
►s žinios.

Amerika

natas daro visokias kliūtis už- 
gyrimui nupirkti nuo pran- 
cuziszkos kompanijos garsų 
Panamos kanuą, kadangi tas 
isztikro tautinį reprezentantų 
buvo pripažinįths už geriausią 
ir abudu būtaji| davė tiesą pre
zidentui Roos 
tarybas bu pr 
pamja. T ar 
kosi užmegsto 
prancuziszka 
tai susitaikė.
tie pats, kurie įdavė preziden
tui tiesą pradėti tarybas, 
daro visokias ; kliūtis ir 
tą klausymą, |f.i 
szarvoti, ar nustumti ant to
lesnio laiko.
žai magaryczii] 
vienog prezi

keltui užmegsti 
ncuziszka kom- 
ios isztikro Ii- 
ir randas su 
ąmpanija grei- 
Dabar vienog

, vėl 
.liūtis ir nori 
,r su visu pa-

Gal per ma-

amerikoniszkų ■> konstabelių 
pulkelius ir paimti į nelaisve 
Su jieszkotojų ir 10 konstabe
lių, bet pasikėlėliai atėmė nuo 
ji} vien ginklus, žmones pa
leido. 16 mylių nuo Manilos, 
netoli Montaiban likosi ap
stotų 10 amerikoniszkų kon
stabelių. Pasikėlėliai parei
kalavo nuo jų atidavimo vien 
ginklų, paežius žadėjo Išleis
ti. Amerikonams vienog pa
sisekė prasimuszti ir tokiu bu
do jie isztruko isz pasikėlėlių 
parengtų kilpų. Susirėmi
mai buvo ir provincijose AL 
bary ir Luzou. Isz to galima 
manyti, kad pasikėlimas priesz 
amerikonus ant Filipinų salų 
vėl atsinaujįs, jeigu dabarti
nių dar nedidelių pasikėlėlių 
pulkelių amerikonai greitai 
ne su valdys.

liii gavo. Rodosi 
idiotui pasiseks

Pietinė ir Vidurinė Ame
rika-

ie pats pirmapildyti tą, ką 
už gerą pripažino. Tuoin tar
pu tautos reprezentantai ne 
pripažįsta' už i užganėdinau* 
ežias koncesija^ pripažintas 
republikos Col ųmbijos, 
kurios teritor ją 
nukastas kanaįąs.

Prezidentas Roosevelt pa
skyrė savo privatiszką sekre
torių George jt’artelyon už 
naujai užgirtą j prekystes mi- 
nisterį. Mat prezidentas da
ro teip. kaip d« i 
paskutiniuose 
kuoee, kada visokius itekmin- I w 
giausius ir pel 
rėdns

nžganedinan-

turės
per 

būti

rezidentas da
ri? didžponiai 

nkijos lai-

iausius u-
vo savo

Suvienytų

giminėms ir draugams.
Prezidentas Kubos Paima 

pripažino .Suvienytoms* Val
stijoms reikalaujamas Kubos 
portuoee dvf anglių krautu
ves ir laivųstaci,*
Valstijų kariszltai laivynei. 
Kuom gi vienog Suvienytos 
Valstijos atlygis Kubai už to
kią geradėjystę, Įuž įsileidimą 
svetimų kariukų pajiegų į 
<ivo krasztą. Prezidento už
manytiems pal .i 
Kubos prekystai 
ja daugelis kongreso pasiun
tinių ir senatorių, kurie viso
kiais dorais ir nedorais budais 
stengiasi užgyrimą kokių nors 
pa .iuosavimų jeigu ne pasi
seks jų atmesti, tai bent ant 
toliau nustumti, j

Virszininkas imerikonisz- 
kos kariumenės,
Milės, kuris rodų ir reikala
vimų ntįkarės ministerijos ne 
klauso, sugrįžo nuo savo ke
lionės ant Filipinų salų ir po 
Europą. Kad jenerolą Mas- 
kolijoj priėmė ganu meilingai, 
isz to amerikoniszki laikrasz- 
euai . mena, buk Maskolija 
stengiasi visokiais budais A- 
inerikai įtikti. Ii 
nog karsztiems ]
Amerikos kariumepės virszi- 
ninku, kuris net Suvienytų 
Valstijų karės ministerijos ne 
klauso, nieko ne r^iszkia, ka
dangi Maskolijoj augsztesnes 
užimanczins vietas sveczius vi- 
sada meilingai priiina, net ka
rės laike. Takios mat Euro- 

irbo tarp- 
io formos,

inosavimams 
priesztarau-

jenerolas

ikro vie- 
lėmimams

rėš laike. Tokios 
poj nuo seniau iszsidi 
tautiszkos pasielgi m 
ko Amerikos laikra^zcziųdau
guma nežino ir per tai sten
giasi isz menkų atsitikimų, ne- 
turinezių vertės, daryti dide
lius ir svarbius.

Ant Filipinų salų vėl smar
kiau subruzdo pasikėlėliai, 
kurių daug atsirado net ant 
salos Luzon. Jenerolas San 
Miguel susiorganizavo pasikė- 
lėlius, padalino juos į mažus 
pulkelius po 250 žmonių, ku- 
rie, reikalui atėjus, susijun
gia į krūvą ir po senovei už
puldinėja ant amerikonų. 
Provincijoj Rizal pasikėlė- 
liams pasisekė apstoti kelis

etes isz vienos pusės ir Vokie
tijos, Anglijos ir Italijos 
sziuom kartu iszdilo. Vena- 
zuelė priėmė sziuom kartu 
visus Europos vieszpatysczių 
reikalavimus, tos vėl sutiko 
nuimti blokadą Venezuelės 
pakranczių. Galutinai vie
nog visi terp nesutinkanczių 
pusių nesutikimai busiszriszti 
tarptautiszko santaikos sūdo 
Haagoj. Tūli Amerikos l'aik- 
raszcziai nužiūri ypacz Vokie
tiją ir Angliją, kad jos toliau 
jieszkos priekabių ir nesuti
kimų, erzinsis ir su kitoms 
pietinės Amerikos republi- 
koms. ypacz su Kolumbija ir 
su Brazilija ant iszplatinimo 
savo įtekmės Amerikoj, ka
dangi nesutikimuose su Ve- 
nezuele Suvienytos Valstijos 
ne parėmė Venezuelės, kaip 
Europoj tikėjo.

Tūli Amerikos laikrasz- 
cziai, žinoma sumauesniejie, 
supratę, kad vienos Suvieny
tos Valstijos ne turi įiakakti- 
nai pajiegųant apgynimo gar
sios Monroes doktrinos, nori 
Vokietiją suriszti su Suvie
nytoms Valstijoms ant apgy
nimo tos doktrinos. Užma
nymas tas vienog nerado pri
tarimo ne tik vokiszkų lai k- 
raszczių, bet ir rando. Mon
roes doktrina nepripažinta 
kitų vieszpatysczių. Jeigu 
Suvienytų Valstijų politikie
riai isimislinėja ant savo nau
dos visokias doktrinas, tai jie 
privalo pats rupintiesi ir apie 
iszdirbimą atėakanczių pajie- 
gų ant apgynimo tokių dok
trinų; kiti, neturėdami sau 
naudos, ne mato reikalo krap* 
sztyti isz ugnies bulves ant ne 
savo naudos. Nė jokia tau
ta be savo naudos kitai ne pa
deda.

Vokietija.
Tarnysta dabartinių 

kieti jos parlamento pasiunti
nių baigiasi 5 d. berželio szių 
metų. • Tame mėnesyj atsi
bus nauji rinkimai. Dabar 
parlamente tvireziaueia parti
ja yra katalikiszkoji arba cen
tram, ji turi 102 pasiuntiniu, 
po tai tvireziausia yra socia
listų partija: ji turi 58 pasiun
tinius. Lietuviai savo bal
sais už apginėja savo reikalų 
iszrinko Macziulį, žindintą 
lietuviszkos motinos; tas vie
nog pasirodė bjauriausios 
veislės iszgama, nes pats pri
stojo prie vokieczių konserva
tyvų ir vokiecziams pardavė 
lietuvių reikalus. Tegul bent 
berželio mėnesyj ^etuviai ne
siduoda isznaudoti visokioms 
iszgamoms, tegul tokiems ne 
duoda savo balsų, bet tegul 
balsuoja už tikrai žinomus, 
isztikimus gerus lietuvius.

Pereitą sanvaitą likosi pra- 
szalintas nuo vietos virszinin-

Vo-

kas Poznaniaus provincijos 
Bitter. Szitas bereikalo savo 
žiaurumu suerzino lenkus, o 
ne mokėjo įtikti ne tik augsz- 
tesuėms centraliszkoms val
džioms, bet nė savo sandrau- 
gams vietiniems augsztes- 
niems urėdninkams.

Vokietijos valdžios, lenkų 
apgyventose provincijose, juo 
toliau, juo labiau pradeda 
sekti maskolių veikslą:mas- 
koliszkos valdžios jiersekioji- 
me lietuvystės ir lenkystės ne 
aplenkia nė mažų vaikų, ku
rie juk tankiai nesupranta, 
ką daro, todėl ne gali už savo 
darbus atsakyti; Vokietijoj 
daro tą patį: dabar antai mies
te Gniezne rengiama net dide
li prova; apskųsti už isditisz- 
ką suokalbį ant iszgriovimo 
Vokietijos vaikai lenkai, vie
tinės gimnazijos mokintiniai. 
Tokiais darbais ir persekioji- 
mais lenkystės, kovojimu su 
vaikais Vokietijos valdžios 
paezios savą Išstato ant isz- 
juokimo viso civilizuoto svie
to.

Anglija-
Anglijos karalius, ant ati

dengimo jšrlamento perskai
tė Įšprastą kalbą, kurioje 
iszreiszkė Anglijos Įšdėjimą 
ir viltis rando. Savo kalboj 
karalius viską perstatė kuo 
geriausioje szviesoje.Net Ari
joj ir pietinėj Afrikoj tikisi 
užganėdinanezias sanlygas 
iszdirbti, isz airių ir būrų Iš
daryti gerus, atsidavusius 
Anglijai ukėsus. Ar tas Ang
lijos randui teip lengvai pa
siseks, galima abejoti. Tame 
net įtekmingiausias Anglijos 
ministeris, kolibnijų ministe- 
ris Chamberlain prisilaiko 
kitokios nuomonės. Savo 
kalboje mieste Cajie Tovrn, 
pietinėj Afrikoj, Chamber
lain apreiszkė, jog jo senos 
viltys, jog jšsibaigus karei, 
isznyks rasiszki nesutikimai 
terp būrų ir anglijonų Afri
koj, atsilankius ežia, isznyko. 
Chamberlain iszreiszkė dabar 
nuomonę, kad nesikentimai 
terp pergalėjusių ir pergalė
tų bus chroniszkais, pasikėli
mai priesz Anglijos valdžią 
bus garbinami terp būrų, to
dėl jie visada jieszkos tinka
mos progos ant pasikėlimo 
priesz nekeneziamą Anglijos 
valdžią. Tą jštį garsino juk 
ir laike karės visi geresniejie 
Anglijos laikraszcziai; Cham
berlain todėl nieko naujo ne 
pasakė, patvirtino vien tą, 
ką priesz karę ir laike karės 
garsino visi doresniejie angli- 
jonai, bet tam jis pats ne no
rėjo tikėti. Dabar karalių*, 
prie atidarymo parlamento 
savo kalboj stengiasi visai 
priesz i n ga s nuomones savo 
pavaldiniams įkalbėti.

Isz airių teiposgi Anglijos 
draugų ne padarys, kadangi 
prispaudimu dar nieks ir 
niekur draugų ne padarė. Ai
riai buvo Anglijos rando per
sekiojami per eiles szimtme- 
ežių, skriaudžiami visokiais 
budais. Argi už tas skriau
das dabar Anglijos karalius 
tikisi isz skriaudžiamų savo 
draugus ir padėtojus padary
ti? Tas vienog nesiduoda 
lengvai padaryti, piktas vi- 
surgimdo apmaudą ir kersztą.

Italija.
Pereitą san vaitą Ryme su 

didelėms iszkilmėms apvaik- 
szcziojo 25 metines sukaktu
ves popiežiavimo Leono XIII. 
Ant iszkilmių isz visų katali- 
kiszkų krasztų atkako apie 
200000 sveczių. Leonas XIII 
popiežiauja jau25 metai: turi 
jis jau 93 metus, taigi jau ne 
mažai iszgy veno ant szio svie
to ir daug savo

italijonų išdarė kardinalais 
ir ne mažai jų iszsiuntė į viso
kius grynai ir negrynai kata- 
likiszkus krasztus ant geres
nės negu namieje duonos. Pa* 
sveikinimus jubiliatui atsiun
tė krikszczioniszkų ir nekriksz- 
czioniszkų krasztų valdonai; 
ne truko Įšsveikinimo ir nuo 
Amerikos prezidento. Su ga
lingais Leonas XIII mokėjo 
geriau susitaikyti negu priesz 
jį valdęs katalikiszką bažny- 
czią Pius IX. Gal būt, kad 
Leonas XIII katalikystei 
tuointarpinės naudos nuo 
randų ir galingų valdonų 
daugiau iszderėjo, bet jis ne 
kartą smaugime silpnų, pa
vergtų, bu v<a išdėtoj u galin
gų persekiotojų* Gali jį to
dėl sveikinti galingi, m y n lo
janti teisybę, liet ne silpni ir 
l>ųrsekiojami; jų apgynėju 
Leonas XIII ne buvo.

Turkija
Krikszczionių skerdynes 

Turkijoj, ypacz gi jos provin
cijoj Macedonijoj, nesiliauja. 
Europos viesz|štystės ant 
galo susitaikė ir nutarė iš
reikalauti vieulšlsiai reika
lingų ant praszalįnimo kraujo 
praliejimo reformų. Masko
lija ir Austrija.su pritarimu 
Vokietijos, Anglijos. Prancū
zijos ir Italijos jšdavė sulta- 
nui reikalavimus jvesti reika
lingas ant a|*tabdynio sker
dynių Macedonijoj, užgirtas 
dar ant Berlyno kongreso, re- 
fondas. Maskolija ir Austri
ja reikalauja paskyrimo ge- 
neraliszko inspektoriaus isz 
krikszczionių, kuris galėtų 
daryti Macedonijoj, ką įsino
rės; toliau reikalauja refor
mos vietinės žandarmerijos, 
kuri butų imi vadovyste euro- 
peiszkų oficierų.

Maskoliszkas randas už
draudė Maskolijos laikrasz* 
ežiams talpinti straųisnius ne 
prilankius sultanui. Matyt 
tuom nori ir nuogriuvanezios 
Turkijos valdono dar ką nors 
iszlupti.

Isz Lietuvos.

Ine Vilniaus.
Įvedus elektriszkę šviesę Vii* 

niuje, valdžios užklausė, ar kata- 
likiszkoji dvasiszkija nenutiktų į- 
taisyti elektriškus žiburius teipgi 
tūlose savo bažnycziose.kaipantai 
Katedros,Szvento Jono ir Aušros 
Vartų- Ar katalikiszkoji dva- 
siszkija tę propoziciję priims ne 
žinia, nors rodos elektriszka 
szviesa butų daug praktiszkeenė, 
negu žvakė*. Petropilyj, antai, 
katalikiškoj «v. Kotrynos lini
ny ežioj elektriszki žiburiai įvesti 
likos dar 1890 metuose.

Vie-zpatyatėa rodą nutarė Vi
tebsko centrai isz k p arvhiv? seno- 
vės aktų knygų ir kitokių ienų 
dokumentų perkelti į Vilnių. Ant 
užlaikymo tokio centraliezko ar- 
chivo Vilniuje valdži< s paskiria 
kasmet po 16700 rublių. Ant 
pargabenimo archivo ir ant įtaisy
mo naujų knygoms spintų likos, 
apart to. paskirta isz vieezpatys- 
tės iždo 1100 rublių.

Naujamiestyj (Vilniaus prie
miestis) policija susekė slaptf 
deszrų dirbtuvę, kurię užlaikė tū
las J. Gobia. Isz tirinėjimų pasi
rodė, kad Gobia pirkdavo nuo 
miesto rakalių pastipusius ark
lius ir kiaules ir isz jų dirbdavę 
deszraa, kurias pardavinėjo žmo
nėms ir tokių būdų varė geręge- 
szeftę. Suaresztuoti likos patsai 
fabrikantas Gobia ir pardavinė- 
jusejie jam stipnas rakaliai 
Schulze ir Mecziskakev.

Ant Vilkmergės ulyczios sude
gė dideli mediniai namai Soako. 
Ugnies padarytę blėdį rokuoja 
ant 4000 rublių.

Tūlas Kotliar su peiliu nudurė
vientauczh} j 17 metų merginę Dreicar, kurios

tėvas Szpitolės ulyežioj užlaiko 
daiytuvę. Kotliar tūlę laikę dir
bo Dreiearo dažytuvėj, liet pas
kui, dėlei kokių ten priežasezių, 
likos nuo darbo praazalintaa.. 
Taigi gal jis norėdama savo buvu
siam darbdaviui atkeršyti jo duk
terį nugalabijo.

Lygmalę dorbzko nupuolimo 
Lietuvos aoatapilyj parodo sekan
ti Vilniaus dieninių laikraszczių 
pranešimai: “Vilkmergės ui. po 
nr. 41, 11 sausio rastas 2 sanvai- 
czių pamestinukas." — “11 sau
sio į policiję atgabenta nuo uiy- 
caios pakeitę kūdikį, 3—4 sanvai- 
esių senumo.** — “12 sausio tie$ 
Slolarakio namais, ant Aleksand
ro bulvaro, rastas 2 aanvaiczių 
kndik-s." — “14 sausio ant Niko- 
dOnio tarpgatvės policija rado pa- 
mestę dviejų saavticzių kud kį ** 
— “15 sausio kiemo sargas Mini- 
kis atrado Bn>do sode pameslę 
kurt ik io Uvonę.** — “15 sausio 
Archaniuolo ui. kiemo sargas ra
do į ryzu* suvyiriitę kūdikį, sepu 
tuo gal Meno mėnesio.** — “S'o- 
vėnų ulyczioj prie Bulmeringo 
namų, 16-dienę sausio rasta 2 
sanvaicaių kūdikį.** — “17 šaudo 
Klioeztonaus ui. po nr. 13, ant 
tirpų rado pame*tę euvystytę 
dviejų aanvaiczių kūdikį.’* — 
“Sausio 18 dienę policija rado 
Bennovekio *ode pameslę ir be
pradedantį išsidėstyti kūdikio 
lavouę, suvyn-otę j purvinus ry
žtis”, ir tt.. kasdien po keletę. O 
jug ne riekę laiaraszcziai gauna 
pagarsinu. Panašių atsitikimų, 
bę abejonės, didesnė pusė dar lie
kas nežinoma, užslėpta.

Kusiszk i riesori-zka geograti-z- 
ka draugystė šįmet rengia mok<- 
hszkę ekspediciję po Lietuvę. 
Micriu los ekepadiaujoa yra tir»- 
oėti vietinių gyventojų kalbę, bu
dus ir gyvenimo sanlygas. Tam 
tikslui paskirta likos komisija, su
sidedanti iš Kazaniaus 
universiteto profesoriaus Aleksan
drovo— žinovo lietu'izzkoa kal
bos ir slaviškų tarmių. Vasarę 
ta komirja atsilankys į Vilnių.

Vilniaus gub.
Kaime Volodkuos (Godut tiz 

kio vai., Szvent. pav.) nakties 
laike užgimė ugnis. Kadangi jau 
visi žmonės buvo sumigę ir nebu
vo kam urnai gesyti.tai ugnis veik 
iazsiplatino ir į trumpę laikę su
degė visos ssztuonų ūkinin
kų trioboe, gyvenamos, tvartai su 
gyvuliais, klėtys ir daržinės su 
paszaraia. Tokiu bud u asztuo- 
nios szeimynos neteko netiktai 
pastogės, bet ir visų savo turtų. 
Priežastis įvykimo ugnies nežino
ma.

Pritardami p-nios K o vale v* kos 
užmanymui, Rsdoszkovicų apie 
Imkės dvarponiai nutarė sutverti 
“draugystę žmonių auszelpimui”. 
Draugystės įstatymų projekte pa
sakyta, kad jos mieriais husię: 
materiališkai aprūpinti betur 
ežius, kurie dėl senatvės, susižei- 
dimų ar ligų neįstengia pats ant 
savo užlaikymo užsidirbti; duoti 
paszelpę ūkininkams, sunkiai nu
kentėjusioms isz priežasties ugr e 
lės, vagyaczių, gyvulių puolimo, 
neužderėjimų ir tt. Prisiraszan- 
tiejie į draugystę sęnariai moka 
įstojimo s rubl.

