gvildenantis politikzkąją eko
nomiją. Kokiais keliais issidlfbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ...............................35c

Al vyskupas Talanozlua (Valsnezauskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraižyta ku. Demb- 
skio. Iszletsta kasztai* Susi vien yjimo Liet. 
Laisv. Ata. J7 puslapiai........................ 15c.

Baudžiava Lietuvoje. Paraižė žmogus. Iszleido
T. M. D. Yra tai baudžiavds istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiltepe ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta........ ...................................   15c

Biologija arba Mokslas apie Gyvu* Daiktu* 
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Szernas. Chi
cago, Iii, 1801, Puslapiu 147.Mokslas kokiu budu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu 
daejo iki paukszcziurihieriu ir paties žmogaus. 
So pavelkslela............................................. 4Oc.

Oeograf i ja arba žemes apraszymas. Pagal Oei- 
kie, Nalkovski ir kitu*, sutaisė Szerns*. Yra 
tai naudingiausia isz visu suivgsziol Įstoju
siu lietuviszku knygų. Atšakiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
sugszti, vulkanus metanozius Isz savęs ugnį: 
iaz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru, opiu, 
ta vardai, plotis, gy!-a; koki kuriuose van-

UCRjiTVJ-tA.t? It.t.

J. J. Ražo k S*. 471 Collinsville Avės,

NEW BRITAIN, OONN.
Motiejus Možeiaa, 39M Elm st.

BALTIMORE. MD.
L. Gaw)ts, 2018 N. VVashington st

PH1LADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.
■‘Lietuvon” Kuii.-iutauti agentai.
Jurgis Kazakesriczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis.

Kurszie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAl! pas jižua užsiraszyti ?*Lietuv|” 
ir prenumeratf jiems užsimokėti; pi- 
n'gai būt teisingai mums priduoti. Pas 

' juos teipgi galima gauti s-isokes knįgas

"LiRTUVOS ItZLRISTUVR

1M1VANOS.
Kas pas mane užsirzszys “Lietuva” ir

į puiku kalendorių arba kitokia kalendo- 
-p* naus vertes knygele dovanu.

L. Gavlis, “Lietuvos” agentas. 
15c. 2018 N. Washington St., Baltimore.Md.

...25c. 
...10c. 
...5c. 

.....5c. 

...,5c. 
•1.00. 
•1.00. 
..15c. 
...5c. 
..30c.

Amo

te*, karalyste*, kunigaiksitystes, respahi*- 
ko* ir tt. Kiek kurioje temeje yra šyvo d to
je: koki ju tikėjimai, kalbos, paproczial, ui- 
• it-miniaL pramone*, iszdlrbisl ir tiesos; ko
ki miestai, sn klek gyventoju, fabriko, pra
monių; kur koki orai: szalczial ar karsz- 
c’lai, lietu* ar giedros; kur koks ilgi* dieno* 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
l4* kur saule per keletu dienu nenuMleidiia 
arba neužteka Ir tt Knyga didele 6x0 toliu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popisro* 

i.nta, su 71 paveikslsilais: mapu^pru^ 
Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda

ruose, auksinėmis litą romi* atspaustu para- 
seal ant nugaro* ir szono. Preke. ..•*£ .50

e*li

KERT K MONRO ĖST.

uvirs* UO metu

DR. B. M. ROS8

visa ;-ripatinta*

d»»Ja DYKAI. Ofisas

Ir 
k *ke;DA

D-ras A. M. Bacevicze, 
Perai kete iaz Chieagoa 
tu Scranton. Pa. po ur,

421 Peno, m., Scrutoo, Pl
Gydo visokias ligas be skynaes ir viską įžlal-

Ūktai reikalauta daktartsakos t>a<elb>>*. ve«wl

Lietuviai. nunatMji* gauti pageli 
taatas les kitu taieela. tegul pifaalai

“ANKĖR” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.
Įheumatizmo,

Heuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo ir tt 

ir kitokia Rhaum^tinln 
Kkaudejimu.

tiptlekonas iJ-bt j

r. At Kicltcf & Co.

F.PBradchulis
Attoroey and Counselor et Lw.

Cbimber of Conmerce BIdX Booio 709.
8. E Corner I.aSalle A Washtngtot> sts.

CHICAGO, ILK
Telephone Main 3*42

Wienlntelis lietuvy* advokatas, baigas 
asoksif jurtsprudencijoaezion Amerikoj. 
Weda provas kaip civlĮlszkas teip ir 
kriminaliukas visuose suduot*
Ke*. 1W4 W IMtli Cor. Union 8t.

