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Maskolija.
Caras Mikalojus, ant pa

minėjimo savo tėvo Aleksan
dro III. mirimo dienos sukak
tuvių, iszleido 12 dieną kovo 
ukazą, kurs urnai topo visoj 
Rusijos vieazpatystėj apgar
sintos. Svarbiausi to ukazo 
punktai yra: pripažinimas ti
kėjimo laisvės visiems Mas
kolijos gaivalams; paliuosa- 
vimas paprastų valsczįonių 
nuo priverstino darbo; sutei
kimas aprubežiuotos patval
dystės tiesų valscziams; sutei
kimas didesnės valdžios gu
bernijų ir pavienių vyriau
sybėms. Savo tą ukazą caras 
pamatuoja ant to, kad jis, 
kaip kad jo pirmtakunai ant 
Rusijos sosto, norįs pagerinti 
savo žmdnių padėjimą ir savo 
pavaldiniams, neiszpažįstan- 
tiems staeziatikystės, norįs su
teikti pilną tikėjimo laisvę. 
Apart to, jis norįs pakelti 
gyvenimo sanlygas visų luo
mų, lygiai miestelėnų, dvar
ponių, kaip ir paprastų kai- 
mieczių. Tam tikslui turi 
būt padarytos valsczių įstaty
muose reformos, kurių suda- 

' rymuiaugsztesnėmsvaldžioms 
turi prigelbeti iszrinkti isz 
tarpo paežių žmonių vyrai, 
užsitarnavusiejie pilną jų isz- 
sitikėjimą. Ukazas baigiasi 
žodžiais: ,, Atsiszaukdami į 
savo pavaldinius, idant jie 
prisidėtų prie nuveikime 
abelno musų darbo reikaluo- 
jl sutvirtinimo szeimynos, 
mokyklos ir vieszo gyvenimo 
pamatų, ant kurių remiasi 
visa žmonių gerovė ir pavie
nių ypatų pasitikėjimas ant 
savo ypatiszkų tiesių, pataria
me ministeriams ir kitiems 
vieszpatystės virsrininkams, 
idant jie prisiųstų mums sa
vo projektus, turinezius už 
mierį musų užmanymus įkū
nyti”.

Apgarsinimas tokio ukazo 
iszszaukė visuose Maskolijos 
sriežiuose nemaža sujudimą, 
apie ukazą pradėta visaip san- 
protauti. Vieni ųiato jame 
pirmynženginės partijos, va
dovaujamos finansų ministe- 
rio Vitte. pergalę ant reakci- 
jonierių, kurių galva yra vi
daus dalykų ministerisPlevė; 
kiti vėl stengiasi parodyti ,kad 
priežasezia apgarsinimo mani
festo yra valdžios bjaimė priesz 
nuolatinį neužsiganėdyjimą 
paežių žmonių, kurie pasta
ruose laikuose pradėjo vis ir 
vis taukiaus atvirus* maisztus 
kelti. Taigi to manifesto ir 
apgarsintų jame reformų mie
riu yra suraminti žmones ir 
prigesyti teip smarkiai besi
platinantį re voliutai j iszką ju
dėjimą.

Užrubeži niai ^nąnarchis- 
tiszki laikraszcziai, dėlei isz- 
leisto manifesto, pasiskubino 
iszgirti ir iszaugsztinti carą 
kaipo tikrą žmonių užtarėją, 
kurs apszauktomife reformo
mis net esąs susilyginęs su 
Vakarų Europoel civilizuo
toms vieszpatyfltėmis. Teip, 
žinoma, garsinti guli tik gar
bintojai caro,garbintojai des- 
potkmo. Jeigu c|.ras isztik- 
ro troksztųlabosavoprispaus- 

, tiems žmonėms, tiems milijo
nams engiamų ir jsznaudoja- 
mų savo pavaldinių, jeigu jis 
norėtų suteikti savo vieszpa- 
tystei konstituciją ir saurė- 
dystę valscziams, Itai vietoje 
garinimo menkos vertės „re
formų” ir glostymo žmonių 
prižadėjimais ant syk juos 
galėtų įvykdyti ir konstituci
ją pagarsinti. Ant to per 
daug didelių prisirengimų, 
prie dabartinių Maskolijos

trecziosioa francuzų respubli
kos Gambetta, kaip žinome, 
nereikalavo nė sanvaitės lai
ko ant paraszymo ir apgarsi
nimo konstitucijos Francuzi- 
joje. Petropilyj-gi žino nuo 
seniai, kad dabartiniu savo 
padėjimu žmonės neužganė
dinti, jie kelia maisztus, at
virai protestuodami priesz 
carą ir visą jo biurokratiją, ir 
kad toks despotiszkas vien
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- 
kumą įgyti. Taigi ir ant 
szito caro ukazo galima žiūrė
ti tik kaipo ant vieno iszdau
gelio męstų žmonėms kaulų 
ant suraminimo.

susitaikyti ir geru niekada 
nesusitaikys, o iš to ir kįla 
tas antagonizmas, ta neap
kanta vienų prieš kitus, ku
ri iš tikro su laiku gali per
eiti į atvirą kovą. Szvedija 
yra labiau atistokratiszka. 
liersiėmusi monarchistiszka 
dvasia, kuomet Norvegija 
yra pilnai demokratiška, 
neapkenczianti aristokratijos, 
ir geidžianti respublikos, o 
ne karaliaus valdžios. Kaip 
tie dalykai tolesniame savo 
bėgyje išsivystys, parodys 
ateitis. -

Th» Uthiianlan Weekly

Ezemtes a)l kinti of Job Prio- 
tina and traoalating in Ll- 

thuanian,. Polish and 
J fnsges.

Sabacrlption f z.oo Ht vmv.

A. OL8ZEW8KI,
924 33rd Si., Chicaffo, Iii 

Bub-Statlon No. «O.

• Szvedija ir Norvegija.
Nesusipratimai terp Szve

di jos ir Norvegijoj* ir neapy
kanta vienų priesz kitus gy
ventojų abiejų tų į vieną su
jungtų vieezpatysczių liku
tiniame laike aj«ireiszkia kas 
kart vis su didesniu smarku
mu. Nors negalima tikėti 
vokiszkų laikraszczių prana
šia vimams. buk su pavasariu 
viena vieszpatystės pusė, tai
gi Norvegija Szvedijai, ap
skelbsianti karę, tai vis gi 
negali užginczyti, kad tokie 
pagrasinimai isz abiejų nesu
tinkančiai 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 išnau
doti lygiai Szvediją. kaip ir 
Norvegiją. Mat tūlos dide
lės užrubežinės firmos, ypa
tingai francužiszkos ir holan- 
diszkos, apgarsino, kad, aky- 
vaizkoje tokio dalykų, stovio, 
jos negali priimti jokių pa- 
stėliavimų nė nuo Szvedijos, 
nė nuo Norvegijos kitaip, 
kaip tik už grynus pinigus. 
Kaip skaudus yra skandina- 
viszkai pirklystei toks užru- 
bežinių pramonininkų nuta
rimas, nesunku suprasti kiek
vienam, kurs žino, kuomi yra 
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- 
tysczių pasiuntiniai pradeda 
kas sykis su didesniu nepri- 
lankumu iszsitarti dėlei da
bar vieszpataujanczių santi- 
kių, o Maskolija, ta artimiau
sia besivaidinanczių kaimin- 
,ka, tik ir laukia tos valandos, 
kada nesikenczanczios 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 ginczų 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 viešpatystėse, 
vesti savą korespondenciją su 
svetimų vieszpatysczių valdo
nais. Suprantamas dalykas, 
kad Szvedija ant tokių reika-

Balkanų pussalis.
Nuo kelių jau mėnesių 

laikraszcziai garsino žinias 
apie reformas, kurias Masko
lija ir Austrija, drauge su 
pritarimu kitų didesnių Eu
ropos vieszpatysciių, turėjo 
perstatyti Turkijai Macedo- 
uijos 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 beemncziiis 
sautikius ant Balkanų pu- 
siausalio.

Krikszczioniszki gyventojai 
euroĮieiszkos Turkijos pro
vincijų Saloniki, Kossovo ir 
Monastir nuo seniai jau 
skundėsi ant biauraus gaspa- 
doravimo turkų, kurie su gy
ventojais pasielgdavo žiau
riausiu budu, turkiški uredi- 
ninkai luĮslavo krikszczionis 
ir neimisėdavo ant prieštara
vimų krikszczioniszkų urėdi- 
ninkų. Mokesnius nuo žmo
nių rinkdavo visada turkisz- 
ki virszininkai, kurie isz su
rinktų pinigų mažą dalį pa
šiurdavę į Konstantinopolį, o 
likusius visada savo kiszenįu- 
je pasilaikydavo, teip kad 
ant vieszų reikalų tose trijose 
provincijose niekas neĮiasi- 
likdavo isz žmonių sudėtų 
mokesezių. Krikszczioniszkų 
gyventojų neužganėdyjimas 
augo todėl kasmet didyn ir 
juo toliau, juo labiau jie pra
dėjo prisiklausyti raacedo- 
niškiems 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 vieszjmtystės labai ne gei
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 išeiti, juoveikiau- 
siai 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
veizėtąją ant 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 užveizdėto- 
jas turi pilną tiesą panaudoti

bet tie pa- 
nė grynai 
pakaktini, 
esą minė*

sanlygų, nereikia. Tvėrėjas į lavimų nesusitoiko, nenori

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 poli
cijos ir žandarmerijos, turkų 
valdžia turi Įutsinaudoti pa- 
gelba, suteikiama Jai svetimų 
vieszĮiatysczių. Žandarmeri
ja turi susidėti isz krikšezio- 
nių tose apygardose, kur gy
ventojai daugiausiai krikaz- 
czionys, ir iš mahometonų — 
kur tokio iszjiažinimo gyven
tojų skaitlius yra didesnis. 
Lauksargiai apygardose, kur 
gyventojai yra krikszczionya, 
turi būt teip-gi isz krikšezio- 
nių paskiriami. Kadangi 
gaujos turkiškų plėšikų j»er 
daug tankiai užpuldinėja ant 
gyventojų, yjiatingai krikš- 
czionių, ir dasileidžia žiau
riausių nedorybių, o pikta
dariai Į>aprastai iki sziol i«- 
silikdavo nenutausti, tai Tur
kijos valdžia turi būtinai iš
sirūpinti. idant toms nedory
bėms galą padaryti.

Esanti dabar kalėjimuose 
uždaryti jiolitiszki prasikaltė
liai turi būt urnai paliuosuo- 
ti. Visi mokeseziai. surinkti 
nuo tų trijų provincijų gy
ventojų. turi Įiasilikti ežia 
[>at vietiniams žmonių reika
lams aprūpinti, kaipo gi ir 
ant užlaikymo vietinės ka
riaunos ir išmokėjimo algų 
viršininkams. Jei nuo ap
mokėjimo visų vietinių iš 
kasezių dar kiek liktus, tai 
tąsyk likusioji dalis turėtų 
pereiti į centraiišką viešpa
tystės iždą.

Vienas oficialiszkas V indo- 
bonos laikraštis paduoda, kad 
tokios reformos persiėmtįsių 
revoliucijiszkomis idėjomis 
agitatorių neužganėdina. Bet 
vis gi, priėmus jas. Jeigu kil
tų kokie nors naminiai maiš
tai Turkijos Įiavaldinėse pro
vincijose, Europos viešjia- 
tystės atsisaką įsikišti į da
lykus ir su ginklu rankoj ge
syti maištus, jialikdainoe 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. • i

Suvienytos Valstijos.
Suvienytų Valstijų konsu- 

liūs Kanadoje, John B. Bitt- 
inger,gavo nuo savo valdžios 
papraszymą reikalauti dėmi- 
sijos. Jo vietininku bus pa
skirtas majorasEdwards. Iš
ėjo mat į aikštį, kad Bittin- 
ger niekur nemokėjęs savo 
vieszpatystės paslajiczių už
laikyti ir viską iszpliaukszda- 
vęs,kam reikia ir kam nerei
kia.

Paczto departamente perei
tą subatą įvyko ne menkas su
judimas ir visus paczto urėdi- 
ninkus, kurie ant savo urėdų 
žiuri kaipo ant pralobimo 
szaltinio, apėmė baimė. Pre
zidentas Roosevelt 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 ųuick”, kyšiais papirkę 
paczto vyriausybę, idant ta 
netrukdytų joms savo biaurų 
apgavystės amatą varyti. Už 
keletą tukstanczių doliarų 
vyriausybė nutarė, kad nėra

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

Pietinė Amerika.
Pereitą jiėtnyczią Venezu- 

elės valdžia pasiuntė dalį ka
riaunos nuo salos Margarita 
į aplinkines Campano, kurią 
vis dar turėjo užėmę Įuisikėlė- 
Hai. Tarp valdžios kariaunų 
ir pasikėlėlių įvyko smarki 
kova, kuri tęsėsi i»er tris va
landas. Galiaus pasikėlėliai 
likos apgalėti, 63 jų tojo ne
laisvėn paimti, tarp kurių 39 
buvo sužeisti. Priegtam val
džios kariaunoms pasisekė su
griebti keletą pasikėlėlių ka- 
nuolių ir daugybę karabinų.