Pirmoje gruodžio mėnesio pu
sėj Vilniaus gubernijoj gaisrų bu
vo isz viso 51, isz kurių 14 įvyko 
dėlei neat-iargaus apsiėjimo su ug
nim, 7 dėlei negero užlaikymo 
dūmtraukių ir negerai įtaisytų pė- 
czių, 2 isz padegimų ir 28 isz ne
žinomų priežasczių, Ga:srų pe- 
darytę blėdį aprokiioja viso ant 
80217 rubl,

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 8, užmuszyaczių 1, negyvė 
lių rado 1.

Vagysczių papildyta 16, ku
riose visokių daigtų .’ pavogta 
vertės ant 1321 rubl. 63 kap., 
grynais pinigais 30 rubl.

Arklių pavogė: Vilniaus pavie- 
tyj 2, Trakų — 3, Lydos 9 ir Vi
leikos — 3, taigi isz viso 17 ark
lių.

isz Vilkmergės pav.
Pereiti metai czianykszcziams 

ūkininkams, ypacz smulkesniems,

buvo labai nelaimingi. Dėl nuo
latinių lytų ir skaitos vasaros va
sarojai labai menkai užderėjo. 
Ž'rniai, ant paveikslo, vietomis 
visai supuvo beaugdami teip, kad 
prekės ant jų, palyginant su pre
kėms iš pereitų metų, szįmet 
labai augsztos. Kas vienog skau 
džiautai duodasi smulkžemiama 
ūkininkams atjausti, — lai neuž- 
derėjimaa bulvių, kurios, kaip ži
nome, yra svarbiausiu Lietuvos 
žmonelių valgio produktu. Bu 
neužderėjimu vasarojų riszasi da 
ir kita ūkininkų bėda, — stoka 
gyvuliams paazaro: kadangi nu
plautų vasarojų negalima buvo 
šlapių vežti namo, tai jie, belau
kiant giedros, teipgi ant laukų 
supuvo. Pievos i r-gi ne kaip su
žėlė. Teisybė, ant augszteenių 
vietų žolė nuvo labai puiki, bet 
kas isz to, kad nupiautę negalima 
buyo, dėki lytų, išdžiovinu, au- 
vež'a* gi szlapias namu sz>ena- 

' daržinėse sudegė,suplėko. Slė- 
niai-gi v sai neiszpiauli pasiliko, 

į kadangi viyi buvo vandt-n* ui- 
semti. Vilkmergės pavietyj žmo
nės paprastai zėja daug Ulių, ne 
tiek aut savo paežių reikalų, kiek 
ant pardavimo. 1-zrinktais už 
sėmenis ir linys pinigais j e dau- 

, gelį švo gyvenimo akylių už
kamšo, kaip antai samdininka.na 
algas užmoka, į-itaiao visokius 
prie žemdarbyatės reikalingus pa
darus, darbiausia gi skylė, kurię 
kasmet jie turi užkuzti, — tai 
visokios pagalves, visokį mokės 
ežiai vieszpatystei. Szįmet linai 
nekokie užaugo, o prie to dauge 
lyj vietų ir tie patys pakloti po 
sniegu pasiliko. Dejuoja biedni 
žmonėlės, bet kę daryti, reik 
vargelį vargti.

, N. M.

Inz Dviiisko, Viteb gub-
Valdžia daleido mi<stui įkurti 

žemesnę amatų mokyklę ir priža
dėjo iš vieezpatystėa iždo duoti 
kasmet po 4670 rublių ant jos 
užlaikymo. Mokykla atsidarys 
nuo 1 liepos 1904 m. Miestui,tu- 
rineziam suvirszum 75 tukslan- 
ežius gyventojų, pne to sujung
tam trimis geležinkeliai*, tokia a- 
matų mokykla be abejonės yra 
reikalinga.. Metinė miesto a py 
varta sieku 10 milijonų rublių, 
abelna jo iszdarbystė apskaityta 
ant 1 milijono rublių; skaitlius y- 
vairių amatininkų yra 1940. Iki 
šiam laikui D'inske buvo tik 
viena privatiszka, žydų užlaiko
ma amatų mokyklę, kuri toli ne
galėjo visų reikalavimų užganė- 
dihti.

Inz Gardino gub.
Gardino pavietyj policija suse

kė ir suareštavo czielę šaikę ark
lį ivagių. Bėgyje paskutinių 5—6 
mėnesių tos szaikos sanariat v o- 
nam tik Gardino pavietyj pavogė 
12 arklių, o kiek kituose aplinki
niuose pavieczuiose jie va£VeCzių 
pap ldė, iki sztol da pilnų žinių 
nesur.nkta. Tie vagys paprastai 
mėgo vogti geresnius, ypatingai 
dvarponių važiuojamuosius ark
lius, ant menkų ūkininkų arklių 
ne daug paisė. Suaresztuota isz- 
viso 7 vagys ir 2 vogtų arklių pri- 
laikytoju.

Isz Vitebsko.
Žemdarbystės draugystės di 

rektorius Szervinski iszkeliavo į 
Amerikę. Į Amerikę daug ke 
liauja, todėl nieko ežia nepapras
to nebūtų, tik tiek bėda, kad iš
važiuodama Szervinski drauge su 
savim iszsigabeno ir draugystės 
pinigus, keletę deszimczių tuk
si anezių rublių. Pasilikus drau
gystei be pinigų ir neįstengiant 
išmokėti bankui procentus užsko 
las, bankas dabar užaresztavo vi
sus draugystės žemdarbiszkus pa
darus ir maszinas. Sunku bus 
jai iš savo bėdų išsikapstyti.

Programas Lietuvių De
mokratų Partijos.

(8) , (Projektą*.)
111. Musu taktika.

Siekiu musų taktikosyra išdirb
ti ir suorganizuoti sumanię poli 
tiškę partiję,kuri ilgainiui galė
tų įvykdinti musų reikalavimus, 
veikdama visoj Letuvoj vienokiu 
bud u. Toksai įvykdinimas tai

ku rių isz mūzų reikalavimų tėra 
galimas tik įkunyjus musų sie
kiams, pabriežtiems pirmoj daly
je skelbiamojo programo projekto. 
Neabejojame, juog abelnai musų 
visuomenė nėra pribrendus prie 
permainymo busimos autonomisz- 
kos ir nepriklausamos kitoms 
viešpatystėms Lietuvos, vienog 
tuos siekius iszrandame reikalin
gu pabriežti susipratimui prakil 
neenių musų visuomenės gaivalų, 
kurie sulyg szių Intymesniųjų rei
kalavimų geriaus galės permanyti 
ežių dienų įvairių luomų tautisz 
kai-politiškus reikalavimus. Tuo 
tarpu mums neina apie tobulę 
szaiszkinimę pamatų tos busimos 
Lietuvos ir tvarkos, kokię joje 
me, šiandien norėtume užvesti. 
Daryli tai mes galėtume tik su 
pagelba svajonės, kuriai nepriva
lo būti v etos programe; mes 
*tengiamė» atkreipti didesnę aty 
da aut to kas sziandien yrair kaip 
negeistinus dabarties apsireiški
mus bėgyj tolymesuio gyvenimo 
praszalinti; mums rotos, juog už
tenka tik paprastų ramszczių prie 
szių siekių, pagražinitnę ir jų pa 
puoszimę padarys kiekvieno fan- 
t tzija atskyriai. Teip, kalbėda
mi apie musų siekius, mes nieko 
nesakome apie šių dienų kariu- 
menėg prašai:nimę, apie tai, ko
kiu budu bus padarytas paskir
stymas busimos Lietuvos turtų, 
kokiu budu rūpinsimės apie žmo
nių apšvietimę, apie jų gydimę, 
apie jų kasdieninį darbavimęsi ir 
t. t. Neabejojame, kad visus 
šiuos klausimus sęnariai atskyrų 
luomų sulyg jų dabarties padėji
mo turės savotiškai išrišti, at
skyrius duoti papuošimus tai bu
simajai Lietuvai, nors visi šie 
luomai sutinka, juog dabartinis 
padėjimas yra bizūnas ir reikalau
jantis permainų. Tokiu badu vi- 
sus šiuos luomus mes v'enyjame 
ne sulyg to, ko kiekviena iš jų 
reikalauna galutinai, bet sulyg to, 
kas šiandien lygiai vi
siems kenkia, kas lygiai 
visus laiko suvaržęs. Tokiu var- 
žuomuoju sunkumu ir yra p o 1 i- 
tiszkas Maskolijos 
jungas, kuriam esant toly mes 
nis tautos bu jo j imas nėra galimas. 
Tiesa, ne visi luomai vienodai at- 
jauezia szį jungę — tai pridera 
kaip nuo jų dabarties padėjimo, 
leip ir nuo laipsnio jų apšvietos. 
Bajorai ir szeip didžtureziai ne- 
jauezia kai-kur szio jungo, nes ir 
po juo jiems nebloga gyventi, o 
nužlugtieji medegiškai gaivalai, 
kaip darbininkai,ūkininkai, smul
kus pirkliai ar amatininkai neper
mano szio jungo sunkumo dėlei 
stokos apszvietos. Kadangi ap
rūpinimas padėjimo szių nužlug- 
tųjų yra galimas tik įvykus nau 
jai Lietuvoje tvarkai, todėl jie su
lyg švo reikalų gali reikalauti 
šių permainų ir įvykdinimo nau
jo* tvarkos — tame jų išiokavi 
mas. Todėlei tik ant šių luomų 
mes galime tvirtai pasitikėti, tuo 
tarpu kaip luomai musų dvarpo 
nių, dvasiszkijos ir apskritai pi- 
niguoezių, galėdami prie dabar
ties padėjimo mvo reikalus apgin
ti, gali visi nenorėti įvykdymo 
szių permainų. Tiesa, sziandien 
ir szie luomai kenezia kai kurius 
persekiojimus, kurie nedaleidžia 
p Inai bujoti jų užmanymams, kaip 
lai, jiems uždrausta užiminėti vie
tas administracijoj, uždrausta 
tverti liuesai draugystes, uždraus
tas žemės pirkimas, įvesti ypatin
gi tarifai jų iszdaroiams sulyg ki
tų ir t t. Bet jeigu szie perse
kiojimai butų atmesti, tai jų min
tine mažai tepasiliktų jieszkinių, 
kurie pralenktų valdžios siekius. 
Atsimindami apie tai. mes labiau
siai privalome užsiimti pagerini
mu padėjimo nužlugtųjų gaivalų 
musų visuomenės, nes troszkimas 
šio pagerinimo lieka sujungtas 
su troszkimais naujos tvarkos pa- 
cziame L:etuvos politiszkame rė
dyme. Nors mes ir neapkalbė
jome ir neiszdėstėme ežios dienos 
reikalavimų darbininkų luomos, 
bet pakraipa szių reikalavimų 
aiški jau dėlei vieno nurodymo 
ant jieškimų Lietuvoj veikian- 
czios Sočiai Demokratiškos Pžr 
tijos. Skiitumę tuose j ieškinį uo
re randame tik tame, juog mes 
reikalauname prilaikymo šio luo

mo, tuo tarpu kaip socialistų par
tijos reikalauna permainų jų gy- 
venime,kaipabelnai ir visos drau
gijos, paremtos sziandien ant pri- 
valiszkos švasties. Pagerinimas 
darbo sanlygų, sumažinimas dar
bo dienos, padauginimas algos ir 
rupeseziai apie kuoplacziausię ap
švietę dėlei jų pasilieka ir musų 
programe.

Placziaus iezdėstėme reikalavi
mus musų ūkininkų, nes tarpe jų, 
kaipo skaitlingiausio visuomenės 
gaivalo, užsilikusio lietuviszku, 
iszrandame labiausiai reikalingu 
pasidarbavimę. Politiszkas szio 
luomo susipratimas po teisybei 
liudys ir tautos susipratimę ir bus 
stipriausiu ramseziu su pa matavi
mui busimos Lietuvos autonomi- 
j< s etnografiškose ribose.

Poht'szkam susipratimui kaip 
szio, teip ir kitų luomų, mes pa
tariame tverti po visę Lietuvę at
skiras kurpeles, susipratusias su
lyg jų tautiškai politiszkų ir me- 
degiszkų reikalavimų. Szioa kuo
pelės privalo pasilikti tais žiburė
liais, apie pasirodymę kurių Lie
tuvoje jau ankseziau kalbėjome.

Praplatinimui platesnio politįsz- 
ko susipratimo patinam mudotis 
politiszkai tautiška literatūra, 
įtaisymu vieszų pasišnekėjimų, 
skaitymų, toli«us teatrų, geguži
nių, tautiškų szvęnczių.apvaiksz 
tinėjimų myrio dienų svarbiausių 
jų mu*ų raštininkų ir šiaip vei
kėjų. Vietoj paprasto blaszkinė- 
jimo knyguczių ar alsiszaukimų 
tarp žmonių, nepripratusių prie 
skaitymo patariame pirmoj eilioj 
naudotis gyvu žodžiu ir todėl 
stengsimės užlaikyti tam tikrus 
agitatorius, kokie lankytųsi ir tu
rėtų sznekas yvairiunse Lietuvos 
kampuose. Platinimo ataiazau- 
kimų arba proklamacijų neatme
tame, kadangi jie dažnai sujudi
na apskriezio mintis ir pripratina 
musų visuomenę kalbėti apie svar
bius jai reikalus, bet vietoj jų 
augszcziaus statome organizavi- 
mę nors mažo būrelio žmonių su 
sipratusių, kurie tolesniai jau rū
pintųs apie prilaikymę lietuvys
tės švo apskrityje.

Kadangi musų reikalavimai už 
lieczia ne vien valdžię, bet ir mu
sų visuomenę ir jos atskiras ypa
tus, tai vietinėms kuopelėms reit 
kia stropiai daboti ktlikimę šių 
reikalavimų. Priėšių pastarųjų 
galima priskaitytk'užlaikymę lie
tuviškos kalbos kaip vieszame 
draugijos gyvenime, teip ypacz 
musų bažnycziose, kame dažnai 
lenkiszkajai kalbai užleista yra 
privilegiruota vieta. Užlaikymo 
ir paguodojimo šios kalbos rei
kia ręikalanti nuo kiekvieno vi
suose atvėjuose.kaip tai smulkiau* 
nurodyta musų programe.

Tolesniai svarbiausiu reikalu 
szių kuopelių pasilieka darbavi- 
mas prie musų jaunuomenės mo
kinimo. ‘ Atmindami, juog šioj 
jaunuomenėj viš musų tautos vil
tis, privalome ginti ję nuo ištau- 
tėjimo ir *.eip ję ugdinti, idant iš 
jos musų tauta turėtų d džiaus ę 
naudę. Tam tikslui mokintiniai 
kiekvienos mokslainės privalo bū
ti aprūpinami kaip sulyg lietu
viszkos literatūros, teip lygiai ir 
visų tautoje kįlanezių r upes ežių, 
ar užmanymų. Ypacz priseina 
pratinti nuo mažumos prie idėjos, 
juog lietuviai pabaigę mokslus 
privalo pasilikti tėvynėje ir dar
buotis ant jos naudos. Tie, kurie 
dėlei kokių nors priežasezių per
žengė šię priedermę, privalo 
stengtis sugrįžti, ^neveizėdami į 
medegiškę nepasivedimę, o jeigu 
jau pasiliko svetur, tai švo tur
tais privalo šelpti likusiuosius 
švo krašte. Szelpimas jaunuo
menės, mokslan einanezius, tur 
būt daromas būtinai, jeigu ši 
jaunuomenė jau yra palinkusi prie 
šukavimo mvo spėkų tėvynės la
bui. ,Tam tikslui visur Lietuvoj 
privalo tvertis draugystėlėa rinki
mui pinigų suszelpimui besimo- 
kinanezios jaunuomenės, ir kiek
viena šeimyna privalo sutikti ant 
užmokėjimo paskirto jos mokes- 
czio tam tikslui.

Lygiu badu pridermė szių kuo
pelių pasilieka priturėjimas visų 
nukentėjusių dėlei savo tautiezko 
ir politiško darbavimosi, o taip
gi priturėjimas partijos rašliavos
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ir rasat'ninkų. Rinkimai pinigų 
‘mleidimui knygucsių ir atsiszau 
kimų, 0 teip-gi politiazkiems pra 
sikaltėliams, kankintiniams, pri* 
valo būti daromi kuopi toliausiai.

Pripratinimui kaip ūkininkų 
teip ir kitų luomų prie principo, 
juog jie visur privalo pitįssave 
valdyti, patariame tverti yrairiaa 
draugystes ar bei»lryb?8 apgini* 
m u i savo luominių reikalų ir t. t. 
Sulyg ūkininkų valdymo pataria
me prikalbinėti ir agituoti tarpe 
jų, idant jie naudotųsi isz leistų 
jiems tiesų patiems valdytis vals- 
cziujo (gminoj). Žinoma, uki- 

7 ninku keraatai priesz vyresnybę, 
kaip tai atsisakymas nuo mokėji
mo mokesczių, nuo rinkliavų ko
kioms pora ikonoms, nuo mokėji
mo algos rasztiniukams ar mokin
tojams dėlei jų nedorumo, neap- 
seis be aukų, bet v s tai nenueis 
ant niekų. Valdžia. pajutus 
žmonių susi pratini} ir jų kersztę, 
turės .-zį'bei tę duoti. Szie kersz- 
tai ir pasikėsinimai, ar tii vsls 
cziuje ar tai parapijos reikaluose, 
pagimdys didesnę vienybe tarp 
žmonių, kurie palįs trcziaua savo 
prieszių redorybes. Paginame 
teip gi rinkimu tarp žmonių pa
rašau, ar tai praszant leidimo lie
tuviams spaudo?, ar dėlei kitų 
reikalų. Nesvarbu,, kad szie mal
davimai nepasuks savo tikslo, bet 
jie pratina žmones prie bendro 

v veikimo.
Baigdami sziuos kelis žodžius 

apie taktikę,norime pasakyti apie 
budę musų elgimosi s u lyg sve- 
tiiutauczių. Atmindami savo pa
matinį ramstį, juog „L:etuva- 
iietuvi/ms'L tnes stengsimės apie 
užlaikymę dabartinių etnografių 
kų Lietuvos rūbelių, idant nutau
tinimo vilnis
silietų. Gyvenantiejt-gi 
dien ant liftuvisztcos teritorijos, 
ar tai jie butiį svetimtaucziais, ar 
nutautusiais lietuviais, privalo pil
nai paguodoti musų taut azkus 
reikalavimus ir jiems nesiprieszin 
ti. Jokios . neapykantos prieiz 
svetimtauczius męs nekeliame, bet 
besigindami pamie ■ nuo. svetim- 
tauczių mes visur ir visados steng
simės sušelpti 'ir suremti savuo
sius ir atsiradus piktiems užgric- 
vimams isz pusės svetimtauczių, 
gįsimės ir kovosime prieš z juos. 
Ypatingo ativdgu reikalauja 
sentikiai su’ lenkais, kurie nedi- 
Fauna kaikur skrieti savo idealus 
Lietuvoj, jungdami j} prie Len
kijos. Priesz tai mer prieszta- 
raujame ir atmetame bent kokį jų 
vadovavimu musų reikaluos**,nors

- neatmetame solidarUzko su jais 
veikimo kaip lygiai ir su kitais

- sveti m taueriai s, kaip latviai, finai, 
mažrusai ar baltgudžiai', kurie tik 
pasirengę yra kovoti au valdžia 
vardan geresnės ateities.

