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Metas XI

Politiszkos žinios.
Maskolija.

. Caras Mikalojus, ant (š- 
minėjimo savo tėvo Aleksan
dro III. mirimo dienos sukak- 
tuvių, iszleido 12 diepą kovo 
ukafą, kurs urnai tapo visoj 
Rusijos vieszpatystėj apgar
sintos. Svarbiausi to ukazo 
punktai yra: pripaariimaa ti
kėjimo laisvės visiems Mas
kolijos gaivalams; paliuosa- 
vimas paprastų valsezionių 
nuo priverstino da^bo; sutei
kimas aprubeiiuOToa patval
dystės tiesų vals< zaams; sutei
kimas didesnės i aidžios gu
bernijų ir pavietrių vyriau
sybėms. Savo tą ukąza caras 
pamatuoja ant td, ^ad jis, 
kaip kad jo pirmtjakunai ant 
Rusijos sesto, nėrjs pagerinti 
savo žmonių padėjimą ir savo 
pavaldiniams, neiszpažįstam 
tiems staeziatikystės,porįs su
teikti pilną tikėjimd laisvę. 
Apart to,'nis norįs pakelti 
gyvenimo sanlygas visų luo
mų, lygiai mieste ėntri dvar
ponių, kaip ir paprastų kai- 
mieczių. Tam tjikslui turi 
bot padarytos vahczlų įstaty
muose reformos, kurių suda- 
ryinuiaugsztesnėms valdžioms 
toki prigelbėti jszrlnkti isz 
tarpo_ paežių žmę rių vyrai, 
nžsdtarnavusiejie pilįią jų hra- 
sitikėjimą. Ukaįas baigiasi 

sukdami į 
idant jie 

neveikimo 
savo pavaldiniui
prisidėtų prie
abelno musų darbo reikaluo-

Szvedija ir Norvegija.
Nesusipratimai terp Szve- 

dijos ir Norvegijos ir neapy
kanta vienų priesz kitus gy
ventojų abiejų tų į vieną su
jungtų vieszpatysezių pasku
tiniame laike a(>sireiškia kas 
kart vis su didesniu smarku
mu. Nors negalima tikėti 
vokiszkų laikraszczių prana- 
szavimams. buk su pavasariu 
viena vieszpatystės pusė, tai
gi Norvegija Szvedijai, ap
skelbsianti karę, tai vis gi 
negali užginezyti, kad tokie 
pagrasinimai isz abiejų nesu- 
tinkanezių tarp savęs pusių 
vis tankiau atsikartoja. Tie 
grasinimai iszszaukė jau net 
tūlas pasekmes, kurių negali 
rokuoti naudingomis visai 
Skandinavijai. Jie sukėlė 
neužsitikėjimą visų užrubeži- 
nių pramonininkų ir pirklių 
ir suteikė jiems progą isznau- 
doti lygiai Szvediją, kaip ir 
Norvegiją. Mat tūlos dide
lės užrubežinės firmos, ypa
tingai francuziszkos ir holan- 
diszkos, apgarsino, kad, aky- 
vaizkoje tokio dalykij stovio, 
jos negali priimti jokių iš- 
stėliavimų nė nuo Szvedijos, 
nė nuo Norvegijos kitaip, 
kaip tik už grynus pinigus. 
Kaip skaudus yra skandina- 
viszkai- pirklystei toks užru- 
be žinių pramonininkų nuta
rimas, nesunku suprasti kiek
vienam, kurs žino, kuomi f ra 
pirkliui kreditas. Apart to, 
nesikentimas ir vaidai isz 
abiejų pusių nenaudingi yra 
da ir tuomi, kad jie suteikia 
kitoms vieszpatystėms progą 
įsimaiszyti į Skandinavijos 
dalykus. Svetimų vieszpa
tysezių pasiuntiniai pradeda 
kas sykis su didesniu nepri- 
lankumu iszsitarti dėlei da
bar vieszpataujanczių santi- 
kių, o Maskolija, ta artimiau
sia besivaidinanezių kaimin- 
.ka, tik ir laukia tos valandos, 
kada nesikenezanezios pusės 
pereis į * atviras pesztynes, 
idant tokiu budu turėti pro
gą per Finlandijos laisvės 
griuvėsius įkelti koją į Skan
dinaviją naminei karei gesyti 
ir tvarkai daryti. Knutas 
Maskolijai jug dar tarnauja.

Svarbiausiu ginezų dalyku 
tarp Szvedijos ir Norvegijos 
yra tai, kad Norvegija nori 
būti atskira, savistovi viesz- 
patystė lygiai ir isz lauko pu
sės, kaip kad ji yra maždaug 
savistovi rėdyme savo vidaus 
reikalų. Taigi ji geidžia tu
rėti savo locną politiką, savo 
dipliomatus, savo pasiunti
nius kitose vieszpatystės^, 
vesti savą korespondenciją su 
svetimų vieszpatysezių valdo
nais. Suprantamas dalykas, 
kad Szvedija ant tokių reika-

umynoe,
mokyklos ir vieszo gyvenimo 
paipatų, ant kurių remiasi 
visa žmonių gero rė ir pavie
nių ypatų pasitikėjimas ant 
savo ypatiszkų ti^sų, pataria
me ministeriams ir kitiems 

ęzpatystėe vii^zininkams, 
)it jie prisiųstų mt 

■ojektus, turim
ums sa- 
iczius už 

.nymus įku-
vo į projektus, 
miėrį musų užma 
nyįi”.

Apgarsinimas 
iszi$zaukė visuose

X)kio ukazo 
Maskolijos 

sriėziuose nemažą sujudimą, 
apie ukazą pradėta visaip sau- 
protauti. Vieni mato jame 
pirmynžengiuės partijos, va
dovaujamos finansų ministe- 
rio{ Vitte. pergalę ant reakci- 
joniėrių, kurių galva yra vi
daus dalykų minlsteris Plėvė; 
kiti vėl stengiasi parodyti ,kad 
pnežasezia apgarsinimo mani
festo yra valdžioj baimė priesz 
nuolatinį neužsjganėdyjimą 
paežių žmonių, i kurie pasta
ruose laikuose pradėjo vis ir 
vis taukiaus atviru? maisztus 
kelti. Taigi to Jmanifesto ir 
apgarsintų jame reformų mie
riu yra suraminti žmones ir 
prigesyti teip smarkiai besi
platinantį revoliucijiszką ju
dėjimą.

Užrubežiniai Į monarchis- 
tiszki laikraszcziai, dėlei isz- 
leisto manifesto,; pasiskubino 
iszgirti ir iszauj pratinti carą 
kaipo tikrą žmonių užtarėją, 
kurs apszaūktos ris reformo
mis net esąs susilyginęs su 
Vakarų Europos civilizuo
toms vieszpatyst 
žinoma, garsinti 
bintojai caro,gaifl 
potizmo. Jeigu i 
ro troksztų labo savo prispaus
tiems žmonėms, tiems milijo
nams engiamų ir isznaudoja- 
mų savo pavaldinių, jeigu jis 
norėtų suteikti Javo vieszpa- 
tystei konstituciją ir saurė- 
dystę valsczia tai vietoje 
garsinimo menkps vertės „re
formų” ir glost o žmonių 
prižadėjimais ant syk juos 
galėtų įvykdyti ir konstituci
ją pagarsinti. Ant to per 
daug didelių prisirengimų, 
prie dabartinių Maskolijos 

Teip, 
gali tik gar
bintojai des- 
caras isztik-

sanlygų. nereikia. Tvėrėjasgavimų nesusitoiko, nenori

susitaikyti ir geru niekada 
nesusitaikys, o isz to ir kįla 
tas antagonizmas, ta neap
kanta vienų priesz kitus, ku
ri isz tikro su laiku gali per
eiti į atvirą kovą. Szvedija 
yra labiau aristokratiszka, 
persiėmusi monarchistiszka 
dvasia, kuomet Norvegija 
yra pilnai • demokratiszka, 
neapkeucziantiaristokiatijos, 
ir geidžianti respublikos, o 
ne karaliaus valdžios. Kaip 
tie dalykai tolesniame savo 
bėgyje iszsivystys, parodys 
.ateitis.

trecziosios francuzų respubli
kos Gambetta. kaip žinome, 
nereikalavo nė sanvaitės lai
ko aut paraszymo ir apgarsi- 
riimo konstitucijos Fraucuzi- 
joje. Petropilyj-gi žino nilp 
seniai, kad dabartiniu savo 
padėjimu žmonės neužganė
dinti, jie kelia maisztus, at
virai protestuodami priesz 
carą ir visą jo biurokratiją, ir 
kad toks despotiszkas viesz
patystės surėdymas ilgai jau 
negalės užsilaikyti; bet, kad 
vis da sziek-tiek atitolinti 
valandą iszsiliuosavimo žmo
nių ir numetimo nuo savo 
sprando despotiszko jungo, 
caras ir jo pataikūnai minis- 
teriai stengiasi glostymais ir 
muilinimais žmonėms akių 
juos suraminti ir jų prilan
komą įgyti. Taigi ir ant 
šzito caro ukazo galima žiūrė
ti tik kaipo ant vieno iszdau
gelio męstų žmonėms kaulų 
ant suraminimo.

Balkanų pussaiis.
Nuo kelių jau mėnesių 

laikraszcziai garsino žinias 
apie reformas, kurias Masko
lija ir Austrija, drauge su 
pritarimu kitų didesnių Eu
ropos vieszpatysezių, turėjo 
perstatyti Turkijai Macedo- 
nijos dalykuose. Iki šiol 
vienog apie būdą tų reformų 
niekas nežinojo, kadangi ofi- 
cialiszkai jos nebuvo garsin
tos ir laikraszcziams visai ne
prieinamos. Dabar gi, ant 
galo, tos reikalaujamos refor
mos likos apgarsintos, ir jos 
suteikia progą areziau įžvelg
ti į buvusius ir beeoanezins 
santikius ant Balkanų pu
sią ūsai io.

Krikszczion iszki gyventojai 
europeiszkoa Turkijos pro
vincijų Saloniki, Koesovo ir 
Monastir nuo seniai jau 
skundėsi ant biauraus gaspa- 
doravimo turkų, kurie su gy
ventojais pasielgdavo žiau
riausiu badu, turkiški urėdi- 
ninkai lupdavo krikszczionis 
ir nepaisėdavo ant priesz to ra
vimų krikszczioniszkų urėdi- 
ninku. Mokesczius nuo žmo
nių rinkdavo visada turkiš
ki virszininkai, kurie isz su
rinktų pinigų mažą dalį (>a- 
siųsdavę į Konstantinopolį, o 
likusius visada savo kiszeniu- 
je pasilaikydavo, teip kad 
ant vieszų reikalų tose trijose 
provincijose niekas ne pasi
likdavo isz žmonių sudėtų 
mokesezių. Krikszczioniszkų 
gyventojų neužganėdyjimas 
augo todėl kasmet didyn ir 
juo toliau, juo labiau jie pra
dėjo prisiklausyti macedo- 
niszkiems agitatoriams, kvie- 
cziantiems žmones pakelti re
voliuciją su mieriu nusikra
tyti nuo savo sprando sunkų 
Turkijos jungą. Dalykai pri
ėjo iki to, kad Europos viesz- 
patystės pradėjo nuganstauti, 
idant kilus revoliucijai ant 
Balkanų pussalio, neįvyktų 
abelna karė,kurios europeisz- 
kos vieszpatystės labai negei
džia. Todėl tai Maskolija ir 
Austrija, pritariant kitoms 
vieszpatystėms, sudarė pro
jektą reformų Macedonijoje 
ir tokį perstatė sultonui, 
idant jis, dėl iszvengimo kru
vinos karės, kuri paežiai 
Turkijai labiausiai galėtų ant 
nenaudos iszeiti, juoveikiau- 
šiai tokias įvykdytų. Paduo
tų reikalavimų turinys yra 
maždaug toks: Pereitų metų 
gruodžio mėnesyje Turkijos 
valdžia esanti įvedus czielą 
eilę pagerinimų savo viduri
niame surėdyme, 
gerinimai nesanti 
apsklembti, nė 
Todėl reikalinga 
toms trims provincijoms pa
skirti vieną augszcziausią už- 
veizėtoją aht keleto metų, lai
ke kurių jis negali būt nuo 
savo urėdo praszalintas, nors 
jis ir kokias nedorybes papil
dytų, kadangi tokiame atvė* 
juje jis turėsęs atsakyti priesz 
Austrijos ir Maskolijos val
džias. Ant palaikymo ramu
mo provincijose, prisėjus rei
kalui vyriausias utveizdėto- 
jas turi pilną tiesą panaudoti 

bet tie pa- 
ne grynai 
pakaktini, 
esą minė-

esanczias ežia turkiszkas ka
riaunas. jokio ant to sulto
no daleidimo nereikalauda
mas. Gubernatoriai-gi tų 
trijų provincijų turi pilnai 
klausyti augszcziausio užveiz- 
dėtojo ir pildyti visus jo įsa
kymus.

Prie reorganizavimo jioll- 
ei jos ir žandarmerijos, turkų 
valdžia turi jiasinaudoti (>a- 
gelba, suteikiama jai svetimų 
vieszpatysezių. Žandarmeri
ja turi susidėti isz krikszczio- 
nių tose apygardose, kur gy
ventojai daugiausiai kriksz- 
czionyts ir isz mahometonų — 
kur tokio iszpažinimo gyven
tojų skaitlius yra didesni*. 
Lauksargiai apygardose, kur 
gyventojai yra krikszczionys, 
turi būt teip-gi isz krikszczio- 
irių paskiriami. Kadangi 
gaujos turkiszkų plėšikų j«r 
daug tankiai užpuldinėja ant 
gyventojų, yĮiatingai krikai- 
czionių, ir daaileidžia žiau
riausių nedorybių, o pikto- 
dariai paprastai iki aziol (at
silikdavo nenuliauati, tai Tur
kijos valdžia turi būtinai iš
sirūpinti. idant toms nedory
bėms galą įdaryti.

Esanti dalia r kalėjimuose 
uždaryti politiszki prasikaltė
liai turi būt urnai paliuosuo- 
ti. Visi mokeseziai, surinkti 
nuo tų trijų provincijų gy
ventojų. turi (tasilikti ežia 
pat vietiniams žmonių reika
lams aprūpinti, kaip) gi ir 
ant užlaikymo vietinės ka
riaunos ir iszmokėjimo algų 
virszininkams. Jei nuo ap
mokėjimo visų vietinių iš 
kasezių dar kiek liktus, tai 
tąsyk likusioji dalis turėtų 
pereiti į centraiiszką viešpa
tystės iždą.

Vienas oficialiszkas V indo* 
bonos laikrasztis (šduoda, kad 
tokios reformos persiėmusįų 
revoliuci j iszkom»s idėjomis 
agitatorių neužganėdins. Bet 
vis gi, priėmus jas, jeigu kil
tų kokie nors naminiai maisz- 
tai Turkijos (>avaldinėse pro
vincijose, Europos vieszpa- 
tystės atsisaką įsikiszti į da
lykus ir su ginklu rankoj ge
syti maisztus, (šlikdamos tai 
paežiam Turkijos randui at
likti. Austrija ir Maskolija 
dabar tik rūpinsis, idant rei
kalaujamos reformos, kurioms 
galiaus pritarė ir pati Turki
ja, butų juoveikiausiai įves
tos.

Suvienytos Valstijos.
Suvienytų Valstijų konsu- 

liūs Kanadoje, John B. Bitt- 
inger.gavo nuo savo valdžios 
papraszymą reikalauti dėmi- 
sijos. Jo vietininku bus (at
skirtas majoras Edward s. lal
ėjo mat į aikaztį, kad Bittin- 
ger niekur nemokėjęs savo 
vieszpatystės paslapczių už
laikyti ir viską iszpliaukszda- 
vęs, kam reikia ir kam nerei
kia.

Paczto departamente perei
tą subatą |vyko ne menkas su
judimas ir visus paczto urėdi- 
ninkus, kurie ant savo urėdų 
žiuri kaipo ant pralobimo 
szaltinio, apėmė baimė. Pre
zidentas Rooeevelt įsakė pa
daryti asztrius isztirinėjimus 
dalykų ir visųpirmiausiai nuo 
vietos atstatė vyriausio pacz
to departamento perdėtinio 
pagelbininką Tyner. Prie
žastį tų isztirinėjimų pagim
dė įteikti prezidentui skun
dai, buk keletas kompanijų 
isz Cincinnatti, susitvėrusių 
vien su mieriais apgaudinėti 
žmones pagal plianą „Get 
rich quick”, kysziais papirkę 
paczto vyriausybę, idant ta 
netrukdytų joms savo biaurų 
apgavystės amatą varyti. Ui 
keletą tukstanczių doliarų 
vyriausybė nutarė, kad nėra 

reikalo minėtų kompanijų 
persekioti už panaudojimą 
Suvienytų Valstijų (>acztų 
ant apgaudinėjimo lengvati
kių žmonių. . Priegtam mena
ma, kad prie tų biaurių ap- 
gavysczių prisidėjęs yra vie
nas senatorius ir vienas kon
greso sąnarys. Prezidentas 
Rooeevelt užsispyrė visą tą da
lyką isztirti ir prasikaltėlius 
asztriai nubausti.

Plctinė Amerika
Pereitą pėtnyczią Venezu- 

elėe valdžia pasiuntė dalį ka
riaunom nuo salos Margarita 
| aplinkines Campano, kurią 
via dar turėjo užėmę (tasikėlė- 
liai. Tarp valdžiom kariaunų 
ir pamikėlėlių įvyko smarki 
kova, kuri tęsėsi (>er trim va
landas. Gabaus Įiasikėlėliai 
likom apgalėti, 68 jų taj>o ne
laisvėn įgalinti, tarp kurių 39 
buvo sužeisti. Priegtam val
džiom kariaunoms pasisekė su
griebti keletą pasikėlėlių ka
ti uolių ir daugybę karabinų.

Venezuelėm valdžia ežiomis 
dienomis iszmokės Vokietijai 
pirmą atlyginimo ratą, kaip 
tai likos nutarta tarybose 
JSuropo* vieszpatysezių su 
Venezuėlės reprezentantais.

Anglijos kolionijų ministe- 
ris Chain bar lai n pagrįžo isz 
savo kelionės Pietinėj Afri
koj į Londoną. Pasitikto jį 
su didelėms ovacijomis. Ka
ralius Edvardas iškvietė jį 
tuojau ant iszdavimo rapor
to iš atliktų savo misijų.

Cbimbroj. Portugalijoj, |- 
vyko dideli žmonių inaisztoi. 
Jie atsisako nuo mokėjimo 
valdžiai mokesezių, kadangi 
(>atįs vargiai gyvena ir ant 
aprūpinimo savo locnų reika
lų pinigų neturi. Musztyuė- 
se tarp sukilusių žmonių ir 
policijos trys ypatoe likos už
muštos,o sužeistų labai daug. 
Į sukilimo vietas valdžia 
siuntė kariaunos dalį.

pa

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Eleklriszki žiburiai, kaip žino 
me, duoda daugiau šviesos negu 
kerosiuas ar guzas, tuo tarpu Vil
niuje darosi priešingai: su įve 
dimu elektriszkų žiburių nakties 
laike miestas pasineria g lioj tam
sumoj. Dalykas tame, kad elek- 
tr ški žiburiai dega šia tada, 
kada ir be jų da galima apsieiti, 
taigi tik iš vakaro, priegtam su 
statyti j eant tokių ulyczių, ku
rias vakare gerai apszvieczia krau
tuvių langų žiburiai. Apie 12-ffi 
valandą, kada gesina krautuvių 
žiburius, tąsyk gesina ir ulyšių 
elektriškus žiburius, ir tokiu 
budu ulyczios pasineria tamsumo
je. Pirmiau gazą žibindavo be
veik per kiaurą naktį ir višda 
šviesa buvo, dabar-gi, nuo 12 
valandos, guli mu nors akis užsi
badyti. Dėl tos priežasties mies
telėnai labai neužgsnėdinti, re n 
giasi protestuoti ir reikalauti, kad 
žiburiai butų ilgiau žibinami.

Užvaizdas Vilniaus mokslinio 
apskrišio peržiūrinėja dabar pro
jektą p liano žemesnės amatų mo
kyklos Riezicoj. Namai turėsę 
būt ant dviejų lubų, mūriniai ir 
kspztuosę apie 21 tūkstantį rublių. 
Mokyklos namuose talpinsią teip 
gi mokintinių gyvenimo kamba
riai.

Pabėgęs neseniai isz Trakų ka 
įėjimo plėšikas Bielkovski, kurs 
buvo sūdo ant 4 metų į aresztan- 
tų rotą nusūdytas, likos dabar 
Vilniuje sugautas. Policijos tar
nai rado jį vienoj kareziamoj be
geriant alų su savo penkiais sėb
rais ir norėjo ant vietos juoa su
imti,. bet jie iszsitraukę revolve
rius ėmė į policistus šaudyti. 
Po ilgos kovos vienog jie likos 
apgalėti ir nugabenti į kalėjimą.

Vasario 9 dieną namuose Pet 
raazkeyicziaus atidaryta tapo ant-

ra abrozų paroda, parengta Vil
niaus tepliorių draugystės. Iš 
viso iazatvtyta 220 abrozų.

Vilniaus dvaiiškoj seminarijoj 
a pa nuodijo tarnaitė Vaailevska, 
kuri susirgus, per neatsargumą, 
iizgėre drignių vietoj daktaro au 
taiiytų gyduolių.

Lukiezkiuoae, Narbuto namuo
se policija susekė slaptą gyvulių 
skardy nę.

Du Vilniauskomercijiazkoamo
kyklos mokytiniu, (abu apie 14 
metų amžiaus, prisiskaitę Mayne 
Reido pasakų, užmanė iškeliauti 
į tirus pantezių atsitikimų jieszko* 
ti. Tam tikslai jie pavogė nuo 
savo tėvų pinigų ir slapta iszke- 
liavo — kaip jie vienam savo 
draugui iszpaiino — j Odesą, o 
isz ten į Palestiną ir kitas Rytų 
žemes. Visi tėvų rupe»cziai su
gauti ir sulaikyti savo jaunus at
sitikimų jieszkotojus iki šiol ne
uždavė jokių pasekmių. Turi 
būt juodu savo užmanymus ir Už
pildė.

ir viso- 
Pznevė-

Apmckescziavimas nejudinamų 
mieot'uių tuitų sekaneziose Lietu
von gubermjoae «zįmet yra azi- 
toku: Vilniaus gubernijos miestų 
turtai apmokoecziuoti ant sumoti 
II1000 rublių; Kauno — 65000 
rub.; Gaidino — 72000 rub.; 
Minsko — 69000 rub.;’ -Mohilevo 
— 600000 rub. ir Vitebsko — 
105000 rublių.

Szįmet Lietuvoj bus keletas 
parodų, parengtų tuų ukivzkų 
dntugyt-ezių. Teip antai Rasei
niuose (Kauno gub.) sėjo mėne
syj atsidarys paroda 
kiaulių, pienininkystės 
kių rankų iszdirbinių. 
žyje gegužio mėnesyje 
žemdsrbyatės paroda.

Isz Kalnujų, Raseinių 
pa v.

Pereitą rudenį par Marijos vardo 
atlaidus svieto buvo daug; pa
mokslą sakė Raseinių kamendo- 
rius kun. Tamotzaitis; tik neži
nia, kam ir dėlko priesz pamoks
lą perskaitė evangeliją ir lenkiu
kai, rasit dėlto, kad į bažnyczią 
būvu dvi ponios au buliukais atė
jusios: Selvestraitienė ir Jaučiu 
vienė; bet »az gerai žinau, kad 
jiedvi lietuvišką kalbą labiaus ne
gu lenkiszką myli. -Tai matyt 
kunigėlis ežia apsiriko; bet mes 
vispgi geistumėm, kad savo len
kiuką kalbą nekieztų.kur nuo se- 
nuolių-proeenolių jos nereikėjo ir 
nereikės. “T.Sarg.”

Isz Prūsų Lietuvos-
Szilokarcsiamoj laikytame su

sirinkime, lietuviškoji konserva
tyvų Skyrimo Draugystė pastatė 
kandidatu į ciecvrystės eeimę 
(Klaipėdos ir Sailok* rosią mos 
paviecziama) p. Dovę Šaunių iss 
Rokaiczių. Užmanyta-buvo da 
ir renegatę Macsiulį skirti, bet 
susirinkusiejie 400 balsais užma
nymą atmetė. Lietuviai tikisi, 
kad ištrinkti ?avo pasiuntinį p. 
Šaunių daug vargo nebus, kadan 
gi vokiszkiejie sonservatyvai ža
dą iszvien su lietuviais eiti, o li
beralai savo kandidato visai ne 
statys, p. Šaunius turėsęs sau 
prieszsis vien sočia 1-demokratus.

Lietuviszaos giedorių draugys
tės parengta Tilžėje szventė nusi 
sekė gerai. Sveczįų susirinko 
gana diktas skaitlius. Apart gie
dojimų buvo dar ir perstatymas 
gyvų paveikslų isz Lietuvos pra- 
eitės.

Klaipėdoje užmanyta įkurti 
pigią valginyczię, kur betureziai 
galės už 10 fenigių pietūs gauti, 
o kiti ir už dyką.