Venezuelės valdžia šiomis 
dienomis iszmokės Vokietijai 
pirmą atlyginimo ratą, kaip 
tai likos nutarta tarybose 
EuroĮios vieszįiatyaczių su 
Venezuelės reprezentantais.

Anglijos kolionijų ministe- 
ris Chamtarlain pagrįžo iš 
savo kelionės Pietinėj Afri
koj į Londoną. Pasitikta jį 
su didelėms ovacijomis. Ka
ralius Edvardas pakvietė jį 
tuojau ant iszdavimo rapor
to iš atliktų savo misijų.

Colmbroj. Portugalijoj, |- 
vyko dideli žmonių maisztoi. 
Jie atsisako nuo mokėjimo 
valdžiai mokesezių, kadangi 
Įiatįs vargiai gyvena ir ant 
aprūpinimo savo locnų reika
lų pinigų neturi. Muštynė
se tarp sukilusių žmonių ir 
policijos trys y imtos likos už
muštos,o sužeistų laba i daug. 
Į sukilimo vietas valdžia 
siuntė kariaunos dalį.

Isz Lietuvos.

pa

Imz Vilniaus.
Elektriški žiburiai, kaip žino 

me, duoda daugiau šviesos negu 
karotinas ar gazaa, tuo tarpu Vil
niuje darosi priešingai: su įve 
dimu elektriškų žiburių nakties 
laike miestas pasineria g lioj tam
sumoj. Dalykas tame, kad elek- 
tr ški žiburiai dega ežia tada, 
kada ir be jų da galima apsieiti, 
taigi tik iš vakaro, priegtam su 
statyti j e ant tokių ulyczių, ku
rias vakare gerai apszvieczia krau
tuvių langų žiburiai. Apie 12-ffi 
valand}, kada gesina krautuvių 
žiburius, tęsyk gesina ir ulyczių 
elektrištus žiburius, ir tokiu 
budu ulyczios pasineria tamsumo
je. Pirmiau gaz} žibindavo be
veik per kiaur} naktį ir višda 
szvieš buvo, dabar-gi, nuo 12 
valandos, guli šu nors akis iazai- 
badyti. Dėl tos priežasties mies
telėnai labai neužganėdinti, ren 
giasi protestuoti ir reikalauti, kad 
žiburiai butų ilgiau žibinami.

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

Pabėgęs neseniai isz Trakų ka 
įėjimo plėšikas Bielkoveki, kurs 
buvo sūdo ant 4 metų į aresztan 
tų rot} nusūdytas, likos dabar 
Vilniuje sugautas. Policijos tar
nai rado jį vienoj kareziamoj be
geriant alų >u savo penkiais sėb
rais ir norėjo ant vietos juos su 
imti, bet Jie išsitraukę revolve
rius ėmė į policistus ūdyti. 
Po ilgos kovos vienog Jie likos 
apgalėti ir nugabenti į kalėjim}.

Vasario 9 dien} namuose Pet 
raškeyicziaus atidaryta tapo ant-

ra abrozų paroda, parengta Vil
niaus tepliorių drapgyttės. Iš 
viso išstatyta 220 abrozų.

Vilniaus dvstiszkbj seminarijoj 
aps nuodijo tarnaitė Vasilevska, 
kuri susirgus, per neat-argumę, 
iszgėre drignių vietoj daktaro su
taikytų gyduolių.

Lukiszkiuose, Narbuto namuo
se policija susekė slapt} gyvulių 
skerdynę.

Du Vilniauskomercijiszkos mo
kyklos mokytiniu, abu apie 14 
metų amžiaus, prisiskaitę Mayne 
Reido pasakų, užmanė iškeliauti 
į tirus psniszių atsitikimų j ieško
ti. Tam tikslui jie pavogė nuo 
švo tėvų pinigų ir,slapta iške
liavo — kaip jie pienam savo 
draugui iszpažino j Odes}, o 
isz ten į Palesti n} ir kitas Rytų 
žemes. Viri tėvų rupeecziai su
gauti ir sulaikyti savo jaunus at
sitikimų jieszkotojų} iki sziol ne
uždavė jokių pa-Mikmių. Turi 
bul juodu savo užmanymus ir isz- 
pildė.

ApmckescziaviniAe nejudinamų 
inieotuiių tuitų aekapcsioeė Lietu
von gubernijose -Uįuiet yra ■ši
toks: Vilniaus guMniijos miestų

111000 rublių; Kauno -— 65000 
rub.; Gaidino -h 72000 rub.; 
Minsko — 69000 nįb.; Mohilevo 
—- 600000 rub. . ir Vitebsko — 
105000 rublių.

Szįmet Lietuvoj! bus keletas 
parodų, parengtų 1u ų uki»zkų 
draugyt-ezių. Teij) antai Katei- 
niuoue t Ksuno gub») sėjo mėne
syj atsidarys paroda galvijų, 
kiaulių, pieninioląyatės ir viso
kių rankų iszdirbjnių. Panevė
žyje gegužio mėnesyje atsidarys 
žemdarbystės paroda.

Isz Kalnujų,H Raseinių 
pav

Pereit} rudenį p*r Marijos vardo 
•tlsidus svieto buvo daug; pa
moksi} sakė Raaeinių kamendo- 
rius kun. Tamotząitis; tik neži
nia, kam ir dėlkO|pnet>z pamoks
lu perskaitė evangehj} ir lenkiu
kai, rasit dėlto, kad į bažnyczi} 
būvu dvi ponios su hnliukais atė
jusios :,Selveslraitienė ir Jaučiu 
vienė; bet gerai žinau, kad 
jiedvi lietuviuk} kalbę labiaus ne
gu lenkissk} myli. Tai matyt 
kunigėlis esia apsiriko; bet mee 
vis-gi gaištumėm, kad savo, len- 
kiuk} kalbę neki»xtų,kur nuo se- 
nuolių-pi 
nereikės. T.S.rg.

Isz Prūsų Lietuvos.
’ Szilokarcziamoj laikytame su
sirinkime, liėtuvįszkoji konserva
tyvų Skyrimo Draugystė pastatė 
kandidatu į clėcoryslės »eim} 
(Klaipėdos įr i Szilokxi*cziamos 
paviecziams) p. Dovę Šaunių isz 
Rokaiczių. Užmanyta buvo da 
ir renegat} Macai u lį skirti, bet 
susirinkusiejie 400 balsais užma
nytu} atmetė. Lietuviai tikisi, 
kad iszrinkti savo pasiuntinį p. 
Šaunių daug vargo nebus, kadan 
gi vokiškiejie ąonservatyvai ža- 
d} iszvien su lietuviais eiti, o li
beralai savo kandidato visai ne 
statys, p. Šaunius turėsęs sau 
priešais vien riicial-demokratus.

Lietuviszzoe jgiedorių draugys
tės parengta Tilžėje szventė nuri 
sekė gerai tfcveczių susirinko 
gana diktas skaitlius. Apart gie
dojimų buvo dar ir perstatymas 
gyvų paveikslui isz Lietuvos pra- 
eitės.

Klaipėdoje užmanyta įkurti 
pigi} valginyczį}, kur betureziai 
galės už 10 fecįigių pietus gauti, 
o kiti ir už dyka.

KadangfTilfės elektros namai 
nesunaudoja visų iszdirbamų elek 
triškų spėkų ant miesto reikalų, 
todėl projektulojama nesunaudo- 
tas spėkas privesti gyvenantiems 
tarp Tilžės ir Ragainės fabrikan
tams ir laukininkams. Keli di
desnių dvarų valdytojai ant to 
projekto pristojo. Pagal priduo
tus iki šiol reikalavimus reikėtų 
nuvesti 380 mažų ir 14 didelių 
žiburių, 500 arklių spėkos elek
tros fabrikams ir nuo 3 iki 4 tuk- 
stanezių arklių spėkos laukinin
kystei. Pagal aprokavim} elek
triška vieno arklio spėka pre
kiuoja 1.50 markę, kuomet gyvo

arklio apėka prekiuoja 4.50 mar
kių ant dienos.

Laike paskutinio) vėtroa Tink- 
lininkų girioj, apie Skaisgiriua, 
audrom išlaužtas medis užmuszė 
du darbininku, o kitus du sunkiai 
sužeidė.

Staiga užėjusiejie tvanai Lib- 
gavus gyventojus labai išg}zdino. 
Naktiei laike, kada žmonės jau 
miegojo, urnai vanduo aptvindė 
visas ulyczia) ir pradėjo į namus 
veržtis, o apatinius gyvenimus 
visai užliejo.

Ant maskoliezko rubežiaus li
kot 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 
Kausat prie Szaknio, Užliekniuo
se”, ir 20 markių pinigais. ,

Arti Palangos jūrių vilnys Už
metė ant kranto vyro lavonę, ju
rininko drabužiuose.

Isz Londono.
Subatoje 21 vasario lietuviš

koji Szv. Kazimiero parapija kėlė 
balių. Sveccių atsilankė daugy
bė. Nežiūrint ant to, kad nė mo 
terų už dyk} neįleido, o turėjo 
užrimokėt 6 penus, skaitlius jųjų 
viršijo net vyrus. Svaiginanczių 
gėrimų nebuvo, per tai ir vyrų 
nebuvo perdaug. Balių dabino 
„Skripkelio kapelija”, kuri atsi 
žymi tuo m, kad netinginiauja, be 
perslojimo nuo pradžios iki pa
baigai griežia ir lai labai pigiai: 
nuo 5 vai. po pietų iki 8 vai. iš 
ryto už 10 ši L; anot žmonių 
tvirtinimo— „grajina išsijuosę”. 
Žinoma, žmogui šiek tiek apie 
muzikę ir šokius inmananeziam 
ne kas-žin kaip toki muzika pa
tinka, kur nėra terp polkos, vaico 
arba marszo jokio skirtumo; nors 
ausis ir drasko, bet kenežia dėlto, 
kad pigi.

Buvo tai pirmutinis parapijos 
balius, 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 praliejimo.

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

Kaip balių pasisekė sudavadyIi, 
teip pat galėtų būt ir su surėdy 
mu paežio? parapijos, jeigu tik 
visi kibtų prie to su apsvarstymu 
ir geru noru. Uždarbį nuo ba
liaus padėsi}, ško, į bank}. Tas 
gerai. Bet reikėtų teip-gi neuž
miršti, kad tie pinigai visada 
batikoje negalės gulėti, reikės juos 
kada nors išimti, reikės apmokė
ti užvilkt} už bažnyczi} skol}. 
Kas tai atliks — ar patįs žmonės, 
išrinktas jų komitetas, ar, gal, 
vėl paves vis} 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 budu apser- 
gėta parapija pasiliktų grynai 
lietuviszka ir neprivalytų daugiau 
vaidytis nė su kunigu, nė su 
augsztesne dvasiška valdžia* 
Tas Anglijoje yra galima įvyk- 
dinti labai lengvai, nes Katali
kiška Bažnyczia neturi ežia per 
daug privilėgijų.

Augštailis.

Paminklas daktarui Vin
cui Kudirkai.

Sztai jau pasibaigė trjs metai, 
kaip yra pasimiręs stropus darbi
ninkas, daktaras Vincas Kudirka. 
Paminėjimui jo nenuilsaus darba
vimosi ant dirvos lietuviškos 
raszteuybės musų visuomenė buvo 
užmanius pastatyti sziam didvy
riui paminklu, kaipo ženki} am-

žinos p'garbės užsitarnavusiam 
savo tautos sunui. Prasidėjo tam 
tikslui rinkimai pinigų kaip A- 
merikoj tarp musų taulieczių, 
teip ir paezioj Lietuvoj. Pabai
goj iszėjųsių metų prie “Varpo ir 
Uk.” redakcijas susirinko jau ga
nėtina 8um<, kekia buvo reikalin
ga pastatymui jeigu ne puosznin- 
go, tai tvirto paminklo amžinos 
garbės vertam Vincui Kapsui

Isz pradžios,-kuomet da skait
lius pinigų, kurio buvo galima ti
kėtis, nebuvo aiszkus, atlikimas 
paties statymo paminklo nebuvo 
visai organizuotas. Kiekvienas 
isz musų, kuriam rupėj» šis pa
minklas, nesziojori su savo pa
minklo projektais, bet daugumas 
iš jų tarėjo žūt i, nes ant pamink* 
lo tapo surinkta ukapie 250 rub
lių ne kokia suma ir reikėjo staty
ti paminki}.