. 15. XI. 1902/

Leluvę tol i aus ne 
tzian-

Isz Amerikos
Duonos j ieškotojai

Ellis Island, N.Y. Sunkios
gyvenimo sanlygos, kokios viesz- 
patauja Europoje, verezia betur- 
czius jieszkoti sau duonos kąsnio 
kitose szaiyse, ypaeziai Amerikoj. 
Bėda tik, kad vargšių gyvenimas 
visur beveik toks pat, ir Suvieny
tose Valstijose gal da sunkesnis, 
negu kur kitur. Bet žmonelės 
vis-gi nori iszbandyt, ar nesuras 
sąu kur nors geresnės laimės. Pe
reit} sanvaitę į New York} pribu
vo isz viso net 6000 emigrantų, 
kuriuos atgabeno
garlaiviai: “GernĮanic” 175 emi- 

^grantus; “Čita di 
“Bulgaria” 1051; 
“Lucania” 350; 
300; “Perugia”

pribuvusiejie

Napoli” 1020; 
“Island” 69; 
“Philadelphia” 
1080; “Gailia”

700; “Carthagini m” 64 ir “Graf 
Daugybė iszWalderaee” 1359. 

pribuvusių ateivio dėl visokių 
priežasezių likos afit Ellis Island 
sulaikyti, o apie 100 sugražinta 
atgal. Dėlei tokio milžiniszko 
priplūdimo ateiviai negali visi e- 
saneziuose dabar emigrantų na
muose sutilpti, ir emigracijos ko
misija reikalauja, kad jiems 
paskirti da kiti namai.

butų

Del meiles nusižudė.
New Orlezns, La. Vieszna- 

myj Victor Hotel nusižudė dvi 
jaunos ypatos, tūla Ella Atkins ir 
Folger Green. Priežasczia tos 
patžudystės, kaip pasirodė isz pa
likto jų laiszko, buvo tai, kad juo
du buvo labai į viens kitę įsimy
lėję, bet tėvai jokiu budu nenorė
jo daleisti jiems apsivest. Pabė
gę isz namų, boislapstydami nuo 
tėvų persekiojimo, jie atvyko į 
minėt} viesznamį ir nutarė geriau 
abiems drauge numirti, negu ka
da nors persiskirti, kę jie ir pada
rė. Mergina Atkins nusinuodijo 
su pagelba morfiaos, o jos numy
lėtinis Green sau gyslas perplovęs 
numirė.

Daug sniego.
Chkyrnne, Wto. Pietinėj da* 

lyj Wyoming valstijos pereit} 
sanvaitę siautė smarkios vieeulos 
su sniego pustymais^ Sniego 
tiek pripustė, kad net geležinke
lių truktų bėgiojimas turėjo apsi
stoti. Kiti pasažieriniai trukiai 
turėjo ant pusiaukeiio apsistoti ir 
likos visiszkai sniego užnesati. 
Arti miestelio Lusk užpustyti li
kos du trukiai, kuriuose raudasi 
visas kavalerijos regimentas. Visi 
iki sziol daryti pasistengimai at
kasti užpustytu* giliai trukius 
pasiliko be pasekmės.

Denver, Colo. Ant geležinke
lio linijos Leadville, Colorado & 
Southern R.R- dėlei daugybės 
pripustyto sniego trukiai visiszkai 
apsistojo bėgioję. Keletas pasa- 
herinių trukių likos giliai sniego 
užnesati.

Susekti galvažudžiai.
Neit York,N. Y. Vietinė poli

cija susekė ežia ež elę bandę italų, 
kurie ant i*znaudojimo aeekuraci- 
jes kompanijų pildydavo bjau
riausias galvažudyetes. Jie mat 
užasekuruodavo gyvastį savo mo
terių ir dukterų, tankiausiai be 
jų žinios, ir pinkui užaseknruota- 
sia< galabindavo »u m erių g»uti 
jų posmeitinę nuo kompanijų. 
Isz t ii ta likos, kad tokiu hudu jie 
nugalavo tu virszum 30 moterų ir 
merginų.

KaiŲasi ui svetimą kaili.
New York, N. Y, Kaip jau 

žinome, laike “boxerių” sukilimo 
Chiuuo'c likosi užinu«ztas Pekine 
kunigužis Altwater su s ivo szei- 
myna. Užtai Suv. Vaisi, val
džios privertė Ch:nus užmokėti 
34663 dol. atlyginimo ir sztaida
bar nužudytojo giminaieziai kau- 
jasi terp savęs, katram isz jų turi 
tekti tie pinigai už kunigužio 
kailį. Kam teks — neteks, o ad
vokatams vis teks.

Vilkai pabėgo.
Brazil, Ind. Isz pribuvusio į 

cz’a “Dice of Death” žvėrineziaus 
klėtkų iszsilaužė szeszi vilkai ir 
pabėgt. Trys pabėgėliai likos 
»ugauti, bet kiti pasilikę bėgioja 
po miest} ir ne mažai blėdies gy
ventojams daro, įsilauždami į 
visztinyczias ir kitus menkai su 
budavotus tvartus. Vienas žmo
gus teipgi tikos jų gerokai ap
draskytas.

Norėjo nunuodyti.
Indianapolb, Ind. Ant skun

do paezios likos suaresztuotas ežia 
tulss William Ve rm i Ui' n isz Za 
nešville, O. Jis prisipažino, kad 
su pagelba užnuodytų cukrinių jis 
norėjęs nunuodyti savo dvejet} 
vaikų ir paczię, su kuria jin nuo 
tūlo laiko gyveno persiskyręs.

Drąsus vagiliai.
Los A no klos, CaL. Du apsi 

maskavę p|ė*zikai sulaikė bėgantį 
cziVelektriszk} tramvajų, kuria
me keliavo 32 pasažieriai, ir v^u? 
juos priveitė atiduoti jiems savo 
pinigus, laikrodėlius, žiedus ir ki
tus brangesnius papuoszimo graz
nų?. Apiplėszę tokiu budu pasa- 
žierius ant 800 doliarų, vagiliai 
isaszoko isz tramvajaus ir pabėgo.

• * • -t Į
Žmonių geradejai.

New York/N.Y. Multi-mili- 
jonierius John D. Rockefeller pa
garsino “Standard Oil” kompani
jos akoijonierių dividendus, kurių 
abelna suma yra 20 milijonų do 
liarų. Isz tos sumos paežiam 
Rockefellenui pripuola 8000000 
dol.

Mzalcziai Teaase.
Goliad, Texab. Netoli nuo 

ežia, netoli upds kranto rado kū
nus 6 suszalusių mexikonų. Jie 
buvo kitoj upės pusėj svecziuose 
pas pažįstamus ir grįždami na
mon, visi suszalo. Terp suszalų- 
s:ų yra,3 vaikai.

b Evpiiozijos.
Neit York, N. Y. Lafayetto 

kariszkam porte, amunicijos rit
me įvyko 13 colių granato eka- 
pliozija, kurios likos keturi žmo
nės užmuszti, du mirtinai ir 7 len
gviau sužeisti.

Laivas nuskędo.
Norfolk, Va. Pasažierinil 

garlaivis “Olive”, plaukiantis isz 
Franklin, Va. į Edenton, N. C. 18 
vasario likos audros apverstas ir 
paskandintas. Iszsigelbėjo tik 5 
žmonės, kiti visi, skaitliuje apie 
20, prigėrė.

Nelaime kastynese.
Durley, Wis. Ashland kas- 

tynėse No. 7 įgriuvo žemės, ku
rių vienas darbininkas, Oacar 
Anderson.likos užmusztas.

Kelione in sziaorius.
Nevt York.N.Y. Oficieras Pea- 

ry rengiasi sekantį pavasarį pra

dėti kelionę į sziaunų žemgalį, 
jeigu tik pasiseks jam * surinkti 
tam tikslui 150 tukstanesių dolia
rų. “Peary Arctic Club” priža • 
dėjo jam toki} sum} surinkti.

Gaisrai.
Pittsburo, Pa. Caionai sude

gė geležies liejinycaia firmos 
Thomss Oatlins Sons Company. 
Ugnies padaryt} blėdį aprokuoja 
ant 200000 dol.

PortHcron, Mich. 18 vasa
rio sudegė ežia vienas isz didžiau
sių miesto viesznamių, St. Clair
Hotel. Ugnyj pražuvo dyi ypa
tos — vieeznamio lamas Worthy 
ir ugnage»isCampbell. 3 ugna- 
gesiai likos sunkiai, bet ne mirti 
nai, apdeginti. Ugnies padary- 
t} blėdį apskaito ant lOOtukbtan- 
ežių dol.

Monsfield, O. Netoli nuo 
ežia gulineziam miestelyj Ashland 
sudegė “Opera Houa” ir keletas 
szale esaneziųmažesnių krautuvių, 
teip-gi miestelio knygynas. t bz 
viso ugnis padarė b ėdie* ant 60- 
000 dol.

Sprin'Ofield, O. Vakario 19 
dien} sudegė ežia naujai pastaty
ti Young Men Christian As»’n 
namai, Fountain teatras ir kele
tas krautuvių. Ugnies padaryta 
blėlis isznesza apie 300 tukstan- 
czių dol.

Cedak RAPiDe, 1a. Vasario 20 
d. sudegė ežia didelis viešinami* 
“Clmion Hotel”, prie ko 20 žmo
nių liepsnose pražuvo ir daugybė 
likos pavojingai apdegintų. A 
papt žmonių gyvjsczių ugnis pa
darė blėdies int 200000 dol.

Houghton, Mich. Cz*a sude
gė keletas smulkesnių krautu 
Ylų.

Marios, 111. Czionai ugnis 
teipgi ne mažai blėdies pridirbo, 
iszdegindama kėlėt}didesnių per 
davinyczių. Blėdį aprokuoja ant 
3000000 dol. - (

Galvažudyatea.
CoailOCTOs.G. Netoli nuo ežia 

ant-vieezkelru surado sniego pus 
uyje lavonę, kuriame pažinta tu- 
1} John Monk. Galva jo buvo 
visiszkai suskaldyta. Būdams 
mieste, tūloj kareziamoj jis rodė 
visiems savo mašiniukę, kurioj bu 
vo nemažai popierinių doliarų, 
taigi menama, kad kas nors pasi- 
gobėję« ant jo pinigų, pasekė jį ir 
nugalabijo, o lavonę paslėpė 
sniego pusnyje. Galvažudžių ne 
susekta.

St. Loiis, Mo. Vienoj re tvu- 
racijoj pritarnautojas Baumer už 
szovė tai} darbininkę Butler, už 
tai, kad tas nenorėjo iazgerti pa 
siūlyto jam vandens stiklo.

Eastman, Ga. Tūlas Cook, • 
paėmęs kirvį, suskaldė savo pa-1 
ežiai galvę, užmuszdams j} tokiu , 
budu ant vietos. Ant rudo j it , 
iszpažino, kad jis ea}s įsimylėjęs 
į kit} moterį, su kuria užmanęs 
apsivesti, o kadangi jo pati sto
vėjusi jam ant kelio, tai jis j} nu
galabinęs.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Neįtark, N. J. Bėgantis visu 

smarkumu Delaware, Lsckavvan- 
na & Westem geležinkelio trūkis 
užbėgo ant skerskelių bėganezio 
tramvajaus, kuris buvo pilnas pa- 
sažierių, daugiausiai keliavusių 
į mokyklas vaikų. Tramvajus 
likos visai trūkio sutrupintas,prie 
ko 8 žmonės tapo užmuszti ir 25 
sužeisti. Tarp tų paskutinių ran
dasi keletas mirtinai sužeistų.

St. Paul, Minn. Czionai susi- 
muszė du bėganti isz pr.eszingų 
pusių tavorioiai trukiai, prie ko 
likos užmusztas konduktorius P. 
Kelly.

Indianapolis, Ind. Terp Be- 
rea ir Lindale ant geležinkelio 
susimuszė du trukiai, vagonai su
sidaužė ir jų griuvėsiai užsidegė. 
Kiek iki sziol žino, prie to penki 
paczto urėdui n kai likosi užmusz- 
ti.

kovę. Amesbury, Mase, 
tęsiasi s t ra i ks s vežimų dirbtuvių 
darbininkų. Darbdaviai jokiu
budu nenori straikieriams ptsi-
duoti ir vis tikisi, kad jų vietas
įstengs užpildyti seabeais. Mies
tuose H a v e r h i I I , Lynn, 
Exeter,Keene, M sn
obe 11 e r ir kituose streikuoja 
kurpiai. Sullivan kompanijos 
fabrikuose streikuoja 200 muaai- 
nistų. Weate«ly, R.I. 
rengiasi į straik} taszytojsi grani
to už tai, kad kompanijos neno
ri pripažinti jiems naujos tnoker

gei ima buvo uitėmyti ir isz For- 
eet City,kur raszėjas dar toliau Įsi
važiavo ir nepasigailėjo purvų ne- 
patinkanosioms y pa tom s apdrėbti. 
Akyva, iaztikro, kad p. Karvojus, 
kalbėdamas apie melagystes, szi- 
tokius darbus užtyli, ir da aky 
viau, kad szie apeurdai yra sksI- 
biami vardan iazaugaztinimo tikė- 
j mo, o pažeminimo laisvamanių 
ir „sžliuptarnių”.P. Karvojus sa
vo raistuose, talpina m uos “Žvaigž
dėj”, daug myli kalbėti apie skel
biamas slaptas ir atviras melagys
tes, bet ant nelaimės ir pats nuo

Isz darbo lanko.
Boston, Mass. Austuvių 

darbininkų streikas iszsiplatino 
beveik po vis} Nsuj}j} Angliję. 
Teip Dover, N. H. nuo perei
tos sauvaitės atraikuoja 2500 
verpėjų už tai, kad kompanijos 
vertė darbininkus dirbti ilgiau pa
skirto laiko. O x t o r d , M e . 
sustraikavo verpėjai, dirbantiejie 
Robinson Woolen Mills verpiny- 
cziose. Adams, Mass. 
streikuoja audėjai fabrikuose 
Grabam & Clark. Darbininkai 
Ne iv England Cotton Yarn kom
panijos straikuoja, reikalaudami 
padidinimo mokesties už darbę 
ant 10 procentų.

Teipgi ir kitų pramonės szakų 
darbininkai Naujoj Anglijoj veda

ties skalės.
5 Pereit} panedėlį Bremene 

(Vokietijoj) buvo sustreikavę 1500 
darbininkų,dirbanezių ant sziaur- 
vokiazkojo Lloydo dokų. Prie
žasczia užgimimo streiko buvo tai, 
kad kompanijos be jokios prie- 
žasties'buvo nuo darbo praszalinę 
vienę darbininkę. Praszalintaais 
likos atgal į darlię priimtas, ir 
streikas užsibaigė.

St. Louis, Mo. Wabat>h gele 
žinkelio linijos užveizdos pagarsi
no, kad nuo zzio laiko visi kon
duktoriai ir trukių tarnai visų
1 vakarus nuo Mississippi gulin- 
czių geležinkelių linijų gaus pa
didint} mokestį.

• Si'RiNGFiELD, IlL- Ant Illi
nois valstijos kalnakasių konven
cijos nutarta unijos virsziniu- 
kams pakelti algas. Organizaci
jos prezidentas turės gauti 125 
du), vietoj 90 dol. ant mėnesio.

Valstijos Illinois legislutųra 
užgyrė aprubežiuoti vaikų darl^ 
Kautynių savininkams uždraust4 
priimti į darbę kastynėse vaikus, 
netur nezius 16 metų amžiaus. 
Toliau* užgirta, kad kastynių 
inspektoriai nebūtų paežių kaa- 

| tynių operatorių paskiriami, bet 
žmonių balsavimais renkami, 

į Valstybinė kastynių inspekcija 
turi susidėti isz penkių ypatų, 
tarp kurių turi būt 2 kalnakasiai,
2 savininkai kastynių ir 1 inži
nierius.

Nkw Yoks, N.Y. Czianyksz- 
ežiai ruksiuviai, sktitliuje apie 10 
tukstancz>ų daibininkų, gavo pa- 
kėlim} mokesties ant 20 iki 40 
procentų.

ISZ
Lietuviszku dirvų.

Musų melagiai.
„Nesidy Tikite, svietas nori būti 

vestas nuo gero kelio ant szunta- 
ktų” — sako tūlas musų mesti- 
ninkas. Sziędien ant žemėn nėra 
stipriau įsivieszpstivusio daikto, 
kaip melagystė. Melagystė, 
tarsi biaurus marša, yra užkrėtua 
visę žmonij}, neduoda nė ant va
landėle atsidust*, užmuszdama 
augsztę, prakilni} žmonių dvasi}. 
Sz*}dien svietas teip yr* pripra
tęs prie melagystės, kad rodoci be 
jos visai negalėtų apsieiti ir gy
venti. Gudrus melagiai, maty
dami minių nesupratim}, naudo
jasi isz tn jų nesupratimo ant 
kiekvienos vietos ir prie kiekvie
nos atsitinkanezios p roges. Ar 
imsime perkratyti abeln} žmonių 
surėdym}, ar atskiras draugijos 
szakas, visur atrasime melagystę 

' suleidusi} savo szaknis. Apie pra 
: szalinimę melagystės, anos visų 
vargų ir nelaimių motinos, oįku- 
nyjimę teisybės į draugijos gyve
nime, me* galime szi}dien vien 
kalbėti.

Ir mes, lietuviai, nėsame gryni 
nuo szių juodų szlakų, ypatingai 
sziame darbe atsižymi tūli musų 
rssztininkai, laikraszczių žinių 
padavėjai. Apie skelbiamas slap
tas ir atviras melagystes tarp lie
tuvių pajudino klausim} p. Kar- 

• vojm “Žvaigždės” No. 5. ir tuomi 
suteikė prog} ir man kėlėt} žo
džių pratarti. P. Karvojus, ap- 
reikasdamas apie pabertus ant 

į musų lietuviszkos dirvos kūkalius, 
I klaidingai nurodė kailininkus, 
kurie an} neger} sėkl} sėja. P.

! Karvojus ir jo pritarėjai sako,kad 
perstatyme dalykų netikroje 
azviesoje atsižymi daugiausia du 
mu8ųlaiKraszcziai(.,dvi sesutės”). 
Taigi jieazkant toliau kaltininkų 
sztai atrandame “Žvaigždės”No.5 
korespondcncij} isz Edvvardsville 
isz 19 sausio. Rsszėjas, apsireisz- 
kęs buvęs ant prakalbų,pranesza, 
su linksma szirdžia, apie sukvies- 
tę S. L. A. kuopos susirinkim}, ir 
tikrai begėdiszkai pers ta to kalbė
tojus kaip ne žmones, tik baisius 
sutvėrimus, kurie vietoje kalbėti, 
vien pliovoję aht Dievo, kunigų 
ir tikėjimo. Ar sziokiz darbas p. 
Karvojui patinka, asz nežinau, 
bet noriu užtėmyti, kad czion yra 
nė vien kaltė praneszėjo žinių,bet 
ir “Žvaigždės” — katalikiszko 
laikraszczio, skelbianczio neva 
teisybę ir dor}, o talpinanczio sa
vyje melagystes. Panašai} žini}

szių bisurių ydų'nėra liuoaas. P. 
Karvojus paszvenczia daugiausia 
darbo ant Uzniekinimo nepatin 
kanezių sau ypatų, turismagų a pe
tį t} ręszyti apie ypat} Dr.J.Szllu
po, norą pats pripažįsta,kad szio- 
kisp. Kar. darbas yra nuobodus, 
negeras. Tik, mano p. Karvojus
— visgi reikia nežinantiems įkal
bėti, kad Szliupas yra bedievis ir 
nieko gero neveikiantis ant lietu
vių tautos labo. Didelė, anot p. 
K. — dro Szl. kaltė, kad j s nė 
vieno kunigo į Amerikę nepar- 
kvietė. Ar d-ras Szl. parkvietė 
nors vien} kunigų ai ne, lietuvisz- 
ka visuomenė ant to svarbos ne
dedi,nors gerai žinome,kad Szliu- 
pas patarė ShenatidorieczUma 
parsikviesti kun. A. Burbę, kę 
norom? nenorom s pripaiįita ir p. 
Karvojus. Pribuvus kun. A- B. į 
Aner kę d ras J. Sel. su Velioniu 
at-kyrė lietuvius nuo lenkų ir jie 
du buvo pirmutiniai Amerikos 
lietuvių budintojai. Nesigilinant 
toliau į d ro J. Szl. nuveiktu* 
dailiu- via gi reikia pr paimti,kad 
Szlįu|K> darini a t-veria daibusvi- 
sų Bziędieninių Amerikos lietu- 
viszkų kunigų suėmus į kruvę. 
Jeigu d-ręJ. Szl. lietuviai garbi
na ir guodoja už jo nuveiktu* aut 
tautiszkos dii vo- darbus, tii di- 
džiauaię guodonę turėtų jam ati 
duoti mt»ų kun'g.i, nes tik | er 
Szliupo p s darbavimę kunigai 
»z*ęd’en turi minkszlas ir riebias 
vietas; jei ne Szliupas, tai da ir 
Hiiędien nevienam butų reikėję 
skurti bulves surukusiuose kliosz 
tolių kambariuose ir Vilkti vargin 
gę gyvenimę. Bet musų kunigai 
laiko i »enoa patarlės, už gėrę 
piktu užmoka. Gilindamėsi to 
liau į p. Karvojaus ra-ztus, atra
sime ir daugiau jo netikroje szvie 
aoj peistatytų dalykų. Teip, pv., 
p. Karvojus sako: ,,Sziędisn blogi 
rašalai :Tikybaar mokslas.Krump
lių Jonas ir kitos szaszlavos yra 
labiau prasiplatinę tarpe lietuvių 
negu geri” (suprask Pekla, Dog- 
malas apie pragarę ir tl.). Aut 
kiek p. K- czion pasakė tesybėa, 
pamatysime žemiau. A«x pažį-- 
tu lulę vaikinę, kuris užsiima par
davinėjimu knygų ir per pastaru? 
purę metų žymię dalį knygų yra 
tarpe lietuvių paskleidęs. Pa- 
klausykime.kę ji- sako: „Gadynė, 
kada lietuviai užsiganėdino skai
tydami Bromę ir Peklę su gies
mėmis j«u pasibaigė, ttzrędien 
žmonės žengia pirmyn, smelkiasi 
prie mokslo. L etuviai teipgi 
nesilieka nuo kitų. Lietuviszku 
knygų skaitytojus galime paskirs 
tyti į tris dalis. Pirmutinė dalis, 
L y. jaunoji karta geidžia žinių 
apie surėdymę pasaulės, iszsitobu 
linimę žmogaus proto ir tt. An
troji dalis, prie kurios priklauso 
didis nuoazimtis musų moterių,už
siganėdina „Pekla” ir „Tukstan- 
cziu ir viena naktų ’.Treczioji-gi,ir 
tai didžiausioji,nieko neskaito,už
siima vien girtuokliavimu, kazy- 
romis ir kitais blogais darbai*”. 
Asz turiu priduoti, jog ant pasta
rosios dalies paremta sziędien ku
nigu karalystė, szie yra stiprus 
pilioriai aklo tikėjimo. < „Kas gi 
butų, kad visi pradėtų skaityti?”
— klausia p. Karvojus, ir pkts 
atsako: „Tada nebūtų nė vieno 
kataliko, aklo . kuniginio”. Ta 
cziau nereikia nusiminti, lietuvių 
protas blaivus ir ateis gadynė, 
kada atsidarys visų akys. Ksd 
musų mislys blaivosi, parodo szię
dien musų tautiszki darbai, aukos 
ant reikalų apezvietimo ir kylan
ti musų literatūra. Kada visi 
lietuviai, anot p. Karvojaus, nu
stos būti „akli kuniginiai*’, tada 
skelbiamos melagystės turės isz- 
nyktr ir vietoje neapykantos už- 
vieszpataus meilė.