Kadangi Tilžės elektros namai 
nesunaudoja visų iszdirbamų elek 
triszkų spėkų ant miesto reikalų, 
todėl projektuojama nesunaudo
tas spėkas privesti gyvenantiems 
tarp Tilžės ir Ragainės fabrikan
tams ir laukininkams. Keli di* ■ 
dėsnių dvarų valdytojai ant ter 
projekto pristojo. Pagal priduo
tus iki sziol reikalavimus reikėtų 
nuvesti 380 mažų ir 14 didelių 
žiburių, 500 arklių spėkos elek
tros fabrikams ir nuo 3 iki 4 tuk- 
etanezių arklių spėkos laukinin
kystei. Pagal aprokavimą elek- 
tnsaka vieno arklio spėka pre- 
kiuoja 1.50 markę, kuomet gyvo

arklio spėka prekiuoja 4.50 m ar 
kių ant dienos.

Laike paskutinio) vėtros Tink- 
lininkų girioj, apie Skaisgirius, 
audros išlaužtas medis užmušė 
du darbininku, o kitus du sunkiai 
sužeidė.

Staiga užėjusiejie tvanai Lib- 
gavos gyventojualabai iszgązdino. 
Naktie< laike, kada žmonės jau 
miegojo, urnai vanduo aptvindė 
visas ulycziat ir pradėjo į namus 
veržtis, o apatinius gyvenimus 
visai užliejo.

Ant maskolirzko rubežiaus li
kos parubežinio sargo nusiautas 
ūkininkas Meikis isz Gelžinių, 
kurs su kitu savo draugu norėjo 
kiaulę perrubežių pergabenti.

Ties Szilokarcziama nuskędo 
nepažįstama moteriszkė, turinti 
apie 30 metų amžiaus. Isz apai- 
rėdymo matyti, kad tai lietuvė. 
Prie jos rastas raštelis: „Ane 
Rausat prie Szaknio, Užliekniuo
se”, ir 20 markių pinigais.

Arti Palangos jūrių vilnys įsi
metė ant kranto vyro lavoną, ju
rininko drabužiuose.

Inz Londono.
Subatoje 21 vakario lietuviš

koji Szv. Kazimiero parapija kėlė 
balių. Sveceių atsilankė daugy
bė. Nežiūrint ant to, kad nė mo 
terų už dyką neįleido, o turėjo 
už»imoktt 6 penus, skaitlius jųjų 
viršijo net vyrus. Svaiginanczių 
gėrimų nebuvo, per tai ir vyrų 
nebuvo perdaug. Balių dabino 
„Skripkelio kapelija”, kuri atei 
žymi tuom, kad netinginiauja, be 
perstojimo nuo pradžios iki pa
baigai griežia ir tai labai7 pigiai: 
nuo 5 vai. po pietų iki 8 vai. iš 
ryto už 10 «i 1.; anot žmonių 
tvirtinimo — „graj i na išsijuosę”. 
Žinoma, žmogui šiek tiek apie 
muziką ir šokius inmananeziam 
ne kas-žin kaip toki muzika pa
tinka, kur nėra terp polkos, valco 
arba marszo jokio skirtumo; nors 
ausis ir drasko, bet kenezia dėlto, 
kad pigi.

Buvo tai pirmutinis parapijos 
bakus, kuris apsiėjo be peštynių. 
Mat, blaivam žmogui priekabių 
nereikia; nors tų teip vadinamų 
„bedievių” ir buvo keletas, bet 
jų nieks nė nepatėmijo. Taigi 
nors sykį balius nusidavė — apsi 
ėjo be kraujo praliejimą

Velytina butų, kad višda teip 
užsilaikytų parapijonai, nes peš
tynės žemina tik musų tautos 
vardą.

Kaip balių pasisekė sudavadyti, 
teip pat galėtų būt ir su surėdy 
mu paezios parapijos, jeigu tik 
visi kibtų prie to su apsvarstymu 
ir geru noru. Uždarbį nuo ba
liaus padėsią, sako, į banką. Tas 
gerai. Bet reikėtų teip-gi neuž
miršti, kad tie pinigai visžda 
bankoje negalės gulėti, reikės juos 
kada nors išimti, reikės apmokė
ti užvilktą už bažnyczią skolą. 
Kas tai atliks — ar patįs žmonės, 
ištrinktas jų komitetas, ar, gal, 
vėl paves visą kontrolę kunigui, 
kaip tai buvo praktikuojama prie 
kun. Salamo?

Daleiskime, kad žmonės jau su
siprato, jau neįtikės spaugai ku
nigo žodžiams, neduos jau jam 
pinigų be kontrolės. Labai ge
rai. Geistina vienok . butų, — 
idant užeiti visiems nesusiprati
mams ir vaidams už akių, kad 
parapija aprūpintų eavę įstaty
mais ir ne, kaip pirma buvo, vys
kupo užtvirtintais, bet duotų juos 
apdirbti advokatui, o paskui už 
registruotų. Tokiu budū apser- 
gėta parapija pasiliktų grynai 
lietuviška ir neprivalytų daugiau 
vaidytis nė su kunigu, nė su 
augsztesne dvasiszka valdžia. 
Tas Anglijoje yra galima įvyk- 
dinti labai lengvai, nes Katali
kiška Bažnyczia neturi ežia per 
daug privilėgijų.

Augsztaitis. 

’ Paminklas daktarui Vin
cui Kudirkai.

Sztai jau pasibaigė trjs metai, 
kaip yra pasimiręs stropus darbi
ninkas, daktaras Vincas Kudirka. 
Paminėjimui jo nenuduos darba- 

■ vi mosi ant dirvos lietuviszkos 
rasztenybės musų visuomenė buvo 
užmanius pastatyti sziam didvy* 

i riui paminklą, kaipo ženklą am-

žinos pigarbės užsitarnavusiam 
savo tautos tunui. Prasidėjo tam 
tikslui rinkimai pinigų kaip A- 
merikoj tarp munų tautieczių, 
teip ir paezioj Lietuvoj. Pabai
goj i užėjusiu metų prie “Varpo ir 
Uk.” redakcijos susirinko jau ga
nėtina sum*, kekia buvo reikalin
ga pastatymui jeigu ne puoeznin- 
go, taf t virto paminklo amžinos 
gaibės vertam Vincui Kapsui

Isz pradžios, kuomet da skait
lius pinigų, kurio buvo galima ti
kėlis, nebuvo aiszkus, atlikimas 
paties statymo paminklo nebuvo 
visai organizuotas. Kiekvienas 
isz musų, kuriam rupėj» szis pa
minklas, nešiojosi su savo pa
minklo projektais, bet daugumas 
isz jų turėjo žuti.nes ant pamink
lo tapo surinkta nk apie 250 rub
lių ne kokia suma ir reikėjo staty
ti paminklą.

Sztai pradžioj azių metų susi
tvėrė komitetas statymui pamin
klo, kursai atsimindama apie isz- 
teklius 10—11* dienoj vasario p.m. 
parinko paminklą, kursai špilių 
24 dienoj ir tapo ant kapo a.a. 
Kudirkos pastatytas.

> • G
Paminklas reuzkia .cavep pa

laužtą drūtą ąžuolą m daugeliu 
regiamų szaknų. Tarai kokie 
nevidonai stengėsi jį isz žemių 
su szakninih išrauti, bet Tegalė
dami tai padaryti, nes juo gilyn, 
juo daugiau regiama szaknų, nu
laužė lą ąžuolą, ir nudraskė liku
sias szakas, kai-kur net su žievė
mis. Ant vienos isz tų nulaužtų 
szakų kaba keturkampė akmeni
ni lentelė su aekaneziu paraezu:

Daktaras
VINCAS KUDIRKA 

gim. 31 XII. 1858 f 16 XI,1899.
“Tegul saulė Lietuvoj tamsu-

Ir szvieea ir tiesa mus žingsnius 
telydi,

Tegul meilė Lietuvos dega mu- 
, sų ezirdise

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.

Vincas Kapsas.”

Teip tai $,zveizdi paminklas 
ąžuolui musų publicistikos Vincui 
Kudirkai. Virszui paraszo vie
noj isz nulaužtų szakų bus įdėtas 
Vinco medalijonas, o aplink jį 
bus žemi kroteliai, paaukauti 
vieno tautieczio.

Ant pat virszaus nuožuinio ą- 
žuolo nulaužimo isz to paties 
granito iszkaltas baltas beržinis 
kryželis, matomas jau isztolo. 
Augsztis paties paminklo be be
toninio pamato isznesza du arši
nu ir 10 colių, patsai gi cementi
nis pamatas iki 4 colių. Pama
tas tapo uždėtas ant arszino 
gilumos ir turi į szalis nuo ąžuolo 
po 4—3 colius.

Prie pastatymo ant vietos va
žinėjo vienas inžinierius, kursai 
apžiurėjo kaip pamatų uždėjimą, 
teip ir patį pastatyma.

Keletas isz buvusių pažįstamų 
d ro darbininkų pagelbėjo mei
strams kaip prie paties statymo 
paminklo, teip ir jo nugabenimo 
ant vietos, už ką teesta jiems pa
dėka nuo visuomenės.

Tas paminklas buvo suderėtas 
pas vieną Vilniaus meisterį už 
220 rubl. au nuvežimu ir pastaty
mu ant vietos. Už aukso literas 
priseina užmokėti 14 rubl, ir už- 
padiibitną medaljono apie 8 rubl. 
Prirokavus da iszdavimus prie 
parvežimo ir pastatymo krotelių, 
apturėsime sumą apie 250—260 
rublių, kuri ir likos surinkta tam 
tikslui. Kuomet bus galutinai 
užbaigtas paminklas, komitetas 
mano nutraukti nuo kapo foto
grafiją, kurią norėtų pbeziaus 
praplatinti. Užmanytas teipogi 
iszkilmingas paszventinimas pa
ties paminklo,ant kiek tik tai pa
velys sargyba vietinių policijos 
virszininkų.

Vardan komiteto, Berželis.

Kis negavo Katiliogo.
Vasario 24, 1903, visiems 

“Lietuvos” skaitytojams iš
siuntinėjome katoliogus kny
gų ir kitokių daiktų, kurie 
pas mus yra gaunami. Jeigu 
kas nors tų kataliogų negavo, 
teiksis atšišaukti, o mes iš
siųsime antru žygiu. Kiek
vienam pasiųsime dykai savo 
katoliogus, kas tik prisius 
mums savo adresą.
A.01šewskis, “Lietuvos” 

išleistojas.



Isz Amerikos.
VII. Susivažiavimas lenkiukų 

MCtalistU Nunivienyjimo.
Pbtteburge nuu 1—4 kova atsi

buvo Amerikos L’nkų Socialistų 
Saeivieoyjimo Susivažiavimas. 
Ant susivažiavimo piiouvo 16 
delegatų, reprezentuojanczių 19 
socialialigzkų kuopų, iš kurių 2

teegrafo be vielų. Vieniju va
žiavo ant laivo Etruria, atrasi* 
ant Minetonka. Laivai plaukė 
70 mylių atokume viens nuo ki
to. Patraukimai figūrų ant 
azachų lentutės bu y o telegrafuoja 
mi nuo vieno laivo ant kito. Lo- 
aza tęsėsi 7 valandas ir partiję 
laimėjo milijonierius nuo Minne- 
tanko*.

delegatų mandatai tapo atmesti 
(Klimovricz ir Helinski iš Chi 
cagos), kadangi jie reprezentavo 
lenkiazkas sočiai s’ų kuopas pri
guli mesiąs ne prie lenkų Susivie- 
nyjimo, bet pr»e Amerikoniškų*. 
Soca lietų Raitijos. Siratbeeiij/i* 
Susivažiavimo nutarimais yra: 
Suvienyti L?nkų Soc. Susiv. su 
Amerikonit-zka Soc. partija sn 
paša laikymu tiesos rėdytis savo vi
duriniuose organizacijos reikaluo
se. Susivionyjimo organ? „Ro 
botnik” palaikyti ir ant toliau* 
Chicagoje. Įvesti į Sfisiv. kon 
stituciję n*uję paragmfę, pata
riantį sąnariams solidarizuoti su 
tarptautūzku Sucialistibzku judė- 
j mu ;r su Lenkų Socialistų pro
gramų sulycr Lenkijos neprigul- 
mystės. Wisoe yienog Sus važia- 
vimo rezoliucijos iki siiol da ne- 
pagarsinto>.

Plėšiku užpuolimas.
Senora, Mex. Plėčikų gau

ja užpudė ežia art dihiano, ve- 
žazctzio szeszia kelisuphkva, ir 
visus isz-kerdė, neiszskiriant nė 
pilies važnyęzios, ir pinkui visus 
apvogę pabėgo. Plėšikams su
gauti pasiųsta buvo poiie ja ir ka
riaunos skyrius, bet tie sugrįžo 
atgal nieko nepcszę. Plėšikai 
kaliin kur pasislėpė. I*

Sg. Louis, Mo. Farmeris A- 
dojf K ra u.-s, gyvenant -e apie 20 
mylių nuo Su Ljuis, ijl dien? ko 
vo su kūju užmuszė sivo moterį 
ir szeszetp malu savo Saikelių, o 
galiams ir patsai sau galį pasida
rė. I Galvažudystės priežastis ne
žinioms, bet arcziau taimerį pa 
žįstantiejie sako, kad turėję) jis 
prc|tO- sumišim? gauti, nėsa szeip 
buvęs tai labai mandagus žmo
gus, darbštus ir geriausiame su
tikime su savq szeimyna gyve
nęs. 4 | ’- '

Nenori teatru nedėliotus.
Kunigužis Fr. Clay isz New 

Yorko pradėjo smarki? agitaciją 
priešui perstatinėjim? teatrų ne
dalioms. Jie žada apkeliauti vi
sas szalies legislat-iras ir reika
lauti, kad jos uigirtų įstatymus, 
uždiaudžianczius lošimą 1 te
atrų nedėliomis visose Su
vienytose valstijose. Kunigužis 
šakoki, kad jis reikalaujęs tokio

Ateivyates srove.
Pereit? sanvaitę vėl daugybė 

emigrantų pribuvo į New York?. 
Garlaivis Philade'phia atgabeno 
jų 390; garlaivis Umbria — 290; 
garhivisAmsterdam 37O;ant gar
laivio Pntrcia randui 1989 emi 
grantai. Isz pribuvusių ska tliaus 
206 emigrantai likos sulaikyti 
ant Ellis Island, iš kurių 61 dėl 
ligų ir kitokių pnežaeczių bassu- 
gręžinti atgal.

Evpliostjos.
Olean, N.Y. Ant lavoriuio 

trūkio Erie geležinkelio 11 d en? 
kovo ekspliodavo naf/os rezervua
ro i. Ekspliozija pagimdė ūgių, 
kuri urnai apėmė vis? trūkį. Nuo 
ekspliozijoe ir ugnyj pražuvo 14 
žmonių, o apait tų 26 ypat< s ly
gos sunkiau ir lengviau sužeisto* 
ir apdegintus.

Žmogžudystes.
Cambridoe, M a-s. Czia likos 

nugalabintos dvi merginės: Mc- 
Plee ir Morton, Galvažudystėj 
tapo nužiūrėtas tūlas M aso n ir 
todėl prsodintv jį į kalėjim? Da 
bar vienog prie galvažudystės 
prisipažįsta jaunas, beveik da vai
kas, Perry, juodveidis Jis mat 
nenorįs, kad ui jo pikt? darb? 
kentėtų nekaltas žmogus.

Kikk'vood, Mo. Juodveidis 
James Wilbert irz Chicigos sun 
kiai sužeidė savo paczi?, kirsda
mas jai su kuju į galvę, paskui 
norėjo pasmaugti savo- uoszvę, 
suspardė savo sūnų,, nuszovė isz 
karabino savo uoszvį ir pabėgo. 
Gali būt kad žmogus buvo pa 
kvaiszę* ir kadangi iki šiol poli 
cija niekur jo negali susekti, me
nama, kad turėjo kur nors patsai 
sau gal? pasidaryti.

Waterbvry, Conn. Laike 
tramvajų darbininkų straiko už 
musztas likos policistas Mendel- 
son. Kadangi užmuszėjų nesu
gauta, tai tramvajų kompanijos, 
miesto ir valstijos valdžios paski
ria 10 tukstanezių doliarų ant su
gavimo užmuszėjų. Kaltė žino 
ma puola ant straikierių ir jie bus 
patraukti po sudu. Straikienai 
isz savo pusės renka pinigus ant 
apsigynimo ir parodymo savo ne 
kaltybės.

šiol mokėta jiems 12.50 ant die
nos. bet ui tai jie turėjo dirbti 
ne tik dienoms, bet pagal reika 
I? ir naktimis, t»igi aprubeiiuoto 
darbo Liko csia visai nebuvo.

H Pueblo, Colo. Czionai vis 
nauji fabrikai atsiranda ir žmonės 
daugiau darbų gauna. Dabar 
pastatė nauj? drstų fabrik?, ku 
riame dalbai prasidės nuo 15 die
nos balardiio. Darhę gaus ežia 
apie 900 žmonių. Prie to nuo 
gegužės mėnesio prasidės teipgi 
dailiai naujose auksinėse dar ha 
vietėse, kur patilps apie 400 dar
bininkų. Darbo diena tęsiasi ežia 
12 vahndų, darbininkai uždirba 
nuo $2 25 iki 22.75 ant dienos. 
L etuv ų gyvena csia nedaug, bet 
jie uždirba gerai ir todėl kai-ku 
rie turi jau ir bankose po kele’? 
doliarių pasidėję.

S. Dauksza.

Fl^rence. \Va*h. Szio«o 
aplinkėse darbai eina gerai, gi
riote dirba kožn? dien? ir darbi
ninkai už dienos darb? gauna 
mokesties nuo 12.25 iki |3 00, at- 
sakaneziti pag^l darb?. Naujai 
pribuvusiam darbas ežia nesunku 
gauti, kad tik kas nori dirbti. 
Uždarbiaujanczių giriose lietuvių 
pažįstų tik dvi ypatų daugiau tu
ri būt jų ežia ir nėra.

Simas Czerninskss.
1 New Y« kk, N. Y. Apie 

2000 darb ninkų, dirbanezių prie 
statymu laivų, pakėlė straikęvten 
isz s mpatijos savo sandra igams, 
streikuojantiems dirbtuvėse 
Town«end Downey. Dirbtu
vėse Morse sustreikavo 700 dar 
binikų, Hobokene, N.J. 150 dar
bininkų, ant Shootera Lland 300 
darbininkų.

* Kansas City, Mo. Czionai 
sustraiki^o 200 matzinistų ir jų 
pagelbiuinkų, dirbanezių Karnas 
City S uthern gelež nzelio dirb
tuvėse, reikalaudami padidinimo 
mokesties už darb?.

uždraudimo ne dėlei religiškų
pažvalgų, tik dėlei to, kad jis 
šnjiuczięs vargšams aktoriams 
ir aktorkoms, kurie net švento 
mis dienomis neturi pasilsio ir y- 
ra priversti dirbti. *

Isz grabo atsikėlė.
Niles, Mich. Žinomas ežia 

advokates Collins, kurs nuo kelių 
dienų sirgo, įpuolė ant galoįteip 
gilų mieg?, juog jo giminaieziąį 
mieli jo, kad jis numirė. Paszauk- 
tas tapo graborius, kurs lavon? 
sudėjo į grab? ir jau rengiama 
buvo lydėti į kapus, kaip sztai 
numifėlis pradėjo krutėti ir ga 
liaus atsisėdo. Žmonės iezsigan- 
dcTir pradėjo laukan bėgti, bet 
paskui susipratę atvedė daktarę, 
kurą pripažino, kad menamas nu
mirėlis buvo tik į letarg? įpuolęs 
ir kad jo liga nepavojinga ir veik 
pasveiksęa

Jaunos vagiles.
Rockville, Conn. Trys Ta f to 

jaunos dukterys, kurių seniausia 
turi voe 12 metų, pradėjo lanky
tis pas savo kaimynus ir nematant 
vaginėti visokius brangesnius 
daigius. 12 kovo jos vienog ta

Belleville, III. Bes bovi-
jant, 9 metų vaikas Fleming, už
pykęs už k? ten ant savo draugės, 
kirto jai akmeniu į galv? teip 
smarkiai, kad mergaitė ant vie
tos sudribo. Nusigandę* papil
dyto savo darbo ir bijodama bau
smės Fleming parbėgo namo, pa
griebė revolverį ir nusiszovę, pa- 
khusę* pirm to savo senemės se
sers, kurioj krutinės pusėj gulinti 
szirdia.

Tvanai.
9r. Louh.Mo. Upė Mhsissip- 

pi begalo placziai iszsiliejo,pauer- 
dama vandenyj net tolymiausias 
žemai stovinezias apie 
linkės. Patvinys iszdrask# apie 
5000 farmų, padarydama tokiu 
budu blėdies, kaip aprokuoja,ant 
5 milijonų doliarų.

Evansville. Vandens Ohio 
upės teipgi vis labiau kyla ir iki 
sz'iol spėjo suardyti ir nuplauti 
keliolikę fermerių gyvenimų. 
Prigėrė net keletas žmonių. Fer
meriai apielihkėj Mount Venon 
apleidžia savo sėdybas ir krausto
si į tolesnes ir augsi tesnes vie
tas.

ISZ 
Lietuviszkn dirva.

Isz Oxford Fornes, N- J-
Szi vieta yra apie 70 mylių 

nuo New Yorko į vakarus. Lie
tuvių ežia visai, rodosi, nesiran
da ;y ra apie por? szeimynų lenkų, 
apie 20 szeimynų slovakų ir be
veik tiek jau magyarų. Randasi 
ežia geležinės rudos kastynės ir 
pecziai iszkastai rudai tarpinti. 
Darbas vienog sunkas, užmokes
tis visai menka: maszinistas po 
žeme už 10 valandų darbo dien? 
gauna vos du doliaru, lioduoezius 
— 1.75 dol. Dirbantiejie ant 
virazaus darbininkai dirba papras 
tai po 12 valandų per dien? ir 
už tai gauna užmokestį nuo 1.25 
iki 1.75 dobarų. Szioee kastynė 
se darbas mažu kiek yra sveikes
nis negu anglių kastynėse,kadan
gi jokių dujų nėra, bet už t ii 
daug sunkesnis. Prikrovęs veži
na? turi pats jį nustumti prie sky
lės, taigi žmogus tun atlikti savo 
ir mulo darb?. Darbininkų uni
ja susitvėrė ežia tik pereituose 
metuose, 26 d. liepos, ir iki szH 
da nė pusė darbininkų į j? nepri
klauso. Dėlto kompanijoms ir 
smagu laipioti ant darbininkų 
krutinės.

Kovo 6 dien?. apie 8 vai. ryt- 
metyj sugriuvo siena naujo E.S.& 
J. kompinijoa namo, kuriame tal
pinusi inžinai ir gariniai katilai. 
Griūvanti siena palaidojo po sa
vim du darbininku: peczkurį Jo
nės, angį?, ir jo pagelbinink?Da- 
niel Magyar, vengrę. Pirmęjį 
iszkasė isz po griuvėsių į por? 
valandų, antr?jį vienog ne greit 
surado, perdaug giliai buvo griu
vėsių užverstas. Namas yra sta
tytas pabaigoj pereitų metų, šie-

po sugautos ir suaresztuotoe, o 
pas jų tėvus padaryta krata. Su
rastas lik< s czielas vežimas, pri
krautas v s ikių brangesnių daig- 
tų ir paslėptas tuszczioj daržinėj. 
Suaresztuota teipgi ir tėv?, kurs 
nors patsai nevogė, bet savo duk
teris mokino vogti.)

Cholera.
New York, N. Y. Ant plau- 

kianezio isz Neapolio į New Ver
kę laivo “Karamania” cholera nu
mirė 6 žmonės. Sveikatos komi- 
sorius Doty įsakė visus pasažie 
rius ir jurininkus patalpinti ant 
salos Hoffmau ir ten laikyti juos 
teip ilgai, pakol sveikatos komi
sija ne isztirs, kad nėra pavojaus 
įleRfr juoe į Suvienytas valstijas 
ir kad jie neužkrės czianykszczių 
gyventojų. Garlaivis Karamania 
taps nuodugniai dezinfektuotas.

Gaisrai.
Denver, Colo. Czia sudegė 

keletas didesnių krautuvių. Ug
nies padaryt? blėdį aprobuoja 
ant 100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Limon, Cal. Ant Rock Island 

geležinkelio susimuszė du pasa- 
iieriniai trakiai, prie ko dvi ypa
tus likos sunkiai sužeistos.

na turėjo pusantros pėdos storio 
ir apie 40 pėdų ilgio, isz vidaus 
vienog neturėjo jokios atramos ir 
vietoj cemento ir vopncs panaudo
ta buvo plytų suklijavimui p ieš
ką. Tas tai ir pagimdė nelaimę, 
kadangi pieskos juk ne gali ply
tų laikyti. Mat kur tik vargszas 
darbininkas dirbi, visur tavo 
vastis iszstatyta pavojuje 
didžturezių godumo.

Svetis.

gy-
dėl

Isz darbo lauko.