Sztai pradžioj szių metų susi
tvėrė komitetas statymui pamin
klo, kursai atsimindama apie iš
teklius 10—-11 dienoj vasario p.m. 
parinko paminki}, kursai spalių 
24 dienoj ir tapo ant kapo a.a. 
Kudirkos pastatytas.

Paminklas reiškia s avė p nu
lauži} drutę ęžuol} daugeliu 
regiamų szaknų. Tarsi kokie 
nevidonai stengėsi jį iš žemių 
su szaknimis išrauti, bet tegalė
dami tai padaryti, nes juo gilyn, 
juo daugiau regiama szaknų, nu
laužė t} ęžuol}, ir nudraskė liku
sias szakas, kai-kur net su žievė
mis. Ant vienos iš tų nulaužtų 
szakų kaba keturkampė akmeni
ni lentelė su oekaneziu parašu:

Daktaras
VINCAS KUDIRKA 

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

Ir szrieea ir tiesa mus žingsnius 
telydi,

Tegul meilė Lietuvos dega mu
sų szirdise x

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.

Vincas Kapsas.”

Teip lai iszveizdi paminklas 
ęžuolui musų publicistikos Vincui 
Kudirkai. Virszui parasto vie
noj isz nulaužtų szakų bus įdėtas 
Vinco medali jonas, o aplink jį 
bus žemi kroteliai, paaukauti 
vieno tautieczio.

Ant pat viršaus nuožulnio }- 
iuolo nulaužimo iš to paties 
granito iškaltas baltas beržinis 
kryželis, matomas jau ieztolo. 
Augsztis paties paminklo be be
toninio pamato išneša du arši
nu ir 10 colių, patsai gi cementi* 
nis pamatas iki 4 colių. Pama
tas tapo uždėtas ant 1| aršino 
gilumos ir turi į šalis nuo ęžuolo 
po 4—3 colius.

Prie pastatymo ant vietos ya- 
žinėjo vienas inžinierius, kursai 
apžiurėjo kaip pamatų uždėjim}, 
teip ir patį pastatyme.

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

Tas paminklas buvo suderėtas 
pas vien} Vilniaus me i eterį už 
220 rubl. su nuvežimu ir pastaty
mu ant vietos. Už aukso literas 
priseina užmokėti 14 rubl, ir už- 
padirbimę medaljono apie^8 rubl. 
Prirokavus da išdavimus prie 
parvežimo ir pastatymo krolelių, 
apturėsime sumę apie 250—260 
rublių, kuri ir likos surinkta tam 
tikslui. Kuomet bus galutinai 
užbaigtas paminklas, komitetas 
mano nutraukti nuo kapo foto
grafiją, kuri} norėtų pbeziaus 
praplatinti. Užmanytas teipogi 
iszkilmingas pašventinimas pa
ties paminklo,ant kiek tik tai pa
velys sargyba vietinių policijos 
virszininkų.

Vardan komiteto. Berželis.

Kas negavo Kataliogo.
Vasario 24, 1908, visiems 

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

išleistojas.



£ Popiežiaus delegatasGuidi pa-

| Vokiet j»s ciesorius pa luo
ša vo nuo baus nė* of cierę Werne- 
rę Grauwert, kurį kar szka* sū
dąs buvo nusprendę- ant dviejų 
metų kalėj mo ui užmu‘zmę dvi-

| Anglijos karalius Edvardas 
žada 31 kovo iszkeliauti j Portu
galiją, kur jis per keturias dienas 
viesz&ęs pas karalių Carlos.

| Laikraazcziai p ra nesat, buk 
Tomske, Siberijoj, įvyko dideli 
studentų maisztai. Artesnių 
vienog apie tai žinių da trūksta.
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Nelaimes ant geležinkeliu.
Limon, Cal. Ant Rock Island 

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

-

te-
Su-

sziol mokėta jiems Iii50 ant die
nos. bet ui tai jie turėjo dirbti 
ne tik dienoms, bet pagal, reika 
lę ir naktimis, t»igi aprubeiiuoto 
darbo L i ko ežia visai nebuvo.

. Gaisrai. '
Denvzr, Colo. Czia sudegė 

keletas didesnių krautuvių. Ug
nies padaryti blėdį aprobuoja 
ant 100000 dol.

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

rai ir norą mokeatya už darbę 
mažos, bet dirbantiejie visgi nu 
ant pragyvenimo užsidirba, o

hz Wlikęs Barre, Pu.
Vietinė S.L.A. 35 kuopa 12va- 

sario parengė suMrinkimę »u pra
kalbami* ir dainomis. Žmonių 
buvo susirinkę* ne mažas bu-

r

Dabar 
ku- 
die- 
czia 
nuo

•----------j.-—L—=
i

Isz visur.

Farcįieris A- 
apie 20

Lošt (’reek, Pa.
Gana ilga* j«u laikas praslinko 

Czionai kaip apie misų kaimelio lietu-

t?|

VII. SuaivaSlavituM lenktsaku 
mm iali.Mtu HUMlvienylInio.

Pittsburge nuv 1—4 kcjvo atsi
buvo Amerikos Lmkų Socialistų 
Surivieayjimo Susivažiavimas. 
Ant susivažiavimo ptinuvo 16 
delegatų, reprezeutuojanezių 19 
socialietiszkų kuopų, isz kurių 2 
delegatų mandatai tapo atmesti 
(Klimowicz ir Helinski bz Chi 
cago*), kadangi jie reprezentavo 
lenkisskas social s’ų kuopas pri- 
gulinczias ne prie lenkų Susivie- 
nyjimo, bet prie Amerikonrizko* 
Sočia liktų Baltijos. S vai bosniui* 
Susivažiavimo nutarimais yra: 
Suv enyti L?nkų 8<>c. Siisiv. su 
Amerikoniuką Sjc. Partija su 

- pasilaikymu tiesos rėdytis savo vi
duriniuose organizacijos reik abi o 
se. Susivienyjimo organę ,,‘Ro 
botnik” palaikyti ir ani toliaus 
Chicagoje. Įvesti į Su-i v. kon 
stituciję muję pavagi afę, pala 
risntį aęnariams solidarizuoti su 
tarptautUzku Socialistiszku judė- 
j mu ;r su Lenkų Sočiai i it ų pro 
gramu sulyg Lenkijos įieprigul- 
mystės. Visos vienog Sus važia
vimo rezoliucijos iki sziiil da ne 
pagarsinto*.

Plesziku uipuoliniąs
Seaoka, Mex. Plė-zikų gau

ja uipudė ežia ant diliiano, ve- 
žanezio szeszia kelijun akus, \.ir 
visu* isz-kerdė, neiszskiriant nė 
-paties vainyczios, ir paskui visu* 
apvogę pabėga Plėsztkams su- 

' gauti pasiųsta buvo polic 
riaunoe skyrius, bet tie 
atgal nieko tiepcszę. 
ka.-žtn kur pasislėpė.

St. Lovį*, Mo.
dolf Kratus, gyvenantis 
mylių nuo Su Liuis, 11 dienę ko 
vo su kūju užmuszė s n o moterį 
ir szeszetę mažų savo vaikelių, o 
galiau* ir patsai sau galę
rė. - Galvažudystės priežastis ne
žinoma, bet arezitu fermerį pa 
žįstantiejie sako, kad tdrėję* jis 
proto sumiszimę gauti, nėsa szeip 
buvęs tai labri mandagus žmo
gus, darbsztus ir geriausi ame su
tikime su savo szeimyr a gyve
nę*.

Nenori teatru nedelioms.
Kunigužis Fr. Clay isz ] 

Yorko pradėjo smarkię 
prieszai peratatinėjimę teatrų ne
dėliotus. Jis žada apkeliauti vi
sas szalies legislaturas ir reika
lauti, kad jos užgirių įstatymus, 
uždraudiianczius loszim 
atrų nedėiiomis visbei 
vienytose valstijose. Kunigužis 
sakosi, kad jis reikalaujęz tokio 
uždraudimo ne dėlei neligiszkų 
pa žvalgų, tik dėlei to, kad jie 
sanjiuczięs var^zim* aktorėms 

Z ir aktorkoms, kurie net szvento 
mis dienomis neturi pasijsio ir y- 
ra priversti dirbti. '

Isz grabo atsikėlė.
; Niles, Mich.Žinoma* czia 
advokates Collins, kurs nuo kelių 
dienų sirgo, įpuolė ant galo į teip 
gilų miegę, juog jo giminaieziai 
misi i jo, kad jismumirė. Fa.-zaak- 
tas tapo graborius, kurs lavonę 
sudėjo į grabę ir jau rengiama 
buvo lydėti į kapus, kaip sztai 
numirėlis pradėjo krutėti ir ga 
liaus atsisėda Žmonės iszsigan- 
do Yr pradėjo laukan bėgti, bet 
paskui susipratę atvedė daktarę, 
kur* pripili no, kad menamas nu
mirėlis buvo tik į letargę įpuolę* 
ir kad jo liga nepavojinga ir veik 
pasveiksęs.

Jaunos vagilei*.
Rockville, Conn. Trys Tafto 

jaunos dukterys, kurių seniausia 
turi voe 12 metų, pradėjo lanky
tis pas savo kaimynus ir nematant 
vaginėti visokius brangesnius 
daigtus. 12 kovo jos vienog ta 
po sugautos ir suarcsztuotos, o 
pas jų tėvus padaryta krata. Su
rastas likt s czielas vežimą*, pri
krautas v s ikių brangesnių daig
tų ir paslėptas tuszczioj daržinėj. 
8uare*ztuota teipgi ir tėvę, kurs 
nors patsai nevogė, bet gavo duk
teris mokino vogti.

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

kianezio isz Neapolio į New Yor- 
kę laivo “Karamania” cholera nu- 

\ mirė 6 žmonės. Sveikatos komi- 
gorius Doty įsakė visus pasažie- 
rius ir jurininkus patalpinti ant 
salos Hoffmau ir ten laikyti juos 
teip ilgai, pakol sveikatos komi
sija ne isztm, kad nėra pavojaus 
įleisti juos į Suvienytas valstijas 
ir kad jie neužkrės czianykszczių 
gyventojų. Garlaivis Karamania 
taps nuodugniai dezinfektuotas.

Scachu partija telegrafu be vie
la.

Da amerikoaiszki milijonieriai, 
keliaudami į Europę susitarė at- 
loszti szachų partiję su pagelba

te'egrafo be vielų. Viens jų va
žiavo ant laivo Etruria, atrasi* 
ant Minetonka. Laivai plaukė 
70 mylių atokume vien* nuo ki
to. Palr.*ukimai figūrų" ant 
szachų lentutės buyo telegrafuoja 
mi nuo vieno laivo ant kito. Lo- 
aza tęsėsi 7 valandas ir partiję 
laimėjo milijonierius nuo Minne- 
tonkoa.

Ateivystės srove.
Pereitę sanvaitę vėl daugybė 

emigrantų pribuvo į New Yurkę. 
Garlaivis Phihde'phia atgabeno 
jų 390; garlaivis Umbria — 290; 
garhivisAmsterdam 37O;ant gar
laivio P* t r čia rand tai 1989 emi 
grantai. Isz pribuvusių ska tiiaus 
206 emigrantai likos sulaikyti 
ant Ellis Island, i?z kurių 61 dėl 
ligų ir kitokių pnežatczių bus su
gretinti atgal.

EvplioziJoM.
Olean, N.Y. Ant tavoriuio 

trūkio Erie geležinkelio 11 d enę 
kovo ekspliodavo naftos rezervoa- 
rai. Ekspliozija pagimdė ūgių, 
kuri urnai apėmė visę trūkį. Nuo 
ekspliozijos ir ugnyj pražuvo 14 
žmonių, o apait tų 26 ypat< s ly- 
zos sunkiau ir lengviau sužeisto* 
ir apdegintos.

H Pceblo, Colo. Czionai via 
nauji fabrikai atsiranda ir žmonės 
daugiau darbų gauna, 
pastatė nauję dr*tų fabrikę,
riame dalbai prasidės nuo 15 
nos balandžio. Darbę gau* 
apie 900 žmonių. Prie to 
gegužės mėnesio prasidės teipgi
dalbai nrujoae auksinėse darba 
vietėse, kur patilps »pie 400 dar
bininkų. Darbo diena tęsiasi czia 
12 vtd*ndų, darbininkai uždirba 
nuo $2 25 iki 12.75 ant dienos. 
L:etuv>ų gyvena czia nedaug, bet 
jie uždirba gerai ir todėl kai-ku 
rie turi jau ir bankose po kele'ę 
dobarių pasidėję.