Ant galų galo dar noriu užtė
myti apie treczię p. Karvojaus 
pažadint} klausim}, ar dera dary
ti atmintį neužsitarnavusiems vy
rams. Rodosi, ?zis klausimas p. 
Karvojų neturėtų apeiti, kadangi 
atmintį daro neuisitarnavusiam 
tautiecziui vien velionio draugai. 
Iszleista moksliu k a knygelė ve
lionio atmineziai vis gi turės savo 
žvarbę. Bet ežia yra kita prie
žastis: p. Karyojus sako, kęd ve
lionis numiręs be paskutinių sa
kramentų, ir tapęs palaidotas ant 
protestonų kapinių, tai via tiek, 
kad butų pasilikęs sudegintas be-

dieviszkoj (?—Red.) kremą to r i 
joj. Nora jis, budamss gyvas, 
butų atlikęs milžiniszkus darbus 
ant pakėlimo savo tautos, — jo 
darbai yra nieku! J. Giiežlė.

Inz Brooklyno, N. Y.
8ziame mieste skaitlius apsigy

venusių lietuvių yra nemažas, 
pertai ir lietuviszku draugysezių 
randasi ežia gana daug, daugiau
siai vienog pagalbinės, skaitlingos 
sęnariais ir gana turtingos. Tau 
tiszkos-gi draugystės visai apleis
tos. Teip antai T. M. D. kuopę, 
socialittų kuopę, S. L. L. kuopę 
ir kitas turincziss augsztesnius 
mišriu* draugystė!e* palaiko tik 
keletas prakilnesnių »}narių, mi
tingus laiko iieregulianszkai, 
tankiausiai sykį ant metų. Di 
desnė ir tvirtesnė yra j*u S. Dau
kanto draugystė, kurios sęnarisi 
dalinasi į tris skyrius: vieni užsi
ima perstatymu teatrų, antrieji 
mokinasi dainų, treti —‘muzikos. 
Perstatymas teatrų ir davimas 
koncertų įvyksta vienog labai re 
tai. Priežasczia to yra stoka 
Brooklyne at«*kanczių tam tiks 
lui svetainių, o patys lietuviai sau 
tokię svetainę įsitaisyti savoms 

i spėkoms neįstengia. Pinigų į 
draugystės kasę įplaukia mažai, o 
mokytojams muzikos ir dainų rai

tyt Walkers Mills, Pa
Czia darbai ksstynėee eina tuo 

tih’pu ne blogai, į dvi. ?anvaiti 
darbininkai uždirba po 20—25 
doliarus. Vargas vien yra su 
pragyvenimu, kadangi sunku kur 
boardę gauti. Apart kastynių 
ežia kitokių darbų nesiranda. Tei
sybė, vedamas ežia dabar yra nau
jas geležinke'is, kurs, kaip sako
ma, turėsęs sujungti Pittoburgę 
ir Chicago, bet trn darbai paves
ti vien italams - darbininkams, 
kurių daugybę pargabenta isz 
Neiv Ycrko, teip kad kitiems 
darbę ežia negalima gauti.

Lietuvių gyvena mažas būrelis, 
yra tik dvi szeimynos ir trys pa- 
vienięi lietuviai. Gyvena visi 
sutikime ir toli priguli į szv. 
Antano draugystę Carnegie, Pa. 
Draugystė ta gerai pasilaiko ir 
tarp jos sąnarių jokių vaidų ne- 
giidėti. ‘ Daugelis jų myli skai
tyti laikraszczius ir naudingas 
knygeles.

Vasario 13 dienę czianykszczio- 
se kautynėse likos sunkiai sužeis
tas lenkas, kurį krintarti ta* vir- 
Hzsus uola buvo prislėgus teip,kad 
vos gyvę jį iszėmė. Nugabeno jį 
į Pittsburgo ligonbutį, bėt var
giai beiszgys. y j

Jonas Makanaucka*.
kia brangiai, mokėt; teip kad ga 
liaus draugystė ant savo metinio1 
sns rinkimo nutarė net sumažinti I

Isz Lawrenee, Mass.
Vasario 14 dienę apsivedė ežia

lekcija?, pakol į kasę pribus dau- vienas lietuvis, Ipolitas Krukonis. 
giau pinigų- S. Daukanto drau- Fž paczię apsirinko jis sau . ne 
gyrtės mieriai,.kaip matote, yra lietuvaitę, bet fiolandittę. 8zliu- 

I gražus, gaila tik, kad lietuvis* ’»» P« ko- Orieių, So. Bos 
k* ji jaunuomenė nenori ję purėm- t”>ie. p. Krukome yra gerus lie- 
t». į j} prisirn-zjti. Stoka ypa tuvi?, mylintis savo tautę ir žmo 
ežiai merg nų. kurių prie gied.o ape»a*vietęa. Negalima todėl 
jimo visada yra per maž«i. Mat jį peikti, kad už draugę stvo gy- 
atvykus į - Amerikę persim doė venimo paėmė aveiimtautę. ka- 
hetuvaiezių budts. Antai L'etu dangi tarp lietuvaiczių jis sau at- 
voj nerami nė vieno* mergelės kuri' *»*kanczios nerado. Kaltė ežia 
nemylėtų dainų; dainuoja, net pu<»la ant pacz*ų lietuvaiczių. ku 
laukai skamba — ū natų nerei *•«•» ne mėgsU apsiszvietimo nė 

, kia. CziotiM gi musų lietuvaitės. *zi ar ūmo, o per tai ir prakilnes- 
t<rtum nelul-vėo parduotos, sėdi, n’ lietuviai, ne*urasdami tarp jų 
?au namie, urbi „paiiilėm?” ne -taakanczioa sau draugė*, privur 
azioja alų girtuokliams. Nesu -ti yra jieazkoti jų terp svetiiutau- 
pranta mu»ų merginos, kad dai <®t|- 
no? ir teatrai dailius žmonių jaus 
mu- ir puoHiia t <utę. Senovėj
musų tauta buvo garsi kaipo dai - j CrjTlitJll FmIIm. Mich. 
nų žemė, nuo dainų visos placzios Darbai einasi ežia labai gerai, 
IJetuvos girios skambėjo. Bet geležies ker ynėse dirba dienę ir 
senovė* žmon ų jausenai nubuvo naktj ir darbę nesunku gauti. Lie- 
teip iszdirblr, apie iszlavintmę tuvių yra ežia keturis szeimynoz 
balso mafai rūpino*!; geresniu * dvidešimt pavėnių. Sau- 
dainininku roką v j tę. kurs geriau , <^0 H dienę kautynėse l koa už- 

> galėjo iazrėkt*. Dabar k tt g* milžtas lietuvi Jonas Šakaliu?
kis, 19 metų senumo, paeinantis 
i*z Vilniau* gub., Trakų pavie- 
cz'o, Valgunų kaimo. | Ameri- 

prie*z szeiz'* 
menėtius ir ežia nelaimingęjį 
smertis paliko. Palaidojome jį 
ant vietinių katahkiszkų kapi
nių.

Buvę* ant veselių.

pimo mokslan einanezios 
lietuviszkos jaunuomenės, 
antra dalis — ant suszelpimo 
k a n k i n t i n i ų-

Brooklyno sukautojai : 
Petras Draugeli?, 
Jonas Naujokas, 
Vincas Martinaitis, 
Petras Pslubinekse, 
Antsnss Milleris, 

ir kiti. į
Brooklyno lietuviai padavė 

svarbų užmaoymę. Aukautojai 
isz kitų miestų tegul tę užmany 
mę apsvarsto ir iszreiszkia savo 
nuomones. Visuomenės aukauti 
pinigai neturėtų žūti privatiszkų 
ypatų rankose, bet apversti ant 
visuomeniszkų musų tautos reika- j 
lų. Brooklyniecziai, paduodami 
savo užmanymę, suprato svarbiau- , 
sius musų tuotarpioius reikalu*. Ji

Sulyg Shenandoah’io lietuviai- j 
kų muzikantų atskaitos, įlipusios 
„Lietuvos” nr. 1, 1903 m., nuo 
savę? patėmysime, ksd paduota 
jų atskaita yra'nepilna, neaiški 
ir gimd nti nužiurėjimę sulyg jos 
teisingumo. Muzikantai parodo,, 
kad jie surinkę iszviao aukų |IL- 
86.62 (prie ko smulkesnės surink
tos aukos nepri*kaityto*). Jtz I 
tos sum< s jie sau už savo triušę 
atsirSkavę iszviso 1323, kainska- 
ziams davę >150. Atitraukiant
tai nuo abelnos eumos surinktų 

: aukų $1186.62, turėtų likti? pas 
muzikantus da $713.62, o ne j 

i $513 62, kaip tai jų pagarsinta. I
O kur da smulkesnės aukos, ku
rių teipgi keletą* deezimczių do- j 
liarų surinkta? Ant pagarsintos 
„L.” nr. 1 muzikantų st,kaitos j 
mes tę ?yz jokių pitėrnyjimų ne
darėme, pasėkėdami, Kad pats 
aukautojai nužvelgs jos nepilnu- 
mę ir pareikalau* nuoseklesnė? ro- 
kuodo?. Ikisziol vienog niekas 
Ūme neatsibepė. Redakcija.

dynė. Žmonių jausmai hbiau isz 
silirbo, o aa tuo isz»idirbo ir pa 
jautimai dsilo< Neužtenka todėl
riksmo dainoje ir muzikoj, bet'A? atkeliavo 
reikia kad joje butų harmonija, 
dalis, ir kad tam iszreikazti, rei 
kia iszlavintų balsų ir mokėjimo 
jų sulaikyt*, suvelti į harmoniję. 
Tam tikslui yra nttos, parodau 
cz os dainos meliodiję ir kaip prie 
t» baltę pritaikyti. Lietuviszko 
je kalboj dainų su pritaikytoms 
natoms nedaug turime, bet visgi 
iszleidimai D ro V. Kudirkos ir 
L- Eremino gali tuo tarpu musų 
reikalavimu? isz dalios pakakinti. 
Reikia tik, kad lietuviai suprastų 
gražumę ir naudę damų ir tvertų 
akaitlingesnea danininkų drau
gystes irakaitlingizu į beėaanczias 
pri-ira?zytų; K. Balcziunas.

Isz Waterbury, Conn.
Nei#zpasakytas sujudimas terp 

Watetburio lietuvių; vieni kitus 
mokina, — keikia, jie terp savęs 
barasi, peszasi ir keikiasi. Kad 
terp lietuvių — prastų darbinin
kų atsitinka ' nesutikimai, neį- 
slabu, bet paskutiniame *aike net 
doros mokintojai viens kitę į pra-
garęgramzdina. Sztai,vasario 8 d. 
1903m., zokoninkas Sau rusai tie 
iszkeikė nepngulmingę kun. V. 
Dilionį, o paskutinis ketina Sau* 
ruaaitį iszkeikti. Su zokoninko 
pagelba Hartfordo vyskupas Tier- 
ney visoje savo dejecezijoje liepė 
iszkeikti neprigukningę kun. Di
lionį. Airių kunigai nemokėda
mi atskirti lietuvių nuo lenkų, 
keikė, visi kaip vienas, “polende- 
rių” kunįgę. Mat kunigėliai 
turbut, patingėję pasiteiraut, be- 
reikalo paleido teip nemielaszir- 
dingę szuvį į nieko nekaltus len
kelius. Zok. Saurusaitis reika 
Duja, kad dar sykį Dilionis butų, 
kaipo lietuvis ekskomunikuo
tas, kadangi dabar abejoja apie 
“vožrramę” t*u klaida padarytos 
ekskomunikos.

L’etuviai, nenorėdami, kad 
juos zokoninkas-teologss visados 
keiktų, jau buvo kartę pas vysku- 
pę su praszymu.kad atsiimtų tę 
isz dugno griebusį mokslę tėvelį”. 
Dabar raszosi visi savo vardus,jog 
nenori daugiaus pasilikt su minė
tų zokoninku ir jei vyskupas ne- 
isz kiaušy 8 praszymo pampi jonų, 
tai lietuviai szauksis prie augsz- 
tesnės dvssiszkos valdžios. Kas 
toliaus isz to visko iszeis, tai lai* 
kas pa rodis.

Davatka.

įsi Kiverton, III
Czianykazcziai lietuviai tautisz- 

kai visti yra užmigę. Laikrasz- 
czių nė knygų nemėgsta skaityti, 
bet užtat mėgsta skaityti stiklus 
galiūnuose ir trinti alkūnes į barę. 
Savo durnoms galvoms žmonelui 
mano, kad skaitymą* laikraez- 
czių ir knygų žmogų apkvailina, 
(vertai ir szalinasi nuo jų. Ne, 
broliai, skaitydami naudingus 
rasztus jus npsiszviestumėt savo 
protę, kurį be paliovos mirkote 
svaiginancziuoee gėrimuose irpa- 
siliekate ant visko aklai?.

Rivertonieti?.

D^lei Slienandoah’io Liet- 
Muzikantų surinktų ant 
straikierių naudos aukų.

Mes, brooklyniecz ai, da prie»z
Nauju j Metus pareikalavome at 
skaitos nuo Shenandoah’io Lietu- 
viszkų Muzikantų, rinkusių au
kas ant naudos straikuojanezių 
angliųkastynių darbininkų, ant 
ko jie, taigi muzikantai, buvo su
rinkę suvirszum 1300 doliarų, 
tarp tų arti 700 dol. surinko vien 
Brooklyne. Ant musų reikala
vimų muzikantai pagarsino „Lie
tuves” nr. 1, 1903 m., kad jie su
rinkę vos 1186.62 doliarų, isz 
kurių dalį davę straikieriams, 
dalį pasidalinę tarp 8avęs(l7 mu
zikantų, kiekvienas ėmęs po 19 
dol., iszviso 323 dol.) ir dar gra
ži suma, suvirszum 500 doliarų 
pasilikę pas muzikantų basierių 
Ch. Norkeviczių. Taigi, kad jau 
tie pinigai nepateko tiems, kam 
visuomenė aukavo, taigi vargo 
prispaustiems maiuieriams, o da
bar, pasibaigus streikui, nėra ko 
jau beszelpti, mainierių unijai 
teipgi neverta pavesti, kadangi 
ji savo kasę papildo isz sęnarių 
mokesezių, tai mes, Brooklyno 
aukautojai, užmanome, kad tie 
pinigai, suvirszum 500 doliarų, 
esanti kasieriausCh. Norkevicziaus 
rankose, butų padalinti į dvi lygi 
dali, kurių viena pereitų fondan 
ant stipendijų ir s zel-

Dėlei biDiianczio SuMv. L. 
A. seimo.

Brooklyno Susiv. L. A 38 ’ 
kuopa.kaipo parengėja bu - anezio 
Seeiv. Seimo, užmano, kad ?eimas 
at-ibutų' paskutinėje ssnvaitės ’ 
dienose d«-l sekanczių priežasezių: 
1) Pradedant seitnę sanvsitės 
pradž oj. rengėjai jo, delegatai ir 1 

^|ank)t'*jai turėtų sugai-zti rišę 
sanvailę. kadangi pasilikusia* po- 
rę ar vienę dienų po seimui iki 

, uedėliai neparanku jau butų savo 
1 kasdienini dartę lirpr*^ėti n jn^ j 

visi mes esame beturcziai darbi- 
ninkai ir ?ugai?zinta nuo darbo 3 
diena visada atsiliepia ant musų 1 
^argingų uždarbių. Jeigu-gi sei- | 
ma* prasidėtų nuo ketvergo, tai ; 
reikėtų augaiszti Vk tris paskuti- 1 
nes dienas. 2 i Contraliszka? Ko- I 
milėts? užmanė, kad laike seimo 
butų duotas perstatymą? dramos I 
„Mindaugu '. Tai dramai per- 
ststjrti reikia nemažu kasztų, ka- 
dz^sgi aktorių ruhai ir kitokios 
reikalingos draperijos brangiai 
atsiėina įgyti. Pradedant t-eimę | 
sinvaitės pradžioj negali tikėtis, 
kad tie kantai apsidengtų, nės 
imonė* — darbininkai, užimti 
darbu, mažai ant perstatymo atsi
lankys; kitaip butų, jeigu seimas 
atsiliktų pabaigoj aanvaitės, kuo
met žmonės turi užtektinai laiko 
ir, be abejonės, ant spėkuklio 
nepatingėtų skaitlingai susir nkti. - 
3) Didžiojo Naujorko k< Ii unijose 
gyvena daugybė lietuvių, kurie 
pabaigoj sanvaitės teip gi galėtų 
ant seimo atsilankyti ir ant kurių 
busimas seimas turėtų didelę į- -7? 
tėkmę, pajudindama jų tautisskę | 
dvasi}. 4) Mes, rengėjai seimo, i 
galėtumėm dręsiai pane*zti kasa- Į 
tus ant iszpuoszimo svetainių ir 
surengimo koncerto.

Žodžiu sakant, musų kuopa, 
kaipo parengėja seimo, reikalau
ja, kad seimas atsibūtų pa
baigoj sanvaitės, teip kad žmonės 
turėtų užtektinai laiko ant visų 
iizkilmių atsilankyti. Pirmas 
seimo delegatų susirinkimas, pa
gal musų kuopos nutarimę, turi 
būt ketverge, 21 d. gegužio 1903 
m. Meldžiame visų Susiv. kuopų 
szį musų įneszimę apsvarstyti ir 
nuomones sulyg busimo seimo 
per laikraszczius pagarsinti.