Saachu partija telegrafu be vie
la. i

Daamertkomszki milijonieriai, 
keliaudami į Europ? susitarė at- 
loezti szachų partij? su pagelba

Chicaoo, III. Pereit? utar- 
nink? sustreikavo ežia 2000 dar
bininkų prigulinezių į organiza- 
c j? Sheet Metai Workers Union, 
kadangi kontraktorių organiza
cija aenorėjo susitaikyti su jais 
ant naujos mokesties skalės. T?pa- 
czi? dien? pakėlė straik? teipgi 
darbininkai 6 didžiausių grabų 
dirbtuvių, reikalaudami 9 valandų 
darbo dienos ir pakėlimo mokes
ties ui darb? ant 10 procentų. Iki

Isz Plttsbnrg. Pa-
Vasario 22 dien? vietinėj 

Kazimiero mokykloj parengtas 
buvo muzikaliszkas vakaras. Pa
rengė jį szv. Kazimiero Blaivystės 
Draugystė. Benas ant pucziamų 
triubų griežė visokius marszus, o 
bažnytinis choras dainavo lietu- 
viszkas ir angliszkas dainas. A- 
part bažnytinio choro dainavo dar 
mokyklos mokintiniai — vaikai 
ir mergaitės. Dainuota, kaip 
man rodosi, neblogiausiai. Teip 
bažnytinį kaip ir vaikų chorus 
veda vietinis vargamistra su pri

szv.

sidėjimu kunigo Sutkaiczio. Jei 
tokie pasilinksminimo vakarai 
butų tankiau parengiami, be abe- 
ji n^s jie turėtų ne mai? vertę,ka 
dangi tokiu budu gal sauk tiek 
sulaikytų j:e mu-ų brolius nuo ne
geidžiamų jų darbų, kaip antai 
girtuoklystės ir kazyravimo isz 
pinigų. Musų kunigai paprastai 
moka tik keikti žmones, kad jie 
girtuokliauja ir pskietuviuja, bet 
keiksmais žmonių nepataisysi,ant 
d ros kelio neatveši, reikia czia 
panaudot' praktiezkesnį bud?. 
Žmozus |>er dien? sunkiai nusi- 
dir' ęs reikalauja niekio tokio su 
raminimo, palinksminimo, kur jis 
galėtų noru ant valandos apie sa
vo vargus užmirezti. Nerasdama 
kitokių aUakantesnių pragumų 
jis savo rupe:ežius skandina svai- 
ginaneziuose gėrimuose, saukom 
panijoe jieszko kareziamose arba 
prie kazyrų stalelio. Jeigu vie
toje to butų jiems suteikti kitokį 
pasilinksminimo pragumai, kaip 
antai panašaus minėtam muzika- 
liszki vakarai, d raugink i susirin
kimai su pamokinanezioms pra
kalboms, vienos skaitinyczioa.etc. 
be abejonės kad tas užvaduotų 
žmonėms kareziamas ir to
kiu budu patrauktų juoe pr.e blai
vesnio gyvenimo, prie dorhzko 
ir | roti »z k o pasikėlimo. Gaila 
tik, kad musų prak lueeniejie.ap 
szviet>te<>niejie žmonės, musų va
dovai, ypatingai turinti vis da ant 
žmonių įtekmę kunigai apie tai 
nesirūpina- Kunigai keikia žmo 
nes už blogus darbus, liet keiks
mais juos tik labiau sudemorali- 
zuoja, o ne pataiso.

Bu ęs ant koncerto.

Lošt (’reek, Pa
Gana ilgas j tu laikas praslinko 

kaip apie musų kaimelio lietu
vius nieko negal mt buvo, iaik 
raszcziuoae p>tėin«ti. tirai jau 
isznyko viskas, kas tik buvo pra 
kilnesnių musų vyrų nuveikia ant 
tautiszkos diįvot. Mat tumų 
darbininkai iszkriko į tolymas 
vakarų szal s.o likusieji* draugai, 

Į netekę prakilnesnių vadovų, patįs 
ant sy k nesumanė kaip toliau* 
veikti: vieni neturi drąsos, ki- 
tiems vi«ii-tautiszki reikalai ne 
rupi, treti vėl tam prakilnam 
darbui nestsaksnti. Susieiname 
kartais, vieni kilus gundome, kal
biname, bet nė vienas niekojieisz 
drįsta pradėti. Politiszkuoae da
lykuose vienog pasiseki mums 
i*zįmet »zis tas nuveikti. Prie«z 
rinkimu* p. Pužauskas pradėjo 
agituoti tarp lietuvių, kviesdama 
juos laikytis vienybė* ir neparsi- 
duoti politiškoms partijoms. At
sirado pritarėjai, kurie nesigailė 
jo triūso, kad tik lietuvius į su- 
pratim? atvesti ir darbas t«s ant 
niekų nenuėjo. Pastatyta* kan 
didatu ant supervizorio mokyklų 
p. Feliksas Pužauskas, lietuvis, 
tapo ant tn urėdo išrinktas. Pa 
sirodo mat, kad mes turime pa- 
jiegas ir tik reikia jas suvienyti, 
kad k? nors nuveikti. Be abejo
nės kitais metais nereiks jau tiek 
darbo paneszti, kad pastatyti sa
vo tautietį ant bent kokio urėdo. 
Anglai, pamatę lietuvių aolida- 
riszkum? ir pajiegas, priešą rin
kimus bandė jas suardyti, bandė 
papirkti alum ir kyasiaie, kaip tai 
budsvo ir seniau, kada ant papir
kimo lietuvių prisiųsdavo jiems 
kelia vežimus alaus, bet szįmet 
lietuviai atsakė, kad jie alaus ne
nori ir gali patįs jį aau užsipun- 
dyti, tegul pelitikieriai savo alų 
patįs iszgeria. Ko lietuviai rei 
kalauja •— tai sau ir savo vaikams 
vakarinių mokyklų, o kad t? sau 
iszkovoti, jie stengeis į mokyklų 
užveizd? sivo tautietį iazrinkti. 
Ir išrinko.

Kovo piim? dien? susirinkome 
į vien? grįczi? apie 8 vyrai ir tu
rėjome terp savę* draugiszk? pasi 
sznekėjim? apie yvairius musų 
gyvenimo reikalus. Pašnekose 
atsiminėme ir apie lietuviškus 
darbininkus, patekusius į masko 
lių nagus ui žadinim? isz miegų 
savo brolių ir platinim? apszvie- 
timo, o dabar kenezianezius var
gę kalėjimuose ir Siberijoj. To
dėl ant suszelpimo nelaimingų 
kankihtinių nutarėme paaukauti 
po keletę centų, o prie to da per
eiti per kitų lietuvių grįczias su 
kolekta. Surinkome tokiu budu 
isz viso 7 dol. 73 centus, atrokuo- 
jant vienog nuo to 10 centų pacz- 
to kasztų, kankintinių komiteto 
kateriui p. A. Olszewskiui pa- 
siuneziame 7 dol. 63 centus. Vi
siems aukavusiems sudedame, 
varde kankintinių,nirdingę aeziu.

Aukų rinkėjai:
M. Roczkus, J. Kalvaitis.

Isz Elizabeth, N. J.
Darbai czia tuo tarpu eina ge

rai ir nors mokesty* už darb? 
mažos, bet dirbantiejie visgi sau 
ant pragyvenimo užsidirba,' o

■'.■'M-Įg* ■ I _J___ L ....Į-.
mažiau įsileidus da po porę cen
tų ir ant juodos dienos atideda. 
Lietuvių gyvena czia apie pusant
ro tuksiauczio liet gero sutikimo 
tarp jų nėra. Paskutiniame lai
kė pradėjo czianykšcziai lietu
viai tveru pagalbines draugystes 
ir pritvėrė jų net apie 12, dary
dami vieni kitiems konkurenciję, 
girdami kožnas savo d ra ūgy s ę ir 
didindami pjszelpę ligoje. Neži
nia tik, kaip ilgai tos draugystės 
įstengs užsilaikyti, kadangi per
daug padidinę paszelpa» vargiai 
galės jas Užmokėti sęnariam* su
sirgus Prie peiktiniausių czia
nykszczių lietuvių darbų galima 
priskaiiyti jų pamėgim? kazyrų. 
Loszdami kazyromis prakisza jie 
visus savo sunkiai uždirbtus cen 
tus.o tame jiems padeda saliunin 
kai, kuiie au-itaię su visokiai* 
makleriais vilioja pas save tam- 
sunėlius ir isznauduja juos iki 
paskutinio. Prakilnesniejie lie
tuviai bandė skųstis net 1 miesto 
majorui, kad jis rūpintus apie su 
laikymę siliuninkų nuo jų nedo
rų darbų, bet majoras nieko sau 
isz lo nedaro nors buvo piižadė- 
jęr isztvirkėlius suvaldyti. Dva
siškas musų tėvelis teipgi i>e*i- 
rupina apie atitraukim? savo ave
lių nuo nepatogių darbų, bet kur 
jam ir rūpintis, kad ji* pats su 
aaliuniukais sėbrauja. Lietuvių 
kareziamų yra cz a visa* tuz nas, 
visas jas lietuviai užlaiko, sikisza 
jose savo pinigėlius, užtat ant ai-Į 
vo apsiszv elimo ir ant taut szkų 
musų teiksiu mažai ka* paiso.

Molderis.

hz WllkeH Barre, Pa.
Vietinė S.L.A 35 kuopa 22va- 

sario parengė >«u»irinkuu? bu pra
kalbami* ir dainomis. Žmonių 
buvo susirinkę- ne mažas bū
relis, kurie teip isz prakalbų kaip 
ir isz dainų buvo užganėdinti, a 
part vieno tik kunigo szvogerio, { 
kurs norėjo iššaukti laike susi
rinkimo triuk-zmęJo užmanymu; 
vienog jam nenusL-ekė ir pats tu
rėjo svetacę su gėda apleisti. Už
sibaigus prakalboms ir dainoms 
buvo ^ikyta* kuojos susirinki 
m*s, ai t kurio prisirašė ptie 8. 
LA. 17 naujų sęnarių, bet i»z tų 
po vien? doliar? užsimokėjo tik 
16. Taigi musų kuopa pasidau
gino tę dien? ant Iti^mujų *?na 
rių. Įženga aut prakalbų buvo
10 centų nuo ypatoa, perlai visi 
susirinkimo kaštai likos pilnai 
apmokėti. Aut motų tautiszkų 
reikalų sumėtėme iš viso 3 dol. 
90 centų, isz kurių pusė turi eiti 
ant e ntnezio* į augvztesniu* 
mokslus lietuviškos jaunuome
nės, kita pusė ant kankintinių.

Kuopos prez. W. E. Bazilius.

Lahzka* | Redakciją.
MALONUS PONAI:

Iš palaipinto “Lietuvoje” ma 
no laiškelio į redakcij? aš ne la
bai ėsu užganėdintas. Laiszkas 
išrodo lyg kokiu iszsiteisinimu, 
tuom tarpu, kad ass savo laisske- 
lyj klausiau Tamistę, kas ruzė 
6 ar 7 nr. “Lietuvos” melagi šik? 
korespoudencij? apie Plymouth’o 
parapijos reikalus; ir kodėl Jus, 
nepersitikrinę ar tai teisybė ar ne, 
tuoj ję patalpinote laikraštyj? 
Aš norėjau kad duotumėt ant tų 
dviejų klausymų sziokį ar - tokį 
atsakymę, o Jus mano laiške ap
leidot* kelias tarmes ir padarėte 
tę, kę an visiškai ne mislyntu 
daryti. (Iš laiško iszleisti vien 
privatiški reikalai ir tas, kas bu
vo per laiškę praneszta. Rd.)

Girdėjau kad Plymouth’o pa- 
rapijonai Tamistoms teipgi yra 
rašę,melsdami kad pasakytumėt, 
keno tai buvo korespondencija? 
ir jie atsakymo negavę. (Para- 
pijonsms atsakymas tat pat* tin 
ka k? ir klebonui, kadangi jie 
juk iazvien veda parapijos reika
lus. Jų atsiliepimas patilpo tam 
paežiam “Lietuvos” numeryj.Rd.)

Jeigu asz ir mano parapijonai 
prižadėjome Tarautoms kad ap- 
šmeižėjo, jei jo pravardę lazduo
site, į sudę neskųsime, o vardę jo 
norime žinoti vien dėl to,kad ap
turėtu šarma t? už melagyste*, tsi 
nesuprantu, kodėl jį slėpiate? 
Matyt Jus norite, kad 
jis Jums ir daugiau apjuodi- 
nimų parašytu. Slėpdami, jį ir 
kilu* tokiu* tik padręsinate. Tai
gi, o vi* kalbate apie pataisymę 
ištvirkusios Amerikoje lietuvis* 
koe kikrasztystės! Tokiu budu 
taisydami nepataisysite. {Mes 
norime, kad korespondentai 
mums prisiųstų teisingas žiniš, o 
ne apszmeižimus, bet kę gi dary
ti, kad tę užduotę teip mažai ko
respondentų supranta. Arslėpi- 
mš peeudonymų yra geras ar ne, 
mes apie tai protauti ne galime. 
To reikalauja laikraszczių etika, 
o ję mes sutvėrėme; gaila vien, 
kad mes tos etikos net per tankiai

ne-ilaikome. Mynioję ję lygiai 
kunigai, kaip ir ne kunigai.Rd.)

8 dien? kovo buvo Plymouth’o 
parapijos susirinkimas ir tapo nu
spręsta ve kas(nutarimai išraižy
ti isz protokolų žodis į žodį):

Užkhusymas parapijonų I: Ar 
visi ėsate užganėdinti isz rokun- 
dų statymo bržnyczios ir klebo
nijos, kurios siekė |20102.60c.?

Atsakymas parapijonų: Visi e- 
same užganėdinti.

Užklausimas parapijonų II: Ar 
visa parapija užvierioa, kad “In
surance” buvo tik 15 000 dol. 
ant bsžnyczioe, klebonijos ir baž
nytinių ir klebonijos daigtų, ar 
reikalauja kad da sykį eit pas a 
gentę, pa* vyakupę ir į “courtę" 
peržiūrėt?

A'sakymas parapijonų: Nerei
kalaujame ir visi vienu balau už- 
vierino.

Užklausimai parapijonų III:Ar 
pristojatė kad aljieszkot kores
pondentę, kurs Nr. 6 ar 7 “Lietu
vos” nužemino kunigę ir visę pa 
rapiję, paduodamas visai mela
gi ngę kereapondeuc ję apie para
pijos reikalus?

Atsakymas: Visi prietojame 
ir su ksszta a parapijos.

Taigi da kart? praszome Ta 
mietų, bukite teip malonus, pra 
neškite kas raazė t? apszmeižian- 
cz ? musų parapij? korespondeo- 
ciję.o mes busime užganėdinti. 
Su guodone, varde L et. Ply 
mouth'o parapijos

Kun. J. Žilinskas.
(Apreikšti tiki? savo pravar 

dę gali tik pats atsiunię* kores- 
p» ndencij? pseudonym*s; nė jo
kia ledakcija to daryti ne turi 
tiesos, tę draudžia laikraštinin
kų (tikę. T? kunigas Žilinskas 
gerai žino, kodėl todėl reikalauja 
to, ko laikrasztis padaryti ne 
gali? Rd.) ' r

Isz visur.

kio gyvuliazko darbo gėdijama
sis kareiva neįgavo tiek mo- 
raliukoe dręaoa, kad tę bestiję 
tiesiog ant vietos nudurti!”— au- 
azoko ant galo, apmaudu užside
gęs, B e bei,

I ■ ■■ ■"

| Į Helsingfors, Finlandijoj, at 
vyko Abo audžiu pirmaėdisStreng. 
Žmonės pasitiko jį su kaczių mu
zika, o vie*zbuczi*i viši atsisakė 
jį priimti,teip kad Streng priver
stas buvo pas švo pažįstam u«< 
pastogės jieszkoti. Mat kaipo 
audžiu prezidentas mieste Abojis, 
prieszai val<ę kitų audžiu, įsakė 
visus paduotus ant generalo Kai- 
goradovo skundusiškalendoriau^ 
išbraukti. [Kaigoradovas buvo 
skųstas už tai, kad jis, laike ėmi
mo rekrutų, paliepė kazokams 
plakti viši nekaltus žmones]. 
Už pataikavimę galvažudžiui 
Streng dabar yra labai žmonių 
nekencziamas ir ant durių namų, 
kuriuose jie gavo pneglaudę, ant 
rytojaus rado prilipdytę popierę 
su parašu didelėms Ii taroms: 
“Czia gyvena iszdavikas Streng.”

| Dalmacijos gyventojai ken- 
czia didelį vargę. Dėlei stokos 
duonos ir kitokio maisto tukstan- 
cziai žmon ų valgo medžių žievę 
ir šiaip visokias žoles, kokias ga
li Burcsti. Austrijos ciesorius, 
norėdama duoti nelaimingiems 
žmonėms aziokį tokį uždarbi, įsa
kė pradėti tusyti senus ir pilti 
naujus kelius. Vindobonoj susi 
organizavo komitetas, kurs vargę 
kencziani lema sušelpti pradės 
rinkti aukas. Prie to Kroacijoa 
archeologiszk? draugystė, kad »ų- 
teitti haduobams užsiėmim? ir 
uždarbį, žada pradėti kasiinę vie
tų apie kaimę Plavno, kur tiki
si svarbias aicheologams iszkasy- 
nas surasti.

| Re'Uiucijiszka propaganda 
rusiszkoje kariaunoje vi* ir 'is di 
dėsnį pobūdį .priima, teip kad 
karės ministeris Kuropatkin įsi
leido dalia r net slaptę t«me daly
ke cirkuliarę. Cirkuliaras vienok 
pateko ir į reVoliucijonierių ran-

| Anglijos karės minitterfg pa 
reikalavo nuo parlamento pasky
rimo 170 milijonų doliarų ant už
laikymo kariaums Tokios jau 
sumos reikalauja ir Icariszkoe lai- 
vynės niinislėris. Visiems isz- 
katzcziams pridengti dabartinis 
Anglijo* randas reikalauja iszv so 
750 milijonų doliarų. Suma ta, 
kaip pasirodo, viršija . sjiėkas 
žmonių mokauezių vieszpatystei 
mokeaczius Kadaiti - John 
Bright pasakė, kad randas, knis

bar rengiasi išleisti dvi brosziu- 
im apie buvusį uvo mokintinį, 
nžvardytas: „Vokiškojo Drey- 
fuso prietikiai” ir „MažasViliua”. 
Pulkauninkas išrodo viši sveiku 
ir pilno proto žmogum.

| Karaliaucziuje k ari atkas sū
dąs nusudijo ant 3 mėnesių į ka- 
lėjiroę leutenantę Sleffena, kun 
buvo skųsta* už muszimę karei
vių. l*z viso jis išpėrė 118 ka
reivių, tarp tų dvydeszimt pen
kiuose atsitikimuose kapojo jis 
švo pavaldinius pliku kardu. Už 
tokį žvėriszkę paaielgimę Steffens 
užsitarnauja didesnės bausmės, 
bet priežodi* sako: varnas var
nui į akį nekerti.

| Ugnakalni* Vezuvijaus, Itali
joj, nepaliauja virti ir kart** nuo 
karto išmeta iaz.(avę« degan- 
czię masę. Jaucziasi tankus že
mės drebėjimai ir girdėtis pože
miniai griausmai. Žmonės vienog 
yra teip su tuo apsipratę, kad vi
sai nemislija apie p v<>jų. Am
žiai i«zdildė isz atminimo nelai
mę, įvykusię 79 metuose jx> Chr., 
kada tas pats Vezuvijus palaidojo 
vis? miest? Pampėję. .

2 PopiežiausdelegstosGuidi pa
taria Vatikanui nutverti ant Filipinų 
r alų nauj s vyskupystes ir apso
dinti vyskupais amerikonais. Ke
turios yskuojaDCzios vyskupys
tės turėtų būti apsodintos dviem 
amerikonai* ir dviem eziabuviais 
vyskupai*.Delegato proponuejami 
kandidatai e*? išt'kiami Suvie
nytų Valstijų pavaldiniai.

| Francuziszkas laikraštis 
,,Soir” pranešu, kad buris tuare- 
gų, Kavra apskrity!, (Afrikoj), 
užpuolę* ant purto Pradie, bet 
stovinti* ten franeuziška* gar
nizonas užpuoliku* atmuszę-*. 
Septyni f.ancuziszki kareiviai 
kovoje likos tižiuuszti, o du ofi- 
cierai sužeisti.

| Vokiet j >• ciesorių* pal uo
gavo nuo batsmė* of cierę Werne- 
r? Grauweri, kurį kar ška* su- 
das buvo nusprendę- aut dviejų 
metų kalėj mo už užmušim? dvi
kovoj d-ro Ayre iš Fiensburg. 
Tuomi mat kaizeris panaikina 
bausmę už užmušystis, padary
tas dvikovoj..

kas, kurie tuojau «a'o laikrasz- 
cziuoeejį apgarsino. Iš cirku
liaro paairndo, kad propaganda 
atkreipta buvo ne tik į oficierus 
ir kareiviu* i** lauko pusės, bet

kasmet išduoda daugiau per 350 
milijonų doliarų, turi būt panai 
kinta* Dabartinis Anglijos ran
das išduoda daugiau negu dvigu
bai tiek!

ir paezioj kariaunoj susikūrę y r? | 
revoliucijcs propagandos židiniai/>
Ekaterinuslavo leib grenadierių 
pulke tę propagandę vedė cziela 
kareivių organizacija po vada 
vieno uvo draugo Alsunskio. 
Toliau*, laike tirinė|imų dėlei 
kaimieczių maištų išėjo į aikš- 
tį, kad žmonėms dalijęs yvairiu 
revoliucijiškab brošiūras oficie- 
ra* 132 Simfėropoliško pulko 
PaBko. Pasiremdami ant to cir-
kuliaro y vairių pulkų viršinin
kui išleido visokius padavadyji- 
mua, turineziu* už mierį besipla
tinantį judėjimę gesyti. Teip an
tai Mohilevo, Lietuvoje, brigados 
komendantas pavelijo į miesię į- 
leisti tik tokias pavienes y patas, 
kurios pasirodys pilnai ištikimo
mis. Prie tedaromo* tankiai ne
tikėto* kratos pas kareivius, kaip 
antai nesykį jau atsitiko Senapi- 
lyj ir Panevėžy}. Pastaram lai
kė pas juos, teisybė, nesurasta jo
kių uždraustų rasztų, bet visgi 
kareiviai kai kur gavo pliekti už 
skaitymę cenzūruotų legaliszkų 
knygų ežių be ypatingo mvo vy
riausybės daleidimo.

| Vokietijos parlamente socia- 
listiszkas pasiuntinys Bebel smar 
kiai kritikavot praktikuojamas vo
kiškoj armijoj nedčrybės. Įd- 
vieszpitavę* tarp oficįerų papro
tys dėlei menkniekių galabintis 
ant duelių esęa prieszingas mo- 
raliszkumui, religijai ir esantiems 
įstatymams, o vienog pats kaize
ris pnpažįstęs, kad dvikova esan
ti neatbūtina reikmenė armijoj ir 
dovanojęs bausmes nusūdytiems 
už galvažudystę oficierams. To
liau# Bebel užsipuolė teipgi znto- 
ficierų ir unteroficierų už žvėriškę 
pasielgimę su paprastai* karei
viais. Seržantai paprastai ran-
d? sau didelį priimnum? skaldy
me ausų irt adyme panosių jau
noms rekrutams. Daugiausiai 
turi nukentėti silpnapročiai, pu-
siau idijotiški rekrutai, kurie vi
siškai neturėtų būt priimami į 
kare.viue, kaipo ligoniai, jeigu 
miliiarizmo manija nebūtų apvil- 
kusi migla kareivisgkų' daktarų 
protę. Buvo atsitikima--, kur 
seržantu privertė jaunę ka
reivį išsižioti, o paskui spiaudė 
jam tiesiog į atidaryt? burnę! 
“Stebėtis tik reikia, kaip ant to-

| Oficiališkoe *t itstiszkos ži-
nios, paduotos Anglijos parla
mentui parodo, kad skaitlius isz- 
keliavubių isz švo tėvynės airių 
pereituose metuose buvo 40401. 
Bėgyje paskutinių penkių deszim- 
czių metų išsikraustė isz Airi
jos ant visados keturi milijonai ir 
šimtą* tukstanezių gyventojų. 
Dėlei te p didelės emigracijos su 
laiku Airija gali viši be gyven-
tojų pasilikti, todėl Anglijos val
džios apmislinėja dabar, kokiu 
budu tę išeivystę, jeigu jau ne 
visiškai sulaikyti, tai bent suma
žinti.

| P* s'rodo, kad Vokietijos kai
zeriui via gi jei ne daugiau, tai 
bent vieno šulo trūksta. Pasi
kvietęs tul? franeuzę į pagelbę, 
jis pradėjo knistis po visokius se 
nua dokumentu#, savo pranokėjų 
paliktus, ir būtinai nori susekti 
švo gen t kartės pradžię. Ir sztai 
dabar jis apreiszkė, kad suradęs 
tikrus faktus, juog tiesia linija jis 
paeinęs nuo dviejų šventųjų: 
švento* Elzbietos ir šventos 
Jadvygos.... Na, butų pasakęs 
kad tiesia ar kreiva linija paei
nęs nuo Jievos ir Adomo, tai bent 
niekas nė neabejotų.

| Amerikos kapitalistų sindi
katas nupirko Szvedijoj vario' 
kastynes, gulineziš netoli Tor- 
nelake, už kuria* užmokėjo ketu 
ris milijonus koronų (apie 550 
tukstanezių rublių). Yra tai pir
mas nuddavę* amerikoniszkįems 
kapitalistams gešeftas toje sza- 
lyj, kadangi iki sziol Szvedijos 
randas stengėsi visoms pajiegoma 
godžių Amerikos kapitalistų į 
švo vieszpatystę neįsileisti. Nu
sisekus pirmiems bandymams, be
abejonės jiems ant to'iąus bis jau 
lengviau savo ekspliotacijos liz
dus Szvedijoj krauti.

| Buvęs kadaisi kaizerio Vi
liaus mokytojas, pulkauninkas 
S dney O'Danne pabėgo isz be
protnamio ir rengiasi iszkeliauti 
į Amerikę. Ji* ginasi, buk esu 
sveikas ir bereikalo jį ciesorius 
laikęs beprotnamy j. Būdams 
Viliaus mokytoju, O’Danne tan
kiai uvo ciesoriszkam "mokinti
niui žandus apskaldydavo, o da-

| Skiautinėje
lyj, Australijoj, pereit? utarnik? 
siautė baisu* cy^Jonas, kuriame 
daug žmonių pražuvo. Ltike 
audros Tovrnsvillėj sugriuvo vie
nas ligonbutis ir užmušė šešis 
žmones. Balny ežios, mokyklos 
ir szeip paprasti namai į griuvė
sius pavirto.

| Peterburge policija susekė ir 
suaresztsvo vagilių, kurs neseniai' 
įsilaužę* į uv. Izaoko katedrę paj 
vogė iu stebuklingo abrozo dei
mantus ir kitu* brangakmeniu* 
vertės apie 50 tukstanezių rublių. 
Vagilius pusi rodė beesęs suuumi 
vieno popo.

| Czekijoj ir Saksonijoj 5 ir 6 
dieno** kovo buvo smarkesni že
mės drebėjimai. Gtaalico 
gyventojai ' apleido namus ir 
išbėgiojo į laukus, kadangi na
mai pradėjo judėti ir baisu buvo 
juose pasilikt, kad neužgriūtų.

| Vokietijoj kilo smarkus ju
dėjimas, pr ešinga? įleidimui at
gal jėzuitų. Evuoee, Saksonijoj 
ir Bavarijoj rengiami skaitlingi 
žmonių susirinkimai, ant kurių 
atviręi protestuojama priešai į-* 
sileidim? jėzuitų.