S. Daukiza.

Žmogžudyste*.
Cambridge, Ma-s. Czia likos 

nugalabintos dvi merginės: Mc- 
Plee ir Morton, Galvažudystėj 
tapo nužiūrėtas tūlas Mason ir 
todėl pasodint* jį į kalėjimę. Da 
b*r vienog prie galvažudy*lė<* 
prisipažįsta jaunas, beveik da vai
kas, Perry, juodveidis Jis mat 
nenorįs, kad ui jo piktę darbę 
kentėtų nekaltas žmogus.

Kibkvvood, Mo. Juodveidis 
James Wilbert it-z Chieigos s u n 
kiai sužeidė savo paczię, kirsda
mas jai su kuju į gatvę, paskui 
norėjo pasmaugti savo uoszvę, 
suspardė savo sūnų,, nuszovė i»z 
karabino savo uoszvį ir pabėgo. 
Gali būt kad žmogus buvo pa 
kvaiszę* ir kadangi iki sziol poli 
cija niekur jo negali susekti, me
nama, kad turėjo kur nors patsai 
sau galę pasidaryti.

Watf.rbuby, 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 tukstanczių doliarų ant su
gavimo užmuszėjų. Kaltė žino
ma puola ant straikierių ir jie bus 
patraukti po sudu. S Irai k iena i
isz savo pusės renka pinigus ant 
apsigynimo ir parodymo savo ne 
kaltybės.

Belleville, III. Bes bovi- 
jant, 9 metų vaikas Fleming, už
pykę* už kę ten ant savo draugės, 
kirto jai akmeniu į galvę 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
klausę* pirm to savo senesnės se
sers, kurioj krutinės pusėj gulinti 
szirdis.

Flobence, \Va»h. Szioso 
aplinkose darbai eina gerai, gi
riote dirba kožnę dienę ir darbi
ninkai už dienos darbę gauna 
mokesties nuo >2.25 iki >3 00, at
sakančiai paghl darbę. Naujai 
pribuvusiam darbas czia nesunku 
gauti, kad tik kas nori dirbti. 
Uždarbiaujanczių giriose lietuvių 
pažįstu tik dvi ypatų daugiau tu
ri būt jų czia ir nėra.

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

2000 darb ninku, dirbanezių prie 
statymo laivų, pakėlė *traikęVien 
isz s mpatijoe savo saudra >gam*, 
streikuojantiems dirbtuvėse 
Town*end & Downey. Dirbtu
vėse Morse sustreikavo 700 dar 
binikų. Hobokene, N.J. 150 dar
bininkų, ant Shooter* I*land 300 
darbininkų.

•f Kansa* City, Mo.
sustreikavo 200 mareinistų ir jų' vius nieko negal m* buvo laik relis, kurie teip i*x prakalbų kaip 
pagelhininkų, dirbanezių Kantas raszcziuose pitėniyti, ttrsi jau ir isz dainų buvo užganėdinti, a-
City Suuthern geležinkelio dirb- išnyko viskas, ka* tik buvo pra 
tuvėse, reikalaudami padidinimo kilnesnių musų vyrų nuveikta ant 
mokesties už darbę.

aidėjimu kunigo Sutkaiczio. Jei 
tokie pasilinksminimo vakarai 
butų lankiau parengiami, be abe- 
ji'ii5* jie turėtų ne mažę vertę,ka 
dangi tokiu budu gal asu k tiek 
sulaikytų j:e mu-ų brolius nuo ne
geidžiamų jų darbų, kaip antai 
girtuoklystės ir kazyrsvimo isz 
pinigų. Musų kunigai pa prastai 
moka tik keikti žmones, kad jie 
girtuokliauja ir paleutuvjuja, bet 
keiksma:a žmonių nepataisysi,ant 
d> ros kelio neatveši, reikia czia 
panaudoti praktiszkesnį budę. 
Žmo/uš per dienę sunkiai nusi- 
dir’ę* reikalauja sziokio tokio su
raminimo, palinksminimo, kur jis 
galėtų nors ant valandos apie sa
vo vargus užmirezti. Nerasdama 
kitokių at*akantesnių pragumų 
ji* savo rupe-ežius skandina svai- 
ginaneziuote gėrimuose, saukom 
pa n i jos jieszko kareziamose arba 
prie kazyrų stalelio. Jeigu vie
toje to butų jiems suteikti kitokį 
'pasilinksminimo pragumai, kaip 
antai panaszus minėtam muzika 
liaaki vakar.i, draugi*zki susirin
kimai su pamokinanczioma pra
kalboms, vie>zos akaitiuyczios.etc. 
be abejonės kad tas užvaduotų 
žmonėms kareziamas ir to
kiu budu patrauktų juos pr.e blai
vesnio gyvenimo, prie dori*zko 
ir | roti»zko pasikėlimo. Gaila 
tik, kad muaų prak luesniejie,ap- 
szvie»te*niejie žmonės, musų va
dovai, ypatingai turinti v«s da ant 
imonių įtekmę kunigai apie tai 
ne*irupina. Kunigai keikia žmo 
nes už blogus darbus, bet keiks
mą'* juo* tik labiau sudemorali- 
suoja, o ne pataiso.

Bu ę* ant koncerto.

mažiau issleidus da po porę cen
tų ir ant juodos dienos atideds. 
Lietuvių gyvena czia apie pusant
ro tuksianezio bet gero sutikimo 
tarp jų nėra. Pa-kutiniame lai
kė pradėjo czianykszcsięi lietu
viai tveru pagalbines draugystes 
ir pritvėrė jų net apie 12, dary
dami vieni kitieme konkurenciję, 
girdami kožnas savo d ra ūgy s ę ir 
didindami piszelpę ligoje. Neži
nia tik, kaip ilgai tos draugystės 
įstengs užsilaikyti, kadangi per
daug padidinę pat»zelpa» vargiai 
g-lė* jaa Užmokėti sęnariam* su
sirgus Prie peiktiniausių czia- 
nykezezių lietuvių darbų galima 
priskaiiyti jų pamėgimę kazyrų. 
Loszdami kazyromia prakisza jie 
visus savo sunkiai uždirbtus c e n 
tus.o tame jiems padeda aaliunin 
kai, kurie su-itaię su visokiai* 
makleriais vilioja pas save tam- 
sunėlius ir ieznauduja juos iki 
paskutinio. Prakilnesniejie lie
tuviai bandė skųstis net miesto 
majorui, kad ji* rūpintus apie su 
laikymę sdiuninkų nuo jų nedo
rų darbų, bet majoras nieko sau 
i»z to nedaro nors buvo prižadė
ję* ieztvirkėlius suvaldyti. ■ Dra- 
aiaakas musų tėveiis-teipgi nesi
rūpina apie alitraukimę savo ave
lių nuo nepatogių darbų, bet kur 
jam ir rūpintis, kad ji* pats su 
saliuninkais sėbrauja. Lietuvitf 
kareziamų yra cz a visa* tuz na s, 
visas jas lietuviai užlaiko, aukisza 
joae savo pinigėlius, užtat ant si- 
vo apsiszv'etimo ir ant taut sakų 
musų leikalų mažai ka* paiso.

Molderis.

tautiszkos diivo*. Mat musų 
darbininkai iszkriko į ^tolymas 
vakarų saal s.o likuaiejie draugai, 
netekę prakilne-nių vadovų, patį* 
ant syk nesumanė kaip toliau* 
veikti: vieni neturi drąsos, ki- 

1SZ Oxfoni Fornes, N- J- tiems visai tautiszki reikalai ne 
Szi vieta yra apie 70 mylių ruP’» treti vėl tam 

nuo New Yorko į vakarus. Lie
tuvių czia visai, rodosi, nesiran
da ;yra apie porę szeimynų lenkų, 
apie 20 szeimynų slovakų ir be
veik tiek jau magyarų. Rshdasi

ISZ
Lietu viszku dirvų

i prakilnam 
darbui neatsakanti. Susieiname 
kartais, vieni kitu* gundome, kal
biname, bet nė vienas nieko neisz 
drįsta pradėti. Politiazkuoee da
lykuose vienog pasiseki

Tvanai.
St. Loui*,Mo. Upė Miisissip- 

pi begalo placziai iszsiliejo,paner- 
dama vandenyj net tolygiausias 
žemai stovinezias , apie 
linkės. Patvinys iszdraškė apie 
5000 farmų, padarydama tokiu 
budu blėdiee, kaip aprokuoja,ant 
5 milijonų doliarų.

Evansville. Vandens Ohio 
upės teipgi vis labiau kyla ir iki 
sziol 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 augsitesnes vie
tas.

Chicaoo, Ill. Pereitę utar- 
ninkę sustraikavo czia 2000 dar
bininkų prigalinczių į organiza- 
c ję Sheet Metai Workers Union, 
kadangi ko n trak torių organiza
cija Benorėjo susitaikyti su jais 
antnaujosmokesties skalės. Tępa- 
czię dien| pakėlė straikę teipgi 
darbininkai 6 didžiausių grabų 
dirbtuvių, reikalaudami 9 valandų 
darbo dienos ir pakėlimo mokės- 
ties už darbę ant 10 procentų. Iki

bar rengiasi iazleisti dvi broeziu- 
ias apie buvusį savo mokintinį, 
užvardytas: . „Vokiszkojo Drey- 
fuso prietikiai” ir., Mažas Viliu*”. 
Pulkauninkas Parodo visai sveika 
ir pilno proto žmogum.

kio gyvuliezko darbo gėdi jama
sis kareiva neįgavo tiek mo- 
ralizzkos dręecs, kad tę bestiję 
tiesiog ant vietos nudurti!”— su- 
azuko ant galo, apmaudu užside 
gęs, Bebel. <

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

8 dienę kovo bu|o Plymouth’o 
parapijea susirinkimas ir tapo nu
spręsta v* kas (nutarimai i«zraszy- 
ti isz protokolų žodis į žodį):

Užklausyma* parapijonų I: Ar 
visi ėsate užganėdinti isz rokun- 
dų statymo bsžnyežios ir klebo
nijos, kurios siekė '$20102.60c.?

Atsakymą* psrap'jonų: Visi e- 
same užganėdinti.

Užklausimas patapijonų 11: Ar 
visa parapija užvierioa, kad “In
surance” buvo tik 15 000 dol. 
ant bsžnyežios, klebonijos ir baž
nytinių ir klebonijos daigtų, ar 
reikalauja kad da sykį eit pas a 
genię, pas vyskup| ir į “courtę” 
peržiūrėt?

A'sakymas parapijonų: Nerei
kalaujame ir visi Vienu balsu už- 

I vierino.

Užklausimas parapijonų III:Ar 
pristojatė kad atjieszkot kores
pondentę, kurs Nr| 6 sr 7 “Lietu- 
vo*” nužemino kukiigę ir visę pa- 
rapiję, paduodamas visai mela
gi ngę korespondepe ję apie para
pijos reikalus?

Atiakymas: Visi pristojaine 
ir su kuszta s parapijos.

^Taigi da kartę praszome Ta
rnui ų, bukite teip malonus, pra 
ne-zkite kas raszė tę apszmeižian- 
cz ę musų parapija korespondeu- 
ciję, o mes busime užganėdinti. 
Su guodone, varde L et. Ply 
moutb'u-pkrapijoa

Kunjj. Ž lin-ks*.

(Apreikszli tikrę savo pravar
dę gali tik pats aiaiuntę* kores- 
pt ndenciję |x-eud(jnymąs; nė jo
kia ledakcija to dęn ti ue turi 
liestis, tę draudžiu laikmsztinin- 
kų ttikę. Tę kunigas Žilinską* 
gerai žino, kodėl kodėl reikalauja 
to, ko laikreszU* padaryti 
gali? Rd.) i

| į Helsiogforo, Finlandijoj, at 
vyko Abo audžiu pirmsėdi*Streng. 
Žmonės pasitiko jį su kaczių mu
zika, o vietzbucziai visai atsisakė 
jį priimti,teip kad Streng priver
stas buvo pas savo pažįstamus, 
pastogės jieazkoti. Mat kaipo 
audžiu prezidentas mieste Abojis. 
prieszai val>ę kitų audžiu, įsakė 
visus paduotus ant generalo Kai 
goradovo skundusiszkalendoriaus 
užbraukti. ^Kaigoradovas buvo 
skųstas už tai, kad jie, laike ėmi
mo rekrutų, paliepė kazokams 
plakti visai nekaltus žmones]- 
Už patsikavimę galvažudžiui 
Streng dabar yra labai žmonių 
nekeneziamas ir ant durių namų, 
kuriuose jis gavo pneglaudę, ant 
rytojaus rado prilipdy tę popierę 
su paraszu didelėms litaroms: 
“Czia gyvena iszdsvikas Streng.”

| Dalmacijos gyventojai ken- 
czia didelį vargę. Dėlei stokos 
duonos ir kitokio maisto tukstįn
oriai žmon ų valgo medžių žievę 
ir sziaip visokias žoles, kokias ga
li suresti. Austrijos ciesorius, 
norėdama duoti nelaimingiems 
žmonėms sziokį tokį uždarbi, įsa
kė pradėti tniayti senus ir pilti 
naujus kelius. Vindobonoj suki 
organizavo komitetas, kurs vargę 
kenczianiiema sušelpti pradės 
rinkti aukas. Prie to Kroacijos 
archeologiszkę draugystė, kad su
teikti baduoham* užsiėmimę ir 
uždarbį, žada pradėti kasimę vie
tų apie kaimę Plavno, kur tiki
si svarbias aicbeologams iszkasy- 
nas turaeti.