Susiv. L. A. 38. Kuopos 
Prezidentas K. Balcziunas, 

Raszt. Juozas Szunskis

Isz visur.
(Darbininkų strei

kai S i b e r i j o j . Įvy- 
kusiejih pereitų metų pabai
goj Siberijos darbininkų streikai 
parodo, kad darbininkų judėjimas 
ežia juo toliau juo didesnį pubudį 
priima, ir kad'savo kovę už page- I 
rinimę būvio jie ir ežia pasekmin- f 
gai veda. Teip antai pradžioj 
spalių mėnesio Krasnojarske su
straikavo 1500 geležinkelių dar
bininkų už tai, kad jiems mokės- 
tis už darbę niekada nebodavo re-
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gulįar szkai iszmokama.
darbininkai kreipėsi su savo rei
kalavimai* prie geležinkelių už
vaizdo* perdėtinio, ir tas jiems 
prižadėjo, kad alga bus jiems ant 
toliaus visada reguliariszkai i-z 
mokama. Bet savo prižadėjimų 
neisi pildė. Tada darb n'mkai de- 
monetrativisskai nusidavė pas gu
bernatorių. Toje kelionėj polici- 
ji visoms pajiegoms stengėsi de- 

- monstrantus užvaikyti, liet jai t s
nepasisekė. Atėjus prie guber
natoriaus namų, darbininkus pri
ėmė policijos szėfas ir pareikala
vo, kad jie iszrinktų i>z savo tar
po reprezentantus,' su kuriais jis 
pas i kalbėjęs. Darbininkai vie
nog ats^akė savo reprezentantus 
rinkti, idant tokiu bodu valdžia 
nepdaikytų jų už streiko vadus 
ir ne auairesztuotų. Tada polici
jos szefas patsai pasirinko isz jų 
ketur.s darbiuinkus ant paaiszne 
kėjimo, o visiems kitiems įsakė 
rszsiskirstyti. Darbininkai vienog 
neiszsiskirstė ir apie poi? valan
dų visi stovėjo prieszais guberna
toriaus namus, laukdami savo pa
siuntinių pasirodymo. Giliaus 
tie pasirodė ir ptane<zė savo sen
draugėms, kad gubernatorius pa- 
traukęs pas savę geležinkelių už 
veizdos perdėtinį ir prie jų įsakęs 
jam, kad algos Jarbininkams bu
tų k neveikiau si ai iszmokėtos ir 
kiti jų reikalavimai Užpildyti. 
Tokiu bu du ^tvaikas užsibaigė ra
miai ir darbininkai pilnai .laimė 
jo. Pabaigoj spalių mėnesio įvy
ko geležinkelių darbininkų strai- 
kas Irkutske. Czia slraikavo a- 
pie 200 darbininkų ir jie teip ii 
gai gubernatoriaus namų neaplei
do, pakotaik tas ue įsakė geležin
kelių uiveizdos perdėtmiui visus 
straikierių reikalavimus iszpildy-

Isziyi 'gi kardinolai, bijodami kad po
piežius urnai nenumirtų, per k? 
jie netektų progos surinkti mili
jonus petragraeiių, t? popieiiaue 
jubilėjų parengė vienais metais 
ankecziau. Szįmet gi yra tikra- 
si* j ūbi įėjus ir — antra piutis.

| Franeuaijoje, kaip žinome, 
valdžia uždarė visas kliosztoiių 
užlaikomas mokyklas, norą tam 
kaip kur žmonės prieszinoe ir kė
lė maisztus. Tokie sumisaimai 
ir dabar kai kur įvykite. Te;p 
antai pereit? eanvaitę kaime 
Sainl Meen zokoninkės buvo ati 
dariusios valdžios uždraust? mo 
kykl?, į k ur tuojau atvyko pul
kas žandarų su mieriu zokonnikes 
pabausti ir mokyki? vėl uždaryti. 
Zokoninkėms į pagelb? pribuvo 
apie 300 kaimieczių ir jie pradė
jo kelti maisz’?, rėkdami :“azalyn 
su valdžios padavadyjimu!” Su
minimai vienog likos urnai užge- 
syti ir seserys - zokoninkės' pri
žadėjo mokyki? tuojau uždaiy- 
ti. y

| L likraszcziai pranešta, buk 
Barcelonoj. Iszpanijoj, anarch's 
tai nulaikė suairinkim?, ant kurio 
tūlas vokiszkas inžinierius peista
tęs plian?, kokiu budu geriausiai 
butų Vokietijos ciecorių nužudy
ti. — Be abejonės szis praneši
mas baa tik paežių laikrasžczių 
pramanytas, kadangi anarchistai 
savo plienu, ypacz suokalbių ant 
valdonų gyvasties, niekada jug 
vienai ne gali daryti, nes už tai 
patektų į valdžių rankss, 
jug savo- priešių ue glosto.
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Toliausi vienas geležinkel ųdar- 
bininkų'straikas užgimė dėlei se- 
kanezių priežssczių. 21 rugsėjo 
dien? sib:riszkų geležinkelių per- 
dėtinis apgarsino padavadyjim? 
No. 192, pagal kurį likos už
drausta išduoti kelionės bilietus 
darbininkams, kurie nėra atkelia- 
vę^isz kitų apygardų, bet czia pat 
į darba priimti; kelionės bilietus 
galima iszduoti tik tiems, kurie 
yra pribuvę isz kitur, ir tai tik 
.tada, kada policija surinks apie 
juos reikalingas žinias, apie jų 
paėjim?, gyvenimo viet? ir pasi- 
vedim?.padavadyjimas 
buvo ne aut syk sudarytas ir ap- 
garsintas,bet įvest s iszpalengvo, 
ir kada į nėjo į piln? v arto n e, ant 
darbininkų turėjo skaudžiai atsi
liepti Jie pakėlė todėl proteat?, 
bet kadangi valdžios ne pakl tušė 
ir savo padavadyjimu ne atszsu- 
kė, Hdapkriczio dien? visi dir- 
ha n tie j e Krasnojarsko .geležinke
lių dirbtuvėse darbininkai darb? 
pametė. Negana to, jie ir ki
tiems ant trukių dirbantiems tar
nams įsakė pamesti darb??' teip 
kad Krasnojarsko geležinkelio 
stacijos viršininkas savo perdėti 
niams pasiuntė sekanezi? telegra- 
m?: “Dėlei darbininkų sukilimu 
ir jų pas’stengimų neprileisti prie 
pildymo savo tarnysczių dirban- 
czių ant trukių tarnų, asz neimu 
ant savęs att-akymo, jeigu trukiai 
apsistos bėgioję." Gabaus 21 d. 
lapkriezio Omsko geležinkelių 
darbininkai, skaitliuje apie 3000, 
teipgi sustraikavo. Straikas czia 
vestas buvo su didesniu įnirtimu, 
kurs giliaus perėjo į atvir? 
su pasiųstais.ant straikierių 
kais. Kova buvo kruvina, 
žuvo nuo kazokų kirezių 
szimtassu virszum darbininkų;ka| 
zokų gi eilėsė buvo keliolika už- 
musztų ir ^pie septynias deszim- 
tis sužeistų^ * Bet kova buvo dar
bininkų laimėta: 24 lapkriezio 
dien? ant visų sibiriszkų geležin
kelių linijų liko* iszsiuntinėtos te
legramos: “Geležinkelių 
m i n i s t e r i o įsakymu 
padavadyjimas No. 19 2

Į) Mercige (Rheinland) 
miesto galvos namais rado dide
lę nuo 450 gr. sunki? dinamito 
bomb? padėt?, kurios liontas bu
vęs padegtas, bet paskui užgbsęs. 
Jeigu butų įvykus bombos eks- 
pliozijs, visi namai butų buvę su
ardyti. Miesto galva apgarsino 
tūkstantį markių dovanų tam. 
kurs iszduos kalt nink?.

ties

| 23 d. vasario Vokietijoj ir 
sziaurinėj Amerikoj siautė smar
kios vėtros kurioj daug triobų 
sugriovė ir pagimdė daug gaisrų. 
Kaime lluertien vėtra sugriovė 
92 triubts; Kleinberge sudegė 44 
triobos. Galicijoj, mieste Dolina 
sudegė 100 triobų.

3 Milijonierius Andrew Carne 
gie nuvyko j Haag? ir ežia nori 
nupirkti dalį miesto, kur$« pir
miau prigulėjo S iksoni jas - Wei- 
maro didhercogiszkai azeimynai. 
Ant nupirktos miesto dalies Car- 
negie norįs iszstatyli “Santaikos 
palocių..”

| Pagal “Bureau Veiitas” pra- 
ne*zim? bėgyje pereitą metų ant 
vandenų pražuvo i*z viso 1111 lai 
vų, tarp kurių 786 iėgiiniai lai
vai, neszinti savyj 329781 ton? 
sunkenybių ir 325 garlaiviai, ne 
szanti 441036 tonas sunkumo.

| Apielinkėse Cadiz, Iszpani- 
joj, pereit? sanvaitę siautė basai 
viesulą, kuri daugybę blėdies pti 
dirbo. Diugybę namų iszvartė, 
žmonių ir gyvulių užmuszė, o ant 
jūrių keliolik? žvejų valczių pa
skandino

k o v? 
ks Zo

joje 
apie

Įj Petrą pily j nežinomi vagiliai 
nakties laike įsilaužė į azv. Izaoko 
katedr? pavogė tris diemantua, 
vertės apie 50 tukstanezių rublių. 
Diemant&i buvd įsodinti į rėmus 
Motinos Dievo paveikslo.

B Angliškas garlaiyis“Kelvin 
aide”, kurs 1 vasario dien? isz- 
plaukė isz Buenos Aires,nuskędo. 
Ldvo kapitonas ir 8 keleiviai pri
gėrė.

turi
[903
L>pų

ir 
imo

Teip tai užsibaigė kova, isz kurie* 
darbininkai iezėjo pergalėtojais,ir 
panaikinimas minėto padavadyji- 
mo sulaikė sukilimu darbininkų 
ant stacijos Niiny Udinsk, kur 
toks sukilimas buvo jau sureng

[ Miestelyj Pulovec, Podolijoj, 
užgimė ugnis, kuri į>trump? Įeik? 
sudegino 200 namų. Liepsnose 
pražuvo teipgi 12 žmonių.

| Apie Florencij? (Italijoj) do 
ga Vallombroeta giria. Szale 
gulėjęs kaimas Mediči likos visai 
iszdegiatas.

| Vasario 25 dien? popiežius 
Leonas XIII Ryme szventė 25- 
metima sukaktuves savo popie
žystės. Ant iškilmių priplūdo 
svieto daugybė-, apie 300 tuk 
stanozių isz svetimų szalių. Į 
Valikan? sveczius įleista tik pa
gal bilietus. Dovanų popiežius 
aplaikė: t i ar?, vertės 25 tukstan 
ežių doliarų, apie 80 tukstanezių 
doliarų pinigais ir szeip visokių 
smulkesnių dovanų vertės ant ke
lių deszimczių tukstanezių dolia
rų. ,J? savo jubilėjų popiežius 
szvenezia jau antru sykiu. 25-me- 
tines sukaktuves szventė jis, kaip 
žinome, jau pereit? met?, kadan-

Darbininkų bedarbė Lon
done.

Bedarbė* Londone neiezpasaky- 
ta: žmonės nežino kur jieezkotų 
kur sau darb? rasti. Anglai dar* 
bininkai i* z r ado ypating? bud? 
apsigynimui nuo bado. Socialis
tų Partij? (Sočiai Democratic Fe* 
deration) suszaukė visus bedar
bius, ypatingai tėvus szeimynų, 
kuriuoe surinko į didelius pulkus 
ir marszuoja Londono ulycziomis 
iki Hyde Park’ui ir atgal. To 
kios demonstracijos daromos yra 
kasdien. Isz pradžių policija, 
norėdama isz tų demonstracijų 
padaryti “politiszk? judėjim?”, o 
bedarbius perstatyti “maisztinm-

kais’*, padavėdemonatrantua į po
licijos sud?. Magistratas vienog 
užve»t? pol ei jos byl? atmetė ir 
reikalaujamus kasztus už užvedi 
m? bylos teipgi atmeti. Polici* 
jns lydimi bedarbiai ir po šiai 
dienai demonstruoja ir renka tam 
tikslui ypatingai įtaisytomis skry
nutėmis aukas, kurias sugrįfę at 
gal iassidalina. Svetimtaucziai, 
iszimanl žydus, prie tokių de
monstracijų neprisideda, nes, pa
gal jų nuomonę, yra tai atviras 
elgėtavimas. L etuvių bėdaibių 
nėra daug, bet uždarbiai ant tiek 
maži, jog iszeimaitinimas yra su
riestas su didelėms sunkenybėms.

Dailidės, dirbinti prie rankų 
darbo, jau nuo poros mėnesių 
pilnos darbo dienos neuzdiiba. | 
Siuvėjai, bambui-ų darbininkai at- 
jauezia teipgi didelę bėdaibę.
Dirbąs prie kendiių bu 'o dar iki 
sziol užganėtinas, bet paskuti 
uiam laike, kaip patyriau ir ne
kaip eina.

Kiįtozuke.

MOKYKLOJE.
— Keleriopo* rųssies yra spė 

koe?
— Trejopos: kūno spėka, dva

sios ir policijos spėka.

Vietines Žinios.
— Ateinanczi? nedėlios dien?, 

7 valand? vakare, aptiekoj Dro 
Graicziuno, aut kertės 18 ir Uni
on &tr. atsibus susirinkimas 
“Auszros" Dr tės, tunnczios už 
mierį szelpim? besimokinanezios 
lieluvi-zkoe jaunuomenės, žinoma 
tokios, isz kurios ateitėj lietuvys
tė galėtų naud? turėti. Smagu 
butų matyli juodidesnį supran
ta ne šių reikal? lietuvių būrelį,no- 
rinezių į t? draugystę prisiraszyti 
ir tuomi jos spėkas sudrutinti.

— Pereit? pėtnyezi? prisieg- 
dintųjų sūdai prasudyjo ant 35 
metų kalėjimo tul? George Stone, 
kurs Turner viesznamyj nuazovė 
juodveidį Robert? Nelson. Stone
teisiuos,buk negras buvęs užsimo p. Micnulu 
i®-» ant jo su peiliu, todėl jis ant Msrkevicziu* 
n . . • - . , . .. . ... 8 M įkala vieži us

parap., metai atgal kaip iszvažiavo 
Chlcaga Jis pats ar kas kitas 
duoti žlne ant adreso:

M n. U mule Žebrieoe.
Boz 144, Clinton.

Pajieukau uvo draugo Frano 
navlcsiaus, Bu valku gub., Krokelaukio 
parap., kaimo M užtarei i u. Jispats ari 
ku kitu teiksisduoti tinę ant adreso: I 

M 1. Urban.
8:t0 W. Longave., Du Bois, Pa. |

Pajieukau i
Langaicsio, Kauno gub., Raseinių pav., Į darbo, fur mokėti lenkiukai "r nors 
girdėjau kad isx Holyoke iuvažiavo in Į *n<li»»kai susikalbėti.
VVatetbury, Conn. Jis pala ar ku kllul 
teiksis duoti žine ant adreso: 

Jos. Ru|>axis,
181 Mcliureave., Allvgheny, Pa

Pajiesakau Jono Valincxiaua, Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko parap., 
kaimo Kuturin. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso: 

Kazimieru Beveikus, 
Hox 163. Vandergrifl.Pa

Pajieukau Vincu Katiliaus, metai at
gal dirbome sykiu Anglijoj, girdėjau 
kad per Kalėdas iszvaževes Amerikon.Jis 
pala ar ku kitas teiksis duoti žine ant ad-

teiksis Į Reikalingas į "Lietuvos" 
spaustuve 

tuojau*. Mokesti* 40c. nuo 1000 m.

ind. V ARGAMI8TKA lietuvy* gerai
Į mokantis savo smala, neseniai pribuvęs 

va isx Lietuvos pejieszko vielos prie lietu- 
.. visiko* ar lenkiaikoe parapijos.

B Janužinaki.
4.583 8. Paulina Bl , Chicago, III.

PRSK. PevriiS BER¥«,
verte D-raa Bacevlcala.I. GYVULIAI.

. . Keikalliųm dora lietuvaite prie fo
tą vo draugo, h rancisskaue | tograflaako oftlso, mokinti* fotograflazko

J. P. RaahinskM.
3213 8. Morgan Hl„ Chicn<o, 111.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada lik rami laissk}’ į “Lietu 

•oe" redakcij? visada paruzyk ant 
iaiazko savo varda ir adreeę.

2) Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir sena j i savo adrese. 
Jeigu pats gerai ruzyti nemoki, tai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraškyti. *

8). Jeigu iszperki "Koney Orderi”, 
lai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes oe ••Orderio" redakcija 
negali pinigu isz |>aczto gauti. Pasilai- 
kik sau lik mažala balta koreziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiūk redakcijai. 
‘ Money Orderį" siusklepruuvje gruma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

_______ 4). Bumu nesiekianeziu vieno dolie- 
pals ari rl°’ F**1 pacztinemismarkėmis, 

’ bet jeigu suma siekia viena dulieri ar 
! daugiau, lai siusk pinigais arba “Money 
i orderi”. Biunciiant markes, reikia jas 
1 įdėli į laiazka liuoaas. sausas, nesulipin- 
i tu ir ne lipinti ant iaissku. Sulipintos 

iu j ant iaiazko arba viena ant kitos niekam

I Imtos.

. P. Jankauskas, 
K. Hay Lodga. Oetervile, Mass.

Pajieszkau savo brolio. Karolio Navic
ko, Suvalkų gub.. Beinu pav., Kudrenu 
gm , kaimo Radztszcaiok Jis | 
kas kitas teiksisduoti žine ant adreso: 

Aut. Navickas.
2234 Tostui St , Pittsburg. Pa.

Kas kur užlemys Antaua Kova, ______________ ______________________
[ Kaunogub., Bkuvdo* vol.,Kiviliu kaimo, ' netinka ir tokios už pinigus nebus pri- 
| teiksią man duot žine. o gaus815.00 na- *mt<*

irradoat Ji* yra 5 pėdu ir 3 coliu augsi i Meldžiame rasseju temyti ant virsz 
, u. >.«!«..«. Pl.„ k.kl., „.UM,,
j ui plaukai.vieno* akie* Vlrasutinis blake-įsakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
į tienaa asrkirala*. žiuri i*x paniūru. Duo- 1 gausit*. .“Lietuvos" įsileistu ve.
kitę žiue ant adreso. —,

I^on Davgtn. į PAIMI DUODA Hnciern* ir Gro-
151* N . Hancock St.. l’htlad- įpina. Pa. ¥jeU |įetUViui ne* ilk uita

" j viena yra toje vietoje, burna nuo seniai
iszdirbi^s Savininkas įsivažiuoja in ki
ta mie»ta. Adresuokite teip:

Frank Rajūnas,
18-thave , Melrose Park. 111

" Aukos ant Kaukintluiu
Surinktos aut baliaus Aleks. G užuosto
Dr-tes, Minersviile. l‘»

Jonas Aluzauckas
Mot. Micziuli*
Mot. Zuiki*
Jonas Mikalaviciius

Barb Mikalavicsienc 
Ant. Slavickas 
Vinc Draugelis 
Juos Alisiaucka* 
Btaais Mockaitu 
V. Ramanauckas 
Jonas Bmolaki* 
l’rati Samuolis 
Juos Ramanauckas 
P. Mtoa - 
J. Zeikus 
A. Valinczius 
J. Muraazka

ipiigyDimo paleidę* į jį kulk?, 
bet buvusi prie to tarnaitė paliu
dyk >. kad negrai nieko rankoj 
neturėjęs ir visai nebandę* ant 
savo prieszo užpulti, kuomet tas 
su raaitu krauju iszaitraukę* re
volverį ir nelaitning? juodveidį 
ant vietos paguldę*.

— Per 15 metų kunigavęs, 
baptistų kunįgas Lamartine Hali 
atvyko į Chicag? <r czia persisam- 
dė ui klerk? rakandų krautuvėj 
po ur. 385, 55 ui. Dirbdamas 
krautuvėj jis pradėjo vaginėti isz 
jos daigtus ir slapta gabenti na
mo. Sugautas vagystėj? jis teisi
nasi dabar tuomi, kad jam kuni
gaujant ir mokinant žmones tei
singumo ir doros, psrapijonys jį 
tiesiog iazjuokdavę. Taigi dėl 
žmonių nedėkingumo jis metęs 
kunįgyslę ir pasiėmęs už kito a- 
mato — vagystės, ners dabar su- 
prant?s, kad ir tas amatas es?a 
niekai.

— Pereit? sanvaitę, nattį isz 
pėtnyczioe į tubat? South Chica
goj apdegė lenkų Nekalto Prasi
dėjimo bažnyczia. Zakristija,kur 
ugnis pirmiausiai prasidėjo, sude 
gė visiszkai, o bažnyczioj, aparta 
kitų daigtų sudegė vienas alto
rius ir pora brangių abrozdų. 
Blėdies padaryta ant 9 tukstaik 
ežių dol.

Draugysczin Reikalai
PRAKALBOS.

Nawark, N. Y. Vietine T. M. Dr-tes 
Kuopa, ant paminėjimo persikeitimo 
baudžiavų 20-metinio “Auszroa" spindu
lio Jubilejgtu, 5 d. Kovo az. m. svetaine] 
ponr. 209 Ferryst. (netoli Hamburg 
place) parengia progreaiviazkas prakal
bas. Ceremonija prasidėt 8 vai. vakare. 
Laikus perk rali nes savi ir sveti mm iea- 
cziai kalbėtojai. Visi vietiniai ir aplin
kiniai szirdinga! užpraazomi.