B Anglijo* karalius Edvardas 
žada 31 kovo iškeliauti į Portu- 
galiję, kur jis per keturias dienas 
viess&ęs pas karalių Carlos.

i Laikraszcziai pranesm, buk 
Tomske, Siberijoj, įvyko dideli 
studentų maištai. Artesnių 
vienog apie tai žinių da trūksta.

*A* Garsus išradėjas vaisto 
nuo difterijos, profesorius Beh- 
ring dabar vėl apgarsino, kad jis 
išradęs nauj? vaist? džiovai gy
dyti, ar bent nuo džiovos apsau
goti. Naujai išrasi? seru m ji* 
įszmirksztęs szimtui galvijų po o- 
da ir paskui įleidę* gyvus džiovos 
bacilius, bet nė vienas gyvulys 
neapsirgęs, įleisti džiovos beriliai 
ne tiktai nesiplatinę, bet ūmai iš
nykę. Toliaus profesorius tvir
tina,bnk jo naujai išrasta# serum 
vis'szkai apsergėja vaikus nuo 
džiovos ligos ir išgydo nuo tu- 
berkulų. Suaugusių vienog ne 
įszgydo. Profesorius Behring š- 
ko, kad džiovos liga neaanti pa
velde jama, bet kiekvienas žmo
gau# organizmas turįs pasiduoti 
džiovai teip, kaip ir kitoms li
goms.
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npaūda 
1UO.3-

n u stoja gimdžiusios ir L t ? De
das tas viskas teip dėlto, juog 
smegens tokių merginų nuo pat 
jaunystės apsisunkina su daugybe 
žinių, atmintis kamuojas, mintis 
per anksti peraivargina v šokio
mis tau sorai* ir nenaudingom s 
žiniomis ir ant galo jų nesustip 
Tėjusiam organizmui prišeina nu
stoti teip daug gaivių spėkų, kad 
nėr ką nė kalbėti apie atlikimą 
veislės darbo! Vyrams ateein* 
sulyginant mažiaus atiduoti mais
tingų sulczių ant iszdirbimo vai 
šių, vienog ir ant jų padaugintas 
proto darbas (o daugiausiai moks- 
tiszki užsiėmimai — kaip nĮ^te- 
matika, fi oa< Aja) uždėda neisz- 
braukiamą ženklą. Užtėmyta 
yra, juog žmonis, ką kaisztai 
užsiima proto darbu, palieka po 
savę* mažui arba visai nepalieka 
vaikų. įsa viso saito matome, 
juog „blogas maitinimas ir įtemp
tas fiziszkas ir dvasiszkas darbas 

J uo toliau^ susilpnina žmogaus veislingumą”.

vis

Tamsumas žmonių 
nelaimės priežastis.

į Spencer’įii

Skaitlius žmonių kasinėtą 
-didiuM, taigi auga skaitlius no-

’ rinezių valgyti, uerti, vefctie*, ra
gauti _ gyvenimo linksmumų! 
Bet angnt* jiems ant svieto. 
Kova už gyvenimą kas įkartą asz- 
tri:';i*. Nelaimė ir sunkus gyve
nimą* spaudžia, kovos įrankiai 
darot vis gudresni; reik, visuomet 
-saugoti**, reikia kitam koją pa- 

» kisztį, jeigu nenori, kmd tau kas 
nepikiaztų. Sunku *l*uoti, sun- 
ku gyveuti. O jug be ve-k viskas 

i 'įvyksta dėlto, juog konkurentų 
r aka tlius auga greieziaus, negu 

t,- gyvenimo pnvolės.
Kodėl tai teip y r, gal patį* 

iniooėe tame kalti? Gal tai ne 
„geležinė gamtos tiesai bet žmo
nių tamsumo resultatjs?Gal būti; 
bet vis gi negali užginezyti liūd
no fakto tebesanezių terp žmonių 
asatrių sant kių.
pri-‘»a si ve žiuri, juo daugiau isz 
rodo būtinai reikalingu daiktu 
sustibdyti tą tylinezią, bet be- 
szirdiią kovą, tą paslėptą žmonių 
neapykantą vieno priešą kitą. 
„H omo h o m i n i įl u p u a” 
—- te sjbė, amžiais sutverta, tam- 

» tumu ir neturtu stiprinama!
Kaip gi ją iszmtikinti? Jug ne 
gerumas įsmigęs giliui į žmonių 

. prigimimą, ir isznaikinti jį gali- 
*■ ma tik pertvėrus žmogaus prigi

mimą. Reik sulaikyti žmonių 
A skaitliaus augimą, reik, kad kas

inėtą gioistanczių skaitlius ueper-. 
vir^zintu mirsztanczių skaitliaus, 
reik žmogaus veislingumą suma 
žinri.

Hat kaip szitą atg'ekti? Ar 
nesekti didžio M a I t u s ’o pa 
tar nės, kursai, kaip žinoma, re 
komendavo „protingą užsilaiky
mą”? Neturtėliai! apsunkinti 
darbo ir prislėgti vargo, tai jums 
szit s „protingas ui-ilsikymas” 
pri-iulomas! Jų* turite aukauti 
save vardan tų žmonių, kuriems 
nėra reikalo „užsilaikyti”, ku
riems pėra reikalo bėgti ant tur
gaus darbo jieszkoti, rupinties 
apie algos pazugsziinimą, apie 
darbo denos sutrumpinimą ir 
tt.... Bet liriszkam palocui 
czionai ne vieta, — geriau grį-zi 
me prie savo klausimo.

k Isz bioliogijos yra žinomos szi- 
tes tiesos veisliugumo.

1. Veisl ngumas prasideda ta
da, kada organizmo augimas ir 
tiziszkas lavinimas eina galop.

2. Juo geresnis yra maistas, 
juo stipresnis ir geresnis būna or
ganizmo veislingumas;

3. Juo didesnis būna vargas, 
juo silpnesnis būna organizmo 
yeisKngumas.

Darodinėti, juog žųiogus įgau
na „ly tiszką subrendimą” tad t, 
kada jo augimas ir fiziszkas lavi 
ninnas baigia*, d&rodinėti szitą, 
man rodos, nereikalinga. Negu 
galima duoti paveikslų keletą. 
Afrikos Hotentotai yra labai blo
gam materialiszkam padėjime: 

(■dirba jie daug, o maitinas labai 
blogai; dėlto pas juos retai esti 
daugiaus dviejų — trijų vaikų, ir 
daug jų žmonių yra neveislingų. 
Australiecziai ir daug kitų že 
mesniųjų rasų velka labai sunkų

- gyvenimą. Norėdami rasti mais
tą, turi daug ir ilgai dirb'i. O 
ką jie valgo? Szaknis, kirmės, 
vabslus, medžių vaisius — szitas 
jų maž maistingas ir sunkiai per- i 
virinamas maistas. O ir tą mais
tą uetisuomet jie gauna. Isz 
kur-gi gal gauti jų žmonos szitą 
maistą, katras eitų ant jų vaisių 
maitinimo, jeigu labai tankiai pa- i 
■ežios netur ką valgyti. Visos i 
tos rasos labai silpnai veislingos. 
Ksfral gi, kurie užsiima gyvulių 
auginimu, valgo mėsą ir pieną, i 
yra labai veislingi. 1

Statistika leidžia mums iszves- i 
ti, juog dirbanezios luomos mer ' 
gėlės per tai vėliaus iszsilavina i 
lytiszkai, negu vidutinės luomos I 
mergelės, kad per daug darbuo I 
jas fhiszkai ant visokių fabrikų, į 

farmų ir t. L Kas netik daug i 
darbuojas, bet ir dar blogai min- i 
ta,tas negali nė turėti sivyje pa- I 
kaktinai energijos, reikalingos i 
užmezgimui ir užauginimui vai- i 
siaus. Vienu žodžiu, darbininkai i 
abelnai tu r mažiau vaikų, negu i 
vidutinė luomą. Bet szitai augsz- i 
tesnės luomos — jos teipogi ma- i 
žiaus veislingos, negu v dutinčs. ] 

, Jų merginos maitinas jug gerai; I 
jų gyvenimas geras; jokių rūpės i 
ežių apie rytą dieną jos daugiau- i 
šiai neturi, teip kad visos szitos 1 
®»lyKos, rodos, turėtų padidinti j 
veislingumą! O iszeina kitaip. I 
Kodėl daugumas augsztesnių ;

- luomų tuitingų merginų teip blo- l 
gai fiziszkai iszsilavinusios? Ko- ' 
dėl jos teip blogai iszpildo savo i 
gamtiszką pareigą? Kodėl tar- 1 
P® yra daugybė visai neveis- j 
lingu, kitos gimdo retai, greit į

perdaug didžiam besiduuginimul 
žmonių ir sutvertai per tą kovai.

Viskas saitas — svajojimas, pa
sakysite. Tebūk ir teip. Žmo 
gaus pareiga yra užpildyti 
svajojimus, padaryti, kad 
įgautų virstų, kad szviesa
platintų visur, o bus žmonėms 
lengviau* ant svieto gyventi!

Apuokas.

hz i uos 
klejos 
isisi-

Nekroliogas.
Ant Siberijos geležinkelio ties 

stacija Bogotol, 3 d. rugpiucsio 
pereitų meių tapo užmusztas Ry
gos polytechniszkos mokyklos 
studentas lietuvis Motiejus 
D e m i k y s, kurs ten, kaipo 
inžinierius, praktikavo ant tąvo- 
rinio trūkio. Mat puslaukiniai 
tolymos Siberijos gyventojai, no
rėdami apvogti trūkį, iszsukinėjo 
geležinkelio rėlea ir dėlei tos prie 
žasties įvyko katastrofa, kurioje 
drauge su Demikiu pražuvo ir 
trūkio maszinistas. Demikį pr - 
slėgė nuszokęs nuo rėlių garinis 
katilas, nulauždsmas jam ranką, 
galiaus, trukus garinei 
nelaimingą jaunikaitį 
garai suvirino.

Velionis paėjo isz
kaimo, Naumieeczio pav.,Suvalkų 
gubernijos. Nors p. a. Motiejus 
labai vėlai pradėjo eiti mokslan 
(būdams jau 16 metų berniuku), 
bet s ivo gabumu moksle 1900 m. 
baigė gimnaziją Rygoj ir ten

nę SsentaN. Turtu ir 
“Lietuvon”, Cblcago, iii. 
Pilni. 66M.

Vi*is siis veikalus pirmiau 
spaudinoei “Lietuvoj”, taigi skai
tytojai turėjo progą *d juo apai- 
pažinti. Dabir padaryta jo at- 
npauda atskiroj knygoj.

Vietines Žinios.
po

(«o-»
_ *r latve** (lai*- 

>. Ertu 25 me- 
(»-3)

M. Jangert.
Box55l, Pi t Ubu rg, Pa.

Pajienkau Jono B*nc«vioxiau* lai 
mie*t*iio Papile*, Siiaullu pav., Kauno 
gub., turiu avarbu reikalą. Ji* p*u ar 
kas kita* toikaia duoti line ant adreao:

Ant. Vaaakevicaia,
Box 172, Irvona, Pa.

PaJlMikausavo dedea, Mot. Brucso. 
Kauno gub., Pao*v*ilo pav., Puaialotu 
parap., kaimo Dragooiu. Ji* pat* ar ka* 
kita* taikai* duoti tinę ant adreso:

Povilą* Žiaunia,
70 W. 25-th 8(., Chlcago, III,

Pajieaikau savo nvogerio, Antano 
Rymo, Kauno gub., Panevėžio pav.. Sala-

GAMTOS ISTORIJA 
PRSF. PSVIIiS BERVe, 

verte D-nu Bacevtczla.I. GYVULIAI.
Yra da driežai, kurie ir kojų neturi ir 

slankioja ant pavidalo angių. Žinomiausiu 
mums tokiu driežu yra anguis fragilis, kurs 
yra teip trapus, kad prie mažiausio užgavimo 
jo uodega nutrūksta.!

37. Angys. — Yra angys, kurios kan
da ir į įkąstą žaizdą įleidžia nuodus. Tos 
angys yra todėl pavojingos ir jų įkandimas 
kartais yra mirtinas. Jas vadina paprastai 
nuodingoms angimis.

si peria maži juodi sutvėrimėliai B, kurie bė
gyje kelių dienų tampa vikriais ir greitais gy
vūnėliais. Jie auga greitai, įgyja ilgą uode
gaite,© galva ir kūnas turi buožaitės pavidalą 
(Į>v. 153, C, D, E). Kojų nė kitokių tam 
panašių sąnarių tos buožgalvės neturi. Ne- 
užilgio vienog pradeda dygti joms kojos —

— Valdytojas reetįuracijoa
nr. 460 W. Mudieon ui. yra žmo- Į duvoe parap. ji* p*u ar k** kitas teik- 
gus labai atsargus ir savo tarnam* ,lg duoU <lne anl •dr’*o:

Tai gal, pasiremiant ant to,kad 
blogas mautas ir sunkus fiziszkas 
darbas pamažina veislingumą, ir 
pasistengti, idant viskas pasiliktų 
teip, kaip yra? Juog jeigu dau
gumas žmonių maitinsis tuomi, 
kas t’< paklius, jeigu jie knups po 
sunkiausių darbų nasz'a, naikins 
savo energiją, tai tas tik iszeis 
jiems ant naudos: mažiaus gims 
žmonių, tokiu budu bus leng
viau gyventi. Bet ar teip tas 
yra? Daleiskime, kad blogas 
maistas ir sunkus darbas padirė!]““ jo i polytechnisz-
savo, t. y. pamažino veislingumą. i kl institutą. Būdams studentu. 
Kas gi bus toliaus? Kova už bu- Ry«°j f® v huvo gerai žino- 
vį truputį nutils, nes konkurentų mas kaipo karsztas mylėti j m lie 
skaitlius ant gyvenimo arėnos pa- tuvystėr. Lietuviszką kalbą ji* 
simažins. 
venti: tie, kuriems pirmiau buvo buvo galima, stengėsi 
sunku gyventi, pradės dabar ge- motiniszką kalbą vaitoti, 
riau maitintis ir mažau eikvoti paragindamas ir 
gyvenimo energijų ant uždarbis- j? pamylėti ir veikti ant tėvy- 
vimo; ir vėl pas d'dins veislingu- u^® laffij. Jam pirmam 
mis, ir viskas prie seno sugrįši! priguli iniciativaįve- 
Teip vir.U vienpu-iszkos svajoj*1 imo Rygos gimnazis- 
nės tų besiiupinanczių apie žmo |tams lietuviszkų p a- 
nij< s laimę geradėjų! ■ Tai gi ir m o k s 1 ų ir a b e 1 n o a u * i- 
matome, juog neperstojaneziam pratimo tautos ieika- 
žmonių skaitliaus augimui reikia luosetarp jaunuome- 
prieSz-tityti ne badą ir ne per- n ės, aut ko velionis yra daug 
sunkų fiziszką darbą, bet dva triūso ir vargo padėję*. Apart 
siszką ypatos Lvinimą. V i s o- j raszinėjimo korespondencijų į 

„Varpą” ir kitus doresnių* Įtik- 
raszczius, p. a. Motiejus užsiimi
nėjo rinkimu etatiatiezkų žinių 
apie L:eluvą ii jos gyventojus. 
Galiaus jis buvo užsiėmę* raszyti 
pldesnį veikalėlį ant temos: „Ar 
pasididino lietuvių tauta XIX 
szimtmetyje”, bet to rasztelio ne 
tikėta mirtis nedavė j *m iki galui 
iszvesti. Ypata velionio Motie
jaus gali.mumsgeriausiai paliudy
ti tą tie*ą, juog kiekvienas žmo
gus pirm uoliausiai turi bot moki
namas ir lavinamas vien tik gerai 
jam suprantamoj motioiszkoj kal
boj, o tik ją gerai pažinęs ir turė
dama tvirtą pamatą, gali griebtis 
ant tolesnio tobulinimosi svetimų 
kalbų. Iki 15 metų velionis vien 
tik lietuviszką kalbą mokėjo, bet 
užtai buvo tvirtas joje, gerai isz- 
silavioęs ir apsiskaitęs visais tais 
moksliszkais populiariszkais rasz- 
tais, kokie tik iki tam laikui buvo 
musų kalboje hzėję. Tikeidams 
į augsztesnius mokslus, jis savo 
gabumu greitai apsipažino su sve
timoms kalboms, su užrubežme 
literatūra ir, galiaus, įgijo puikią 
pažintį kliassakos literatūros, 
apie kurią tankiai vesdavo dispu
tus su savo moksladraugais, tarp 
kurių jis buvo autoritėtu.

Velionis buvo szvelnaus ir at
viro budo ir turėjo savo pusėj 
didelę simpatiją visų tų, kurie jį 
arcziau paž nojo. Pragyvenę* 
vos pusantro mėnesio Siberijoj 
jis mokėjo teipgi patraukti prie 
savęs simpatiją visų, su kuriais 
jam teko susidurti. Jo palaido
jime dalyvavo 
žmonių ir ant 
stirtos vainikų.

Tegul gi tau, 
ir žmogau, bus lengva žemelė,kad 
ir toli nuo numylėtos tavo tėvy. 
nės.

trubelel, 
iszsiveržę

Liepalotų

Lengviau bus tada gy- A'nojo puikiai ir visur, kur tik 
savo 
tuo 

kitus

p u s i s z k a i i-zdiavinusi y pa
ts padės galą savo per daug 
didžiam veisringumui. •

Žmonija mažu žingsniu priver 
sta yra eiti prie to. Pažiūrėkime 
tik, kaip ant svieto dedasi? Kas 
metai auga reikalavimai ant viso
kių daigtų pirmo neatbutinumo 
— maisto, drabužių, įrankių ir t. 
t., auga per tai,kad žmonių skait
lius didinas. Bet padėkime, kad 
žmonės nedidina visų tų reikala- 
vitoų produktų, jie, kaip keletas 
metų atgal, teip ir dabar iszdirba 
tiek-pat, ir palėkime, kad jau to 
neužtenka žmonėms. Kas iszeis? 
pasididins nelaimė, neturtas, ias- 
siplatins ligos, visoki prasižengi
mai ir tt........ Viskas szitas,
gailės jausmas, baimė,vers žmones 
suras'i būdą padauginimui reika
lingų produktų, spirs juos lavin
tis dvasiszkai. Bet ne vienpu- 
tiszkai reikia žmogui savo protą 
lavinti: isz tokio lavinimo maža 
nauda; vienpueiszkasdarbas,kok
sai jis nebūtų, tik užmusza bes i la
vinimą žmogaus, pažemina jo 
dvasiszkas spėkas, atszipina protą 
ir jausmus. Toksai mokytas,kurs 
užsiima vien kokiu nors siauru 
specialiszkų darbu, kurs midija, 
kad szviesa tik tame langei 
kurio jis sėdžia - 
naudos musų klausimui, 
terp žmonių už maistą turi isz- 
nykti. Szitą kova naikina ge
riausias žmonių spėkas. Toje 
kovoj tankiausiai nyksta netik 
labai iszsilavinusios ypatos. Teip 
saip akli gyvuliai, gyvenantiejie 
tamsybėj, labai gerai ten jaucžia- 
si, o matąntiejie tamsybės neap- 
kenczia, teip ir cziooai. Mes tu
rime perlaužti tas gamtos tiesas, 
kurios mus stumi ant netikro ke
lio. Reikia stengtis, kad dau
gintus idealuzki tipai, o nyktų 
teip vadinami „praktiszki”, t. y. 
tokie, kurie bijos žinios szviesos, 
kurie nežino placziausių mislies 
reikalavimų, gilių duszios judėji
mų, kurie yra siauri specialistai 
ir tt. Ten, kur neturtas, nelai
mė, kur rupescziai apie rytojaus 
dieną kaba ant žmogaus lyg Ds- 
moklio kardas, kur maistas reikia 
pelnytis sūnui u darbu, ten negali 
būti kalbos apie dvasiszką ypatos 
iszsilavinimą! Kada padėjimas 
minių pasigerins, kada jos atsi- 
liuosuos nuo rupesczių apie ryto
jų, tada jų szirdyse atsiras ir ar- 
tymo meilės jausmas,ir noras isz- 
platinti proto apregę! O kol ne
turtėliams priseis vilkti sivo gy
venimą badaujant, kol jiems pri
seis naudotis mielaszirdystės do 
vanomis, negali tikėtis, kad jie 
galėtų dvasiszkai iszsilavinti; kad 
jie tikiu budu galėtų padėti galą

tame lange^flyje 
—- nedaug alųp)*z 
klausimui. Kova

apie tuksiantis 
kapo prikrauta

brangus tautieti

Svirplys.

Nauji rasztai.
Darbininkas, neperiodiszkas 

darbininku laikrasstis.iszleidžia- 
mas Lietuvlszkos Socialistu Kuo
pos Chlcago,111. už vasari 19O3m. 
Nr.2., pusi. 64, preke 16c.

Szitame numeryje telpa yvai- 
raus turinio straipsniai, -atsine- 
szanti prie darbininkų luomos ir 
kliudo visokeriopus klausimus 
jos padėjimo. Dz straipsnių yra 
minėtini szitie: Vienybė ar susi
pratimas, Dėlei kalnakasių strei
ko, Zola — atžvilgis į jo darbus, 
Kalba isz priežasties apvaiksz- 
cziojimo gimimo dienos S. Dau
kanto, Juodosios kepurės, Kali
niui, Kalinio dainos (eilės), Da
bartinė vergyba, Valnysta, Lais
vas darbininkas (eilės), Akyvaiz- 
doje gyvenimo, Reikale darbinin-

Kaiimir Urbnitl*.
GoodeI.IVVi*. .

Pnjieeikau Sun irto vo Zabliacko, kur* 
Kovo menreyje. 1002 m. atvaževo in 
Kenaington, 111. Ji* pat* ar ka* kita* 
taikai* duoti žine anl adreeo:

Vlnceut Makavecka*.
1S2W 14 th Place, Chlcago, U).

Pajieaikau *avo brolio, Konrtantlno 
Andrieliaucko ir nvogerio Antano Vaal- 
llonio, i*z kaimo žh-ikiazkiu, Vabalnin
ku parap., Panevėžio pat., Kauno gub( 
Jie patys ar ka* kita* teikti* duoti žine 
ant adreao: A. Andneliaucka*.

TOOCourt St., i Lo* Angelu*, Cal.
Pajieaikau Kazimiero Sliekevicaiau*. 

Kauno gub., Panevėžio pav., i*i Eliia- 
belh, N.J. įsivažiavo in IVaterbury,

• - - - «-l(o*in. Ji* pat* ar ka* kita* leiksi* duo-
jieezkoįimų policija surado jį Ii ti žin* ant adreao: 
goahjtyj, kur Preovoloua tiusi- '» Kaiimir Vireula, 
samdė kambarį ant viwa aantal- Eb»beth, N J.
tėa, kad ramiau at-i sėti. Mie- P*!1**1** JuoiapoGaulio. Suvalkų

. wku gub., Kalvarijos |>av., Krokelau- 
gt jo jis cna keturias paras belklo<m . kilmo Angininku. Jo leTo 
pertrūkio ir iezbudiuLts rtaez'zi ; numirė 4 d Vasario ir pa* mane likosi 
at-utkė, kai da turį* tris| para* 
miegoti. Kada i si ai m egorą*, tą- 
ayk vėl eiręOivo pavaldinius da
boti.

— Tūla moterų Olson i«z dide- 
Į lio gaileacsio dėlei mirties savo 
dukterų, gavo proto suraugimą. 
Policija n t o norėjo ją paimti ir 
nugabenti į 1 gonbu'į.bet ji smar
kiai gynėti, prie to jai gelbėjo joa 
didelis niuo. Varg*zėteip nieko 
ir nepris leidžia.

— Sudžta Tuthill kalb nt dar
bininkų organizaciją “Chicago 
Federation of, Labor", idnut ji 
reikalautų nuo valstijos legislatu- 
roa paskyrimo 500 t rkatanezių 
doliarų ant įteigimo amatų įmo-, 
kyklos uasalaicziams.

— Dirbantieįie ant elevatorių 
Audit >nume darbininkai rengiasi 
straikuoti dėl to, kad jiem* laike. n,*ko nežinau apie ji.