Telephooe Cana! 484. -

limu ir naudelis iš kiekvienos link* 
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbės, m e* esame
ant to idant gelbėti. Dideli* ir figa* SpCCij&liŠkaS pr&kftlbėjim&S 
tyrinėjimas Išmokino mus pažinti - anucAn:llc wwril<
žmonių liga* ir ja* gydyti. Me* 3PyS8
.norėtume su Tamista aaabiškai pusi- Ar ju»ų nervų sistema yra atsakan- 
šuekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra- čiam stiprume? Ar mi iiuoeas nuo

Mes gydome visas specijalii* 
’ kas vyrų ligas.

Mes gydome ja* atsakančiai ir dės
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Me* turime platų iityri- 
nėjimą ir originališku* išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų irypatiškų vyriškų ligų.

Me* trokštam* sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kūne yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo, pereižagtmo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgi m ų. 
geaito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkzuščias apelvįdimui.

PirTBA Dvlffli Draugiszkas pasisznekcjimas ar susiraszymas nieko 
111111(1 IkuuU L/JAttl. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

numo, paojaus ir kasoto.
Ne atidek jieszkdjimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 

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

State MectfcatOfspefrsary;-'
. ' ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUBEN ui
Irscjimas per 0C> E. Van Barču Street

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszka) į “Lietu 

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

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so,, visada paduok irsenajisavo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tainelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu i*4 paežio gauti. Pašilai- 
kik sau tik tnaž*1a balta koreziukia, o 
dideaneja, melyda prisiusk redakcijai. 
• Money Ordetį” siuskie prastoje gremž
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuesas, sausas, nešulį pin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokioa už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant virsi 
paduotu pasargą, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyma 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Vienatine LietuvUzika Aptieks 
Chlcacųje!

— Atkreipiame lietuvir *iyda ant vie
natinės lietuviszko* aptieko* Chicagoje, 
kurioje galima gauti viaokiaa gydykla* 
ir žole* kokios tiktai eurepėjiazkose ap- 
tiekoss randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptieko**. Czia galima liet u via*- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktanszką rodą dykai; už rodo* davimą 
mokesties n*r*ikslr.u|a.

Teipgi zzioj* aptieko]*'gali gauti vi- 
šokių lietirviszkn aaygų. abrozėlių, gra
žių tu psvincziavonėmi* popierų grema
to m s ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigu* į krajų, ir tą visa gali
ma atlikti liėt u vi Jzkoje kalboj*.

Aptieko* adresas:
167 W. 18th st., kertė Union, prie pat 

bažnyczios Apvaizdos Dievo parapijos.

C5 K Z

U

Elektnka dabar rano> earviaual dak* 
tarai, ne* kavtektrika pūtavo tai to gvdnote* ne-

įdum mag 
»

ir linkMnuma. »«lvtrtt«a nuniirmejittUs nervas;

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

m* viduriu, bhunui
ta*. Kukardan, ZeakleliMS, 
Kepures ir dėl Marsulku

nytiniu* parėdus. Visokį dari>* at
iteka artistiszkai in iaika-

Norėdamos guodotino* Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad J usu 

darbas butu priderančiai atliktas ir tuom suszelpci sawo tautetę, pasveskite ji Dkrai 
lietusraitiai, *

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
11& W. Division St, Chicago, Ilk

Guodounoms tautisakoms ir bsd- 
oytinems ITraugystems isadirba:- 
Karuas, AmerikoaiRZkas

Deimanto Elektrikos Kryžius.
Prteš iu*iksbinimą Ir po nžsi- 

Kabinimai sykį ant dieoo* reik tą

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52|c
Nuo500 iki 1000 rubliu, rublis po...524c
Virtz 1000 rubliu, rublis po............. 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. sntpaczto kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikąs- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

NICHOL'8 INHALER sustabdo galwo* skaude-

3215 s. Morgan St. Cnioago.IIlJotini

Kas isz amerikie ežiu nori gauti 

“Darbininku Baisa” 
kitus prigulinezius Lietuviu

Dem. Part. rasztus, siusti
Ir
8oc. ______,____
"Dar. Balsui” rankraszczius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
tu tuo m i prie musu draugo, Miszeikos.

Adresas.: V. Miazeika,
95 Canalport avė., Chleago, III.