Newark’o T. M. Dr-tH Kuopa. 

NewYorkiecziama ir apli tikinama.
Utarninke,3 d. Kovo, 8 vai', vakare, po 

nr. lOSGrand St., Brooklyne Dre Johan
us Želviene isz Plymouth, Pa. laikys 
prakalba Todėl visus tautieczius kvie- 
cziame atsilankyti, ypatingai moteris 
ir merginas, pasiklausyti mokintos mo
teriuke* prakalbos, o daug svarbaus ir 
naudingo kaipo moterys inginite. In- 
ženga visiems dykai.

Prakalbu Komitetas.

PajieHzkolimai.
Pajieukau savo brolio,Jono Balaicslo, 

Kauno gub., Raseinių pav., Viduklės 
parap., gyveno Chicagoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksisduoti tinę ant adreso:

Stan. Bataltis,
133 8. Main St., Shenandoah, Pa.

Paįiesskau Jono Jurgelio isz kaimo 
Ožnugares Ir Vinco Eirkio isz kaimo Pa- 
szeszuves, abu Batakių parap. Greitai 
atsiszaukite ant adreso:

Antanas Bauža, 
Box 52, Thorp, Wls.

. PaJ tesakau savo vyro, Ignaco Žebrio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Palevenet

so
10
25t
10 į Iki 500 rubliu, rublis po................
35 Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubliu po
.»5 Virai 1000 rubliu, rublis pu..

I Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
" ; 80e. ant paežio kasat u.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikei- 
25 čsiotu ir niekur nežutu. tai siuskite 

“Lietuvo*" redakcii*.

IhaiMartiuc Pinigu Preke.
52tc
52|c
52|c

i*«-

BIBLIJA.
Lietuvisska ’tiblija, vokiszkoms

■ roms, drūtais apdarai* su prisiuntimu 
I^ IB OO. Abruzai Philadslelphijosskerdy- 

"■5 nes po 3be ' Adresuokite:
.1. I’ETKIKIS,

1,514 Komm avė.. Hz rantou. I’a.

litą;

nežinomas

Surinktu* ant prakalbu Dr-tes 
D.L.K. Algirdo, Ix>*ell, Masa

Bei v. Vlskocska 
Juos. Versecką 
B. Rlavaaavicsr 
K. Čiupsit* 
J Baranauaka* 
P. Varnagiris 
J. Peredne 
Bt Buividavicae 
Ai. Lebednlkas 
J. Bartsaauskaa 
A. Kasiauskaa 
A Kraueiunas ;
A. Harisaa 
J. Juriavicse 
A. Jankauskas

Jonas Csuns, Marquette. Wts . 
Jurgis Csurta, ” ”
Dom Petrei kis, Homestead. Pa 
Albina* Intas. Chicago 
J. Bridvica, Thorp, Wis. 
J. Lizdeika, Bilverton, London 
sugražino atgal jam aukautus 

Buvo 
Sykiu

1*1 kninkarna daria*
Ant ateinanezio pavasario bu* pareng

tas puikus pikninkams daria*, užimantis 
10 lėtu, visas elektra apszviestas. didele 
ssoklam* platforma, ant kurio* lilp* 100 
poru, dvejos supuokU*. cigaretand, bow- 
ling aliey ir daugvbe kitu sabovu. lai 
viso Chicago* miesto galima privažiuu 
sdevatonum arba 63 *tre*lkan*is už 5c 
Draugystes gali gauti savo Ipikninkams 
sci narte pigiau kaip visur. Atsigzauk- 
kit* pas (24—4)

Paul Karecka.
738 123-d s*., West Pullman. Iii.

APGARSINIMAS.
Pranešiu meilingiems Tautteeziams, 

) j kad aaz k upe liausiu su knygoms tik iki 
10 nauju metu, 1904 Reikalaujanti knygų 

' prisiimkite už 5c. marke, o gausite nau
jausia ju katalloga. Podraug primenu, 
kad ass Amerikoje spaudiniu knygų A- 
merikon ne|iarduodu, vien tik Vokieti
joje spaudini** Adresuokite:

V. KALVAITIS, Tilsit. Germany

...11.40
257.46 

•280 28

Aukos be>*iniokinaucxial jaunuo
menei. 

“AL’BZROS l>r-tea” fondas.
A. Bkruoderia, Chicago , ...........50
N. Ge n d rolių*. S. Boston ....t.OO
Albinas Intas. Chicago ...........50

Buvo 176.96
Sykiu 179.96

Naujas Žodynas.“
Žodynu listuvinkoa ir analitikos kal

bu, sulaižytu Antano Laito,CMcaffo.Iil.,
1902. turintis puslapiu 390, dabar * yra
gatavu. Yra tai pirmoji dalis listuvisz- 
kai-sngliszko žodyno, kurt tai di
džiausia ir~ geriausia knyga isz 
visu su lyg sziol iszleistu lietuviu- 
ksi-sngliszku žodynu. Ruits jsme visus 
lietuviukus žodžius iszguldytus snglissk 
koje kalboje ir kiekvienu žodis pa
ženklintu kursivoms literoms prie ko
kio jis gramatikos skyriaus prigult. Da
bar-Jau nebus vargo Isuimokinti gerai 
angįiszkai kalbėti, kadangi turite kny
ga. kurioje surinkti visi lietnviszki žo
džiai ir iszguidyti angliszkoje kalboje. 
Tik tu nemokės angliszkos kalbos kas 
tingu mokintieai, arba pasigailės 13 ant 
nusipirkimo uios knygos. Knyga turi 
formate dideaes musu Geografijos. Kie- 
tuose.graiaus mėlyno audimo apdaruose, 
ant nugaros iszapaustusidabrinėmis li
teromis jos titulu. Preke................. #3.00

Kalendoriai ant 1903 ni.
Kalendorius spaudiniu Peterburge.. 15c
Naujausiu ir geriausiu kalendorius 

su daug geru pamokinimu spaudimas 
Tilžėje........................................................ 25c

Monu Knyga.
Dabar iszejo isz spaudos nauja monu 

knyga po vardu: Paslaptys Magijos bei 
Spiritizmo szvieeoje mokslo. Pagal sve
timus sultinius lenkiszkai sutaisė F. J., 
lietuvisskai verte J. Laukis, Chicago, III,
1903, pusi. 262. Dabar jau su monn kny
gomis nieks lietuviu neprigaudines, nes 
nusipirks szia knyga atruite joje visas 
monu ir burtu pulaptis.suprulte jas, nes 
yra aiszkiai apraszytos ir paveikslais pa
rodytos visos ju paslaptys ir budai ju da
rymo. Nelik kad ju supruite, bet no
rėdami ir patys tokius monus daryti isz 
jos iszsimokinsite. Preke ...........50c

Merginos ir vyrai, kurie 
pas mus dirbo, dabar ras 
savo nauja darbviete atida
ryta American Bicycle Co. 
Budinke, kerte 16 tos ir 
Clark ui., pas Western Pa
per StockCo. .

(17-1)

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius uvo tikra ad
rese ir už 2c. marke, mes prisiusime dy
kai. Lietuviuką k nigs, kurioj sinkiai 
Isaguldinta, kaip isssigydtnt noo nervu 
ir virisskonusilpnėjimo, chronišku Il
gu. gal vos, kruti nes. strenu,plaucxiu.szlr- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatis- 
mo, ssalcsio, kosulio, dusulio, drebėjimo 
ranku ir kotu. įšaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdanesio kvapo, puesku. 
karpo, nuaideginimo. insipjovimo,uun- 
vocxiu, kaipatsipralyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iusigidyt nuo niežulio ir 
užsikreesiamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Rassykit 
lietuvisskai, lenkiszkai arba anglisakai.

Adresuok teip:
PEOPLES SPBCIALTY HOU8E, 
146 Canalport avė., Chicsųrojll.

—- Tiesos žodis.
W. Bersnek iez Dillonvale, O- 

žinomas tenai ka po geras ir tei 
singas žmogus, rasto Juozapui 
Trineriui, Chicagoj, sziaip/‘Bran
gus Pone Triner:— Priimk mano 
szirdinga padekavone už sienini 
kalendorių. Podraug noriu pasa
kyti pora žodžiu apie tamiatos 
stebuklinga Gydanti Kartųjį Vy
ną ir Angelica Bittere. Mino pa
ti jau daugiau kaip metai negalė
davo atlikti savo naminiu darbu, 
buvo serganti, bet po iszgerimui 
keistos bonku Jusu Vyno (Tri 
nėra American Eliksir of B tter 
Wine) gili visoki darbu dirbti. 
Kas kiszasi Trinerio Angelica 
Bitters, turiu p įsakyti, kad ji 
yra neapmokamu vaistu ant su 
drutinimo silpno pilvo. Jeigu ji 
teip veikia ant vi«u kaip ant ma
no nusilpnėjusio pilvo, tai už tie 
sa geresnio vaisto nereikia." Tai 
yra žodžiai teisingo žmogaur. 
Moteris vartodamos Tiinerio Gyj 
d«nti Kartųjį Vyną ras jame ge
riausia vaiste savo sistemui. Jis 
suteiks regulariszkuma, gražuma 
ir pajiega. Trinario Angelica 
Bitters yra tai esencija kareziu 
pilvo gyduolių. Ant pardavimo 
visose aptiekose ir pas pati fabri
kante, Juozapa Trinari, 799 So. 
Ashland avė., Ch cago.

24. Cetacea arba vandeniniai pienžin- 
džiai. — Cetacea yra tai pienžindžiai, kurie 
niekada neapleidžia vandens, kadangi Jie ant 
BaiiBžemio negali gyventi. Jei kartais pasi
taiko audrai išmeBti Juos bu vilnim? ant jūrių 
kranto, jie į trumpą laiką pastimpa. Jie yra 
Išdalyti į dvi grujutR: bangžuviu (pv. 91) ir 

\ delfinų (pv. 92).
Daugeli? žmonių mano, kad bangiu vės

\;uzi j.-I ka- 
jus ajiie tai uz- 
klauptų, ką jus 
'a t r-a k \ n 1111»• I r '

. A ' a t *a k \
„ kad žuvy*

turi žvynus, o 
i ul 1 žpnų bangžuvės ju ne-Šiltakraujis, Savo vaikus pivini ziudo, . ■*>•. .
taigi pienžlndi*. I«kįla • vandensimvir- tun. ~™ O Ką 
»į kvėpuoti, taigi orinis gyvulys. Kartais daUffiail? — 
turi Io7 |H><las ilgio. Labai maža gerklė. . ,t e vzl fC&O HM 110* 
žinau, ar bangžuvės turi šiltą apšaltą krau
ją”. — Jo? turi šiltųkraujų.—,,N’a. tai bang- 
žuvės negali būt žuvimi#”. — Teisybė; prie 
to jos Matsi raikun žindo pienu, ir ant kvėpavk 
mo jos visada turi iškilti j vandens pavirsį. 
Vandenyj Joh negali kvėpuoti, ir jeigu nega
lėtų ilgiau kaip per pueę valando? iškilti- į 
paviršį, tai jo# prigertų. Taigi matote, kad 
bangtuvi yra ųe tiktai orinis gyvulys, bet ir 
pienžindt#.

Cetaceai yra vienog kefeti mammalijų 
šeimynoB sąnariai. Jie turi tuvių j»avidalą. 
jų uodega Hiirideda iš Įteiekų. tik ji guli ne 
vertikališkai, kaip tai yra pa# įpranta# žu
vie. bet horizontališkai. Jų pryšakiniai pele
kai turi Į>avida|ą irklų, kuomet užj>akalinių 
jokių pelekų neturi. Tūli cetaceai turi dan
tie, ir ryja neeuekaitotną dau- nu j 
gybę žuvių. Prie tos "rųšiee 
priklauso delfinas (pv. 92). 
Daugybę šių sutvėrimų gali 
matyti beria učiant jurėee A 
merikoe Įtakraščitioee.

Prie didžiųj ų eetacejų rųšies pr i klauso 
k aš* lota s (physeter macroceplialue, pv. 93), 
turintis dantie ajiatiniame žande. Jie turi 
kartaie 75 |tedae ilgio ir yra laitai pavojingae 
eutvėriuiae.

Tikrosios* bangžuvėe dantų neturi. Vie
toj dantų jot* _ ______________________

ei- 
leme apaugueį 
gomurį ilgoms, 
jilok^'iuius ir ****
lankioms ragi- 
nėme išaugoms,!
tiapraetai luintz- ***• 88 KaMotaa. Turi apatiniame 
f • i ° i rande dantis. I^aUal pavojinga*. 75 ŽU\0H kaltllu va- p^dtį ilieaa. Cetaceaa.

dinamoms. Tie niilžiniški sutvėrimai išauga 
kartaie iki 107 pėdų ilgio Ir sveria apie 500 
tūkstančių evani, kae lyginas beveik svaru
mui keturių dešimčių šlapių.

Nore tai yra milžiniško didumo sutvėri
mai, bet jie j įprastai maitinasi vien tik smul
kiais vandėnių sutvėrimais, plaukiojančiais 
dideliais buriate ant jūrių jiaviršiane. Kodėl 
teipf Man rodos jus norite glausti, kodėl 
bangžuvėe neėda žuvių, kurių jug jurėee ne-’ 
trūksta? — Todėl, kad bangžuvėe turi laitai 
siaurą gerklę, kuri nedaleidžia joms didesnių 
sutvėrimų praryti; jiapraeta silkė vargiai ga
lėtų per jų gerklę pereiti.

Ant bangžuviu kelia dideles medžiones 
dėlei jų kaulų ir teip gi dėl jų taukų esančių 
tuojau po jų oda, kurie ajieaugoja bangžuvės 
nuo šalčio.

Pv 92 Delfinas.Mai
tinasi žuvimis. Ceta

cea*.

Sutrauka. — Mammalijai.
1. Žmončs.,— priklajieo prie

mamtnalijų grupoe.
2. Svarbiausios žmonių rasos yra ketu

rios: baltieji* europiečiai, geltonieji* aziatai, 
juodieji* aftikonys ir raudonieji* indijonai 
Siaurinės Amerikos.

8. Yra da kelios žemesnės ir mažiau ekait- 
liugoe rasos.

4. Beždžiones. — Prie pirmiausio bež
džionių skyriaus priguli trys didelės veislės: 
Azijos orangutangas. Afrikos goriUa ir oim- 
l>anzė.

5. Kitos l>ezdžionių atmainos yra labai 
skaitlingos.

6. Teip didžiųjų kaip ir mažųjų veislių 
beždžionės gyvena Šiltuose krantuose.

7. Šikšnotsparriai. -r- Šikėnotsparniai 
nėra tai pa akliai, bet pi^nžindžiai. Jie ne
turi plunksnų, bet kailpTjle turidantis ir sta
čias ausis; -jų sparnai susideda iš plėvės, kuri 
yra nusidriekimu jų kūno odos, palaikomos 
pirštų nusitęsimu.

8. Dienos laike šikšnotsparniai miega.
Naktį jie skrenda ant medžioklės, gaudo 
smulkius vabalėlius ir tais maitinasi. Per 
tai jie yra žemdirbiams naudingi sutvėrimai 
ir jų nereikia naikinti. /

9. Inzektivorai mammalijai. — Kiti 
vabalais besimaitinanti gyvuliai sparnų netu
ri; jie visi yra maži. Tarp jų galime priskai- 
tyti ežį, kurio oda yra apdengta aštriais da
giais; smailianosę laukinę pelę; kurmį, kurs 
daugybę baltųjų kirmėlių išnaikina, bet ne- 
griaužia niekada augmeniu šaknų, kaip tai 
žmonės paprastai sanprotauja.

10. Karnivorai mammalijai. — Kar- 
nivorai arba mėsaėdžiai gyvuliai maitinasi 
mėsa.

11. Jų kojų pirštai apšarvoti drūtais ir 
aštriais nagais. Jie turi ilgus, tvirtus ir aš
trius dantis.

12. Geriausiu šitos rųšies žvėrių typu yra 
kati. Tigras (nuožmiausias iš visų draskan
čių žvėrių), liūtas, pantera, jaguaras — visi 
trys mažiau pavojingi žmonėms žvėrys, negu 
tigras. Visi jie yra ne kas kitas, kaip milži
niškos katės.

13. Paskui kates seka kunes, prie kurių 
rųšies priskaitome vilkus (pavojingus Azijoj 
ir Maskolijoj), lapes ir Sakalus — didelius na
minių paukščių priešins.

14. Hijenos mėgsta labiau stipną negu 
draskyti gyvą sutvėrimą.

15. * Rudasis lokys, gyvenantis Alpuos ir 
Pyrenėjuos, maitinasi medum ir vaisiais; ant 
žmonių ir gyvulių retai užpuldinėja. Balto
ji mekka ir giizzly lokys, gyvenantis Šiaurių 
Amerikoj, yra vienog labai pavojingi žvėrys: 
jie jtatikę žmogų niekada nepraleidžia ant jo 
neužpuolę. •*

16. Edentatai. — Edentatai arba bedan
čiai gyvuliai, kurie neturi dantų arba turi jų 
visai mažai, Europos šalims visai nepažįstami. 
Akyviausiu šios grupos sutvėrimu yra didy
sis skruzdėUdis. Jis turi labai ilgą liežuvį, 
apdengtą lipnia medega, ir su tuo jis gaudo 
ir naikina skruzdėles.

17. Hcrbivorai mammalijai. — Herbi- 
vorai maitinasi žole.

18. Prie pirmo jų skyriaus priguli visi 
kramtantiejie gyvuliai arba gružiai, kaip an
tai trinkiai, voverės, striuoklės, žiurkės, ])*lės, 
bobrai, dygliakiaulės.

19. Arklių giminė, prie kurios priklauso 
asilai, turi krūminius dantis su plokščiu pa- 
viršiiC ant kiekvienos kojos turi tik vieną 
pirštą, apdengtą nagu, kas padaro kanopų.

20. Ruminantia arba atrajotojo i, teip 
užvardyti dėl to, kad jie atrajoja maistą, ku
rį pirma praryja nesukramtytą, o Įiaskui at
ryja ir suatrajoja.

21. Atrąpotojų dantys turi teip jau plokš
tų paviršį, kaip ir arklių veislės gyvuliai; jų 
pilvai susideda iš kelių krepšių; kiekviena 
pėda užsibaigia dviem pirštais, kurie yra ap
dengti nagu, per ką juos ir vadina dvinagiais 
sutvėrimais.

22. Į atrajotojų skyrių priklauso: kupra
nugaris su viena kupra arba Afrikos dromade- 
ras, ir kupranugaris su dviem kuprom arba A- 
zijos verbliudas, kurie savo šalyseyužvaduoja 
žmonėms arklius; Pietinės Amerikos lama, 
indijonų prijaukinta; Afrikos žirafa, turinti 
kartais 18 jiedu augščio; elnias, lonis, briedis, 
kurs yra labai naudingas gyvulys jioliariškų 
šalių gyventojams; visi jie turi tvirtus šako
tus ragus, kurie kasmet nupuola ir išnaujo 
atauga: jaučiai, zubrai. bizonai, avys, ožkos, 
antilopos ir stirnos, kurios gyvena. Alpų ir 
Pyrenėjų kalnuose; šie gyvuliai turi kiaurus 
ragus, bet niekada jų nemeta: tik Amerikos 
antilopos meta kasmet ragus.

23. Šlapiai. — 'Slapiai arba skoniai yra 
didžiausi gyvuliai, gyvenanti ant sausžemio. 
Žmonėms atlieka jie dideles tarnystes. Gy
venanti Azijoj šlapiai likos prijaukinti prie 
naminio gyvenimo, bet Afrikos 'šlapiai j>asi- 
lieka da laukiniais.

24. Kiaulės. Prie kiaulių skyriaus mes 
priskaitome šernus ir hippopotamus. Seniau 
buvo ir rinocerai prie kiaulių skyriaus priskai- 
tyti, bet dabar juos priskirta prie arklių.

25. Marsupialia. — Marsupialiai arba 
krepšiuoti gyvuliai randasi vien tik ant Aus
tralijos sausžemio, išskiriant vieną jų atmainą 
opossum, gyvenančią Amerikoj. Marsupia
liai turi papilvėj krepšį (marsupium), ku-' 
riame savo vaikus nešioja Geriausiai žino
mas mums yra krepšį uotas gyvulys kangam.