9 Karaliaucziuje kariszkas sū
dąs nusudijo ant 3 mėnesių į ka- 
lėjimę leutenantę Stetfena, kurs 
buvo skųstas ui muszimę karei
vių. Isz viso jis i-zpėrė 118 ka
reivių, tarp tų dvydeezimt pen
kiuose atsitikimuose kapojo jis 
savo pavaldinius pliku kardu. Ui 
tdkį žvėriszkę paaielgimę Steffens 
uiti tarnauja didesnės bausmės, 
bet priežodis sako: varnas var
nui į akį nekerti.

| Ugnakalui* Vezuvijus, Itali
joj, nepaliauja virti ir kartis nuo 
kario iszmeta isz.»avę* degan- 
czię masę. Jaucziaai tankus že
mės drebėjimai ir girdėtis pože
miniai griausmai. Žmonės vienog 
yra teip au *.uo apsipratę, kad vi. 
sai nemislija apie p v«>jų. Am
žiai i«zdildė isz atminimo nelai
mę, įvykusię 79 meluose po Chr., 
kada laspats Vezuvijus palaidojo 
visę miestę Pompeję. .

ralų nauj s vyskupystes ir apso
dinti vyskupais amerikonais. Ke
turios vakuojanczios vyskupys
tės turėtų būti a|»sodintoe dviem 
amerikonai* ir dviem cziabuviais 
vysk u pa i*. Delegato proponucjami 
kandidatai e*ę ieztkiami Suvie
nytų Valstijų pavaldiniai.

| Francuziszkas laikrasztis 
,,Soir” pranešta, kad buria tuare
gų, Kavra apskntyi, (Afrikoj), 
užpuolę* ant purto Prad e, bet 
stovinti* ten francuziszka* gar
nizonas užpuoliku* atmuszęo. 
Septyui f>ancuziszki kareiviai 
kovoje likos Užmuszti, o du ofi- 
cierai sužeisti. f

I Anglijos karė* ministeris pa 
reikalavo nuo parlamento pasky
rimo 170 milijonų doliurų ant už
laikymo kariaums Tokios jau 
Mimo* reikalauji ir kari»zkos lai- 
vynės minisleris. Visiems isz- 
kaszcziame pridengti dabartinis

pi.rt vieno tik kunigo szvogerio, 
kurs norėjo iaz^zaukti laike*u*i- 
rinkimo triuk-zmę.Jo užmanymą* 
vienog jam nenu»irekė ir pat* tu
rėjo svetucę su gėda apleisti. Už
sibaigus prakalbom* ir dainoms 
buvo ’aikytas kuojoi susirinki- 
mss, ai t kurio prioirsszė prie S. 
LA. 17 naujų t-ęnarių, bet i»z tų 
po vien j doliarę užsimokėjo tik 
16. Taigi mu«ų kuopa pasidau
gino tę dienę ant 16 naujų -ęna 
rių. įženga aut prakalbų buvo 
10 centų nuo y palos, pertai visi 
susirinkimo kaistai likos pilnai 
apmokėti. Aut mu-lf tautiszkų 
reikalų sumėtėme isz viso 3 dol. 
90 centų, isz kurių pusė turi eiti 
ant e nanezio* į augszteenius 
mokslus lietuviszko* jaunuome
nės, kita pusė ant kankinttnių.

Kuopos prez. W. E- Baziltus.

| RevUiucijiszla propaganda 
nuieškojo kariaunoje vi* ir vi* di Anglijos randas reikalauja isz< so 
de-.nį pobūdį priitna, 1 
karė* ministeria Kuropatkin įsi
leido dabar net slšptę t«me daly
ke cirkuliaię., Cirku litras v ienok 
pateko ir į revoliucionierių ran
kas, kurie tuojau savo laikrasz- 
csiuosejį apgarsiųa I-z cirku
liaro pasirodo, kad propaganda 
atkreipta bu'one tik į .oficieru* 
ir kareivius isz lauko pusės, bet 
ir paezioj kariaunoj susikūrę yrę 
revoliucijos propagandos židiniai. 
Ekatennoslavo lęib grenadierių 
pulke tę propagahdę vedė cziela 
kareivių organizacija po vada
vieno savo draugo Alszanskio. 
Toliaus, laike tidnėjimų dėlei
kaimieczių maisztų užėjo į aiksi- 
tį, kad Įmonėms daliję* yvairias 
revoliucijiszkas brosziures oficie- 
ras 132 Simferopoliszko pulko 
Paako. Pasiremdami ant to cir
kuliaro yvairių pulkų virazinin 
kai iazleido visokius padavadyji- 
mus, turineziu* už mierį besipla
tinantį judėjimę gesyti. Teip an
tai Mohilevo, Lietuvoje, brigados 
komendantu pavelijo į miesię į- 
leiati tik tokias pavienes ypataa, 
kurios pasirodys pilnai isztikimo- 
mia. Prie to daromos tankiai ne
tikėtos kratos pas kareivius, kaip 
antai nesykį jau atsitiko Senapi- 
lyj ir Panevėžy j. Pastaram lai
kė pas juos, teisybė, nesurasta jo
kių uždraustų rasztų, bet visgi 
kareiviai kai kur gavo pliekti ui 
skaitymę cenzūruotų legaliszkų 
knyguczių be ypatingo savo vy
riausybės daleidima

teip kad | milijonų doliarų. Suma ta, 1
•vt_ kaip pasirodo, virszij* spėkas' kovoj d-ro Ayre isz Liem-burg. 

žmonių mokauezių vieszpatystei 
mokeacziu* Kadaisi John 
Bright pasakė, kad randa*, kuis 
kasmet iszduoda daugiau per 350 
milijonų doliarų, turi būt panai 
kinta* Dabartinis Anglijos ran
da* užduoda daugiau negu dvigu
bai tiek!

Tuomi mat kaizeris panaikina 
bausmę už užmuszystts, ' padary
tas dvikovoj.

| Szisurinėje Queeu*laūdū 
lyj, Australijoj, pereiti utarnik| 
siautė baisu* cykjonas, kuriame 
daug žmonių pražūva Liike 
audros Townsvillėj sugriuvo vie
nas ligonbutis ir užmm-zė szeszis 
žmones. Dažnyežios, mokyklos
ir szeip paprasti uamai į griuvė
sius pavirto.

mums 
Prieše 

rinkimu* p. Pužauskas pradėjo 
agituoti tarp lietuvių, kviesdama 
juos laikytis vienybės ir neparai- 
d uot i poli t iszkoms partijoms. At 
sirado pritarėjai, kurie neaigailė 
jo triūso, kad tik lietuvius į su 
pratimę atvesti ir darbas t*a ant 
niekų nenuėjo. Pastatyta* kan
didatu ant supervizorio mokyklų 
p. Feliksas Pužauskas, lietuvis, 
tapo ant tn urėdo berinkta*. Pa
sirodo mat, kad mes turime pa- 
jiegas ir tik reikia jas suvienyti, 
kad kę nors nuveikti. Be abejo
nė* kitais metais nereiks jau tiek 
darbo paneezti, kad pastatyti sa
vo tautietį ant bent kokio urėdo. 
Anglai, pamatę lietuvių eolida- 
riszkumę ir pajieg*s, priešą rin
kimus bandė jas suardyti, bandė 
papirkti alum ir kyaziais, kaip tai 
būdavo 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 politikieriai savo alų 
patįs įsigeria. Ko lietuviai rei
kalauja — tai sau irsavo vaikams 
vakarinių mokyklų, o kad tę sau 
iszkovoti, jie stengsis į mokyklų 
užveizdę sivo tautietį iazrinkli. 
Ir rizrinko.

Kovo piimę dienę susirinkome 
į vienę grįczię apie 8,vyrai ir tu
rėjome terp savę* draugiszkę pasi 
sznekėjimę apie yvairiu* musų 
gyvenimo reikalus. Pasznekose 
atsiminėme ir apie lietuvirzkus 
darbininkus, patekusius į masko 
lių nagus už žadinimę isz miegų 
savo brolių ir platinimę apsavie- 
timo, o dabar kenezianrzius var
gę kalėjimuose ir Siberijoj. To
dėl ant suszelpimo nelaimingų 
kankintinių 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 paei
to kasztų, kankintinių komiteto 
kaseriui p. A. Olszewskiui pa- 
siuneziame 7 dol. 63 centus. Vi
siems aukavusiems sudedame, 
varde kankintinių,azirdingę acziu.

Aukų rinkėjai:
M. Roczkus, J. Kalvaitis.

czia geležinės rudo* kastynės ir ; «įmel »zi» ta* nuveikti, 
pecziai užkastai rudai tirpinti. 
Darbas vienog sunkus, užmokes
tis visai menka: maszinistas po 
žeme už 10 valandų darbo dienę 
gauna vos du doliarų, lioduoezius 
— 1.75 dol. Dirbantiejie ant 
virszaus darbininkai dirba papras 
tai po 12 valandų per dienę ir 
už tai gauna užmokestį nuo 1.25 
iki 1.75 doliarų. Szioee kastynė 
se darbas mažu kiek yra sveikes
nis negu anglių kastynėee,kadan- 
gi jokių dujų nėra, bet už t ii 
daug sunkesnis. Prikrovę* veži- 
mę turi pats jį nustumti prie sky
lės, taigi žmogus tun atlikti savo 
ir mulo darbę. Darbininkų uni 
ja susitvėrė czia tik pereituose 
metuose, 26d. liepos, ir iki sžid 
da nė pusė darbininkų į ję nepri
klauso. Dėlto kompanijoms ir 
smagu laipioti ant darbininkų 
krutinės.

Kovo 6 dienę. apie 8 vsl. ryt
mety j sugriuvo siena naujo ES & 
J. kompinijos namo, kuriame tal
pinos! inžinai ir gariniai katilai. 
Griūvanti siena palaidojo po sa
vim du darbininku: peczkurį Jo
nės, anglę, ir jo pagelbininkęDa- 
niel Magyar, vengrę. Pirmęjį 
iszkasė iėz po griuvėsių į porę 
valandų, antręjį vienog ne greit 
surado, perdaug giliai buvo griu
vėsių užverstas. Namas yra sta
tytas pabaigoj pereitų metų, sie
na turėjo pusantros pėdos storio 
ir apie 40 pėdų ilgio, isz vidaus 
vieuog neturėjo jokios atramos ir 
vietoj cemento ir vopncs panaudo
ta buvo plytų suklijavimui pies- 
ka. 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.

Isz Pittsbnrg, Pa-
Vasario 22 dienę vietinėj 

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

Lahzkas I Redakciją.
MALONUS PONAI:

Isz patalpinto “Lietuvoje” ma
no laiszkelio į redakciję asz ne la
bai ėsu užganėdintas. Laiszka% 
iszrodo lyg kokiu iazaiteisinimu, 
tuom tarpu, kad asz savo laiszke- 
lyj klausiau Tamiatę, kas raszė 
6 ar 7 nr. “Lietuvos" melagisskę 
korespondenciję apie Plymouth’o 
parapijos reikalus; ir kodėl Jus, 
uepersitikrinę ar tai teisybėarue, 
tuoj ję patalpinote laikrasztyj? 
Asz norėjau kad duotumėt ant tų 
dviejų klausymų sziokį ar tokį 
atsakymę, o Jus mano laiszke ap- 
leidote kelias tarmes ir padarėte 
tę, kę asz vis:szkai ne giislynau 
daryti. (Isz laiszko iazleisti vien 
privatiszki reikalai ir tas, kas bu
vo per laiszkę praneszta. Rd.)

Girdėjau kad Plymouth’o pa- 
rapijonai Tamistoms teipgi yra 
raszę,melsdami kad pasakytumėt, 
keno tai buvo korespondencija? 
ir jie atsakymo negavę. (Para- 
pijonams atsakymas tas pats tin 
ka kę ir klebonui, kadangi jie 
juk iszvien veda parapijos reika
lus. Jų atsiliepimas patilpo tam 
paežiam “Lietuvos” numeryj.Rd.)