, , kita* teiksi* duoti žinpietų pnlarnauja merginoe,su ku-Į 
riomi* jie negali angli*akai susi-! 
szoekėli.

nė kaeieiiui neuisitiki. Kadangi 
restsuracila yra atidaryta naktį 
ir dieną, pertu jo* sivininkas 
Preovolous niekada negauna pa
silsėti, kadangi turi savo paval
dinius daboti. Ant galo vienog 
visai pail*o ir szlai pereitą ran- 
vailę ji* paliko prieiiurą^avo gi- 
minaieziui, sakydama*, kad einąs 
ant tūlo laiko pasilsėti. Ir užė
jo. Praslinko Įiora dienų, o apie 
savininką nieko negirdėti. Bai
mės apimta* giminaitis,*kad kas 
su savininku pikto nebutų*įat»iti- 
kęs, prancūzė policijai. Po ilgų

j 8175 jo pinigu, kuriuos ui norecuau 
Į atiduoti tunui Atsmaukite anl adreao: 

Jos. Noreika,
113 Tilon St., Philadelphia. Pa.

Į Pajiesskau Tamossisus ir Jono Prtru-
Į eoniu, Suvalkų gug . Kalvarijos pav., 
Rudaminosgm . kaimo Viogrenu. Jie 
palys ar kaa k tas Utktisduoti ztne ant 
adreso Jure » Pieta.

Boa 11S, Aairim, Pa.
į Pajieaikau Petro Agurkio, Suvalkų 

1 fub.. Mockavoftn , kaimo l'iukalnaa. 
I Jis pats ar kM kilai teitu* duoti tinę

Harney Sta*<-liuu**, 
Bo* 74. Sufar'N tcb. P*.

i Pkjieitkau Antano Jimkeviciiau*. ta* 
| kaimo Viežaiertu. Gaure* parap., Rarei- 
niu pav., Kauno <ub , viena* meta* at- 
ral kaip antru ayk atvažiavo Amerikon. 
Ji* pat* ar ka* kita* taikai* duoti žiną 
ant adreao

Jurgi* Naujoka*.
1321 S 2 c4,8i„ Philadalphia, Pa.
Pajieaikau savo brolio. Indonaua Ma 

erto, Kauno gub Barei n i u pav., Glr- 
dlaaka* parap., Kalunenu vol., reniai 

ka*
Į kitas teiksi* duoti line ant adreso. 

Misa. Johanus Maeaitt,
411 5-th Si.. East Si. Loma, Iii.

Pajiesskau savo levo. Katimiero Janu- 
I booio.isa kaimo V i tart u. Pasvalio parap., 

Paneveiio pav., Kauno fu b , 8 metai at- 
i ral fyveno BaltlmoreJ. Jis pala ar kas 
; kitas teiksis duoti tino kol adreao:

"Lietoios” Skaitytojams.
Tiems visiems skaityto-į j«. ~m*i 

jams, kurių laikas prenume- 71 Laimnck si., 
ratos už laikrasztį .,Lietuvą”I PzUmkau **vo brolio, Preno 

yra iMsibaigyt. ir Jokio# Mulo* 
apie savę mums nedavė, szį! lyn. n. y. 
numerį ,,Lietuvos” siunezia* 
me paskutinį.
kad ,, Lietu va” neliktu sulai
kyta, teiksis tuojaus prisiųsti 
prenumeratą. Kas iki 24 
szio mėnesio neužsimokės nė Į 
žinios neduos,tas jau ateinan- 
czio ,, Lietu vos” numerio ne
gaus. Chicagiecziams neui- ,‘vakgamihtka. lietuvy* gerai 

simokėjusiems ir žinios neda
vusiems szio numerio jau ne-1 
siuneziame.

A. Olszewskis, Iszleistojas.

W. Gsrdner. M*m
‘ “ > Sut

ikau*. Kauno gub.. Raseinių pav., kaisto 
_ veoo Brook- 

JI* pat* ar kas kita* teiksis 
duoti iine ant adreso:

, . Mis* Al La* Bu t kai te.
Kurie Iion i Jis W Lombard St.. Baltimore.Md.

Pajieezkau savo broliu Juo*o ir Kasi- 
ssieroGaleeku. abudu Suvalkų gub., 

Į Siuncku gm., kaimo Tarpucxių. gyveno 
| Brooklyne. Telksi* atsissaukti ant ad- 
, rrr-; Vincą* Galecka*.

108 Si. George'* Middle St.,
Norwich, England.

I mokanti* tavo amata. neseniai pribuvę* 
Į lai LUtuvo* pajieaako rieto* prie lietu- 

▼iaakoe ar lenkiuko* parapijos.
B. Januiinaki.

4533 S. Paulina St., Chictfo, III. 
(30—S)

Draugyscziu Reikalai
Lengva iszaiszklnti.

N i les, O. — ,,Teiksies Tamista 
I priciunsti mano padekavone už

Chlcago, Iii. Dr-te D.L.K. i nuteiktus man isaaiszk'nimus. Nuo
laikys savo prieasmetlni susirinkimą , .... . . ..I Ir rė « Al •* ■ • reorf i gvcan**2*a%_
nedalioj. 22d. Kovo, 1963m., salėja 
i 
ant kurio neatbūtinai privalo būti 
to* Dr-tes eanarlal, nes bu* rinkimas 

pildymą šilo paraginimo bausme 81.00. 
Taipgi yra užprasiomi nauji draugai ant 
pri*ira*z.ymo prie grynai t________

i laiko k da pradėjau gerti garsin
iu-. 4601 5-th ava.. 130 vai. po pietų, ga Trinerio Amerikooiszka gy 
ant knrin „ralhnHn.. n.v.ln h..tl yi.j y (Trinenj Elexir of
nauju vimininku ant *xio meto. ^Uine- Bitter Wyne) pradėjau jaustis 
-ildyma siio paraginimo bausme 8100 , ,
Jeipgi yra užprasiomi nauji draugai ant kas kart geriau, O d*bar esu Vi- 
j .- . / i..-. Uu?,1Lk?’ siezkai sveiku, tinkaneziu. priedraugystes, kurt neužsiima aaabisikais ' ,
reikalai*, vien rūpinasi apie gerove savo sunkaus darbo ir su apetitu galiu 
ta.,. A.Žen>.llU,Mkr.,«8«31... S>. pMi„lgyli. Jeigu tiaotumet, 

Wob‘ų<o? mn k,iP p.vojing«me)p.d«jim6 buvo 
4-th &. South *u. atsibus vicuomeniazka* mano sveikata, tai toki greita ma- 
susirinkima* lietuviuku darbininku,kad sua— ___
apkalbėti Mganctiua dalykus Ir dabarli- ū° pasveikimą palaikytumėte už 
ni padėjimą, taipgi paminėti 20 metų "
•ukaktuvea iszejimo "Ausaroa''. - įneši
mas vyram* 10c., moterim* dyką!.

Komitetas.

Nauja parapija-
Chlcago, III. Antsiiaurines . miesto 

daliee .usitvere nauja lietuviuką R.K. L j t j kaip kada nort
parapija, vardo Paneles Hivencz Auu- v . r
ro* Bromo. Su daleidimu Chlcago* priesz tai. —- Michal Kapusta. 
vyskupo pirmo* to* parapijos rnluio* Į VT. _______ t__
tapo laikyto* nedalioj, 15 Kovo, 11 vai. 
ryto.bažnyciioj* 8i. Stanislovo kolegl- 
um, Division St. ir Holt ava. Toliau 
ten bua laikomo* miuio* ka* nedele, 10 
vai. ryto. Velykine* iupaiinti* prasi
dės 21 Kovo. Visi to* dalies miesto lie
tuviai gali dabar savodvartuku* reikalu* 
atlikti uioje naujo* parapijos balny- 
ežioje. Lž komitetą pasiraazo 

A. Jalinskas, 100 Cleaver St.

stebuklinga. Daug naktų nega
lėjau miegoti, o apetitą turėjau 
visai nužudyta. Visi mano mus* 
kulai nusilpo ir turėjau mesti dar 
ba dirbės. Sziadien jaucziuosiu

Dabartine Pinigu Preke, 
Iki 500 rubliu, rubli* po...................
Nuo500 iki 1000 rubliu, rublis po.. 
Virsi 1000 rubliu, rublis po...........

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito kasztu. '

Jei norite kad pinigai greitai suvaikss- 
ėiiotu ir niekur netutu, tai siuskite per 
"Lietuvos” redakciji.

52fo
52jC
53*0

Nieko navatnotame nėra. Kalus
ios kraujas buvo nusilpęs ir ne- 
czystas, per lai ir viaas kūnas ap- 
ailpnėjo. Trinario Amerikonisz- 
kas Gydantis KartusisVynas gre 
tai jo krauja atnaujino, audrutino 
nervus ir visus organus ir tokiu 
budu žmogus augryžo prie svei
katos. Reikia ji vartoti visose 
ligose ypacz pavasario laike. Jis 
yra dirbtas isz grynu vynvuogiu 
ir kalniniu žolelių. Ant pardavi
mo visose apt ekome tr pas fabri
kantą, Juozapa Trineri. 799 S. 
Ashland avė., Circago, III.

Pv. 148. Boa (Pietų Ame- l’v. 14». StuČkinA* Pv. 150. Gyva- 
riko*). Turi apie 36 pėda*

ilgio.

Yra angys, kurios ne kanda, bet savo 
auką pasmaugia, drūčiai apie ją apsivynioda- 
mos. Tokios angys pavojingos yra tik dide
lės. Prie tokių priguli antai Pietų Amerikos 
boa (pv. 148), Afrikųs python ir keletas kitų. 
Tūlos iš jų turi net ąpie 36 pėdas ilgio. To
kios milžiniškos angys yra labai drūtos ir ap
sivynioję jos lengvai ,pasmaugia net didžiau
sią jautį, o ką jau sakyti apie žmogų, su ku
riuo joms tai tik pasįbovyti.

Stučkinė angis (eutaenia saurita ir sirta- 
lis, pv. 149), gyvenanti Suvienytose Valstijo
se, yra daug mažesnė.

Iš Europoj gyvenančių nuodingų angių 
pažįstame tik vieną gyvatą ((įelias bėrus, pv. 
150). Jų nuodai yra ^skysti ir slepiasi mažame 
krejišelyje, (pv. 15L A), esančiame pašaknėj 
ilgo ir laimi aštraus1 danties (pv. 151, B), per 
kurį eina išlenktas kanalas. Kada angis 

įka»>da, tuo pačiu tarpu 
’lhntis pasĮiaudžia krepšelį

angie* galva. t** galva.

Pv. 152. Rupuič. Pv. 153. Vari** kiautinių persikeitimas. 
A—varlė* kiautiniai. B.C,D — buožgalvio 

E—buožgaive persikeičia į varlę.
F—vartė.

pirmiau paskutinės. Vien kart su augimu 
kojų, uodega jų kas-kart darosi trumpesni, 
iki, galiaus, gyvūnas įgauna pilnai keturias 
kojas ir visiškai nužudo savo uodegą ir pažiau
nes, kurių vietą užima paskiau* plaučiai. 
Tokiu budu buožgalvi arba pumpl persikeičia, 
į varlę arba rupūžę (pv. 153, & F). Iš pra
džių buvęs vandeniniu sutvėrimas jjersimaino Į 
orinį; žole bemimaįtinanti* sutvėrimas arba her- 
bivora* pasidarė ininaldžiu arba camivoru gy
vūnu. Kaip matote dalykas išrodo labai kei
stas ir labai žingeidus.

Pv. 154. Gony*.

Kitos amphibijos 
kūno metamorfoza h.

Pv. 155. Salamandra.

atlieka mažesnes savo 
Euro į >os nalainandroa 

(pv. 155),teip gi goniai arba vandeniniai drie
žai (pv. 154Jsavo uodegos palaiko per visų 
gyvenimą. Tūlos tropišktj šalių amphibijos 
turi angių pavidalą ir jokių kojų neturi.

39. Rupūžių naudingumas. KupužėH 
daro blėdį tik inzektams, kirminams ir strai- 
gėms, kurių-jos daugybę praryja. Nežiūrint 

_ a a vienog ant to, žmonės tankiai dėlei savo pai-
A, nuodai iš jo išsisunkia kūmo naikina jas. Gal būt jums keista pa- 
plauties kiaurumą ir per|sirodys, pasakius, kad daugybė tų naudingų 

Pv ui. Gyvai** r»h* ji įeina į įkąstą žaizdą. Jei- gyvūnų, kurių vertės žmonės ne nori supras
iu tą dantį ištraukti (jų ti, kasmet yra išgabenama 4š Europos į Aus

traliją ant apsaugojimo daržų ir vaisinių sodų 
nuo vodingų jiems gyvūnų, kaip antai strai- 
gių, kirmėlių, musulų, etc.

Rupūžių nuodai. Nežiūrint ant jų nau
dingumo, rupūžės turi teip gi ir nuodus ir 

čiupinėti jų nereikia. ......... .............. ...
šitą rupūžę ^pv. 152), kurią aš sugavęs atne
šiau čia jums ant parodymo. Aš paimsiu ją

A — krepM-ha, kuriame 
surinkti nuodai B — T1 -
danu* labai aferų* ir VĮra po virtinį kiekvienoj 

r’n*"U<xUl iando pu^j). tai angis pa- 
giliauja būti vodinga, ka

dangi Ji negali nė įkibti nė nuodų įleisti. Tai 
ir yra vina štuka teip vadinamų kirmėlių.ku
rie neva duoda nanuodingoms angims ktįs 
ti ir tokiu budu nnfiebina žiūrėtojus.

; Gyvačių nuodai vienog išrodo silpnais, 
palyginant juos sų nuodais raguotų angių su žnypliųkėms, nors toks apsiėjimas su jų 
(vijįiera cerastes), gyvenančių Afrikos tiruose, jai nepatinka ir ji pyksta užtai. Štai jus 
arlta fer de lanee (ftngooacephahis lanceola- 
tus) salos Martiniųue. barškančio*angies (cro- 
talue horridus) Ailierikos, arba gobturuotos 
angies (naia tripudįans) Indijų. Joms įkan
dus žmogus beveik Visados numiršta. Barškan
čiosios angies nuoaU įtaisyti beveik teip pat. 
kai p pas gyvates.

Nuodingai angiai įkandus žmogus urnai 
pradeda karščiuoti, vieta įkandimo greitai 
tinsta. Tie nuo'fci nėra |>avojingi. jeigu 
juos nurysi, todėl Ingiai Įkandus, jeigu nėra pači lipinėsite varlę ir paskui, nenusimazgojų, 
atsakantesniu vaisau nuodams iš žaizdos ura- i patrinsite tomis rankomis sau akis, tai tuo-

Prisižiūrėkite štai į

matote ant visos jos nugaros ir ypatingai apie 
jos kaklą daugybę mažų lašelių skysčio, besi- 
sunkiančio iš jos odos. Yra tai nuodai ir 
nuodai labai aštrus. Jeigu vieną tik tokį la
šeli tų nuodų įleisti paukščiui po oda, paukš
tis urnai pastiptų. Taigi su rupūžėms nerei
kia bovytis; jeigu vienog jų nepykdyti, tai 
galima jas be jokio pavojaus į rankas paimti.

Visos amphibijos savo odoj turi daugiau 
ar mažiau nuodų. Jeigu jus savo rankomis

.J IKJF* llllljrl, lU'iri ĮIUluUUF, JvIgU U<7X<I I UVr*iLxJ lati^ ia ua>u uvi

atsakantesnių rainiu nuodams iš žaizdos pra- patrinsite tomis rankomis sau akis, 
šalinti, kad jie neožnuodytų kraują, reikia jau pajusite didelį akių skaudėjimą.
tuojau nuodus iš lizdus iščiulpti.

Bėgyje 1875 nįetų. dėlei gubturuotos an
gie?- įkandimų. Ant 
numirė 26 t u kutą n _______ _______ ___
tų angių yra begalio daug. Norėdamos įkąsti 
praeivį, jos moka Ubai tyliai prie jo prisiar
tinti. ne teip. kd|p barškančioji Amerikos 
angis, kuri savo barškėjimu ištolo praneša 
apie savo prisiartinimą ir todėl nuo jos leng
viau yra išsigelbeiti.

Sutrauka. — Amphibijos.
1. Metamorfoza arba persikeitimas.idlijai prigulinčiose Indijose

ut iai žmonių. Tose šalyse Tūlos amphibijos, pakolaik yra jaunos, gyve

Sutrauka. — Reptilijos.
1. Savo isveithžiu reptilijom labai viena 

nuo kitos skiriasi.; Į reptilijų skyrių pri
klauso: želviai-, driežai ir angy».>

2. Želviai turi raginį, aut pavidalo 
paukščių, snapą, keturias kojas ir serdoką, 
kuriame jie savo Runą paslepia.

3. Tūli želviai gyvena ant sausžemio.kiti 
prėskuose vanden|iuoae, o dar kiti gyvena ju-

išauga kartais iki šešiųrėse. Jūrių želviai 
Į>ėdų ilgio.

4. Driežai. Didžiausias driežų šeimy- 
sutvėrimas yra krokodilius, kurs kartais 
24 pėdas ilgio. Jie yra pavojingi žmo-

ROS I
turi 24 pėdas ilgil 
nėms. Aligatoriai yra panašus krokodiliams.

5. Gyvenanti; Syrijoj ir Algerijoj kame- 
leonai maino savų odos jiarvą.

6. Paprasti driežai turi labai trapias uo
degas, kurios priė menko užgavimo nutrūk
sta. Vietoj nutrukusios driežams atauga 
nauja tokia j>at ųiodega.

7. Angys. Tarp angių vien* 
dingos, kitos ne.'- Marp nenuodii 
me Pietų Amerilios-5oa, Afrikos p 
rios turi kartais 36 pėdas ilgio. « 
žiniškaidrntos ir1 apsivynioję galk 
net didžiausią ja&tį.'

9. Suvienytose Valstijose stučkinė angis 
yra daug mažesnį.

fO. Pavojingiausioms nuodingomis angi
mis yra antai Afjrikos raguotoji angis, salos 
Martiniųue fer <le lance, Amerikos barškan
čioji angis ir Indijų gobturuotoji angis. 
įkandimas beveik visada mirtinas.

is yra nuo
gų randa- 
/thon, ku- 
os yra mil- 
pasmaugti

Jų

Amphibijos.
88. Amphiįijų metamorfoza arba per- 

"'es jau matėme, kad šiosgru-sikeitimas. fll ..
pos sutvėrimai pakol jauni yra vandeniniai 
gyvūnai, o kada užauga — oriniai. Taigi jie 
savo gyvenimo Regyje atlieka stebėtiną per
mainą teip savojpavidale, kaip ir gyvenimo 
bude. Tą pernįainą mes vadiname metamor' 
foza arba persiĄtitimu.

Pilniausią inetamorfozos pavyzdį sutei
kia mums rupuli* (pv. 152), paprastosios var
lį* ir žaliosios arba medinis varlės.

Be abejonė visiems jums teko matyti 
vhrlės kiaušiniiį (pv. 153, A). Varlių kiau
šiniai neturi lukšto, jie yra minkšti ir apdeng
ti gleivėms. Pto tūlo laiko iš tų kiaušinių iš-

na vandenyj ir todėl yra vandeniniais sutvėri
mais; išaugę jos persikelia ant sausžemio ir ' 
pasidaro oriniais gyvūnais. Tas jų persikei
timas vadinamas yra amphibijų metamorfoza.

2. Pakolaik amphibijos jaunosir gyvena 
vandenyj, mes vadiname jas buožgalvėms ar 
ba pumpėms', jos turi didelę galvų ir ilgų uo
degų, bet neturi kojų. Vėliaus jos persikei
čia į rupūžes arba varles; jų uodegos nudyla, 
pažiaunė pranyksta ir įgauna dvi pori kojų.

3. Rupūžės turi nuodus, kurie ištryška 
iš jų odos. Rupūžės naudingos-yra tuomi, 
kad jos naikina kirmėles, straiges ir kitokius 
vodingus augmenims sutvėrimus.

V. Žuvys.
40. Žuvys per visą savo gyvenimą pasi

lieka vandeniniais sutvėrimais. Be vandens 
jos visai negali gyventi ir gaišta vienos grei
čiau, kitos ne teip greitai — atsakančiai pa
gal savo veislę.

41. Tūlos žuvys gyvena prėskam, kitos 
vėl jūrių vandenyj. Jeigu prėskų vandenių 
žuvį urnai įleisti įsurai-kartų jūrių vandenį, 
tai žuvis tuojau nugaiš. Bet jeigu vandens 
atmainų daryti išlengvo, laipsniškai, tai žuvį 
gali su laiku pripratinti prie naujų gyveni
mo sanlygų.

Šis dalykas paaiškina buitį, kodėl ke
liaujančios žuvys gali gyventi lygiai prėskam 

Wude. La 
(a^ ensw, 

r>a de- 
įF. n, pv. 
F s (cln-

kaip ir suriai-karčiame jūrių vand< 
šišos (šalmo, pv. 164), eršketai 

p v. 156), ziėfi 
vynakls (pe^ 
i68) ir pa|r

I pea) kasnw\ persikelia iš 
jūrių į upes ir čia kelis 
mėnesius gyvena, narščia, 

ir vaikus vešia. Jauni jų
Pv. 156. Erškėti*,

kiaušinius deda _
vaikai paskui grįžta į jūres, o po tūlam laikui 
keliasi vėl į upes. Unguriai vienog daro 
priešingai, jie naršti ir kiaušiniams dėti ke
liauja į jūrių vandenius. Prūduose laikomi 
unguriai niekada kiaušinių nededa ir todėl 
patįs nesiveisia.

42. Žuvių sudėjimas. Joki rodosi gy
vūnai neyvairuoja teip savo pavidalu, kaip 
žuvys. Paprasčiausios jų turi išveizdį plokš
čios varpstes (pv. 157); tūlos, kaip antai un
guriai (anguilla, pv. 158), turi angies pavi
dalą; tūlos vėl, kaip štai plekas (pleuronec- 
tes, p v. 159) yra plokščios iš abiejų šonų; 
kitos-gi plačiai išsiskėtę, kaip antai skalai 
(raia, p v. 160).

(Toliaus bu*.)



vis

T&niMimaB žmonių 
nelaimes priežastis. 

(Pagal Spencer'l).
I Skaitlius žmonių kasmetą 

z -didiaas, taigi auga skaitlius no-
rinezių vai gyti, gert i, veistis*, ra
gauti gyvenimo ' linksmumų! 
Bet angnti jiems ant svieto. 
Kova ui gyvenimą kas kartą asz- 
trinas. Nelaimė ir sunkus gyve- 

, \ mmas apaudžia^ kovos įrankiai 
daros via gudresni; reik visuomet 
■aaugoties, reikia kitam koją pa- 

. kiszti, jeigu nenori, tad tau kas 
nrp.kisstų. Sunku ahuoti,,.sun
ku gyventi. O jug bevs^viškas 
įvyksta dėlt\ juog koukūrentų 
skaitlius auga greieziaus, negu 
gyvenimo pnvolės.

Kodėl tai teip yr, gal patį* 
žmonės tame kalti? Gal tai ne 
„geležinė gamtos tiesa”, bet žmo
nių tamsumo rezultatas?Gal būti; 
bet vis gi negali užginezyti liūd
no f*kto tebesanezių terp žmonių 
asztrių sant kių. Juo toliaus 
prusa si ve žiuri, juo daugiau isz 
rodo būtinai reikalingu daiktu 
sustibdyti tą tylinezią, bet be- 
szirdžią kovą, tą pašijpją žmonių 
neapykantą vieno priesz kitą. 
„H omo h o m i n i lupus” 
— te sjbė, amžiai* sutverta, tam
sumu ir neturtu stiprinama! 
Ka<p-gi j? isznaikinti? Jug ne 
gerumas įsmigęs gil’si į žmonių 
prigimimą, isznaikinti jį gali
ma tik pertvėrus žmogaus prigi
mimą. Reik sulaikyti žmonių 

| skaitliaus augimą, reik, kad kas
met? gimstanezių skaitlius neper- 
viršzintų mirsztanczių skaitliaus, 
reik žmogaus veisliogum? suma 
žirni.

Bit kaip szilą ai sekti? Ar 
nesekti didžio M a I t u s ’o pa 
tar nės, kursai, kaip žinomi, re 
komendavo „protingą (ižeilaiky- 
mą”? Neturtėliai! Apsunkinti 
darbo ir prislėgti vargoį; tai jums 
•šit s „protingas ui-i laikymas” 
pri-iulomas! Jų-i turite aukauti 
save vardan tų žmonių^ kuriems 
nėra reikalo „užsilaikyti”, ku
riems nėra reikalo bėgti ant tur
gaus darbo jieszkoti, ‘ rupinties 
apie algos piaugsztioimą, apie 
dirbo d eaos sutrumpinimą ir 
tt.... Bet liriszkam palocui 
cziooai ne vieta, — geriau grį-zi 
me prie savo klausimo.

Isz bioliogijos yra ii lomos szi 
tes tiesos veislingumo.

1. Veial ngum&s prasideda ta
da, kada organizmo bugimas ir 
tiziszkas lavinimas eina galop.

2. Juo geresnis yrą maistas, 
~ juo stipresnis ir geresnis būna or

ganizmo veislingamas;
3. Juo didesnis buup vargas, 

juo silpnesnis būna organizmo 
veislingumas.