26. Roniai. —• Didesnę savo gyvenimo 
dalį roniai perleidžia vandenyje. Gyvena jie 
dideliais būriais šaltuose šiaurės jūrių pakraš
čiuose, kur medėjai daugybę jų išmuša dėlei- 
jų taukų ir kailių. Jūrių arkliai arba maržai 
prisknityti prie ronių skyriaus.

27. Cctacea. — Cetacea arba bangžuviu 
šeimyna susideda iš tikrųjų bangžuviu, kaš*- 
lotų ir delfinų.

28. Bangžuvės nėra žuvys. Jos neturi 
žvynų (žvynus turi žuvys), turi šiltą kraują 
(žuvys turi šaltą kraują); savo vaikus pienu 
peni ir ant kvėpavimo iškila j vandens pavir
šį, kadangi pabuvę ilgiau kaip pusę valandos 
vandenyj jos prigertų. Bangžuvės yra pien- 
žindžiai ir oru kvėpuojanti sutvėrimai.

II. PAUKŠČIAI.
25. Paukščius, kaip jau minėjome, leng

va yra atskirti nuo kitų gyvulių, kadangi 
visi jie turi snapą, plunksnas, sparnus ir dvi 
koji.

Snapas, kaip matote štai ant šito paukš 
čio galvos, yra tai pavidalas raginio apsiauta- 
lo, kurs apdengia abudu jo žandu.

Plunksnos, kada jos yra pilnai išsivystę, 
turi ant galo dūdelę, kurios viršūnė yra į odą 
įaugus; nuo dūdelės tęsiasi steverys, iš abiejų 
pusių jis yra apžėlęs plunksnų sluogsneliais. 
kurie vėl susideda iš dar mažesnių sluogsne- 
lių. Visi tie sluogsneliai yra sulipę, susi
jungę su viens kitu.

Sparnai paprastai yra tvirti paukščio 
kūno sąnariai,su kuriais jis gali po orą skrai
džioti. Tūli vienok paukščiai, kaip antai 
strusis, turi trumpus sparnus ir jie nedalei- 
džia jam į orą pasikelti. Dar tūli paukščiai 
savo sparnus panaudoja kaipo pelekus ir su 
jų pagelba nardosi vandenyje.

Visi paukščiai deda kiaušinius ir daugu
mas jų suka sau lizdus. Kiaušinis susideda 
iš lukšto, baltymo \r*trynio. Štai Čia yra du 
vištos kiaušiniai, vienas žalias, kitas virtas. 
Žalią kiaušinį aš štai sumušu ir jo vidurius 
paleidžiu ant torielkos. Prisižiūrėkite dabar 
arčiau. Ar matote trynyje tą baltą taškelį? 
Yra tai gemalas, iš kurio išsivystytų viščiu
kas, jeigu kiaušinis butų paliktas vištai perė
ti. Dabar aš nulupsiu štai šito kietai išvirto 
kiaušinio lukštą ir atsargiai perplausiu jį į 
dvi dali, teip kad jns matytumėt, kaip yra 
sudėtas jo baltymas ir trynys.

Jei per tūlą laiką laikysi kiaušinį šiltoje 
vietoj, tai tas mažas baltas gemalas su laiku 
išsivystys į paukščiuką, kurs uždarytas lukšte 
ir besimaitindama kiaušinio baltymu ir tryniu 
vis augs ir augs, pakol, ant galo, savo kunu 
pripildys visą lukštą. Tąsyk su savo snape
liu pratūps lukštą ir išeis iš jo kartais aklas 
ir silpnas paukštytis, kaip antai karvelių 
vaikai (pv. 94), kartais vėl linksmas ir sma
gus, mokantis jau jieškotis pats maisto ir bė
gioti, kaip tatai viščiukai (pv. 95), o kartais 
ir plaukti, kaip ančiukai.

(Toliaus bu$.)



, Naujausios Knygos.
’ jšiloma* Myckevyczi* 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimą*, raistai ir darbai. , Apra- 
rstM A. J. Daubaras................ 15c.

Auluos K*re* Dievui. Para*** Jonas Gra
žy*. 8*1 knygute labai suprantamoj 
kalboj aprauto visas kares kokios ka
da bu vo ant svieto, kiek jos kaistavo, 

- kiek impaiu issiude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno......... .. .......10c,

Dede atvažiavo. Komedija viename ak
ta. Draugystes uisiimancsioc teatru 
lomu m u tegul nusiperka ssia knygele, 
o gale* duoti nauja ir pilna juoku te
atre, kuria užganėdins gerausia pubh 
ka. Yra tai graži komedija ir reika
lauja tiktai 6 ypatų jos perstatą

Kra«iu Bknrdya*.kpvasso ana baisa atoltikia 
kada IN* m. maskoliai aėpuote tat beta 
este* miestelyje Kreži*, masse, siaudė tr pj 
we nikelius *nteala,iasgnow« altorius Ir *

..15«
15<«

Darbo diena. Geri pamokinimai darbi- 
ninkama.................  15c

Grabnycsiu žvake. Graži pasaka..5c. 
Gyvenimo džiaugsmai. Pagal serą Džo

ną I.ebboka sutaisė P. N. Tilžėje, 1902, 
pusi. 68.,........'............ 35c

Kas įsa ko gyvena. Iszleido L. 8. D. P.
Parasze Di kastai n. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus.............10c.

Kas reikia žinoti ir atminti kiekvienam 
darbininkui. Geri pamokinimai dar
bininkams........... ...................80c

Kur musu issganymas? Knygele isto- 
risakai-poliiisska — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politisakos 

. partijos Oaskijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas irtautiss- 
kas klausima* Lenkijoje; Politiszkoe 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tištinki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1...  25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
šte Š. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra aprassytoa ir paveikslais parody
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgvai raszymas t ui u ilgu. 
Knygele yra geros moksli**kos ver
tes.......... . ............................ .30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne! Naudipga mokslisaka knygele 
parodo rašalu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos 
turi gyvybe ir savo sveikme... 

"Ne GadaP' arba baisus sapnas..

kismni* Ir mlstmuturu .........
Mokslą* apie 8*m| ir kitu* svietui 

pabaigs. Apcsaso ka* yra žemo. -- ---------
•įdeda, *at ko taikosi ir kaip suktai; ka* 
yru šaute, ėtvaltadea.menuli*; kaip toli yra 
m kita* žvaigžde*; kaa yra plian mm, kome
tos ir kitos retai matomos žvalsšrfbs. Su Z0 
••ironotni.iku abronsliu. turinti BS puala 
pina. Yra tai vienallns knyga,lw» kurio* 
tikrai žmogus gali ap*i«iwleati...„.

Dtutuosa, gražiuos* apdaruose.........1.81.00
Mvasai ir Lietuviai nuo IBS Iki Ūkiui. P.rssre 

pagal teukisskua tetorikas ta m k ai ais. !•*- 
teista ••Tėvynė* Mylėtoju Draugyatta**.—Yr* 
tat apras^yma* Lietuve* •* Lenki j* auslvte- 
nvjlmo ir Jo pasekme*. Cala alssk 1*1 yra ap
rausyta lenku politika kaip Jie pasteigv su 
aetuvoa kunlgalk*>osial*: KeislucSiu. Vy- 
sutuirkltata. I»s ssioa knygutes skait vto- 

>-» atliktai supra*. ar lenku prietvlyito yra 
mum* naudinga ar btedinga.....L«..15o

Lietuviu pratevtal Mažojoje Asljuje ano neaove, 
iki Jie pateko p> valdžia Tirtu. Pamt'e L<o 
t u vos M vietota*. Kn.-ga turi ES šulaplua 
ir ž didetee mapas. paroda aorta, vistas. Aur

- 5Oc
’JUtypa. apysaka lai laiko terpaavisakoa karu* 
‘ ladijoau Amvrikoa.............. ............... ,...U5e
Puiki istorija ap» Kantria Ateaa,k»rl p»r 0 me

lus vaikaMUodania po Svietą, daugybe 
jodu Ir vargu kaatrsl teškintaju..«...8Oc

Pamokatal Išmintie* Ir Teisybes isiguidieeu 
Galvoosiu visu amžių. Čita yra pSUlM l» 
gražiu Juokingu ir teaminUngu psaakaŠMiu 
Kaa nori turėti gražiu Juokingu ir pamoki 
nanesiu .kaitimu tegul r»dp*rka sala kole
gei*. o gardžiai poaijuoka šmoMtaturv* k| 
papasakoti ir ant ktekvteno užklausimo mo- 
keaduoti tesmlutlng* alaakjraą....:— 5Oc 

Žmogus Nepuuszki*. Verte te* sivedisr k o Ne
ris Graži apysakėlė: kaip turtingo peeksta 
sūnūs a pa. v-d b su varginga mergina ir 1*1-

*O<

15c.
______ _ _ . . i.5c.

Paveikslai. Pasaka isz lietuviu gyveni
mo........... 4...........  ,10c.

Palangos Juze, (ketvirta laida)..........25c.
Sugriautas Gyvenimas........... . .5c.
Szunad vokatis...................  15c.
Szvente 1-mos d. Gegužes menuo. 1902 

m. Iszleido Lietuviszkoji Social-De- 
mokratu Partija. Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dienos ir kaip ji bnvo szven 
cziamadarbininku 1902 metuose....5c

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo
kinti tekorystes amato tegul nusiper- 

’ ka ssia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus issaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ........................................ 15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraasyta M. 
Radzeviczutes. m viena isz geriau
siu ir svarbiausiu "pasaku..........Mc.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
dos. Preke.......... ....................81.50
Gražiais drūtais apdarais............. 82-00
Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...35c.

Mužikėlis............................................... 10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių........... 5c.
Vienakis...,i. J......................
Bestiality of Russian Czardom.. 
A aura 1884 metu......... ..............
Auszra 1885 metu.........................
Kalendorius 11893 metu............... .
Programas Liet. Sočiai. Partijos. 
Žirgas ir Vaikas..............................
Vaidila. Oj * * '

Karolius J 
po”. Tili 
apysakėlė 
mu............

MALDAKNYGES.
Matas aukso altorius.katahkissks tnslėu kay 

f«te. Maldo* yra rytnotia**, vrskariB**, prie 
spsurteduo*. komuaijo* missiu. misi poni Ir 
daugybe kitu; mistiu naldoo su abr»(«liais: 
mlssparal giedami itetuwi,*ki ir lounisskl

• daug tetyaiaaku giesmių giedamu prin issata 
tymo SS. takrameatn, procesijų, ptarapiui- 
mo ir tt. Yra S litaaijo*; psalme* Ss/Marijos 
P. ir Karaliau* Doando; aktai, raėsnciiai. 
stacijos, karuaka. keliolika <iw*utu gtesm.u 
ir tt Yra tai saujauaia ir gražiauala kjaygvte 
ta* «tau Itetumissku maldaknygių, daili, kal
ta, slidi popiora; stambus, aiszkus ėruka* 
Mi*ra 31ai«H coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanerioa.

WORCE8TEH, MA88.
K. W. Blažaitis, 18 Union avė.

NKW YORK. N. Y.
Jonas Nujok**, 336 Broov<- st-

NEWARK. N. J.
V. Ambrazevicsta, 180 Farry si.

BROOKLYN. N. Y. 
8tanislowaa Rinkearicaius, TSGrand st.
K. Balcsiunas 258<Grand st.

ELIZABKTH, N J.
J u rg s Orint kailis, 75 Wall tt. .

SHENANDOAH, PA- 
Andriu* Maczia, 133 8. Main »l.

PITTSTON, PA
Alek Lskavioia, « 109 Even »t.

WATERBURY, OONN. 
Jonas Taraila, 677 Rivereide si.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

E. ST LOUI8, ILL.
J. J. Ražokas, o 471 Collinsvilla Avė.

NEW BRITĄ IN. CONN.
Motiejus Mošai k a, 11 E. Imwre)l*l,

BALTI MORE. M D.
L. Gavlia, 2018 N. Waahington si

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1124 8. Pro n t 8t.
"Lietuvon” Melinuitintl agentai
Jurgi* Kasakewic*ia,
Juo*** Petrikis,
Juosapas Matutis.

Kur uie vyrai atsilankys, lietuviai 
gili pa* juos užairaszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pl- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos taipgi galima gauti visoke* knįgas 
už tę paesia prekę kaip ir redakcijose.

"LtBTUVOa IsZLSISTUVB.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
Ar roikal*u|i teršti gora laikrodėlį, lencIugeH. žiodą, laikrodi, arstoelka. skripka, rato- 
mę mailnukę Ir visokių klh| auksinių Ir tidelirinlu daiktų Tą viską ąalite ąsuti dldo-

... a— — — Visu* daikto* ItelunMama į visu* Amariko* ai lestus Ir 
prekė* visada mažesnės anl

liam patirinkiiM 
mImMIms save k _ 25% ui kilų. Tslp-«i Ml
ąucėotiną Drsuąytčiu padirbama žsnklsliu*. (sgilkM) pelėti* Ir tt. «rbą atllekaai 
•raitai Ir gražiai. Kiekvienam pritiunčiam DYKAI mus didelį KATALIOGA su 184 pus* 
lapisf*. ka* tiktai prisius savo adresą Ir si • penius marke, dėl apmokėjime 
pažtė kaštų. Adresuokite taip ,

DAMIJONAITIS & CO.,
3111 80. HAL8TED 8T.( CHICAGO, 1LI*.

FOTOGRAFIJOS.

NerelktajvĮoketjrteL*®^^

State Metai Dispensary
66 E. Vari Buren Street,

* PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL., CHICAGO, ILL

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

•inahszk* novele. Parssze 
k.<L a,per*pausta isz„Var- 
Įe, 1902, pusi. 15. Graži 
,z senove* lietuviu a tai t i ki- 

...... ...15c

Kuj gos SĮMtuuoet.

su 7 abroseliais. Nandiagiause knygele ant 
teMo dasižinojimui iss ko darosi tai
"* ——■----- •-------- •--------

3Octaikosi 
Imokinmoi roko adų.

HYGIENA. Dakuirtsika kn;
>iSc

rMtto

sveikata. pailginti sawo amži ir mokės niau
riau sveikais ir tvirtais savo saikeli**.
noks............ ......................................35c

pta turtu iszdirbtma Parasze Sėbram: verte 
& M. Veikalas gvildeuaatia politieikam eko
nomija. Kokiais keliais isc1-“-*— 
kaip Jie susiknuaa ir kaip 
draugijos gyvenimo. ............ 35c

Biologija arba Koksta* apie Gyvu* Daiktu*

cago, IU. MCI. Puslapiu 1 <7. Mokslas kokia budo 
rudose gyvi sutvėrimai aut musu tame*. kaip

b n pavvtasMs............................................-*Oc.
Baudžiava Liriuvo)t>- P»rs->zė žmogus. Iszleido 

T. M. IX Yra tta tantalam* totori> kokiu ba
du ji Lietuvoje įvyko, kaip stslHepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pn- 
aaikinta..,. ......i........................... 15c

Dvyniai Vagiu? Paraižė kiru. Dembakis. It* 
leido Ku*iv.Ltetuvta Laisvamaniu Amerikoje. 
Su autoriaus pareik du ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupo*. Knygele patiekta reikalui pakėli- 
SM> mcMeriszkės. Ji nurodo priežastis delei

kie, Nalkovaki ir kitus, sutaisė Sienas. Yra 
tai naudingiausia iš?. 4sa sulygssiol (sieju
siu lietuvlszku knygų. Aiszkiai ir suprsn-

■Miee. aukso, drus- 
sk mana, staru, upiu, 
; koki kuriuose vaa-

kijuoee gyvūnai 
■syta daliniu. U

ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai. pramones, iszdirbiad ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: suaicitei ar karsr- 
c-iai. lietus ar giedros; kttr koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kursante per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Ko didele tad taliu. 
tH) puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinta, su 71 pavežk sieliais; mapu gyva- 

_ ifu ir tt..............   <0.00
I Ta pati, apdaryta sndimunitataooe apda

ruose, auksinėmis literomis aUpaustluaru- 
aaai ant nukaros ir srono. Preke.. .<(2 50 

Oy v-niuo Vaizdeliai susidedanti isz ssituonlą

kai; — Papere z io Žiedą*. — Misz) 
-+ Signalas; — Kaletvis....-...........

Istorija Savleayta VValsUJa Siauri) 
.ko*. Apraazo kaip Kohumba* at

karevo ir kokiuos- nmtuose; kiek 
bu wo, koki ir kiek kuru gero p, 
tamei. O ant pat galo talpn.it K 
Suvienytu Watetiju, kuri yra reiki 
dalyku perskaityti kiekvfuatr

tas. idant
i koke* Ji* eita tiesas tari, kas Jam 
daryti, kas ne va*. Turi p^sla^ta

fsskur atsirado musu naminiai gyvuliai ir Be

Chicago III. 1901 m. Puslapiu 71 
tekės............*.................... ..SOo.

ll to rija Chicago* Lietuviu, Ju peuagdjo irks.

didėjo formato, aisskaus druko. FotagKljas 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraocziuno, 
• Lietuvos" Įsileistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicago* S.Jurgio lietuvtesko* bažuyezlo* 
Popieros apdarais ......................i..........$8.00

Audimo kietais apdarais, auksiniais
(Italais....................... .............................$960-

ano pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu

85c-

Vincas : 
- paskirta

Slovacki,

SOc

No 1. Mažas Augio AI tortas, prastais drū
tais apdarai*, auksintai* t rast tais, b* - - 
kalimo

No- fl. Mažas Ąkso Altorius. prastaia,drū
tai* apdarais, auksintais k rasi tai*, ap. 
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletetemte. su kabute.......................rtyg

iusu Ilona Mt*i<-

Biybė., neag ti 
Kiekvienas gali

ilizmo,

Sš

Specijaitškas prikalbėjimas 
j apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stiprume? Ar esi liuoeas nuo

ki*. ir mažas valks* tuokės ant p'grtjyti. Pir
kę, J| nu*idvv>si tžgitae* AuImIm*. Jisgrajvja 
SU Viri KM) v Lokiu u*r liudiju, ks unualj.lU 
drauge gauto dainų turėta Jis gali Imti var 
lojalus* tasn>ėx>)r. lAkskv. gv*niininku 
ta*ugy*iėv ir vi.ur prte dainų ir h>ki*. Nuo 
vteno baliau* galim* turiukii ri*u* >, kaž
in* partaiiMŽliu* ji vieton Imliau*

Chicngo, III.

Manu foUigrafitzka galerija intaisyta 
tais, kaszluojanczlai* 3700. Visokias fotui 
ir grupu i ’ " '** ’ 
Tt’OJl’, oj ____ _______________________ ____ ___ r ________ w_______
Ant nuėmimo veeeliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie lokiu 
fotografijų duodu puikia* dovanas jauniem jiem ir kitiem. A tai k i ta persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisito.

J. P. Raghiiiftkas, lleluvlNzkBM fotografas, 
3213 So. iRgan St , Cbicaįo III. t blokas nao lletiYlukos buiyczlos.

įšyla su naujausiais issradimo a|>ara- 
_ fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 

padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai Ir visa savo damha uvaman- 
jeigu kam nors mano darbe* nesidabotu, tai pinigus sugražinsiu.

Mmio aptlckąjc randant GEKIAUNI LIETUVIMZKi DAKTARAI.
Gydo visokias slaptinga* ir užsisenejusias ligas

P RAS KAZIMISRAS BUTKSVICZJA 
specialistas moterų ir valku Ilgu Priima I įganius kasdien naot iki S vai. po pieta. Pas mane gau
site: Tikras Palangos Trejas devynete*. Aus aro* Hromo Balsunia. gydanti kosoll. siute* ir ulaaouu 
gedima Ateikite ar rasaykite ItetužisBkal aut adreso: APTIKKA NAUISTKO FORMACIJOS.

D. GIACZO,
4556 8. Ashland Ava. tarp 45 ir 46-tos ui.

‘'Lnrrvvoe Iszlkistuvb. ■ a I | |

Keletas žodiiu iu Klipnim Ir nėr- LinlCSHIO DUS tavo namuose,
ganei i un vyras kurie reik* 

laaja daktarisikon 
pagelto*.

STUDUD IfG. CO, 29 Beįimu SI, P. 0. Boi 1171. h« Turk, bept 9

DAKTARAS B. M. ROSS,

D-ras A. L. Gramas,
1 W. 18-thNt., ^ChhMgo, IU.

Gydo v įsuka* ligas be skirtumo: vyru, 
moterų Ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus |>adeto adreso.

ttlLLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Hatated 8L

Dr. RICHTERO * 
*l*am Mrtetoi tiaamaa i 

“ ANKER" omJ 
PAIN EXPELLEB.