Jeigu asz ir mano parapijonai 
prižadėjome Tamistoms kad ap- 
szmeižėjo, jei jo pravardę lazduo
site, į sudę neskųsime, b vardę jo 
norime žinoti vien dėl to,kad ap
turėtu aarmatf už melagystes, tai 
nesuprantu, kodėl jį alėpiate? 
Matyt Jus norite, kad 
jis Jums ir daugiau apjuodi- 
nimų paraszytu. Slėpdami, jį ir 
kitus tokius tik padręainate. Tai
gi, o vis kalbate apie pataisymę 
iaztvirkusios Amerikoje lietuvisz 
koa laikrasztystėsl Tokiu budu 
taisydami nepataisysite. (Mes 
norime, kad korespondentai 
mums prisiųstų teisingas žinias, o 
ne apazmeižimus, bet kę gi dary
ti, kad tę užduotę teip mažai ko
respondentų supranta. Ar slėpi
mas pseudonymų 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

| Vokietijos parlamente socia- 
listiszkas pasiuntinys Bebel smar
kiai kritikavo praktikuojamas vo* 
kiszkoj armijoj nedorybės. Į*i- 
vieszpjtavę* tarp oficierų papro
tys dėlei menkniekių galabintis 
ant duelių esęs prieszingas mo- 
raliszkumui, religijai ir esantiems 
įstatymams, o vienog pats kaize
ris pnpažįstęs, kad dvikova esan
ti neatbūtina reikmenė armijoj ir 
dovanoję* bausmes nusūdytiems 
už galvažudystę nficierams. To
liaus Bebel užsipuolė teipgi snto- 
ficierų ir unteroficierų už žvėriszkę 
pasielgimę su paprastais karei
viais. Seržantai paprastai ran- 
dę sau didelį priimnumę skaldy
me au*ų ir badyme panosių jau-, 
n:ems rekrutams, r Daugiausiai 
turi nukentėti silpnaproeziai, pu
siau idijotiszki rekrutai, kurie vi- 
siszkai neturėtų būt priimami į 
kareivius, kaipo ligoniai, jeigu 
militarizmo manija nebūtų apvil- 
kusi migla kareiviszkų daktarų 
protę. Buvo atsitikimas, kur 
seržantas privertė jaunę ka
reivį iszsižioti, o paskui spiaudė 
jam tiesiog į atidarytę burnę! 
“Stebėtis tik reikia, kaip ant to-

| Oficialiszkoe st «t;stiszkos ži
nios, paduotos Anglijos parla
mentui parodo, kad.skaitlius iss- 
keliavusių isz savo tėvynės airių 
pereituose metuose buvo 40401. 
Bėgyje paskutinių penkių detzim- 
czių metų iszsikraustė isz Airi
jos ant visados keturi milijonai ir 
szimtas tukstanczių gyventojų. 
Dėlei te'p didelės emigracijos su 
laiku Airija gali visai be gyven
tojų pasilikti, todėl Anglijos val
džios apmislinėja dabar, kokiu 
budu tę iszeivystę, jeigu jau ne 
visiszkai sulaikyti, tai bent suma
žinti.

| Peterburge policija susekė ir 
auaresztsvo vagilių, kurs neseniai 
įsilaužę* į szv. Izaoko katedrę pa
vogė isz stebuklingo abrozo dei
mantus ir kitus brangakmenius 
vertės apie 50 tukstanczių rublių. 
Vagilius pasirodė beesąs sunumi 
vieno popo.

| Pas rodo, kad Vokietijos kai
zeriui vis ne daugiau, tai 
bent vieno szulo trūksta. Pasi
kvietęs tūlę franeuzę į pagelbę, 
jis pradėjo knistis po visokius se 
nūs dokumentus, savo pranokėjų 
paliktus, ir būtinai nori susekti 
savo gentkartės pradžię. Ir sztai 
dabar jis apreiszkė, kad suradęs 
tikrus faktus, juog tiesia linija jis 
paeinęs nuo dviejų szventųjų: 
szventos Elzbietos ir szvenlos 
Jadvygos.... Na, butų pasakę*, 
kad tiesia ar kreiva linija paei
nęs nuo Jievos ir Adomo, tai bent 
niekas nė neabejotų.

| Czekijoj ir Saksonijoj 5 ir 6 
dienose kovo buvo smarkesni že
mės drebėjimai. Glaslico 
gyventojai apleido namus ir 
iszbėgiojo į laukus, kadangi na
mai pradėjo judėti ir baisu buvo 
juose pasilikt, kad neužgriūtų.

! Vokietijoj kilo smarkus ju
dėjimas, pr ėringas įleidimui at
gal jėzuitų. Eeraose, Saksonijoj 
ir Bavarijoj rengiami skaitlingi 
žmonių susirinkimai, ant kurių 
atvirai protestuojama prieszai į-a 
sileidimę jėzuitų. ,

| Amerikos kapitalistų sindi
katas nupirko Szvedijoj vario' 
kastynes, gulinezias netoli Tor- 
nelakb, už kuriu užmokėjo ketu 
ris milijonus koronų (apie 550 
tukstanczių rublių). Yra tai pir
mas nueidavę* amerikoniazkiems 
kapitalistams geszeftas toje sza- 
lyj, kadangi iki sziol Szvedijos 
landas stengėsi visoms pajiegoms 
godžių Amerikos kapitalistų į 
savo vieszpatystę neįsileisti. Nu
sisekus pirmiems bandymams, be 
abejonės jiems ant to'iaus bis jau 
lengviau savo ekspliotacijos liz
dus Szvedijoj krauti.

E Buvęs kadaisi kaizerio Vi
liaus mokytojas, pulkauninkas 
S dney O’Danne pabėgo isz be
protnamio ir rengiasi iszkeliauti 
į Amerikę. Jis ginasi, buk esu 
sveikas ir bereikalo jį ciesorius 
laikęs beprotnamyj. Būdams 
Viliaus mokytoju, O’Danne tan
kiai savo ciesorįafckam 'mokinti
niui žandus apslfeldydavo, o da-

*e* Garsus iszradėjas vaisto 
nuo difterijoe, profesorius Beh- 
ring dabar vėl apgarsino, kad jis 
iszradęs nauję vaistę džiovai gy
dyti, ar bent nuo džiovos apsau
goti. Naujai iszrastę seru m jis 
įszmirksztęs szimtui galvijų po o- 
da ir paskui įleidę ygyvus džiovos 
baciliua, bet nė vienas ' gyvulys 
neapsirgęs, įleisti džiovos baciliai 
ne tiktai nesiplatinę, bet urnai iaz- 
nykę. Toliaus profesorius tvir
tina,buk jo naujai iszrastas aerum 
vis'azkai apsergėja vaikus nuo 
džiovos ligos ir iszgydo nuo tu- 
l>erkulų. Suaugusių vienog ne 
iszgydo. Profesorius Behring sa
ko, kad džiovos liga nesanti pa- 
veldėjama, bet kiekvienas žmo
gaus organizmas turįs pasiduoti 
džiovai teip, kaip ir kitoms li
goms.



vis

nustoja gimdžiusios ir t t ? De
das tas viskas teip dėlto, juog 
smegeus tokių merginų nuo pat 
jaunystės apsisunkina su daugybe 
žinių, atminti* kamuojas, mintis 
per anksti persivargina v šokio
mis sausomis Ir nenaudingom s 
žiniomis ir ant galo jų nesustip 
rėjusiam organizmui priseina nu
stoti teip daug gaivių spėkų, kad 
nėr kę nė kalbėti apie atlikimę 
veislės darbo! Vyrams atseint 
sulyginant mažiaus atiduoti mais
tingų sulczių ant iszdirbimo vai 
šių, vienog ir ant jų padaugintas 
proto darbss (o daugiausiai moks- 
liszki užsiėmimai — kaip mate 
matika, ti oz< fija) uždėda neisz- 
braukiamę ženklę. Užtėmyta 
yra, juog žmonės, kę karsztai 
už?iima proto darbu, palieka po 
savę; mažai arba visai nepalieka 
vaikų. įsa viso raito matome, 
juog „blogas maitinimu ir įtemp
tas fizirakas ir dvasiszkas darbas 
susilpnina žmogau* veislingumę”.

Tai gal, pasiremiant ant to,kad 
blogas maietas ir sunkus tiziszkas 
darbas pamažina veislingumę, -ir 
pasistengti, idant viskas pasiliktų 
teip, kaip yra? Juog jeigu dau
gumas žmonių maitinsis tuomi, 
kas tie paklius, jeigu jie knups po 
tankiausių darbų uasz‘a, uaikin* 
savo energiję, tai tas tik iszei* 
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 padirė 
savo, t. y. pamsžino veisliugumę. 
Kas gi bus toliaus? Kova už bu- !
vį truputį nutils, nes konkurentų mas kaipo karsztas mylėtoji* lie 
skaitlius ant gyvenimo arėnos pa- tuvystės. Lietuvirakę kalbę ji 
simaiins.
vehti: tie, kuriems pirmiau buvot huto galima, stengėsi 
sunku gyventi, pradės dabar ge- motiniszką kalhę vaitoti, 
riau maitintis ir maž au eikvoti ,n* paragindama* ir

perdaug didžitm besidauginimui 
Įmonių ir sutvertai per tę kovai.

Viskas saitas — svajojimas, pa* 
sakysite. Tebūk ir teip. žmo 
gaus pareiga yra irapildyti ratuos 
svajojimus, padaryti, kad idėjos 
įgautų viršau, kad ssviest iszsi- 
platintų visur, o bus Įmonėms 
lengviau* ant svieto gyventi!

Apuokas.

Nekroliogas.
Ant Siberijos geleiinkelio ties 

stacija Bogotol, 3 d. rugpiucaio 
pereitų meių tapo uimusztas Ry
gos polytechnirakos mokyklos 
studentas lietuvis Motiejus 
D e m i k y s, kurs ten, kaipo 
iniinierius, praktikavo aut tęvo- 
rinio trūkio. Mat puslaukiniai 
tolymos Siberijos gyventojai, no
rėdami apvogti trūkį, iszsukinėjo 
geležinkelio rėles ir dėlei tos prie 
lasties įTyko katastrofa, kurioje 
drauge su Demikiu pražuvo ir 
trūkio maszinistas. Demikį pr '.- 
slėgė nuszokęs nuo rėlių garinis 
katilas, nulauidsmas jam raukę, 
galiaus, trukus garinei 
nelaimingu jaunikaitį 
garai suvirino.

Velionis paėjo isz
kaimo, Naumiesczio 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 
jau tuojau pešt jo į polytechni*z- 
kę in«titutę. Būdams studentu. 
Rygoj j's v siems buvo gerai žino-

kiszko fondo, Btinyczia kaipo 
palaikytoja vergijos, Streikai ir 
sutaikinimas ir keletas žinių ira 
visur. Norinti jį gauti turi kreip 
lis prie V.Misteikcs, 95 Canalport 
avė., Qh csgo, III.

Etimologija arba mokslas apie 
žemes tautas. Pagal D-rą M. 
Haberlaudta ir Letourneau sutai
sė Bsernas. Turtu ir 
“Lietuvon”, Chicago, UI. 
Pusi. (MiN.

Vitas szis veikalas
spaudinosi “Lietuvoj'*, taigi skai
tytojai turėjo progę sd juo apsi- 
pažinti. Dabir padaryta jo at
spaude atskiroj knygoj.

mpanda
1903.

pirmiau

Vietines Žinios.
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trubelei, 
iszsiveržę
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Tamsumas žmonių 
nelaimes priežastis.

(Psgal Bpencer’į).

Skaitlius žmonių kumety 
į -didina*, taigi *uga skaitlius no-
‘ riuciių valgyt i, gert i, veiatie*, ra

gauti gyvenimo linksmumų! 
Bet angrata jiems ant svieto. 
Kova už gyvenimy kas karty asa- 
trinas- Nelaimė ir sunkus gyve
nimas *[>*udžia, kovos įrankiai 
daros via gudresni; reik visuomet 
aaugoties, reikia kitam kojy pa- 
kiezti. je'gu nenori, kad tau kas 
nep>kiratų. Sunku aun
ku gyventi. O jug be ve1 k viskas 
įvyksta dėl 11, juog konkurentų 
aka tlius auga greieziaus, negu 
gyvenimo pnvolėa. ( _

Kodėl tai teip yr, gal patįs 
žmonės tame kalti? Gal tai ne 
„geležinė gamtos tiesa”, bet žmo
nių tamsumo resultatas?Gal būti; 
bet vis gi negali užginezyti liūd
no f *kto tebesanezių terp žmonių 
asztrių sant kių. Juo toliaus 
prijsi stve žiuri, juo daugiau isz 
rodo būtinai reikalingu daiktu 
enstibdyti ty tylineziy, bet be 
szirdiiy kovy, ty paslapty žmonių 
neapykanty vieno priesz kity. 
„H omo h- o mini lupus” 
— U 8)bė,^amžinis sutverta, tam
sumu ir neturtu stiprinama! 
Kaip gi jy isrnaikinti? Jug ne 
gerumas įsmigęs giliai į žmonių 
prigimimy, ir isznaikinti jį gali
ma tik pertvėrus žmogaus prigi- 
mimy. Reik sulaikyti žmonių 
skaitliaus augimy, reik, kad kas- 
mety gimstanezių skaitlius neper- 
virszintų mirsztanczių skaitliaus, 
reik žmogaus veislingumy suma 
žirni.