, Titrai lletidsika kriatue 
VALDOMU DAIKTU.

Pranešiu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip tai: szviežios ir ruki- 
los mėsos ir visokiu groserlazku daiktu. 
Dirbu geriausias k ra javas deazraa ir ki
tokius valgomus daiktus sutaisau kuo- 
geriausiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni tavora ir pigiau kaip kitur.

JONAS VALAUSKAS, 
IDCroMi St., Botiton, Maus.

AK SLENKA PLAUKAI?
AK NOKI KAD ANT PLI-
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalinU li
gas, tegu! kreipiu! prie Europeisake 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio rė
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigitlbo vien tik pagal ]o metodą irhy- 
geniuką užsilaikyme ir tt.

Klauaenti rodo* per gromatu adre
suokite teip:

J. M. Brundu* Co.
New York A Brooklyn, U. 8. A.

-INESKAITYK ŠITO!-

Naujas IszradimaS'SS
• mo, kuri*

kankina daugeli darbininkų. Serganti reumatiz
mu jauėia sksudėtimf kojose, strėnose, nugaroje, 
pečiuose, rankose Ir nėr nešt sargu m* tampa ne
laimingu iki smert. Duktarni iki ėiol nelėrado gy
duolių nė patentuotų įrankių.kuriais galėtų išgy
dyti reumatizmą. Visokį linimental ir visokį kiti 
gydymai ne tik kad neišgydo reumatizmo, bet 
priešingai, dar tie tą ligą padidiną ir padaro ją 
neišgydoma. Kad atallluosuoti nuo jo*, reikia 
įtekti gamtiškų būdų gydymo*!, kurte tą ligą iš
gydo ant visados. Norėdamas tapti sveiku, pri- 
siųsk SU vien ant uždengimo kastų apgarsinimo 
ir lietuviškai drukuotu pamokinimo kurį jums 
prisiųsiu, kokiu budu pats savą be daktaro ir gy
duolių visai išsigydy si savo namuose. Adresuok;

A. LIETUVIS,
3321 Auburn Ar*., Chicaąo.llL

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut viako. kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugeliu 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu. szpilku, kompasu, 
koleziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderel dėl grasinamu maazinu- 
kiu. Maazinukes dėl raazimo gremžtu. 
Monu kniga ir visokis prietaisas daritnui 
aztuku. Istoriazkos knigoa kokios , tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu; dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su pavineziavonemt ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu pr i siųski te 
už 5o. marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite apraszima visu daigtu Ir ju 
prekes. Pas mane tavorai gereani kaip 
visur, Adresuokite teip:

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

JONN’S WART KILLER - nugydo visiikai 
karpas ir nepalieka jokio Srnklo. Prrkr.........Mo
MEDEOA dėl iėėmimo plėnių 14 visokių drabutlų 
yra koėnam reikalinga ir turi turėti, prekė lėc 
JOHN'S HAIR POMADE vra puikiausiai kve- 
piane i plauku pomada. Augina plaukus..........Z6c
JOHN'S HAIR TONIC sulaiko slinkimu plau
kų. a pM ilgo ja nuo praplikimo ir praillitno. Atau
gina naujus ir dailiu* plauku*. Menka po... ,60c 
K)HN'S HAIR GR0WER apželdina nupliku
sia* galva* naujais ir tankiai* plaukai*. Pr. Si.00 
JOHN'S BREATH PERFUME užmuša smar
ve ir negardžių* skoniu* burnoje. Turi puiku ir 
prlimnų kvap*. Baksukas po..........j........ ..., JSc
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per- 
aMnaino į vyr* ir vėl atsimainė. Tikras stebuklas. 
Pats irdraunl nusistebė*li patnatf ir nesuprasit 
kaip tas pasidaro. Kur kas pasisuka su Bitu pa
veiksiu tai krūvos apatoja ir vien* per kita lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuojau*. Preke... 10c 
GERIAUSI &TUKA— ant svieto yra pranyks
tanti buliuke. Atidarai skoėiulluke. parodai vb 
šiem log yra boliukė. uZdarai. atidarai, o bollu- 
kės nėra. Gali atrasti kito kiėeniule ar kur tik 
nori. Gali duot į rankas dėl pertiutėjlmo vis ne 
suseks. lengva Suveikti. Preke...................... 25c

.Tohgi’si Mupply House,
1215 8. Morgan tt., Chicago, III.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randazi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti Ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
ssviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, bailu ir kitokiu 
pasilinkzminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgaporto. Atvažiavę iaz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petru 8xlakls, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

* Tai. Root 21.

ratali.ą. kryžiau* skaudėjimą. 
vSurių skaudėjimus, silpeu-

$2.00

Jis teipei vadinamas Wui
to Kryžiumi, išrastas Austrijo-

■Mirdamas mark<> al)į szte adrrsn: 
Jotini Mupply lloiaae.