Darodinėti, juog lųiogu^ Įgau
na „lytiszką subrendimą” tadi, 
kada jo augimas ir tiziszkas lavi 
nimas baigia*, darodinėti ezitą, 
man rodos, nereikalinga. Negu 
galima duoti paveikslų keletą. 
Afriko* Hotentotai yrą labai blo
gam materialiazkam padėjime: 
dirba jie daug, o maitinas labai 
blogai; dėlto pas juo* retai esti 
daugiaus dviejų —. trijų vaikų, ir 
daug jų žmonių yęa nevoislingų. 
Australiecziai ir daug kitų že 
mesniųjų rasų velka labai sunkų 
gyvenimą. Norėdami* rasti mais
tą, turi daug ir ilgai dirb‘i. O 
ką jie valgo? Szaknis, kirmės, 
vabilus, medžių vaisius — szitas 
jų maž maistingas ir sunkiai per- 
▼irinamas maistas. O ir tą mais
tą uevisuomet jie gauna. Isz 
kur-gi gal gauti jų žmpnos sz*tą 
maistą, katras eitų ant jų vaisių 
maitinimo, jeigu labai tankiai pa- 
•czios netur ką valgyti. Visos 
tos rasos labai silpnai veislingos. 
Kafrai gi, kurie užsiima gyvulių 
auginimu, valgo mėsą ir pieną, 
yra labai veislingi.

Statistika leidžia mums iszves- 
ti, juog dirbanezios luomos mer 
gėlės per tai vėliaus iszsilavina 
iytiszkai, negu vidutinės luomos 
mergelės, kad per daug darbuo 
jas fiziszkai ant visokių fabrikų, 
farmų ir t. L Kas netik daug 
darbijbjas, bet ir dar blogai min-r 

i ta,tas negali uė turėti sivyje pa
kaktinai energijos, reikalingos 
užmezgimui ir uiauginimui vai
siaus. Vienu žodžiu, darbininkai 
abelnai tur mažiau vaikų, negu 
vidutinė luomą. Bet szitai augsz- 
tesnės luomos — jos teipogi ma
žiaus veislingos, negu v dutinės. 
Jų merginos maitinas jug gerai; 
jų gyvenimas geras; jokių rūpės 

’ ežių apie rytą dieną jos daugiau- 
į- šiai neturi, teip kad visos szitos 
i sąlygos, rodos, turėtų padidinti 

veisliogumą! O iszeina kitaip. 
Kodėl daugumas augsztesnių 
luomų t ui tingų merginų teip blo
gai fiziszkai iszsilavinusios? Ko
dėl jos teip blogai iszpiklo savo 
ganftiazką pareigą?. Kodėl tar
pe jų yra daugybė \risai neveis- 
liugų, kitos gimdo retai, greit

nustoja gimdžiusios ir t t ? De
das tas viskas teip dėlto, j uog 
smegens tokių merginų nuo pat 
jaunystės apsisunkina su daugybe 
žinių, atmintis kamuojas, mintis 
per anksti persi vargi na v šokio
mis sausomis ir nenaudingom s 
žiniomis ir ant galo jų nesustip 
Tėjusiam organizmui priseina nu
stoti teip daug gaivių spėkų, kad 
nėr ką nė kalbėti apie atlikim? 
veislės darbo! Vyrams atseint 
sulyginant mažiaus atiduoti mais
tingų s u lesių ant iszdirbimo vai 
šių, vienog ir ant jų padaugintas 
proto darbus (o daugiausiai moks
li saki užsiėmimai — kaip mate 
matika, fi oz< tija) uždėda neisz- 
braukiam? ženki?. Užtėmy ta 
yra, juog žmonės, k? kai sala) 
už-i ima proto darbu, palieka po 
savęs mažui arba visai nepalieka 
vaikų. įsa viso saito matome, 
juog „blogas maitinimu ir įtemp
tas hziszkas ir dvasiszkas darbas 
susilpnina žmogaus veisliogum?”. 

f Tai gal, pasiremiant ant to,kad 
blogas maistas ir sunkus tiziszkas 
darbas pamažina veislmgumą, ir 
pasistengti, idant viskas pasiliktų 
teip, kaip yra? Juog jeigu dau
gumas žmonių maitinsis tuomi, 
kas ti< paklius, jeigu jie kaups po 
sunkiausių darbų nasz’a, naikius 
savo energiją, tai tas tik iszeis 
jiems ant naudos: mažiaus gims 
žmonių, ir tokiu budu bus leng
viau gyventi. Bet ar teip tas 
yra? Daleiskime, kad blogas 
maistas ir sunkus darbas p*d*fė 
Btvo, t. y. pamažino veisliogum?. 
Kas gi hustoliaus? Kova už bū
vį truputį nutils, nes konkurentų 
skaitlius ant gyvenimo arėnos pa
simažins. Lengviau bus tada gy
venti: tie, kuriems pirmiau buVo 
sunku gyventi, pradės dabar ge
riau maitintis ir mai au eikvoti 
gyvenimo energijų ant uždarbia
vimo; ir vėl pas d'dins veialingu- 
mis, ir viskas prie seno sugrįsz! 
Teip tirėta vienpu-iszkos sv^jp- 
nė* tų besitupintnezių apie žmo 
mj* s laimę geradėjų! Tai gi ir 
matome, juog neperstojaneziaįm j 
žmonių skaitliaus augimui reiki* 
priesz tatyti ne badą ir ne per-į

perdaug didžiam besidauginimui 
įmonių ir sutvertai per tą kovai.

Viskas saitas — svajojimas, pa
sakysite. Tebūk ir teip. Žmo 
gaus pareiga yra i*apildyti 
svajojimus, padaryti, kad 
įgautų virstų, kad saviest
platintų visur, o bus įmonėms 
lengviaus ant svieto gyventi!

Apuokas.

si i uos 
idėjos 
isiei-

Nekrollogas.
Ant Siberijos geležinkelio tirs 

stacija Bogotol, 3 d. rugpiuezio 
pereitų meių tapo užmuaztes Ry
gos polytechni*zkoe mokyklos 
studentas lietuvis Motiejus 
D e m i k y s, kurs ten, kaipo 
inžinierius, praktikavo ant tąvo- 
rinio trūkio. Mat puslaukiniai 
tolymos Siberijos gyventojai, no
rėdami apvogti trūkį; iszsukinėjo 
geležinkelio rėles ir dėlei tos prie 
žasties įvyko katastrofa, kurioje 
drauge su Demikiu pražuvo ir 
trūkio maszinistas. Dem>kį pr - 
slėgė nuszokęs nuo rėlių garinis 
katilas, nulauždsmas jam rauk?, 
gšliaus, trukus garinei 
neiaiming? jaunikaitį 
garai suvirino.

Velionis paėjo isz
kaimo, Naumieeczio pav., Suvalkų 
gubernijos. Nors p. a. Motiejus 
labai vėlai pradėjo eiti mokalan 
(būdams jau 16 metų berniuku), 
bet sivo gabumu moksle 1900 m. 
baigė gimnaziją Rygoj ir ten 
jau tuojau pa>t jo į polytechnisz- 
ką institutą. Būdams studentu. 
Rygoj jis v siems buvo gerai žino
mas kaipo karsztas mylėtoji* iie 
tuvystėr. Lietuviszką kalbą jis 
ž nojo puikiai ir visur, kur tik 

savo 
tuo 

kitus

trubelei, 
isaaiverię

Liepalotų

paragindamas ir

labo. Jam pirmam

buvo galima, stengėsi 
motiniszką kalbą vaitoti, 
mi
ją pamylėti ir veikti ant tėvy
nės
priguli iuiciativaįve-: 
dimo Rygos g i m n a z i »• 
tams lietuviszku p a- į 
mokslų ir abelno ausi- 
pratimo tautos leika- 
I uos e ta r p jaunuome
nės, ant ko velionis yra daug : 

sunkų fizišką dartį, bet dva itriu^’ v»«*g° padėję*. Apart 
siszką ypatos lavinimą. V i s u- j raszinėjimo korespondencijų į 

„Varpą” ir kitus doresnių* laik 
raszczius, p. a. Motiejus užsiimi 
nėjo rinkimu statisiiszkų žinių 
apie Lietuvą ii jos gyventojus. 
Galiaus jis buvo užsiėmę* raszyti 
pLtesnį veikalėlį ant temos: „Ar 
pasididino lietuvių tauta XIX 
szimtcuetyje”, bet to rasztelio ne 
tikėta mirtis nedavė j «m iki galui 
užvesti. Ypata velionio Motie
jaus gali mums geriausiai paliudy
ti tą tie»ą, juog kiekvienas žmo
gus pirmueziauriai turi būt moki
nimą* ir lavinamas vien tik gerai 
jam suprmtamoj motmiszkoj kai-1

p u s i s z k a i i-z->iiavinusi ypa- 
ta padės galą savo per daug 
didžiam veisliogumui.

Žmonija mažu žingsniu priver 
sta yra eiti prie to. Pažiūrėkime 
tik, kaip ant svieto dedasi? Kas 
metai auga reiks lt vi mai ant viso
kių daigtų pirmo neatbutinumo 
— maisto, drabužių, įrankių ir L 
t., auga per tai,kad žmonių skait
lius didinas. Bet padėkime, kad 
žmonės nedidina visų tų reikala
vimų produktų, jie, kaip keletas 
metų atgal, teip ir dabar iszditba 
tiek-pat, ir palėkime, kad jau to 
neužtenka žmonėms. Kas iszeis? 
pasididins nelaimė, neturtas, isz 
siplatins ligos, visoki prasižengi
mai ir tt........ Viskas szitas,
gailės jausmas, baimė,vers žmones 
suras*i būdą padauginimui reika
lingų produktų, spirs juos lavin
tis dvasiszkai. Bet ne vienpu- 
siszkai reikia žmogui savo protą 
lavinti: isz tokio lavinimo maža 
nauda; vienpusiszkasdarbas,kok
sai jis nebūtų, tik užmusza bes i la
vini m? žmogaus, pažemina jo 
dvasiszkas spėkas, atszipina protą 
ir jausmus. Toksai mokytas,kurs 
užsiima vien kokiu nors siauru 
specialiszkų darbu, kurs midija, 
kad szviesa tik tame lange, prie 
kurio jis sėdžia — nedaug atne-z 
naudos musų klausimui. Kova 
terp žmonių už maistą turi isz- 
nykti. Szita kova naikina ge
riausias žmonių spėkas. Toje 
kovoj tankiausiai nyksta netik 
labai isziilavinusios ypatos. Teip 
Kaip akli gyvuliai, gyvennntiejie 
tamsybėj, labai gerai ten jaiicžia- 
si, o matantiejie tamsybės neap- 
kenezia, teip ir cziooai. Mes tu
rime perlaužti tas gamtos tiesas, 
kurios mus stumi ant netikro ke- 
lio. Reikia stengtis, kad dau
gintus idealiszki tipai, o nyktų 
teip vadinami „praktiszki”, t. y. 
tokie, kurie bijos žinios szviesos, 
kurie nežino placziausių įpislies 
reikalavimų, gilių duszios judėji
mų, kurie yra siauri specialistai 
ir tt. Ten, kur neturtas, nelai
mė, kur rupescziai apie rytojaus 
dieną kaba ant žmogaus lyg Ds- 
moklio kardas, kur maistas reikia 
pelnytis sunaiu darbu, ten negali 
būti kalbos apie dvaiiszką ypatoe 
iszsilavinimą! Kada padėjimas 
minių pasigerins, kada jos atsi- 
liuosuos nuo rupesezių apie ryto
jų, tada jų azirdyse atsiras ir ar- 
tymo meilės jausmas,ir noras isz- 
platinti proto apregę! O kol ne
turtėliams prise'is vilkti si¥o gy
venimą badaujant, kol jiems pri- 
seis naudotis mielaszirdystės do 
vanomis, negali tikėtis, kad jie 
galėtų dvasiszkai iszsįlavinti; kad 
jie Ūkiu budu galėtų padėti gal?

kiszko fondo, Bsžnyczia kaipo 
palaikytoja vergijoa, Straikai ir 
sutaikinimas ir keletas žinių isz 
visur. Norinti jį gauti turi kreip 
lis prie V.Miazeikt s, 95 Canalport 
•ve., Ch cago, III.

Etimologija arba mokslas apie 
iemes tauta*. Pagal D«rą M. 
Haberiandta Ir Letourneau autai- 

spauda 
1908.

ae SaemiM. Turtu ir 
“Lietuvo*”, Chtcago, III. 
Pusi. (MM.

V i *a s sais veikalas pirmiau 
spaudinosi “Lietuvoj”, taigi skai
tytojai turėjo progą a«l juo apai- 
pažinti. Dabir padaryta jo at
spaude atskiroj knygoj.

Vietines Žinios.
po— Valdytojas reetturacijoe 

nr. 460 W. Maditou ui. yra žmo
gus labai at*argus ir savo tarnams 
nė kasteriu) neuiaitiki. Kadangi 
restiuracila yra atidaryta naktį 
ir dieną, pertii jo* eivininkaa 
Preovolous niekada negauna pa- 
ribėti, kadangi turi savo paval
dinius daboti. Ant galn vienog 
visai pad*o ir salai pere’t? ean- 
vaitą ji* paliko prtežiūrą}-avo gi-

PalteRzkolImal.
Pajleazkau savo kaimyno, Stanislovo 

Bagdono,Kaupo fub.. Baltuliu p*v., Ko
lainių vol., Bzlapgirlu kaimo. Jis pat* ar 
ka* kita* teiksi* duo tinę ant adreso:

Antiną* Kimku*,
Box 1M, Coal Centre, Pa. (30—3)

Pajleazkau lietuvaites ar latve* (lais
vamanes) ant ap*i vedimo. Esi u 25 me
tu. Adresuokite: (20—3)

M. Jangert, 
Box 551, Pittsburg, Pa.

Palieazkau Jono Bancevlcziaus laz 
miestelio Papile*, Bzlauliu pav., Kauno 
gub., turiu svarbu reiksią. J it pat* ar 
kas kita* teiksis duoti tink ant adreso:

Ant. Vaszkevlesia, 
Box 172, Irvona, Pa.

Pajleszkau savo dėdės. Mot.. Brucso, 
Kauno gub., Paoeveiio pav., Puszalotu 
parap , kaimo Dragoniu. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti tinę ant adreso:

Povilas Žiaunls, 
70 W. 25-1 h 8t., Chicsgo, III.

Pajieszkau savo szvocenu, Antano 
Rymo,Kauno gub., Panevetio pav., Szia- 
duvoa parap. Jis pau ar kas kitas teik
si* duoti tinę ant4 adreso:

Knimir U r bailia
Goodei.l Wi*.

Pajleazkau Stanislovo Zabliacko.kun 
Kovo menesyje. 1902 m. atvatevo In 
Kenaington, 111. Jis pat* ar kai kita* 
teiksis duoti line ant adreso:

Vlncent Msksveckss.
152 W 14th Place, Chicsgo, III.

Pajieezksu aavo brolio. Konstantino 
Andrielisucko ir szvogerio Antano Vaši-

GAMTOS ISTORIJA 
PR8F. penite berts, 

vert. ė-r*. Bacrlesla.

i. Gyvuliai.
Yra da drtefcai, kurie ir kojų neturi ir 

slankioja ant pavidalo angių. Žinomiausiu 
muma tokiu driežu yra anguis fragilis, kure 
yra teip trapus, kad prie mažiausio užgavimo 
Jo uodega nutrukta.

87. Angys. Yra angys, kurios kan- 
į ža zdę įleidžia nuodus. Toh 

ir jų įkandimas 
vadina paprastai

da ir į įkąHtii 
angys yra todėl 
kartais

J1 |j«8«aavj gi- AUurieiiBUCMO ir tZVOgeriO ADUDO Vfcfcl

tninaicziui, sakydama*, kad einą* i** kaimo Deiktszkiu. Vabalam- 
a»t tūlo laiko pa.il.4li- Ir i.a4- J* ‘“*1 '“b‘
. . Jie patys ar kas kita* teik*i* duoti iioe
jo. Praslinko pora dienų, o »pie|*nt adresu: A. Andneliauckaa. 
savininką nieko negirdėti. Bai- TuaCourl 8t., Lo* Angelo*, Cal.

Pv. 148. Bos (Pietų Ani4- Pv. 149. Stučkinė* Pv. 150. Gyva- 
riko*). Turi apie angies galva. te* galva,

tiro- ■!

Yra angy*, Kurio* 
aukų pasmaugia, f 
mos. Tokios anįy* pavojingos’ yra tik dide
lė*. Prie tokių priguli antai Pietų Amerikos 
boa (pv. 148), Al riko* python ir keletą* kitų. 
Tūlos iš Jų turi iiėt apie 36 pėdas ilgio, 
kio* milžiniškos Htgy* yra labai drūto* ir ap
sivynioję Jos lengvai pasmaugia net didžiau
sių Jautį, o kų japi sakyti apie žmogų, bu ku
riuo joms tai tik

Stučkinė angįs (eutaenia satirita ir sirta-

ne kanda, bet savo 
(iručiai apie jų apsivynioda-

pasibovyti.

To-

tnfs apimtas giminaiti*,'kad kas PajiMzkau Kazimieru siiekavicmu*. lis, pv. 149)*, gyvenanti Suvienytose Valstijo- 
su savininku pikto n«butų*tateiti- K*u°o»u®-. Panevėžio pav., te Eliza- yra dauflf mažtanė 
. . i M . D i beth. N. J. įsi vaitavo in Wsierbury, . .. ” i! ’ •kęs, pranešu policijų. Po ilgų Conn jlspal, ,r kM kiu, leikll, du'_ Iš Europoj gyvenančių nuodingų angių 
jievzkojimų policija surado jį Ii utine *d t adreso: pažįstame tik virbų gyi'ute (Imlias bėrus, pv.
gonbjtyj, kur Preovoloza nusi- 
samdė kambarį ant visos siuvai-i 

! lės, kad ramiau at-i sėti.
gojo jis ežia keturias paras 
pertrūkio ir iszbudinUa st.ci’ai i numirė 4 d. Vu»no ir pa. mane likosi 
atsakė, ka i da turįs tris| panų j J® P*nf<u> kuriuo* ui norecziau

..... . atiduoti tunui. Atsmaukite ant adreso:miegoti. Kada iszatm egotęs, t?- j 
syk vėl eirę* savo pavaldinius da- į 
boti.

— Tūla moteris Olson i»z dide 
lio gaileaczio dėlei mirties savo 
dukters, gavo proto tum’szim?. 
Pulicijantti norėjoj? paimti ir 
nugabenti į I gonbutį.bet ji smar
kiai gynėsi, pne to jai gelbėjo jot ■ j 
didelis muo. 
ir nepris leidžia.

— Sudžia Tuthill kalbins dar
bininkų organizacij? “Chicsgo 
Federation of Lalror”, idant ji 
reikalautų nuo valstijoa legislatu- 
roe paskyrimo 500 trkatanezių 
doliarų ant įteigimo amatų įmo- 
kyklp* iiaezlaicziams. . -

— Dirbantiejie ant elevatorių 
Audit >riume darbininksi rengiasi 
streikuoti dėl to, kad jiem* l«ike 
pietų pritarnauja  ku
riomis jie negali angliszkai auai- 
sznekėli.

merginoe.su

Kastmir Viesulą, 
218 First 8v. Eliubeth, N. J.

PaJiMskau JuozapoGaulio, Buvalku 
. valku gub , Kalvarijos pav., Krokelau- 

”® Į kio gm., kaimo Angininku. Jo tėvas

123 Titon Bt., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Tamosziaus ir Jono Petro* 
eoaiu, Buvalku gug , Kalvarijos pav., 
Rudaminos g m , kaimu Vingrenu. Jie 
patys ar kaak tas teiksis duoti žiną ant 
adresu Jurgi* Pieta,

Box 118, Antrim, Pa.
Į Pajtesakau Petro Agurkio, Buvalku 
įgub.. M<>ckavo gm . kaimo Užukalues.
Jis paisar kas kita* tcaat*duoti z ne 

Varg-aė teip nieko! *»t adresu.
Harney Staseliunaa,
Boa 74. Bugar Notch. Pa.

Pvįp taksu Antane JusakevicnaiM. isz 
kaamo Viežaicaiu. (>«ures parap , Rasei- 
mu pav., Kauno gub , viena* meta* at
gal kaip antru »yk atvažiavo Amerikon. 
Jis pats nr kas kitas teikeis duoti žln* 
ant adreso;

Lietuvos” Skaitytojams.
jam juuriuuiiuuj munuisivuj *ai-.... .. ... Iiem*- visiems ekaitvto-boj, o tik ją gerai paminęs ir turė- J
dama įvirtą pamatą, gali griebtis 
ant tolesnio tobulinimosi svetimų 
kalbų. Iki 15 metų velionis vien 
tik lietuviszką kalbą mokėjo, bet 
užtai buvo tvirtas joje, gerai isz- 
silavioęs ir apsiskaitęs visais tais 
moksliszkais populiariszkais rasz- 
tais, kokie tik iki tam laikui buvo 
musų kalboje užėję. Tik eidama 
į augsztesnius mokslus, jis savo 
gabumu greitai apsipažino su sve
timoms kalboms, su užrubsžine 
literatūra ir, galiaus, įgijo puiki? 
pažintį kliasszkos literatūros, 
apie kuri? tankiai vesdavo dispu
tus su savo moksladraugais, tarp 
kurių jis buvo autoritėtu.

Velionis buvo szvelnaus ir at
viro budo ir turėjo savo pusėj 
didelę timpatij? visų tų, kūne jį 
arcziau paž no j o. Pragyvepę<
vos pusantro mėnesio Siberi'joj 
jis mokėjo teipgi patraukti prie 
savęs simpatiją visų, su kuriais 
jam teko susidurti. Jo palaido
jime dalyvavo 
žmonių ir ant 
stirtos vainikų. ,

Tegul gi tau,
ir žmogau, bus lengva iemelė,kad 
ir toli nuo numylėtos tavo tėvy. 
nės.

apie tūkstantis 
kapo prikrauta

brangus tautieti

Svirplys.

Nauji rasztai.
Darbininkas, neperiodtazkas 

darbininku laikrasztta,Užleidžia
mas Lletuvlszkos Socialistu Kuo
pos CbicagO'ill. už vasari 19O3m. 
Nr.2., pusi. 64, preke 10c.

Szitame numeryje telpa yvai- 
raus turinio straipsniai, atsine- 
szanti prie darbininkų luomos ir 
kliudo visokeriopus klausimus 
jos padėjimo. I*z straipsnių yra 
minėtini szitie: Vienybė ar susi
pratimas, Dėlei kalnakasių strei
ko, Zola — atžvilgis į jo darbus, 
Kalba isz priežasties apvaiksz- 
cziojimo gimimo dienos S. Dau
kanto, Juodosios kepurės, Kali
niui, Kalinio dainoe (eilės), Da
bartinė vergyba, Valnysta, Lais
vas darbininkas (eilės), Akyyaiz- 
doje gyvenimo, Reikale darbiuin-

si peria maži juodi sutvėrimėliai B, kurie M* 
gyje kelių dienų tampa vikriais ir greitais gy
vūnėliais. Jie auga greitai, įgyja ilgę uode
gaitę,© galva ir kūnas turi buožaitės pavidalų 
(pv. 158, C, D, E). Kojų nė kitokių tam 
panašių sąnarių tos buožgalvės neturi. Ne- 
užilgio vienog pradeda dygti joms kojos —

Pv. 152. Rupule Pv. 153. Varia* kiaušinių pers f keitimą*. 
A—varlį* kiauliniai. B,C.D-buožgalvi*. 

E-i-buožgalva persikeičia į varlę.
F—varia.

pirmiau paskutinės. Vien kart su augimu 
kojų, tuulega jų kas-kart darosi trumpesnė, 
iki, galiaus, gyvūnas įgauna pilnai keturias 
kojas ir visiškai nužudo savo uodegų ir pažiau
nes, kurių vietų užima paskiau* plaučiaL 
Tokiu budu buožgalvi arba pumpė persikeičia 
į varlę arba rupužę (pv. 153, E, F). Iš pra
džių buvęs vandeninis sutvėrimas persimaino į 
orinį; žole besimaitinantis sutvėrimas arba har- 
bivoras pasidarė mėsaėdžiu arba camivoru gj- 
vunu. Kaip matote dalykas išrodo labai kei
stas ir labai žingeidus.

Pv. 155. Salamandra.Pv. 154. Gonys. /

Kitos amphibijos 
kūno metamorfozas. 
(pv. 155),teip gi ganiai arba vandeniniai drie
žai (pv. 154) savo uodegos palaiko per visą 
gyvenini.*. Tūlos tropiškų šalių amphibijos 
turi angių pavidalą ir jokių kojų neturi.

39. Rupūžių naudingumas. Rupūžės 
Kada angis ‘ daro blėdį tik inzektams, kirminams ir strai- 

įkanda, tuo pačiu tarpu gėms, kurių*jos daugybę praryja. Nežiūrint' 
dantis paspaudžia krepšelį vienog ant to, žmonės tankiai dėlei savo pai- 
A, nuodai iš jo išsisunkia kūmo naikina jas. Gal būt jums keista pa- 
į danties kiaurumą ir per sirodys, pasakius, kad daugybė tų naudingų 
jį įeina į įkąstą žaizdą. Jei- gyvūnų, kurių vertės žmonės ne nori supras- 
gu tą dantį ištraukti (jų ti, kasmet yra išgabenama iš Europos į Aus
yta po vieną kiekvienoj traliją ant apsaugojimo daržų ir vaisinių sodų 
žando pusėj), tai angis pa- nuo vodingų jiemsgyvūnų, kaip antai strai- 
siliauja būti vodinga. ka- gių, kirmėlių, musulų, etc.