Bet kaip szily a’s'ekti? 
nesekti didžio M a I t u s ’o 
t* r i lės, kursai, kaip žinoma,
komendavo „protingy užstlaiky- 
my”? Neturtėliai! apsunkinti 
darbo ir prislėgti vargo, tai jums 
ezit s „protingas užsilaikymas” 
pri-iulomas! Jų* turite aukauti 
save vardan tų žmonių, kuriems 

- nėra reikalo „užsilaikyti”, ku- 
riems nėra reikalo bėgti ant tur
gaus darbo jieszkoti, rupinties 
apie algos paaugsztioimy, apie 
darbo d.; e a os sutrumpinimu ir 
tt.... Bet liriszkam palocui 
czionai ne vieta, — geriau grį-zi 
me prie savo klausimo. •

Isz bioliogijos yra žinomo* szi 
tes tiesos veislingumo-

1. Vei U ngumas prasideda ta
da, kada organizmo augimaa ir 
Hziszkaa lavinimas eina galop.

2- Juo geresnis yra maistas, 
juo stipresnis it geresnis būna or
ganizmo vęislingumas;

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

Darodinėti, juog žųiogu* įgau
na „ly t isz ky subrendimy” tadi, 
kada jo augimas ir fiziszkas lavi 
n imas baigia", darodinėti szity, 
man rodos, nereikalinga. Negu 
galima duoti paveikslų keiety. 
Afrikos Hotentotai yra labai blo
gam materialiszkam padėjime: 
dirba jie daug, o maitina* 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 
gyveuimy. Norėdami rasti mais 
ty, turi daug ir ilgai dirb'i. O 
ky jie valgo? Szaknis, kirmės, 
vabilus, medžių vaisius — saitas 
jų maž maistingas ir sunkiai per- 
vinnamss maistas. O >r ty mais- 
ty uevisuomet jie gauna. Isz 
kur-gi gal gauti jų žmonos szity 
maisty, katras eitų ant jų vaisių 
maitinimo, jeigu labai tankiai pa- 
<zios netur ky valgyti. Visos 
tos rasos labai silpnai veislių gos. 
Kafrai gi, kurie užsiima gyvulių 
auginimu, valgo mėsy ir pieay, 
yra labai veislingi.

Statistika leidžia mums iazves 
ti, juog dirbanezios luomos mer 
gėlės per tai vėliaus iszsilavina 
lytirakai, negu vidutinės luomos 
mergelės, kad per daug darbuo 
jas fiziszkai ant visokių fabrikų, 
farmų ir 1.1 Kas netik daug 
darbuojas, bet ir dar blogai min
tamas negali nė turėti sivyjė pa
kaktinai energijos, reikalingos 
užmezgimui ir užauginimui vai
siaus. Vienu žodžiu, darbininkai 
abelnai tur mažiau vaikų, negu 
vidutinė luomą. Bet azitai augsz- 
teanės luomos — jot teipogi ma
žiaus veislingos, negu v.d utinės. 
Jų merginos maitinas jug gerai; 
jų gyvenimas geras; jokių rūpės 
etių apie ryty dieny jos daugiau
siai neturi, teip kad visos szitos 
sflyfco*. todos, turėtų padidinti 
veislingumy! O iszeina kitaip. 
Kodėl daugumas augsztesnių 
luomų tuitingų merginų teip blo
gai fiziszkai iszailavinusios? Ko- 
6ėl jos teip blogai iszpildo savo 
gamtiazky pareigy? Kodėl tar
pe jų yra daugybė visai neveia- 
lingų, kito* gimdo retai, greit

L“n?viau bus tada gy- i'nojo puikiai ir visur, kur tik 
savo 
tuo 

kitus 
gyvenimo energijų ant uidarbia- j? pamylėti ir veikti ant tėvy- 
vimo; ir vėl pas d'dins veislingu- labo. Jam pirmam 
mss, ir viskas prie seno sugrįsz! priguli į. niciativaįva- 
Teip virste vienpu-iazkos *v*jo di m o Rygos gi m n a z it- 
nės tų besit upintnezių apie žmo t a m z lietuviszkų pa- 
nij< s laimę geradėjų! Tai gi ir mokslų ir abelno susi- 
matome, juog neperstojaneziam pratimo tautos teika- 
žmonių skaitliaus augimui reiki* tuose tarp jaunuome- 
priesz-talyti ne badę ir ne per- n 6 8, ant ko velionis yra daug 
sunkų fiziszkę darbę, bet dva ^iuso ir vargo padėję*. Apart 
siszkę ypatos Lvinimę. V i so
pu s i s z b.a i' irasiiavinosi ypa
ta padės galę savo per daug 
didžiam veisiiogumui.

Žmonija mažu žingsniu priver 
sta yra eiti prie to. Pažiūrėkime 
tik, kaip ant svieto dedasi? Kas 
metai aušra reikalzvimai aut viso 
kių daigtų pirmo ueatbutiuumo 
— 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 iszdirba 
tiek-pat, ir palėkime, kad jau to 
neužtenka žmonėms. Kas iszeis? 
pasididins nelęimė, neturtas, isz 
siplatins ligos, visokį prasižengi
mai ir tt........ Viskas raitas,
gailės jausmas, baimė,vers žmone* 
suras*i budę padauginimui reika
lingų produktų, spirs -juos lavin
tis dvasiszkai. Bet ne vienpu- 
įiszkai reikia žmogui savo protę 
lavinti: isz tokio lavinimo maža 
nauda; vienpueiszkas darbas,kok
sai jis nebūtų, tik užmuaza bes ii a- 
vinimę žmogaus, pažemina jo 
dvasiszkas spėka*, atszipina protę 
ir jausmus. Toksai mokytas,kurs 
užsiima vien kokiu nors siauru 
specialiszkų darbu, kurs misi i j a, 
kad szvieea tik tame lange, prie 
kurio jis sėdžia — nedaug atnesz 
naudos musų klausimui. Kova 
terp žmonių už maistę turi ira- 
nykti. Szita kova naikina ge
riausia* žmonių spėkas. Toje 
kovoj tankiausiai nyksta netik 
labai iszdlavinusioa ypatos. Teip 
Kaip akli gyvuliai, gyvenantieji® 
tamsybėj, labai gerai ten jauežia- 
si, o matantiejie tamsybės neap- 
kenezia, teip ir cziooai. Mes tu
rime perlaužti tas gamto* liesas, 
kurios mus stumi ant netikro ke
lio. Reikia stengtis, kad dau
gintus idealiraki tipai, o nyktų 
teip vadinami „praktiszki”, t. y. 
tokie, kurie bijos žinios szviesos, 
kurie nežino placziausių mislies 
reikalavimų, gilių duszio* judėji
mų, kurie yra siauri specialistai 
ir tt. Ten, kur neturtas, nelai
mė, kur rupescziai apie rytojaus 
dienę kaba ant žmogaus lyg Dz- 
moklio kardas, kur maistas reikia 
pelnyti* suūžiu darbu, ten negali' 
būti kalbos apie dvasiszkę ypatos 
iszsilaviuimę! Kada padėjimas 
minių pasigerins, kada jos atsi- 
liuosuos nuo rupesezių apie ryto
jų, tada jų szirdyse atsiras ir ar- 
tymo meilės jausmas,ir noras isz- 
platinti proto apregę! O kol ne
turtėliams priseis vilkti s ivo gy- 
venimę badaujant, kol jiems pri
seis naudotis mielaszirdystės do 
vanomis, negali tikėtis, kad jie 
galėtų dvasiszkai iszsįlavinti; kad 
jie tekiu budu galėtų padėti galę

raszinėjimo korespondencijų į 
„Varpę” ir kitus doresnių* laik- 
raszczius, p. a. Motiejus ulsiimi 
nėjo rinkimu statislisakų žinių 
apie L'etuvę ii joe gyventojus. 
Gabaus jis buvo užsiėmę* raszyti 
pi dėsnį veikalėlį ant temos: „Ar 
pasididino lietuvių tauta XIX 
saimtmetyje’*, bet to rasztelio ne
tikėta mirtis nedavė j im iki galui 
įsivesti. Ypata veliumo Motie
jaus gali mums geriausiai paliudy
ti tę tieoę, juog kiekvienas imo
gus pirmucziauaiai turi būt moki
namas ir lavinamas vien tik gerai 
jam suprantamoj motiniszkoj kal
boj, o tik ję gerai pažinęs ir turė
dama tvirty pamatę, gali griebtis 
ant tolesnio tobulinimosi svetimų 
kalbų. Iki 15 metų velionis vien 
tik lietuvissky k aibę mokėjo, bet 
uitai buvo tvirtas joje, gerai ira- 
silavinys ir apsiskaitęs visais tai* 
moksliukais populiari ra kais ran
tais, kokie tik iki tam laikui buvo 
musų kalboje iraėję. Tik eidams 
į augratesnius mokslus, jis savo 
gabumu greitai apsipaimo au sve
timoms Kalboms, su uirubeiine 
literatūra ir, galiaus, įgijo puikiy 
pažintį kliasszkoa literatūros, 
apie kuriy tankiai vesdavo dispu
tus au savo moksladraugais, tafy 
kurių jis buvo autoritėtu.

Velionis buvo szvelnaus ir at 
viro budo ir turėj > savo pusėj 
didelę rimpatiję visų tų, kurie jį 
arcziau paž nojo. Pragyvenę 4 
vos pusantro mėnesio Siberijoj 
jis mokėjo teipgi patraukti prie 
savęs simpatijy visų, su kuriais 
jam teko susidurti. Jo palaido
jime dalyvavo apie tūkstantis 
žmonių ir ant kapo prikrauta 
stirtos vainikų.

Tegul gi tau, brangus tsutieti 
ir žmogau, bus lengva žemelė.ksd 
ir toli nuo numylėtos tavo tėvy- 
nės.

— Valdytojau re*tturacijo* 
nr. 460 W. Madieon ui. yra žmo
gus labai atsargus ir savo tarnam* 
nė kastetiui neužaitiki. Kadangi 
restiuraciia yra atidaryta uaktį 
ir dienę, pertai jos sivininkas 
Preovolous niekada negauna pa 
silsėti, kadangi turi savo paval
diniu* daboti. Ant galn vienog 
visai pailso ir sztai. pere tę ran- 
vaitę ji* paliko priežiurę^avo gi- 
minaieziui, sakydamas, kad einęs 
ant tūlo laiko pasilsėti. Ir užė
jo- Praslinko pora dienų, o apie 
savininkę nieko negirdėti. Bai
mės apimtas giminaitis,’kad kas 
su savininku pikto nebutų*įattiti- 
kęs, praneszė policij ti. Po ilgų 
jieezkojimų policija surado jį Ii 
gonbjtyj, kur Preovolois nusi- 
samdė kambarį ant visos sanvai- 
t ės, kad ramiau at-i sėli. Mie
gojo jis ežia keturias paras be 
pertrūkio ir irahudinUs etscz'ai 
atsakė, kai da turį* tris|- panų 
miegoti. Kada iszsim ego»ęs, t|- 
syk vėl eitęt savo pavaldinius da
boti.

— Tūla moteris Olson ira dide
lio gaile*csio dėlei mirties savo 
dukters, gavo proto sunrszimę. 
Policija n t o norėjo ję paimti ir 
nugabenti į I gonbu’j.bet ji »mar- j 
kiai gynėsi, prie to jai gelbėjo joe > 
didelis rauo. Varg-zėteip nieko i 
ir nepria leidžia.

— Sudžia l'uthill kalb nt dar
bininkų organizaciję “Chictgo 
Federation of, Lalior", idant Ji 
reikalautų nuo valstijos I egi >1 a tu
ro* paskyrimo 500 tikstanczių 
dobarų ant įUeigimo amatų (mo
kyklos miralaicziama.