D-ras A. L. Graiczunas, 
U»7 W. IM-thSt., Chieugo, III.

Gydo visoks* ligas be*skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso,

Dvaaca Sijoje. Skandinavijoje 
ir kito*e Kuropo* vteėpnt»ste
le kaipo vaiste* nuo reumatu 
mo ir kitokių li<ų.

('hieago, III

liaus ėl.OO. bluu-

| ▼ Burių audčjimut. siipe u-
HILLE’S F0T0GRAFA8, Į

34B2 B. HalHed St. |
Į kraujo, neatebčiojlmą. stoką
■ apetito ir vidurių skaudėjimus.

SERGANTIEMS
Gvarantuoiame pilna itzgydyma.

Pnsekminziausial gydau visokia* paslėptas 
Ir pavitsslnes ligas, kaip antai lira* šimte*, 
plaucsiu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimu*, 
silpna atminti, dvaslsska nusilpimą. Ivtisika* 
silpnybes, sstelvuma. sutinimą, veži, blyksite 
įm* moteris, kraujavlma Ir tt.. nervu ligas, po
dagra. irumatiima dusinimą, paralyžių ir tt. 
l-raualinu guml*. gydau gimdymo' ligas, vi
sokiu* sutinimus etc. Nervisrka* liga* gydau 
su pagalba geriausiu etektrtesku prietaisu.

I.ytiaaku daliu liftaa
Iszgydau per kelete cžianti- kraujo už- 

nuodyjimus. odos ilga*, seniem liegirna, žais-, 
das gerkle) ir burnoj, uosy j. tefyse Ir ausyse, 
netekimą vyriškame, Įvesiu uubtlpnejlmalrct. 
gydau fcuopasekmingiaubiai ir gvaran
tuoju 9ilna iasgydyma. Cbro« 
n Įsako* Ilgo* yra mano asacla-

• zkUmU. Gyvsidabrio nevartota. Nuo
dugnus issegiaminavlma* ligoniu ir jo iszgy- 
dy mas— tai yra mano pnderys'te.

DR. LANDĖS
Sipitolinls specialistas. 

134 E. 24-ta si., kampas Lezington aza., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 0 ryto iki š vakare, Nsdelioms 
nuo 8 ryto iki * po pistu.

Negalinti asablsikai atsilankyti, galipars- 
siytllalsaks; būtinai reikalan>8M pooljenuj 
tuMUkejimo.

Ssneku visokia** kalbose. Turiu praktika 
Lebanon Beltevue Post Grudų* t e Unlvenity 
HospitaL Direktorių Medicuiissko InsUtato.

ir Kanadoje ne-, patys apmokame 
Gvarantuojame kad šis kryžių yra 

vaistu už etektrlška Air- 
nao l»-aosykių vra br*n-

iria S' L*eP°* *• 19l>i Guodottn* Pene!— Čia
Pirmiau* eauttejte kryžiai rvdo stebuklinga

greičiausiai. bĖSRYS BENF.DIKTlNKOS. 28S4T>ouphine *t. J

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
306 8ILWAUKEE AVĖ., Dept 27; CHICAGO, ILL.

Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig
tu. “

Tukstanėlu* padėkavonių rau
name nuo ypatų išaigydžiusių *a

Prlsiųsk 81.00 per expse*a at 
p*ėu> Money Orderi, arba rsgte 
truotoje gmmatote. o mes prisiusi 
me Iteimaato F.tektrišką Kryti* 
DYKAI. 6kryžius gau*i u* Sb.00.

Pasiskubinkite raszyti, nes szventee artinasi.
Adresuokite teip:

Kelpsch & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Succ. to Keipecti, Norrlko & Co.

UETŲWIU; DAKTARAS

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Szaullu pavieto. •

723 W. 18th Street.
Nuo 8toe iki 12to* ryto.

TeletoiMu: Canal 78. 
Telefonu galima in kiekwienoe 

a pliekos.
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