:i^;^*; m-; Rupūžių nuodai. Nežiūrint ant jų nau-

pažį*tame tik vidr)ų gyiat^ (Imlias bėru*, pv. 
150). Jų nuodai tyra skysti ir slepiasi mažame 
krejišelyje (pv. 1Į51, A), esančiame pašaknėj 
ilgo ir laliai aštraus danties (pv. 151, B), per 
kurį eina išlenktas kanalas. Kada angis

atlieka* mažesnes savo 
EurojMJH salamandros

jams, kurių laikas prenume
ratos už laikrasztį ,,Lietuvę” 
yra iszsibaigęs, ir jokios žinios 
apie savę mums nedavė, szį 
numerį ,, Lietuvos” siunezia- 
me paskutinį. Kurie nori 
kad ,, Lietuva” neliktu sulai
kyta, teiksis tuojaus prisiųsti 
prenumeratą. Kas iki 24 
szio mėnesio n e ūks i mokės nė 
žinios neduos,tas jau ateinan- 
czio ,,Lietuvos” numerio ne
gaus. Chicagiecziams neuž- 
simokėjusiems ir žinios neda
vusiems szio numerio jau ne- 
siuneziame.
A. Olszewskis, Iszleistojas.

1321 8. 3-c^Bi., Philadalphia, Pa.

PajiMzkauaavo brolio. Izidoriau* Ma 
ežio. Kauno ąub Raaoiuiu pav.. Gir- 
diszkas parap , Kalunenu vol , somai 
nieko neiinau apie Ji. Ji* pau ar ka* 
kita* teiksi* duoti line ant adreso

Misa. Johanna Macalts.
411 5-th Bt., East St. Louis, Iii.

Pajieszkau savo tėvo, Kasisnlero Janu- 
bonio.1** kaimo Viurtu. Pasvalio parap., 
Panevetio pav.. Kauno <ub . 8 metai al
fai ryveno Haiti mote j Jis pau ar kas 
kitas teiksis duoti line antsdn-ao:

Jos. Msnluszkevlcsia, 
72 Lai m ne k Bt., W. Gardner. Mas*.

Palieszkau savo brolio, Prano But
kaus, Kauno <nb.. Raselai U pav., kaimo 
Bodancslu. 3 metai at<al gyveno Brook- 
lyn. N. Y. Jis pau ar kas kitas Uik»i« 
duoti line ant adreso:

Mis*. Aline Butkaite.
812 W. Lo m barti Bt., Baltinto re, Md.

Pajieeskau savo broliu Juozo ir Kazi
miero Galecku, abudu Buvalku fub., 
Bzuncku k m , kaimo Tarpuczių. gyveno 
Brooklyne. Telksi* auiszauiųuant ad
reso. Vincas Galecka*.
108 St. George'* Middle Bt.,

Norwic\ Englsnd.

VAKGAM1HTKA. lietuvy* jerai 
mokanti* savo amai*. neseniai pribuvę* 
isz Lietuvos pajieszko vietos prie lietu- 
visskoe ar lenkiuko* parapijos.

B. Janužinski,
4533 S. Paulina St., Chioafo, III. 

(20—3)

Drangyscziu Reikalai
Chicsgo, III. Dr-t« D.L.K. Zigmanto 

laikys savo prieszmetlnl susirinkimą 
nedalioj, 22d. Kovo, 1903m., salėja po 
n r. 4801 5-th ava., 1:30 vai. po pietų, 
ant kurio neatbūtinai privalo būti visi 
los Iir tas sąnariai, nes bus rinkimas 
nauju virssininku ant szio meto. Ui ne
pildymą szio paraginimo bausme 81.00. 
Teipgi yra užpraazomi nauji draugai ant 
pnsiraszymo prie grynai tautiszkos 
draugystes, kuri neužsiima asabiszkais 
reikalais vien rūpinasi apie gerove savo 
draugu. A. Žemailis,*ekr., 886 31-st Bt.

Philadelphia, Pa. NedelioJ 29 Kovo 
2 vai. po pietų, ant Wa*hington Hali 
4-th & South *U. atsibus visuomeniszkas 
susirinkimas lietuviszku darbininku,kad 
apkalbėti bdgancziu* dalykus ir dabarti
ni padėjimą, teipgi paminėti 20 metų 
sukaktuves iszejlmo “Aussroa”. Ineji- 
mas vyrams 10 c., moterim* dykąi.

Komitetą*.

Nauja parapija.
Chicago, III. Antsziaurinea miesto 

dalias susitvėrė nauja lietuviszką R.K. 
parapija, vardo Paneles Bsvencs. Auss- 
roa Bromo. Bu daleidimu Chicago* 
vyskupo pirmos tos parapijos mlszloa 
tapo laikytos nedalioj, 15 Kovo. 11 vai., 
ryto.bninyczioje 8z. Stanislovo kolegl- 
um, Division Bt. ir Holt avė. Toliau 
ten bus laikomo* miszioa kas nedels, 10 
vai. ryto. Velykines iszpaiintis prasi
dės 21 Kovo, visi tos dalies miesto lie
tuviai gali dabar savodvaaiszkus reikalus 
atlikti szioje naujos parapijos bažny- 
czioje. Už komitetą pasiraszo

A. Jalinskas, 100 Cleaver Bt.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po......................52|c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. .5»jo
Virs* 1000 rubliu, rubli* po..............52fc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paeito kaaztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikai- 
Sziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lletuvoe” redakciji.

Lengva iNzaiszkintl.
Nile*, O. — „Teiksies Tamista 

prbiunsti mano padekavone už 
suteiktus man iszaiszkinimus. Nuo 
laiko k da pradėjau'gerti garsin
ga Trinerio Amerikooiszka gy 
danti Vyną (Triners Elexir of 

’Bitter Wyne) pradėjau jaustis 
kss kart geriau, o dabar esu vi 
siszkai sveiku, tinkaneziu. prie 
sunkaus darbo ir su apetitu galiu 
pasivslgyti. Jeigu žinotumėt, 
kaip pavojingamejpadėjime buvo 
mano sveiksti, tai toki greita ma
no pasveikimą palaikytumėte už 
stebuklinga. Daug naktų nega
lėjau miegoti, o apetitą turėjau 
visai nužudyta. Visi mano mus
kulai nusilpo ir turėjau mesti dar 
ba dirbės. Sziadien jaueziuosiu 
tvirtesniu esąs, kaip kada nors 
priesz tai. — Michal Kapusta." 
Nieko navatnotame nėra. Kagus- 
tos kraujas buvo nusilpęs ir ne- 
czystas, per tai ir visas kūnas ap- 
silpnėjo. Trinerio Amerikonisz- 
kas Gydantis Kartusis Vynas gre 
tai jo kraufa atnaujino, sudrutino 
nervus ir visus organus ir tokiu 
bndu žmogus eugryžo prie svei
katos. Reikia ji vartoti visose 
ligose ypacz pavasario laike. Jis 
yra dirbtas isz grynu vynvuogiu 
ir kalniniu žolelių. Ant pardavi
mo visose apt ekose ir pas fabri- 
kanta, Juozapa Trineri, 799 8. 

|Ashland avė., Ch’cago, III.

! Pv. 151. Gyvate* galvk' 
A — krepM-!’*. kuriant 

i>nri»kii nuodai. Ba
idantis. labai aitrus jiįr 
kiaura*. |»r kurį nuodki 

i žaiada įeina I 
[f siliauja būti vodinga, ka- gių, kirmėlių, musulų, etc.

daugi Ji negali i0 įkųsti nė nuodų įleisti. Tai Rupūžių nuodai. Nežiūrint ant jų nau- 
ir yra visa štukaiteip vadinamų kirmėlių,ku- dingumo. rupūžės turi teip gi ir nuodus ir 
rie neva duoda davę nuodingom* auginu* kų** !čiupinėti jų nereikia. Prisižiūrėkite štai į 
ti ir tokiu budu ipistebina žiūrėtojus. ■** ' ' —x

Gyvačių.nuodai vienog išrodo silpnais, šiau čia jums ant parodymo, 
palyginant juos su nuodais raguotą angių su žnyplių kėnis, 
(viį>era cera>testgy veliančių Afrikos tiruose, 
arlia fer de lance P (trigonacephalus lanceola- 
tus) salos Marti)dųue, barškančios angies (cro- 
taius horridus) Amerikos, arba gobturuotos 
angies (naia tripildians) Indijų. Joms įkan
dus žmogus beveik visados numiršta. Barškan
čiosios angies nuodai įtaisyti beveik teip pat, 
kaip jas gyvatei.

šitą rupūžę (pv. 152), kurią aš sugavęs atne- 
! ju- aš paimsiu ją

, ners toks apsiėjimas su ją 
jai nepatinka ir ji pyksta už tai. Štai Iub 
matote ant visos jos nugaros ir ypatingai apie 
jos kaklą daugybę mažų lašelių skysčio, besi- 
sunkiančio iš jos odos. Yra tai nuodai ir 
nuodai labai aštrus. Jeigu vieną tik tokį la
šelį tų nuodų įleisti paukščiui po oda. paukš
tis urnai ĮMtstiptų. Taigi bu rupūžėms nerei
kia bovytis; jeigu vienog jų nepykdyti, tai

Nuodingai ingiai įkandus žmogus ūmai galima jas be jokio pavojaus į rankas paimti, 
pradeda karščiuoti, vieta Įkandimo greitai ” . _
tinsta. Tie uu ' . „ L T
juos nurysi, toriai angiai Įkandus, jeigu nėra pači lipinėsite varlę ir pankui, nenusimazgoję, 
atsakantesnių vaistų nuodam* iš žaizdos pra- įpatrinsite tomis rankomis sau akis, tai tuo- 
šalinti. kad jie ųeužnuodytų kraujų, reikia jau pajusite didelį akių skaudėjimų, 
tuojau nuodusjiš žaizdos iščiulpti.

Bėgyje 1875 metų, dėlei gubtųruotos an
gies įkandimų, Anglijai prigulinčiose Indijose 
numirė 26 tukn|aii< iai žmonių. Tose šalyse 
tų angių yra begalo daug. Norėdamos įkųsti 
praeivį, jos moka labai tyliai prie jo prisiar
tinti. ne teip, kaip barškančioji Amerikos 
angis, kuri sa\4 barškėjimu ištolo praneša 
apie savo prisiartinimų ir todėl nuo jos leng
viau yra išsigelbėti.

* Sutrauka. — Reptilijos.
1. Savo išvaizdžių reptilijos labai viena 

nuo kitos skiriami. į reptilijų skyrių pri
klauso: želviai, driežai ir angys.

2. Želviai turi raginį, ant pavidalo 
paukščių, snapų, keturias kojas ir serdokų, 
kuriame Jie savo kūnų paslepia.

3. Tūli želviai gyvena ant sauažemio.kiti 
prėskuose vandeniuose, o dar kiti gyvena jū
rėse. Jūrių želviai išauga kartais iki šešių 
pėdų ilgio.

4. Driežai/ Didžiausias driežų šeimy
nos sutvėrimas ira krokodilius, kurs kartais 
turi 24 įiėdas ilgio. Jie yra pavojingi žmo
nėms.- Aligatoriai yra panašus krokodiliams.

5. Gyvenaiiii Syrijoj ir Algerijoj kame- 
leonai maino sayo odos i>arvų. J

6. Paprasti! driežai turi labai trapias uo
degas, kurios prie menko užgavimo nutrūk
sta. Vietoj nutrukusios driežams atauga 
nauja tokia patį uodega.

7. Angys. ! Tarp angių vienos yra nuo
dingos, kitos ne. Marp nenuodingų randa
me Pietų Amerikos boa, Afrikos python, ku
rios turi kartais 36 pėdas ilgio. . Jos yra mil
žiniškai drūtos |r apsivynioję gali pasmaugti 
net didžiausių jautį.

9. Suvienytose Valstijose stučkinė angis 
yra daug mažesnė.

TO. Pavojingiausioms nuodingomis angi
mis yra antai Afrikos raguotoji angis, salos 
Martiniųue fer <de lance, Amerikos barškan
čioji angis ir Indi jų gobturuotoji angis. Jų

ii Visos amphibijos savo odoj turi daugiau 
odai nėra Įiavojingi, jeigu ar mažiau nuodų. Jeigu jus savo rankomis

. Sutrauka, — Amphibijos.
1. Mctamorfoza arba pčfsikeitimas. 

Tūlos amphibijos, pakolaik yra jaunos, gyve
na vandenyj ir todėl yra vandeniniais sutvėri
mais; išaugę jos persikelia ant aausžemio ir 
Įiasidaro oriniais gyvūnais. Tas jų persikei
timas vadinamas yra amphibijų metamorfoza.

2. Pakolaik amphibijos jaunosir gyvena 
vandenyj, mes vadiname jas buožgalvėms ar 
ba pumpėms; jos turi didelę galvą ir ilgą uo
degą, bet neturi kojų. Vėliaus jos persikei
čia į rupūžes arba varles; jų uodegos nudyla^ 
pažiaunės pranyksta ir įgauna dvi pori kojų.

3. Rupūžės turi nuodus, kurie ištryška 
iš jų odos. Rupūžės naudingos yra tuomi, 
kad jos naikina kirmėles, straiges ir kitokius 
vodingus augmenims sutvėrimus.

V. Žuvys.
40. Žuvys per visą savo gyvenimą pasi

lieka vandeniniais sutvėrimais. Be vandens 
jos visai negali gyventi ir gaišta vienos grei
čiau, kitos ne teip greitai — atsakančiai pa
gal savo veislę.

41. Tūlos žuvys gyvena prėskam, kitos 
vėl jurią vandenyj. Jeigu prėskų vandenių 
žuvį urnai įleisti į surai-kartų jūrių vandenj, 
tai žuvis tuojau nugaiš. Bet jeigu vandens 
atmainą daryti išlengvo, laipsniškai, tai žuvį, 
gali bu laiku pripratinti prie naujų gyveni
mo sanlygų.

Šis dalykas paaiškina buitį, kodėl ke
liaujančios žuvys gali gyventi lygiai prėskam 
kaip ir suriai-karčiame jūrių vandenyje. La 
ši-šos (salino, pv.

Pv. 156. Erfkčti*.

164), eršketai (accipenser, 
p v. 156), nėgės arba de- 
vynakės (petromyzon, pv. 
168) ir palakstunės (clu- 

‘ pea) kasmet persikelia iš 
jūrių į upes ir čia kelis 
mėnesius gyvena, narščia, 

ir vaikus veda. Jauni jų
čioji angis ir Ihdijų gobturuotoji angis. 
įkandimas beveik visada mirtinas.

IV. Amphibijos.
38. Amphibijų metamorfoza arba per

sikeitimas. — Mes jau matėme, kad šios gru
pes sutvėrimai pakol jauni yra vandeniniai 
gyvūnai, o kada užauga — oriniai. Taigi jie 
savo gyvenimoibėgyje atlieka stebėtiną per
mainę teip savo pavidale, kaip ir gyvenimo 
bude. Tę pertnainę mes vadiname metamor
foza arba persikeitimu.

Pilniausių metamorfozos pavyzdį sutei
kia mums rupūžės (pv. 152), paprastosios va r- 
lės ir žaliosios ąrba medinės varlės.

Be abejonės visiems jums teko matyti 
vkrlės kiaušinius (pv. 153, A). Varlių kiau
šiniai neturi Įtikėto, jie yra minkšti ir apdeng
ti gleivėms. : £o tūlo laiko iš tų kiaušinių iš-

kiaušinius deda 
vaikai paskui grįžta į jūres, o po tūlam laikui 
keliasi vėl į upes. Unguriai vienog daro 
priešingai, jie naršti ir kiaušiniams dėti ke
liauja į jūrių vandenius. Prūduose laikomi 
unguriai niekada kiaušinių nededa ir todėl 
patįs nesiveisia.

42. Žuvių sudėjimas. Joki rodosi gy
vūnai neyvairuoja teip savo pavidalu, kaip 
žuvys. Paprasčiausios jų turi išveizdį plokš
čios varpstės (p v. 157); tūlos, kaip antai un
guriai (anguilla, pv. 158), turi angies pavi
dalų; tūlos vėl, kaip štai plekštės (pleuronec- 
tes, p v. 159) yra plokščios iš abiejų šonų; 
kitos-gi plačiai išsiskėtę, kaip antai skatai 
(raia, pv. 160).

(Toliaus bu<.)

merginoe.su


|
AtatesaukiniM.

Atsiliepiu varde visos savo parapijos 
Į savo pampi jonus, gyvenau ežius Ameri
koj, melsdamas paaukauti nors po kele
tą centu, kas kiek įsigali ant pataisymo 
musu bainyczios, kuri yra labai apleista 
ir reikalauja pataisymo. Isz parapijos 
tiek pinigu, kiek reikea ant pataisymo, 
MgaHma surinkti, nes žmones neturtin
gi yra. Todėl kreipiamės prie Jus u 
■ueh uutiecaiai, Idant mumis pagelbe- 
tnmet tame reikale. Pasitikiu kad ge
ros szirdies žmones nepasigailės paau
kauti ant teip labdaringo darbo, o jiems 
Dievas atligins szimteriopai. Su guod.(

Kun. V. Pocevicsia,
Klebonas Nemakszcziu parapijos.

Autcas teiksitės siusti ant adreso:
Ks. prob. V. Pacievicz,
Pararti Nemokazty. Pov. Ressieny, 

gub. Kovno, RUSSIA.

“Lietuvos” Na 10 sziame atsiszauki- 
ane per neapsižiūrėjimą lapo prikergtas 
klaidingas adresas siuntimui suku. To
dėl sziuomi pataisome, kad atsiszauki- 
mas yra klebonoNemakszcziu parapijos, 

' o neSzilelia ir todėl aukas reikia siusti 
ne Bailelio dzekonui, bet Nemakszcziu 
klebonui, kun. V. Pocevicziui.kaip virsi 
parodytas adresas.

•‘Lietuvos" iszleistuve.

Brooklyn. N. T. 24 d. Vasario pasimi
rė ežia 32 metu Jonas Lauczis. Paėjo 
isz Suvalkugub;, Kalvarijos pa v., Rum
bonių parap., kaimo Baksziu, o kad 
ežia prigulėjo prie Draugystes Sx. Jur
gio, tai jos sanarei iszejo i n corpore, su 
anusikia ir isžkilmingai palydėjo ant 
vietiniu Kalvarijos kapiniu. Velionis 
paliko Lietuvoj 3 brolius ir seserį.

Ui toki puiku pasirodymą laike pagrė
bė Dr-te Szv. Jurgio užsipelno ant garbes 
ir pagyrimo. Sekr. finansų

Lesnisitskas.

Naujas Žodynas
Žodyne* lietuviszkos ir sngliszkoė kal

bu, sutaisytu Antano L*liaCMoagu,IU.,
1902, turintis puslapiu 390, dabar' yra
gatavas. Yra tai pirmoj i dali* lietu visz- 
kai-angliszko žodyną kuri tai di
džiausia ir geriausia knyga isz 
visu su lyg sziol įsileistu lietuvisz- 
kai-angliszku žodynu. Rasite jame visu* 
lietuviukus žodžius iszguldytus anglis*- 
koje kalboje ir kiekviena* žodis pa
ženklinta* kursivom* literoms prie ko
kio jis gramatikos skyriau* priguli. Da* 
bar Jau nebus vargo Iszsimokinti gerai 
angliukai kalbėti, kadangi turite kny
ga. kurioje surinkti viri lietnviszki žo
džiai ir iszguldyti angliukoje kalboj*. 
Tik tas nemokės angliuko* kalbos ka* 
tingee mokintiesi, arba pasigailės *3 ant 
nusipirkimo szto* knygos. Knyga turi 
formate dideses musu Geografijos; Kie
tuose, gražaus mėlyno audimo apdaruose, 
ant nugaros iszspaustassidabrinėmis li
teromis jos titulas. Preke............. i .83.00

Kalendoriai ant lt>03 m-
Kalendorius spaudimas Peterburge.. 15c 
Naujausias ir geriausiu kalendorius 

su daug geru pamokinimu spaudimas 
Tilžėj*.................................................u...25c

Monu Knyga.
Dabar iszejo isz spaudo* nanja monu 

knyga po vardu: Paslapty* Magijos bei 
Spiritizmo szviesoje mokslo. Pagal sve
timus saaltinius lenkiszkai sutaisę F. J., 
lietuviszkai verte J. Laukis, Chicągo, 11),
1903, pusi. 262. Dabar jau su mobii kny
gomis nieks lietuviu neprigaudin**, nes 
nusipirkę szia knyga atrasite joje visu 
monu ir burtu pas)aplis.suprasile Jas,nes 
yra atšakiai aprusytu* ir paveikslais pa
rodytos visos j u paslaptys ir budai j u da
rymo. Netik kad ju suprasite, bet no
rėdami ir patys tokius monu* dairyti isz 
jos izzsimokiniite. Preke ...L.50c

Pinigus siunskite ant adreso:
A. OL8ZEVSKI, 

924 33rd8t., Chhago. 111.

Aukos aut Kanklntiniu
Jonas Skystimas Losi Creek Pa.. ....20
Juoz. Szteinis ....25
Jonas Kalvaitis ....25
Prane Gavanauckiene ....25
Kazys Kurszvielis ....25
Unz. Kurszvietienė ....25
Juze Bridickiene ....10
J. Puziauckas su duklere ...50
Bei v. Vasiliauskas ....25
Mot. Rocrkuš ....25
Kaz. Skystimas • . ....10
Jon. Velibis i . . ....10
M. Gavanauckiene ....15
Keistut Bridickutis ....10
Vi ne. Tamulinas ....10
Juoz. Jį’aicziunas i ....25
Urszul. Vaicziuniene ....35
Jooz. Daniseviczia < > ....25
Ant. Sabaliauckas < ...20
Seneziuszas Szingauskas ...10
Ant Zinkevicze ' . - ...15
Mare Baksziene .. 25
Magde Klisziene ...10
Juoz. Stepui* itta • s ...16
Ign. Kumete ...10
Ant. Brazaitis . - ...05
Mikas Baliukas j ...10
Mikas Žvingila ...05
Kaetonas Kizlaitu ...05
Mot. Razanskas ...08
Petras Kumete ...25
Juoz. Urbonas . - ...10
Jonas Vilczinskas .. 05
Ign. Bakszis VI • • ...05
Jon. Kvietinska* ...20
Sint. Galinis ...10
Jon. Cibulskis . . . ...10
Vinc.Biliavicze ...10
Ad. Kunca ...10
Liudv. Valinkevicze ...10
M. Kvietkauckiene . . . ...15
Jon. Menkevicze ...25
Jur.Smelstorius ...10
Jar. Roglis ...10
Piuszas Brazaucka* . . . ...10
Jon. Stankevicze ...25
Šias. Blatkauckas ...10
Mot. Diszkevicze ...05
Jur. Vėl i bis ...10
Ant. Žiūraiti* . - . ...15
Ona Valiukevicziute. ........... 10

Sykiu 7.73
Prisiuntimo kasztei

Liko
...10

7.63
J J. Razoka*, E. St. Louis, III........ ...20
D. Lekaviczia Courtney, Pa. . • •. • ...50
T.M. Dr-tes Kuopa Nswark, N.J. su
rinko ant tavo prakalbu Kovo 5,1903,3.36 
T. M. Dr-tes Kuopa, Scranton, Pa. 
sartoko .......... 1.05

Buvo 401.03 
Sykiu 8413.77

Aukos beslmokinancziai jaunuo
menei. 

“AUSZKOB Or-te»” fondas.
J. J. Razoka* E. St. Louls, III...............28
“Vienybes” Plymouth.Pa. surinkta 1.00 
D. Lekaviczia Courlney, Pa. ... .50 
Berinkta ant prakalbu Liet Kliubo 
Union City, Conn. ir prisiųstos per

A. Ksmaiti ....
Tas pats Kliubas paaukavo 

Buvo 
Sykiu

Aukos Visztaliui.
Liet. Kliubas, Union City, Conn.l 

Buvo _ 
Sykiu

...2.74 
....42 
279.51 
254,45

...40
6.77
7.17

PIGIAI ant pardavimo gera buezer- 
ue ir groserne lietuviu apgyventoje vie
toje, biznis jau/iuo seniai iszdirbtas, tu
rintis savo koatumerius. Priežastis par
davimo —- liga. Dasižinokite “Lietuvos” 
redakcijoj. (20—3)

Pigiai ant pardavimo gera buezerne ir 
ir groserne vietoje lietuviu apgyventoje, 
biznis nuo seniai iszdirbtas. ' Atsiszau- 
kite pas: Kaz. Palszi,
1503 Wentworth a Ve., Chlcago

'20—3) Heights, 111.

PIGIAI ant pardavimo geras saliunas, 
vietoje lietuviu apgyventoje, biznis jau 
iszdirbtas. Banninkss turi kita bizni, 
todėl szi nori parduoti.

737 W. 22-nd St., Chicago, III.

Labai geroje vietoje ir gera bizni da
ranti {Nusiduoda Groserne — PIGIAI. — 
Alsiszaukite pas:

Tachowaki,
316 Johnson bt., Chicago, m.

Chicago, Ilj

FOTOGRAFIJOS.

STANDARD 1FG. CO., 29 Beeinu Si, P. 0. Boi 1179. lev Tori. Dept. 9.