S2.00

Didžiausia Gydiiiyczia Užsisenejusiu, Clironiszkn, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

No. 8. Maža* Kakao Altoriai, maroko 
ikaro*

• 1 30kraszlai

iNo- 5. Maža* Aukšto Altorius, apdėta bal
tai* sloniaM kanleliata. su 3 medallke- 
Liai*. aksomo nugara, apkaustyto, kriau- 
nos sidabruotomis bietetemis. su kabe, 
auksinti kraaitel- ....................*1.50

boldo* 
ksalina

No T. Maža* Aukso Altorius balto* o* 11 u- 
iloidos apdarai, ksrietkoi ant vieno Mo
no Užklotos sidabru ir peria, su dviem 
kaulinėm!* kabutėmis, auksinti krna*-

noa knygeles kv 
ma* vviakitoki*

8t.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N.Y. 

A. Lesniewskis, 144E.Houston

. ALLEGAENY, PA
8. Dominaitis, 1436-Adam*-8'„

8o. BOSTON,-MASS. 
Nikod. Gendrolis, 213 Athens 8t.

Girdcdamas diena nuo dienos jog 
daug lietuviu, kurie jicszkodami tik
ro* daktariszkos pagelbo*, tankiau
siai patenka in rankas tokiu dakta
ru, kurie visai nieko neisztnanydami 
apie gydymą vyriszku ligų, netik ka 
nepadaro žmogui mažiausios nau
dos, bet dar begediszkai apipleszia, 
asz būdamas specijalitta vyriszku li
gi), pasiryžau praneszti lietuviam, 
idant žinotu kur tikrai gali rasti tei
singa ir atsakanezia daktarizzka pa- 
gelba reikale.

Nemislyk jog ,u»u liga yra neisi- 
gydoma dėlto kad koki felezeriai ar 
studentai medikaliukuose institu
tuose ar dispensereee negalėjo jus 
iszgydyti. Nesiduok prigauti to
kiem daktaram kurie žadėdami gy
dyti dykai iki iszgyjimui arba iszgy
dyti užsenejusia liga už kokius pen
ktus dolerius, pritraukia l*iogu ir ne 
tik ka aplupa, bet dar labiau padi
dina liga ir apsunkina iszgydyma.

Jokis geras ir atsakantis daktaras 
negydis dykai, bet duos tiktai rodą.

Asz gydydamas ir ritinėdamas vy- 
riszkas ligas su virszum zo metu ne 
tik ka ingavau atsakaneziausia prak
tika, bet pasisekė man iszrasti, man 
vienam žinomas gyduoles, su ku
riom asz iszgydžiau tukstanezius vy
ru, sugražinau jiem sveikata, tvir
tuma ir vyriszkuma.

Mano ofisas yra inrengtas su vir
szum 20 metu, turiu naujausio iszra

dimo geriausius instrumentus dėl 
darymo egzaminu, elektriszkas gy
dymui maszinas, ir garsiausia ant 
viso svieto Roentgeno szviesos spin- 1 
duliu maszina, su kuria galiu matyti J 
per visa žmogaus kuna ir tokiu bu
du atrandu užsisenejusias ir pasislė
pusias ligas.

Asz gydau elektriką .r gyduolėm. 
Mano gydymas yra naujausias, ge- ] 
riausias, teisingiausias ir tikriausias. 
Kožnatn duodu tiesdariszka užrikri- j 
nima iszgydymo. Mano prekes yra , 
kožnam prieinamos ir kožnas gali 
būt sveiku ir tvirtu vyru. Jokis dak- ( 
taras nesusilygins su manim gydy- , 
mc vyriszku ligų, nes asz savo gy- 1 
duoles ir būda gydymo laikau pa- 1 
slaptyje.

Asz ijirgydau visiszkai kraujo už- 
nuodyjima, reumatizmą, už senėj tį
si a s paslaptingas ligas ir ligas paei- 
nanezias nuo žagimosi save ir ifzdy- < 
kūmo. Jeigu turi gelyma kžulu, ' 
svaigimą ir skaudejima galvos, skau
dėjimą po krutinę, sąnariu, nugaros , 
ir kryžiaus, gėlimą ar nepaprasta 
plakimą szirdies, užyma ausyse ir 1 
galvoje, drebejima ir vaikszcziojima 1 
kraujo, pamelinavusius paakius, * 
puczkuczius (spuogus) ant veido ar 
kūno, geltonas plentas ar ronas ant 
bile kokios dalies kūno, puvimą ar 
skaudejima gerkleje, užkietėjimą vi- 1 
duriu, bjaurius ir baisius sapnus, 1 
sunkuma ant kojų, indubusias akis, 1 
jeigu iszeina sėkla laike miego ar 1 
prie nusiszlapinimo, jeigu negali 1 

miegoti ar valgyti, jeigu esi nuolatai 1 

nuvargęs ir pailstanris, esi baugus, 1 
gėdingas nusiminęs, užsirupines ik 
nustojęs vilties, jeigu lytiszkos dalis 1 
yra nusilpneje teip jog negali atlikti 
vyro priderykeziu ir neturi vaisiaus, < 
jeigu esi užkrėstas kokia liga, tai ( 
ateik ar raszyk pas mane, o asz duo- j 
siu teisinga ir tikra rodą dykai. 1

Asz iszgydžiau ligas kurios žmogų 
yra kankine per 15 metu irdaugiaus, I 
ir kuriu kiti daktarai neinstengdami I 
iszgydyti, pripažino neiszgydomom. I

Vienus dalykas kuris labai klapa- 
tina vyrus, yra susiszlapinimas lo- I 
voje, bemiegant. Jeigu turi minėta ' 
klapata, tai atsiszauk pas mane, o j 
trumpam laike liksi iszgydytu ant 1 
visados. Į

* Su guodone Dr. B. M. Ross 1
175 S. Clark St., kampo Monroe Į 

St., anęrofloro, Chicago, III.
Ofisas atidarytas kasdiena nuo 9 j 

iki 4. Panedelio, Seredos, Pętny- 
czios ir Subatos vakarais nuo 1 iki 
8:30. Nedelioj nuo to iki 1. 1

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikels im Chieagoa 
in Scranton. Pa. pour,

421 Peu. avi., ScrutM, Pl

ko tvirtoj* paslaptvj* L’*'tai iMtavial. kerte 
Ūktai reikalaate daktarteakoe imgvlbua. tegul

Ltotavtak. MriattajM «aau pagalba p*r gm-

Tlirti lietiiisiti Initne 
VALGOMU DAIKTU.

Pranešiu visiem* kad atidariau pirma 
tikrai lietu visiką krautuve visokiu val
gomu daijttu, kaip tai; uviežios ir ruki- 
tos mėsos ir visokiu rroeeriazku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas dessras ir ki
tokius valgomus daiktus sutaisau kuo- 
geriausiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kilu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite k»d pa* mana gausite ge
resni tavora ir pigiau kaip kitur.

JONAN VALAVHKAN, 
IteCroMi Ht-, Boetno, Mana.

AR REIKALAUJU
Knygų, A brasu. Abrazeliu. gražiu *u pa- 
ineziavonem* gromatoma Popieru, dru 

kuojamu Mauinukiu! Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviuku ir lenkiukas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji a* i f kortas? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigu* m kra|u! 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuves redakci
ja greicziausiai suvaikszezioja. niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija taipgi užsiima iu- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algų. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
da ma*už 2c. marke Ir gausi atsakyme.

Adresuok.
* A. OL8ZEW8KI

«24 33>rd SU Chteatro* 111.
Hub 8ta. 80.

III tariau NI pul n »* a.

V rai armoterrl; (i knyga bos

Popieros Dykai.
Gražiausios ant svieto gromatom* po

pieros, *ū gražioms net iu Paryžiaus* 
kvietkoms, dainoms, pasveikinimais ir 
paveikslai* parsiduoda labai pigiai. Tu
zinu popieru su kepertais 25c. 6 tuzinai 
už 81.00. Pinigus žemiau* vieno dole
rio galite prisiųsti paežio markėmis. A* 
geniai ant j u daro gera uždarbi. Adr.:

W. UKMAN,
Bok 14, St*. W. Brooklyn, N.Y*

(13-8)

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tl 

ir wtrokiu KJiaumaMmrfra 
aAaode/nac.

aptJcAorioa arba ja
F. At Riditer & Co.,

AR SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT.PLL 
KOSGALVOS UŽŽELTU

Kurta nori iszsirydyti Ir praazalinU 11- 
iras, tegul kreipiasi prie Europcisak* 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kuriu ru
da lukstancziai ligoniu trumpamu laiku 
pusi geibo vien tik pagal jo metode ir tey- 
geniuke užailalkyma ir U.

Klauaenti rodos per gromataa i 
Suokite taip:

J. M. Branda* Co.
Nsw York * Brooklyn, U. 8. A

sdre-

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad ui atidariau nauja liatuviszka 

karesema pu numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi varymai, 
geriausi cigarai, saalcziausia* Ir skaniau
sia* alų*. Ateikite pamatyti ir to vieko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
Mvieeiauaia ir didžiausia Lietuviuką Sa
le dėl mitingu, veeeli ju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
;ant viso Bridgeporto. Atvažiavę iu kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone.

Petrą* Halakia, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tel. Root 21.

Vienatine Lietuviaaka Aptiek* 
Chica<qje!

— Atkreipiame lietuvir atydę ant vie
natinė* listuviazkos aptiekoe Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjisskoae ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekoee. Csia galima lietuviu
kai susikalbėti ir, jaigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodę dykai; už rodos davimę 
mokėsi les noreikslr.u|a.

Teipgi niojo aptiekoje ‘gali gauti vi
sokių liotuvlnkn knygų, abrasAlių, gra
žių sfl pavincsiavonėmia popierų groma- 
loms ir tt. Teip pat gali gauti siifkortes 
ir paaiųati pinigu* į krajų, ir tę viaę gali
ma atlikti lidtuvliskoje kalboje.

Aptiekoe adresas:
187 W. 18th st., kertė Union pne pat 

bažnyczios Apveisdoe Dievo parapijos.

SVEIKATA
Jeigu turi skaudėju.

krutinę, sąnariu, au
gam* ir kryžiaus, re
umatizmą, sunk urna 
ant krutinės, n*pa

kima. uty ma ausyse 
Ir galvoje, drebejl- 
ma ir vaikszczioji 
ma kraujo, pameli-

ir bailiu* sapnu*.,tankuma kojose. Jel<u isseln* 
seki* naktyje ar prie nusUaiapinimo. jeigu nenll 
mlesoti ar vaisyti. Jeigu esi nuvargę* rytmety), 
esi baugus, gėdingas, nusiminęs. Jeigu lyUsskoe 
dalys yra aasUpneje. tai musu Etiamoe J vost* 
prašantys visas minėtas symptomas. priduos mų- 
aetiima ir gyvjrte visam kunui. msAn tvirtom* 
ir linksmumą, sutvirtina nusllnasjualas nervu*; .ta... k^dėl. 1_ *1. ___ a

turi Stebuklinga gydancila galybe virsi minėta 
kontejima. Elektriką dabar vartoje garsiausi dak
tarai. nes kaelektrika padaro tai lo gyduole* no- 
insteugta- Dol gogaanio poaltsklnlmo Ir rodo* ra- 
•syk, indedamaa marke, ant szio Kimo: 

John'* Supplg Houee.

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kęgalima apgailestauti tai 4. 

kur* vaikščioja diena po dienai žino
dami esęs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdama* kad joapsėjimai 
pasakoja Jam gėdingę Istorija jo grie- 
kų.

Mea matome dygstančiu* bjaurumu* 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Me« esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada dasieksl galę, 
tas priguli nuo peties.

Tu e*i dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančios 
vilties, nykstančios laimės. Ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčio* vy
riško* garbės, neturinčios peguodonės 
nė meilė* nuo moterų. Jeigo paklau
sysi penergėjimo Ir geros rodo* ir 
tuojau* jieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tuksiančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrei tau Šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slegiamas.

Atminkit jog svietas mažai spstoj* 
apie tnažgales ir nusilpnėjusiak ype- 
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
lik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervae m*- 
žiauRias da*ilytėjima» perbėga tu e- 
oergijalr gyvu jausmu. J ieškok vis
ko k* lik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo.progos.

Jei reikalauji'pagelbus. mes esame 
ant to Idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių liga* Ir jas gydyti. Mes 
norėtume su Tamista arabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali aleit^lai ra-

1 šyk. Tavo gromatoe bus užlaikytos nerviško. urinarDko ar lytiško silpnu- 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie- mo ar suerzinimo! Ar kiekvienam 
ku kitu nežinos kad rašei ir k; rašei, atsitikime- esi lygus pareikalavime! 
Rašyk be baimės, apsakyk viaę taisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
bę aj.iesavj, apie savo budę, o mes ryrfių su’linksmumu! Ar gyvumo 
pasakysime kę turi daryti- Mes netik galybė Ir veikmė nupuolė žemiau laip- 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bei snio? Ar erzinimai k lapoti na, nega- 
dar padėsime tau ju užmiršt!. į linguotas kankina, ar silpnumai ati-

„ , .. ___ _ ___ „ traukia nuo linksmumo ir galingu
LI«O< raaai 'Sfwrw« mo? Ar turi ,jlpnul ink.tua Ir suju-

prMywa. dinančię pūslę! Ar turi tankų norę
ii a pi n tiesi! Ar pradėjimu ir baigt- 

t mu šlapinimosi eina su dideliu sun-
Specijaiiikas prakalbėjimas į kurnu! Jeigu taip, tai ateik porinė

mis nm^inine vvrtie kėtle tę vtekę arba rašyk. Mes gali- pus-amžmius vyrus. me suteikti tau didelę pagelbę. Mes
Ar pats esi apkrautu nereikalin-' turėjome daug praktikos gydyme 

gaiš apsunkinimais! Ar užgavo tavę specijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa- 
kvailumsi, persižagimal. išdykumai geibo ir išgydymu yra galimu, mes 
ar apšmeižimai! Ar jauti nuolatai sugražinsime tau sveikalę. 
didinant lesi negalėjimų, kuris yra 
klspatyjantis, neparankus, kankinan
tis! Ar pūslė prie mažiausiu susijudi
nimo duoda norę nusišlapinimo, bet 
su sunkumu! Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne-

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl-
tinkantis atsilikimuos! Ar vtaados mum. skui .šgydyti. Musųpr.k- 
turi dręsę ir pratę su tavim? Ar juos 
visados gali pašaukite ant pareikala
vimu! , Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, gUintis ir atsakantis kaip vy
rai lokiu amžiaus turėtų būti! Jeigu 
ne. tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kili tik 
mėgina praktikę daryti.

lik* ir observacija yra dideli ir pa 
mokinanti. Mes turime pl*t<| iityri- 
nėjtmą ir originališku* išradimus, ku
rie sutaikė mums praktišką viršiį ant 
privatiškų ir y pati ik ij vyrišku ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolu dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užaisenėju
sta* lig**, persidirbtai*, rūpesčiu* iš
dykumu, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpnižuočių nubėgimų. 
genito-urinariškų erzinimu, negeru 
išlavinimo ar piąstyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiška* kūno 
dalis, netinkančias atsivedimui.

Pirni/I RfidA Dvkfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
lUlU* AvUu, UjAdJ. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispensary,
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui
■ riejimas per 56 B. Vari Buren Street

Ar žinote Lietuviai?
JUOZAS CHA8NA

užlaiko geriausia Seliuns visa* E. St. 
IzKiis'e, kur gehte gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigeru pirmos k liesos.

Teipgi siunezia pinigus in visas dalis 
svieto, parduoda szifkortes ant visu lini- 
iu. pigiai Ir greitai. Todėl kokiame ret

ais kreipkitės lik pss savo tautieti,
J. CHA8NA, 

548 N. 3rd 8t„ E. St-boaia, IU.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodutinoms tautiškom* ir baž

nytinėm* Draugystėms isidirba:- 
K a runas, Amerikosiazkas 
Weltawan, Szarpes. Jaos» 
tas. K a kardas. Ženkleliai, 
Keparen ir dėl Marszalkn

s Amatai Dalniati- 
k Stalai ir »tmis hoi-

guodutino* Dr tęs. 
artis guodotini Kunigai, kad Jumi 

darbas batu prideraneziai atliktas ir tuom suszeipti *awo tautele, paveskite ji tikrai 
lietunaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divhion 8t, Chicago, III.

Deimanto Elektrikos Kryžius

tlmo kaMus Sui

>•—S0 sykiu yra brua- 
anėo vaisto už Ii kry-

lilkiSERGANTIEMS
Gvarantuolams pilna i*Zfj4ym*.

plauesiu. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasisska nusilpimu. lyttMkas 
silpnybe., si k-k urna, sutinimu, veži, blyksite

PhuiĮtkli.00 per expreea ai 
paėU' Mooey Orderi, arba regi, 
truotoy granatoje, o uw, prisiūti 
■* I*ite*a»« EMnrtaką K rysiu 
DY KAI. 6kryžius gausi už tata

YOKISZU UZCZBDYJI10 BAIU.
Pietvak. kampas Baltimorelr Euta* ui.

BANTIMORE, MD.
Atdara kasdien nuo 9 iki 3 valandos. 

Ketvergais Ir vakare nuo6 iki 8 vai.
Priima pinigus ant užcsedyjlno 

nuo mažiausios Iki didžiausios sumos ir 
už juos moka praoenta. Pinigus skoli
na tik ant goru propereziu, taip kad jie 
niekada negal žūti.

CHA S 8PILMAN, prezidentas,
CH A8 A. 8INGDVALD, vice-prez.

to Krvėiumi. įkastas Austrijo
je prte< keletą uwt* ir tuojau* 
tapo vartojamas ITusuose. 
I*raneualjoje. Mcsadlaavijote 
ir kitame Enropam vieėpatyst*- 
se kaino vaistas ano reumatiz
mo ir kitokią ligą.

Deimanto eiektrilka. kry
žius gydo: reumatiatna. neū- 
valgi ja. kryžiaus skaudijtma. 
vRJurią skaudėjimas. sifpnT- 
tna. nerviSkuma. nemina, bvs-

Br»«ialinu gumba, giliau gimdy 
»oklu» airtlnlma* Mc. NTrrUik** 
•u pagulta grriaualu rlrktriaiku

I.yrtlaateu daliu 11

ink tikėjimo.
Ssneku visokio** kalbose. Turiu praktika 

Lebanon Be deru* Po*t Ornduate ūniveraity

DR. LANDĖS
Sspitollals specialistas.

134 E. 84-ta aL, kampas Leziegtee *»*., 
NEW Y08K.

Valandos: nuo S ryto iki B vakare, Nedelloms

nuodyjlmu*, odos Ilgs*, lemens bėgimą, talz- 
d^ gvrklej ir burnoj, nosyj. akvs* ir susvse, 
■iMskima vyt ilk ūmo. Ircilu nusilpnėjimą ir tt. 

ngiausiai ir *«

Kas isz smsrikiecziu nori gauti 

“Darbininku Baisa*’ 
kitu* prigulineziu* Lietuviu

J>em. Pert. rantus, siusti
te
Soc. __ ___ ______ ______ __
‘‘Dar. Balsui” ran kraites lūs, pinigus ar 
tureli kilus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuoni prie musu draugo,Ml«zeikos.

Adresas.: V. Mlsselka, 
95 Oanalport svs., Chleago, III.

F.PBradchulis
Attomejind Coonselor it Lai.

Chiaber of Comnerce Bld|. Room 709.
8. E. Comer LaSalle & Washington sts.

CHICAGO, 1LL .
Telephoue Maln 3642.

Vieninteli* lietuwys advokatas, baigęs 
mokslf jurisprudencijososion Amerikoj. 
Wedaprowas kaip civrllisska* taip ir 
kriminslisskss visuose suduose.
Rea.lG8W.18tb Cor. Unton St.

Telephone Ganai 484.

krutinę at.
ĮĮĮ ase i kūną. -----
iri. Ltepoa M įsos. Gocdožin* Pene!— čta prisiunėtaase Jumte KJX> ant

THE DIAMOND ELECTRIC CROS8 CO 
308 ■ILVAUKEE AVĖ., 8ap*tt7: CHICAM, ILL

Dykai pri
siusime 
kofcnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka j 
katalioga, | 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite rasiyti, nes siventee artinasL 

Adresuokite teip:
lelpsch 4 Co. 74 Centre St, Cbictgo, Dl

Buce, tę Keipecta, Norriko & Co.

LLETUWrUIDAJKTARA8

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Baaullu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12toa ryto.

Tclnfonu galim* its ktakvtanos 
aptiek <m.

talpn.it
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