------totrr>BU. rir 
km Ji »u.Ul)»,»l ilfiNtea to taika. Jte<rajrj* 
•a rito 100 r Uosiu tm-lkallja. ka pamatyto to

D-ras A. L. Graicmnas, 
167 W. 18-thBL, Cbk-stgo. 11L

Gydo v t aukas ligas be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augsacziaus padėto adreso.

to>n>u batayftojr. Itkaloaa. glrtoBlalnku

Mano aptiektoje randasi GEKIAUBI LIETUV18ZKI DAKTARAI. 
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusias ligas

P-RAS KAZICKAS BUTKSVJCZJA 
ipMtallitM motoru Ir valau Ilga. Priima llgoala* *•**>•■ uuo* Iki* v*l. po ptotu. Pa* nto. g»u- 
■Ito: Tikrai Palaugoi Trtoaidevynoroi. Auoirci Bromo Btluisi. goduoli koaoli olutoi ir plaacua 
sadima Atolkitour raaiyklto Itotutoiikal aat *droM>: APTUK* MaGIMTKO FORMACIJOM

D. GLACZO,
4556 3. Ashland Avė. terp 45 ir 46-tosul.

LIETUVA

s

Ar žinote Lietuviai?!

M

ko tvirtojo patoaptyja U*' tai betartai. karto 
Ūktai rolkaiaato daktartoakoo oaoolboe. u>ea)

«aw pritintojo k^lbols toli »oo^ookoti ir taotl 
olos rodą

D-ras A. M. Bacevicze,
Peraikele m Chicago* 
ia Bcranton, Pa. po ar,

411 Peni ne., Scrutoi, Pl

Uiraatas Austrtjo- 
------ — u tuojau. 

Prūsuose.

Keletas žodžiu in silpnus Ir ser* 
gnnczius vyrus kurie Teikt* 

linija daktarisikos 
pagelbos.

DAKTARAS B- M. ROSS,

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N.Y. I 

A. Lesnievrskis, 144 E.Houston St.

ALLEGAENY PA.
S. Dominaitis, 1436 Adam* 8».

So. BOSTON, MASS. 
Nikod. Gendrolis, 213 Athen* Su

WORCESTER, MASS.
K, W. Blaiaitis, 18 Union avė.

NEW YORK. N. Y: 
Jonas Nujokas, 336 Broome s*.

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazeytczi*. 180 Ferry st.

BROOKLYN. N Y. 
Stanislovraa Rinkevriezius, 73Grand st.
K. Balcziuna* 256 Grand st.

EL1ZABETH, N. J. 
Jurg * Orini kailis, 75 Wall st.

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

PITTSTON, PA. 
Alek Lakaviczia, 109 E vau si.

WATERBURY, CONN 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

E. ST LOUIS. ILL.
J. J. Ražo kas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Možeika, 11 E. Lawr,-.:st.

BALTI MORE. M D.
L. Gavrlta, 2018 N. VVashington st

PH1 LA DELPHI A, PA. j
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.

“Lietuvon” ueliauiauti agentai 
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gxli pas juos uisiranyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tę paczię prekę kaip ir redakcijose.

‘Likt u vos Iszlkistvvb.

Privatiszkas Apgarsinimas.
Guodotini Tantiecziai ir Draugai’ 

Praneszu Jums, kad dabar asz esiu ki
tame drapanų sztore, kureme randasi 
didžiausias pasirinkimas vyriszku dra
panų. Todėl reikalaujanti geru ant va
saras drapanų ateikite ežia, o asz Jums 
parinksiu geriausias ir jasgsusitepigiau 
kaip kituose sztoruose. Adresą*:
ATLAS CLOTHING CO.

531-337 Blue iNland avė.
Kerte 18-tos ui.

Su guodone.
STANISLOVAS KUCZIS.

Girdėdamas diena nuo dienos jog 
daug lietuviu, kurie jieszkodatni tik
ros daklariszkos pagelbos, tankiau
siai patenka in rankas tokiu dakta
ru, kurie visai nieko neiszmanydami 
apie gydymą vyriszku ligų, netik ka 
nepadaro žmogui mažiausios nau
dos, bet dar begediszkai apipleszia, 
asz būdamas specijalistu vyriszku li
gų, pasiryžau praneszti lietuviam, 
idant žinotu kur tikrai gali rasti tei
singa ir atsakanczia daktariszka pa- 
gelba reikale.

Nemislyk jog ,usu liga yra neisz- 
gydoma dėlto kad koki felczeriai ar 
studentai medikaliszkuose institu
tuose ar dispenserese negalėjo jus 
iszgydyti. Nesiduok prigauti to
kiem daktaram kurie žadėdami gy
dyti dykai iki iszgyjimui arba iszgy
dyti užsenejusia liga už kokias pen- 
kius dolerius, pritraukia žmogų 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 tyrinėdamas vy- 
riszkas ligas su virszum ao metu ne 
tik ka ingavau atsakancziausia prak
tika, bet pasisekė man iszrasti, man 
vienam žinomas gyduoles, su ku
riom asz iszgydžiau tukstanczius vy
ru, sugražinau jiem sveikata, tvir
tuma ir vyriszkuma.

Mano ofisas yra inrengtas su vir
szum ao metu, turiu naujausio iszra
dimo geriausius instrumentus dėt 
darymo egzaminu, elektriszkas gy
dymui tnaszinas, ir garsiausia ant 
viso svieto Roentgeno szviesos spin
duliu maszina, su kuria galiu matyti 
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. 
Kožnam duodu ticsdariszka užtikri
nimą iszgydytdo. Mano prekes yra 
kožnam prieinamos ir kožnas gali 
būt sveiku ir tvirtu vyru. Jokis dak
taras nesusilygins su manim gydy
me vyriszku ligų, nes asz savo gy
duoles ir būda gydymo laikau pa
slaptyje.

Asz iszgydau visiszkai kraujo už
nuodysima, reumatizmu, už sene ją
sias paslaptingas ligas ir ligas paei- 
nanczias nuo iagimosi save ir iszdy- 
kumo. Jeigu turi gelyma kaulu, 
svaigimą ir skaudejima.galvos, skau
dėjimą po krutinę, sąnariu, nugaros 
ir kryžiaus, gėlimą ar nepaprasta 
plakimą szirdies, užyma ausyse ir 
galvoje, drebejima ir vaikszcziojima 
kraujo, pamelinavusius paakius, 
puczkuczius (spuogus) ant veido ar 
kūno, geltonas plemas ar ronas ant 
bile kokios dalies kunq» puvimą ar 
skaudejima gerkleje, užkietejima vi
duriu, bjaurius ir baisius sapnus, 
sunkuma ant kojų, indubusias akis, 
jeigu iszeina sėkla laike miego ar 
prie nusiszlapinimo, jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu esi nuolatai 
nuvargęs ir pailstantis, esi baugus,

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
Ar rtikalaiijl turėti gėrę laikrodėli, IsnciugelĮ, žledę, lalkrodj, armoniką, skripkę, rašo
mą mašinukę ir visokią kitą auksintą Ir sideriniu daiktą Tą viską galite gauti dide
liam pasirinkimo pa* mus Visu* daiktu* Mtiunėiam* 1 visut Amerikos miestus Ir 
miesteliu* tavo kaitai*. Mus prekė* vltada maže»nė« ant 28% už kita. Teip-ei dėl 
fuodotlną Draugysėlą padirbame ženkleliu*, upilka*) pečėtl* Ir tL, dirbą atliekam 
greitai ir gražiai. Kiekvienam prislunčiam BYKAI musdidelj KATALIOGA *u 164 pus
lapiai*. kas tiktai prislą* uvo adresą ir už • centu* markę, dėl apmokėjimo 
paito kaštą. Adresuokite teip:

DAMIJONAITIS « CO.,
3111 80. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Mano fotografiazka galerija įmaišyta su naujausiais iszradimo apara
tais, kasstuojanestais 8700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo uahba ovaban- 
tuoju, o jeigu kam nors mabo darbas neaidabotu, lai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veeeliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotogrsflju duodu puikia* dovanas jauniem jiem ir kiliem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RaNhlnskaB, HetuvUzkiiN fotografas, 
3313 So. Morgu SI, Chicago 111. t blohiiBio lietDTisiios baraycilos.

Linksma bus tavo namuose
Jeteu DMlplritsl Tl.tt* 1*

rtolktoliu, pmiatua. Entlosk Se,

psrssndZlu. J| vtoUMi tmltam muziko. Jis 
t> ristu sestu Himnas, marius. »sto>as. 
ia*. kadrilias. t^irni mrltadijss Ir vėitaa- 
tirttiu.. Gali ktajyti nuolatai la pa/ta iw 

IJa artas kas kart nauja. Gra*i< 
sėt uote tik trt.OO. Prtsiask

KICHOL 8 IS HALER autoattoo galwo* totanėr

itaaltt ir

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 S. Hauted BU

S2.00

AR SLENKA PLAUKAI
MO a*n)*l l>«f**ta C

State Medical Dispensary
eo|! E. Vau Buren Street,

I1 PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszkn, Gėdingu
Vyriszku Ligų

Vienatine Lietuvtazka Aptieka 
Chica<oje!

— Atkreipiame lietuvir atydęant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Cbicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodę dykai; už rodo* davimę 
mokesties nereiks Inu ja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszka Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, i£ tę viaę gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

LIETUVISZKA BANKA,
INSTEIGTA 1888m.

Siunczia pinigus in visas dalis svieto, 
parduoda laivakortes ant greieziausiu 
laivu, iszmaino pinigus pagal kursą.
Adresas: 8 MAUK,

212 First St., Station No 8,
Elizabeth.N.J.

Visokio gatun 
ko Groma- 
toms popieros 
su kon vertais 
po 15c. c tu
zinas. Kata- 
liogas Vil
niaus knygų 
spaustu dy-. 
kai. G. Ba

ronas. 148 23-rd 8t., 8.8. Pittsburg.Pa.

KAS PRISIUS
25c.,

Gaus szits pluks- 
nakoti (peczeti) su jo vardu Ir pravarde
ir tuziną popieru.

W. J. PETKON, 
303 N. Maln St., Brockton,Man.Brundzas garsus specialistas gydymo 

virszugalviu ligos ir plauku augintojas, 
aidėjo Branch Office po No. 343 5-th 
Avė., priesz garsinga palociu i vieszbuti 
vadinama Waldorf-Astoria, terp milijo
nierių. Turinti reikale nusiduokite ar
ba gromatas raszikiteant adreso:

Prof. Brundza, Seal p. Bpecialist, 
343 5-th Avė., Ne v York.

BIBLIJA.
Lietuviszka Biblija, vokiszkoms litą 

romą, drūtais apdarais su prisiuutimu 
88 00. Abrozai Philadalelphijoa skerdy
nes po 30c. Adresuokite:'

1514 Rom avė., Bcranton. Pa.

UU»4iKC3Jl 131*6 Iš I4», V31 U4UKU3, _ _ __

gėdingas nusiminęs, uisirupines ir DAILU IRCZYSTA VEIDĄ 
nustojęs vilties, jeigu lytiszkos dalis į 
yra nusilpneje teip jog negali atlikti I 
vyro prideryseziu ir neturi vaisiaus, 
jeigu esi užkrėstas kokia liga, tai 
ateik ar raszyk pas mane, o asz duo
siu teisinga ir tikra rodą dykai.

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

Vienas dalykas kuris labai klapa- 
tina vyrus, yra susiszlapinimas lo
voje, bemiegant. Jeigu turi minėta 
klapata, tai atsipzauk pas mane, o 
trumpam laike liksi iszgydytu ant 
visados. «

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

St., anriofloro, Chicago, III.
Ofisas atidarytas kasdiena nuo 9 

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

taraai/aiau aartaaUJ.i. 
hooo runifif*. taita
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AK SLENKA PLAUKAI? 

AK NOKI KAD ANTU’LI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isMigydyti ir praazalintl li
gas. tegul kreipiasi prie Kuropeisake 
Prof. ir Dr. BRUNDZOek o su kurie ro
ta tukstancziai ligoniu trumpame laike 
pasigvlbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
gemtzka užailaikyma ir IL

Klausenti rodos per gromatas adre- 
Snukite teip:

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

ABROZAI.
Tltz Pavrlkilas AnMo
* ■ ■■ ■ Sargo, labai dailu*
p n W W »l>n>x*». T»TtP» M. 
rU M a«x parduodu tik Ut

Atsitikimas Kreiiuosn, kaip mas
koliai inuHie. szaiKte in Am<'n<*» Ir a- 
teme nuo Ju bainyeila. Prvk<* *1.00 

PaVeikiias Columbo. atradėto A- 
merikos. ant dailios popteros. 11.00

Knyga, kurtoje randasi visi abro- 
tai P.Jėzaus mukos ir gyvenimo nuo

pat jo uiglmimo iki in danga Iniengitno. dailiose 
parvoee, ant dailios popieros. kaszluota tik *1.00. 

Tslgi nepraleisk geros progos, pirk tuojaut, nes 
vėliau ne ganto tokiu abrozu. raszyk sziadlen.

Pinigas galite siunsti paprastame Įsiuto*.,regis
truotame ar per Money Orderi. Adresuok:

JOS. SZLIKAS, .
3324 So. Halsted 8L, CHICAGO, ILL.

Ir kitokiu v

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
rese ir'ui 2c. marke, mes prisiusime dy
kai, Lietuviszka kniga, kurioj aiszkiai 
iszguldinta, kaip iszsigydint nuo nervu 
Ir viriszkonusilpnėjimo, chroniuku Il
gu, gal vos, krutinės; strėnų, plauczi u, szir- 
dies ir viduriu skaudejima Reumatiz
mo, szalczio, kosulio, dusuHo, drebėjimo 
ranku ir kojų, szaltu daliu kuna puoli
mo plauku, smirdanezio kvapą puczkd, 
karpo, nusideginimo, insipjovlmo,szun- 
voeziu, kaipatsipratyt nuo girtavimą 
ruklmo, kaip iszslgidyt nuo niežulio ir 
užsikreezlamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raazykit 
lietuyiszkal, lenkiszkai arba angllszkai.

Adresuok teip:
PEOPLE8 8PECLALTY HOU8E, 
146 Canalport • ve., Chicago,iil

Tikrai lietiriszii kraataie 
VALGOMU DAIKTU.

Pranaszu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip ui: szvisžios ir tukl
ios mėsos ir visokiu groseriszku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas deszras ir ki
tokius valgomus daiktus sutaisau kuo- 
geriausiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni uvora ir pigiau kaip kitur.

JONAS VALAUHKAH, 
IftCroM BU, Bonton, Marut.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja Itetuviszka 

kame m* po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gsrymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamėtyti ir to visko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
Mviesiauaia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, baltu ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausis užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Kzlakls, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tol. Root 21.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozehu, gražiu su pa- 

ineziavonems gromstoms Popieru, dru 
kuojamu Maszinukiu? Ta viską galt 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszka* ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ka
ssyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? Raszyk o 
gausi prekes am visu laivu.

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

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziaušiai suvaikszczioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka ui labai ma
la preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
da masui 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZEW8KI.

924 33-rd 8L Chicago 1U.
Bub Sta. 60.

Prakalba | jaunus vyrus.
Jeigu kęgalima,*pgailest*uti tai tę, 

kur* vaikščioja diįėns po dienai žino
dama esęs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad jo artėjimai 
pasakoja jam gėdlngę istorija jo grie- 
kų. < '

Mes Tnt tome dygstančiu* bjaurumu* 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Ju* Japžinol. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada datieksi galę, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyyasties, 
todėl negali būtį auka nykstančius 
viltis*, nykstančio* laimės, ir žiūrite 
ant tamsiu* ateitims, neturinčio* vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo m<>Urų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geras rodo* ir 
tuojau* jieškusi atsakančio gydymu, 
tai dar tukstančiąi gausių palaimini
mų gali tau gryžt^ ir saulės šviesa vėl 
giedrel tau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiama*.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie maigales ir susilpnėjusias y pa
tas. Laimė Ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pi.itai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas m* 
iiausia* dasilylėjlma* perbėga su e- 
nergija ir gyvu j.iukinu. Jieškok vis
ko kę tik gamta Ir amatas padarė ga
limu ir naudokis i| kiekvieno* links
mumo progos.

Jei reikalauji psgelbos. mes esame 
ant to idant gelbėti. Dideli* ir ilga* 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių liga* if ja* gydyti. Mes 
norėtume su Tarpsta arabiškai pasi
šnekėti, bet jeigii begali ateiti, tai ra-

PirTTl/) Dvkfli Draugiszkas pasiaznekejimas ar susiraszymas nieko 
1 111110. RvuCl nckasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai-

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

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

lyk. Tavo gro matos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rakei ir kę rakei. 
Rašyk be baimės, apeakyk visę teisy
bę apie savę, apie savo budę, o mes 
pasakysime kę turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime Uu jas užmiršti.
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Speci jai iškas prakalbsimai Į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo lavę 
kvailumai, persižagimai. išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimę kuris yra 
klapatyjantia. neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda nurę nusišlapinimo. bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus' 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi dręsę ir prutę su savim? Ar juos 
visados gali pašaukite aut pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokiu amžiaus turėtų būti ? Jeigu 
ne, tai pa* i rodą vyk su mumis; me« 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti lik 
mėgina praktikę daryti.

Specijališkas prakalbėjimas 

j apysenius vyrus.
Ar jūsų uervų sistema yra atsakan

čiam stiprume? Ar esi huosas nuo

nerviško, urinsriško j lytliko silpnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybe ir veikme nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai k lapeli na, nega
li nguma* kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančiu pūslę? Ar turi tankų norą 
šlapio t lesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik peri ne
kėli* tę viskę arba rešyk. Mes gali
me suteikti tau didelę psgelbę. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijaliAkai vyriškų Ugi) ir jeigu pa
gelta ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą.

Mes gydome visas specijališ
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musųprak- 
tika ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų iityri- 
nėjimę ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktiškę viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už-> 
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju
stas ligas, persidirbitną, rūpesčius iš
dykumo, persi žagi mo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų, 
genito-unnariškų erzinimu, negeru 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkančias spaivedimui.

State Medical Dispensary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN nl.
Inejitnas

MU
JUOZAS CHASNA

užlaiko geriausia Baliun* visam E Bt. 
Ix>tti*'n, kur galite gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmo* kliaaoe

Teipgi siunczia pinigus in visas dalis 
svieto, parduoda szifkortes ant visu linl- 
1u. pigiai ir greitai. Todėl kokiame rei- 

als kreipkite* tik psp savo tautieti,
.1. CHABNA.

346 N. 3rd SU, E. KULouIm, UL

Deimanto Elektrikos Kryžius 
Ji> tulpei vadlar-

to Krvtlumi. Unats 
Jr pnė* keletą met^ 
tapo vartojam**_________
ITanculJoJe. Skandinavijoje 
Irkitoae Kampo* vteapatytoė- 

va>toa> nuo reumatu

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotmom* tannstkom ir baž-i 

nytinems l>nugystems tszdirtts:-' 
Karuaas, Amerikosriazkaa 
Weliawa*. Szarpaa. Juos
ta*. Kakarda*. Zeaklellua,1 
Kepure* ir dėl Marazalka' 
parėdus.
darbe* butu priderzneziai atliktas 
ltetuwaitiai,

T. ANDR
115 W. DiVision 8t, 

■BNMffiUffiMMBMBIffiBIBIBBNaNIBni

r tuos* suszclpt

USZEWI

' Guodotimenis Kunigams twdu" 
ba - Kapas. Amata*. Dalmzti- 
^aa. Albas. Stalas ir «nsu» i»ž- 
,nyuniu* parėdus Visokį darbą at
lieka art»tiszkai in laikę.
[ Norėdamos ęuodotinos Dr-tes, 
1 arba guodotini Kunigai, kad jaus 
savo tautetę, paveskite ji tikrai

cz & co.
Chicago, UI*

Pikninkamn dariai*
Ant ateinanczio pavasario bus pareng

tas puikus pi kntnkams daržas, užimantis 
10 lotu, visas elektra apesviestas; didele 
Mokiame platformą ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, eigarsland, bow- 
llngalleyir daugybe kitu zabovu. Isz 
viso Chicago* miesto galima privažiuo 
elevatorium arba 63 btreetkariais už 5c 
Draugystes gali gąutl savo tpikninkams 
szi narį* pigiau kaip visur. Atsiszauk- 
kite pas (24—4)

Paul Karecka,
West Pullman, III.

SERGANTIEMS
Gvarantuojsme p d na iszgydyma.

PuM*kmlngl*atoai g'ė|u viiokiii paslepia* 
Ir pavirstose! ligas. k»iW antai lųns silrdk-s. 
plAucstu. Inkstą, pilvo, gaivia sksndelimūs, 
silpna atminti, dvaslss** nusilpimą. I vtlsskss 
silpnybes, stlelvutna. sptinima. reti, blyksite 
pas moterį*, kraujavlm* ir tl, nervu ll*šs. po 
asgrn. rrumatiitna tlnslsima. naralytiu ir tL 
Prasi alinu gumba. g><lnX> gimdymo ligas, vi- 
tokius sutinimus ete. 
su pagalba geriausiu

Tiktai 25c.
Ui tuziną gražiausiu ant svieto su ko- 

pertais gromatoms popleru, 1 tuzinas ui 
25c, 5 tuzinai už 81.00. Popieros Su auk
suotais krantais, atidaromoms kviet- 
koms vienas ui 15c. 2 už 25. Abrozellai
1 n knygas su smilkiniais rūbais, 1 ui 15c.,
2 ui 25c. Sražios pavincslavoniu kor
tos su szilklniais krasztais 1 ui 15c., 2 ui 
25c., Iri ui 10c., 8 ui 25c.

Adresuokite teip:
V. Varneckls,

Bok 119, Brockton, Msm
(20—8)

JOHN’8 HAIR GR0WER apželdina nupliku
sias galvas naujais ir tankiais plaukais. Pr. *1.00 
JOHN’8 WART KILLER - nugydo visiškai 
karpas ir nepalieka jokio tankio. Preke......... Ko
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS: moteris per
simaino i vyrą ir v*l atsimaino. Tikras stebuklas. 
Pats ir draugai nuslsteMail pamatą ir nesuprasit 
kaip tas paskiaro. Kur kas pasisuka su litu pa
triksiu tai krūvos apstoja ir viens per kita lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuo Jaus. Prtks.... 10o 
GERIAUSI iTUKA— ant svieto yra prenyks- 

'vantl bolloke. Atidarai skoėlulluke. parodai vi
siem jog yra bolluk*. atdara i. atidarai, o bollu- 
k*s nėra. Gali atrasti kito kita n lute ar kur Uk 
nori. Gali duot į rankas dėl peržiūrėjimo visae-

Ir

Kas isz nmerikiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa“
kitus prigvlincsius Lietuviu 

8oc. Dem. Parį. rasztua, siusti
“Dar. Balsui” rankraszcziua, pinigus ar 
turėti kitus kokiu* reikalu*, tesikreipia 
■u tuomi prie musu draugo,Miszeikoe.

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

sereauiu
■a. kun nuo l»-*> tykia yra

Iv G»rr»uio rauto u* t

ant poro* minais. Valka 
reikia merkti į sūpuesnį a 

tiek# Šio

Prtsląsk *100. per eipsrsaa*

ralg')*. krytiaus skaudėjime, 
vidiirią skaudėjimus, silpnu
mą. nervitkumf. ne m ura. hvs

. peralySin e^lepsiją, 
I apopleksiją, dusui), trukumą 
1 proto, nuomlrinį. utarėtimą 

kraujo, neilebčlojlmą. stoka 
apetito ir vidurią skaudėjimus.

Lengvumą pajaučia po 
llą adyną. kartais pokviiudie- 
ną. Szi kryilu ^valo 
•tototi dieną ir naktį ant niki- 

i .n*° .•■lerelto atsikabinės ant 
i kaklo taip, kad kryktus kerotu 
’ su!Vfl nn krutina

me_ Itotmsnlo EJektrtMcą Kr,ik 
DYKAI. Skrylius gausi ui ŠŠ-M

Tiikstanėlus padėkariniu | 
name nuo ypatų itaigvdiluslą 
psueiba kryiiaus. Žemiau*

b, ęRLEANS, LA. Lt»po* ». Gurtootlna Pvne!— Č1»

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
5 06 MILMAUKEE AVĖ., Degt 27: CHICAGO, ILL

das gerkle] Ir taimoj.
netekimą vyrlMkumo, Įvežtu nusilpnėjimą Ir tt. 
gydau kuopstoeknnngiausial ir gveren- 
iizojti Pilna isilydyms. Chro- 
niaakoa ligos gr* mano • 

siklimb. Gyvsidabrio nevarto 
dugnus iscegzamlnsvimas ligonio ir 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Sipltollnls Specialistas.

184 E. 24-ts si., kampa* L*xington sv*., 
NEW YORK.

Valandos: n no « ryto ik* S vakare, Nedelioau 
nuo 8 ryto iki t po pietų.

Negalinti asablszkai atsilankyti, gali para- 
szyti lalszka; būtinai rslkalaujame pacijento 
insitfkejlmo.

fizneku visokiose kajboae. Turiu praktika 
Lebanon Believue Poat Graduate U n Įversti y 
Uospltai. Direktorius ib-di. mi.zko InsUtuto.

F.PBradchulis
Attoroey and Coonselor itLir.

Chimber of Connnerce Bldg. Room709.
8. E. Oorner LaSalle A Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telepbone Maln 8642.

Wienintehs lietuvy* advokatas, baigęs 
mokai) jurtoprudenoijoaczion Amerikoj. 
Weda provas kaip ei vilisskas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduoto.
Re«.1MW 184h Cor. Union Bt.

Telephons Canal 484.

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

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig
iu. Pasiskubinki te raszyti, nes szventee artinasi

Adresuokite teip:
Kelpscb & Co. 74 Centre St., Chicago, III

Buce, to Kelpsch, Norriko <S Co.

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

72S W. 18th Street
Nuo 8toe iki 12toa ryto.

Telefonu galima iss kiekvienos 
aptiekos.
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