— Dirbantiejie ant elevatorių

Pa ji esz kojiniai.
Pajierakau savo kaimyno, Htanlslovo 

Bagdono,Kauno gub., Szlauliu pav., Ko
lainių vol., Szlapgiriu kaimo. Jis pala ar 
kai kitai teiksią duo tinę ant adreso:

Antanas Rimkus,
Box 192, Coal Centre, Pa. (80—3)

Pajieazkau lietuvaites ar latve* (lais
vamane*) ant apaivedimo. E*iu25 me
tu. Adresuokite: (90—8)

M. Jangert, 
Box 551, Pittaburg, Pa.

Pajieszkau Jono Baccevicsiaus ira 
mi'eslello Papile*, Szlauliu pav., Kauno 
gub., turiu svarbu reikale. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti tinę ant adreso:

Ant. Vasskevicsia,
Boz 172, Irvona, Pa.

Pajieszkau tavo dėdės, Mot. Brucso, 
Kauno gub., Paoevetio pav., Puszalotu 
para p., kaimo Dragoniu. Ji* pat* ar kas 
kitas teiksis duoti tinę ant adreso:

Povilas Žiaunla,
70 W. 25-th Bt., Chicago, fll.

Pajieszkau savo szvosrerio, Antano 
Rymo, Kauno gub., Panevetio pav., Szia- 
duvos parap Jis pats ar kas kitas teik
si* duoti tinę ant adreso: •“

Kazimir L’rbaitis,
Goodel,IWia.

Pajieszkau Stanislovo Zabliacko.kurs 
Kovo menesyje, 1902 m. aivatevo in 
Keoaington. 111. Ji* pat* ar kas kitas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

Vincent Makaveckas,
132 W 14 lh Place, Chicago, 111.

Pajieszkau savo brolio, Konstantino 
Andrieliaucko ir szvogerio Antano Vasl- 
lionio, isz kaimo Deikiszkiu. Vabalnin
ku parap., Panevetio pav., Kauno irubj 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti tinę 
ant adresu: A. Andrieliauckas,

TOOCourt 8t., Lo* Angelo*. Cai.

Pajieszkau Kasimieru Sliekeviczmus. 
Kauno gub., Panevetio pav., isz Kliša- 
beth, N.J. iuvatiavo m Wat*rbury, 
Coon. -Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti tinę ant adreso:

Kazimir Viesulą, 
218 First 8t.. Eliza bei h. N. J.

Pajieszkau JuozapoGaulio, Suvalkų 
valku gub., Kalvarijų* pav., Krokelau- 
kio gm , kaimo Angininku. Jo tėvas 
numirė 4 d. Vasario ir pa* mane likosi 
8275 jo pinigu, kuriuo* ass norecsiau 
atiduoti sunui. Ataiszaukite aut adreso:

123 Titon Si., Philadelphia. Pa.

Pajierakau Tamoeziau* ir Jono Petru- 
coniu, Suvalkų ifug , Kalvarijos pav., 
Rudaminos gm . kaimo Vingrenu Jie

adreso Jurgi* Pieta,
Boz 118. Antrtm, Pa.

Pajieszkau Petro Agurkio, Suvalkų 
gub . Mockavo gm . kaimo Vtukalne*. 
Jis pats ar kas kitas teiasis duoti tinę

Haraey Sraarliun**, 
Boz 74. 8u<*r Nutch. Pa.

Pajierakau Antano Jutzkevicziau*. i*z 
kaimo Viehucziu. Gaure* parap . Rasei
nių p*v., Kauno gub , viena* meta* at
gal kaip antru syk alvaiiavo Amerikon. 
J4a pat* ar ka* kitas teiksis duoti line 
ant adre»<>

Jurgi* Naujokas,
1321 8. 3-n<^8t.. Philadelphia. Pa

Pajieaskau savo brolio. Izidoriau* Na 
ežio, Kauno gub Raseinių pav., Gir-

Audit >riutne darbiaiukti ren^iaui r disake* parap . Kaluoenu vol.. seniai 

straikuuti dėl tn. kad jiem* laike; ‘"•konei,a*u **»• J‘ P*u »r kai Į tai .Ii.,aIi į i na ant a .4
pietų pritarnauj* mergino*,*u ku- 
riomi« jie negali angliukai suai- 
raoekėli.

kita* taikai* duoti žine ant adreso 
Misa Johanna Macaitė,

411 5-th Si., East St. Louia. III.

Pajieaskau savo tavo, Kazimiero Janu- 
|iooio.i*4 kaimo Vitartu.Pasvalio parap., 

! Panevetio pav., Kauno gub . 8 metai at- 
! gal gyveno’ Baltlmorej. Jia pat* ar ka* 
kita* teiksi* duoti tina ant adreso: 

Joe Mantuszkeviczia.
\V. G ardo* r. Mas* 

į Pajieaskau savo brolio, Prano Būt- 

yra tarfb.igęMr jokio* Mni^
apie savę mums nedavė, szį lyn. N. Y. Ji* pat* ar kas kita* taikais 

numerį ,,Lietuvos” siunezia- du,,tl 
me paskutinį. Kurie nori 
kad ,,Lietuva" neliktu sulai
kyta, teiksis tuoj aus prisiųsti 
prenumeratą. Kas iki 24 
szio mėnesio neužsimokės nė 
žinios neduos,tas jau ateinan- 
czio „Lietuvos" numerio ne
gaus. Chicagiecziams neuž
simokėjusiems ir žinios neda
vusiems szio numerio jau ne- 
siuneziame.

A. Olszew8kis, Iszleistojas.

“Lietuvos” Skaitytojams.
Tiems visiems skaityto- Į

Janis, kurių laikas prenume-i78 Lairanck 8u,

Drangysczin Reikalai

litas Alias Rutkaite.
812 W. Lombard Bt., Balt i mota. Md.

Pajieszkau aavo broliu Juozo ir Kazi
miero Galecku. abudu $uvalku gub., 
Szuncku (m, kaimo Tarpuczių, gyveno 
Brooklyne. Teikaia atsiraaukti ant ad- 
reao Vincai Galeckaa, 
108 Bt. George » Middle Bt,

Norwich, England.

VAKOAM1HTKA lietuvy* garai 
mokantis tavo amai*, neseniai pribuvę* 
ira Lietuvoe pajieuko vietoe prie lietu- 
virakoe ar lenkiuko* parapijos.

B. Janužinaki.
45-23 8. Paulina St., Chicago. III. ' 

(20-3)

Svirplys.

Nauji rasztai.
Darbininkas, neperiodiszkas 

darbininku iaikrasBtis,iazleidžla- 
mas Lietui i.Mzkos Socialistu Kuo
pos Chicago, 111. už vasari 1903m. 
Nr.2., pusi. 64, preke 15c.

Szitame numeryje telpa yvai- 
raus turinio straipsniai, atsine- 
szanti prie darbininkų luomos ir 
kliudo visokeriopus klausimus 
jos padėjimo. Ira 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-

Chicago, UI. Dr-te D.L.K. Zigmanto 
laikys savo prirazmetlnl susirinkimą 
nedelioj, 22d. Kovo, 19<r<m., salėj* po 
nr. 4801 5-th avė., 1:30 vai. po pietų, 
ant kurio neatbūtinai privalo būti vist 
to* Dr-lee sanariai, ne* bu* rinkimą* 
nauju vimininku ant raio meto. Ui ne
pildymą *iio paraginimo bausme 81.00. 
Teipgi yr* užpraazomi nauji draugai ant 
pnsiraszymo prie grynai tauliukoa 
draugystes, kuri neužsiima asabiukal* 
reikalais, vien rūpinasi apie gerove savo 
draugu. A. Žemaiti*,*ekr., 880 31-st Si.

Philadelphia, Pa. Nedelioj 29 Kovo 
2 vai. po pietų, ant Wa*hiogton Hali 
4-th 4 South et*, atsibus visuomenink** 
■usirinkima* lietuviuku darbininku,kad 
apkalbėti Mgancsiu* dalyku* ir dabarti
ni padėjimą, teipgi paminėti 20 melų 
•ukaktuvee iszejlmo **Au*zroe”. įneši
mas vyram* 10c., moterim* dyką!.

Komitetas.

Nauja parapija-
Chicago, III. Antuiaurines miesto 

dalie* susitvėrė nauja lietuviuką R.K. 
parapija, vardo Panele* Ssvencz. A ura
to* Bromo. Su daleidlmu Chicago* 
vyskupo pirmo* to* parapijos minios 
tapo laikyto* nedelioj, 15 Kovo, 11 vai. 
ryto,bnžnycxioj* 8z. Stanislovo kolegl- 
um, Division 8t. Ir Hole avė. Toliau 
ten bus laikomo* minia* ka* nedele, 10 
vai. ryto. Velykine* mpažinti* prasi
dės 21 Kovo. Visi to* dalie* miesto lie
tuviai gali dabar savo d va*i*zkus reikalu* 
atlikti ežioje naujos parapijos bainy- 
czioje. Už komitetą pasiraszo

A. Jasinskaa, 100 Cleaver St.

Dabartine Ptpigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po....................
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. 
Virt* 1000 rubliu, rublis po.......

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito kaaztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikss- 
čziotu ir niekur netutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakoifi.

52fc 
52|C 
52|c

Lengva iszaiszklnti.
N i les, O. — ,,Teiksies Tamista 

prinunsti mano padekavone ui 
nuteiktus man isaairak'nimus. Nuo 
laiko k da pradėjau gerti garsin
ga Trinerio Amerikooisska gy 
danti Vyną (Triners Elexir of 
Bitter Wyne) pradėjau jausti^ 
kas kart geriau, o dsbar esu vi- 
siazkai sveiku, tinkancziu prie 
sunkaus darbo ir su apetitu galiu 
pasivalgyti. Jeigu iinotumet, 
kaip pavojingamejpadėjime buvo 
mano sveikata, tai toki greita ma
no pasveikimą palaikytumėte ui 
stebuklinga. Daug naktų nega
lėjau miegoti, o apetitą turėjau 
visai nužudyta. Visi mano mus
kulai nusilpo ir turėjau mesti dar 
ba dirbės. Sziadien jaucziuosiu 
tvirtesniu esąs, kaip kada nors 
priesz tai. — Michal Kapusta." 
Nieko ^vVatnotame nėra. Kapus- 
tos kraujas buvo nusilpęs ir ne- 
caystas, per tai ir visas kūnas ap- 
silpuėjo. Trinerio Amerikonisz 
kas Gydantis Kartusis Vynas gre 
tai jo kraufa atnaujino, sudrutino 
nervus ir visus organus ir tokiu . 
bodu žmogus sugrylo prie svei
katos. Reikia ji vartoti visose 
ligose ypacz pavasirio laike. Jie 
yra dirbtas isz grynu vynvuogiu 
ir kalniniu loleliu. Ant pardavi
mo visose apt'ekose ir pas fabri 
kanta, Juozapa Trineri, 799 S. i 
Ashland avė., Ch;cago, III.

GAMTOS :
PR8K. PHVI

verte 12-ran 1
PĘ0F.

verte

Yra da 
slankioja ant 
mums tokiu 
yra teip 
jo uodega

37. Angys, 
da ir į įkąsta 
angys yra todėl 
kartais y 
nuodingoms angimis.

ISTORIJA
ne BĖRO,

Bacevlezia.

kurie ir kojų neturi ir 
angių. Žinomiausiu 

anguis fragilis, kurs 
prie mažiausio užgavimo

Yra angys, kurios kan- 
įleidžia nuodu*. Tos 

ir jų įkandimas 
varlina paprastai

Pv. 148. Boa-(Pi«*tų Ame-j' Pv. 149. Stučkinė* Pv. 150. Gyv*- 
riko*). Turi *pi>-3t) pėda*> ^angie* galva. tė* galva.

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), Afrikos python ir keletas kitų. 
Tūlos iš jų turi net apie 36 pėdas ilgio. To
kios inilžiniškosangys yra labai drūtos ir ap- 
ei vynioję jos lengvai pasmaugia net didžiau
sią Jautį, o ką jau sakyti apie žmogų, su ku
riuo joms tai tik pasibovytt

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

Iš Europoj gyvenančių n u cx lingu angių 
pažįstame tik vieną gyvatą (pelias bėrus, pv. 
150). Jų nuodai yra skysti ir slepiasi mažame 
krejišelyje (pv. 151; A), esančiame pašaknėj 
ilgo ir laliai aštraus danties (pv. 151, B), j>er 
kurį eina išlenktas kanalas. Kada angis 

įkanda, tuo pačiu tarpu 
dantis paspaudžia kreĮišelį 
A- nuodai iš jo išsisunkia 
į danties kiaurumą ir per 

Pv. įsi. 4Hv*te« niva. jį įeina į įkąstą žaizdą. Jei- 
^k^r,tL‘^ur b - ;r» U d*ntį ištraukti (jų 
danu*, ubsi aitru* ir yra jm) vieną kiekvienoj 

p^kur^nuod.i pusėj), tai augispa-į 
. isiliauja būti vodinga, ka-; 

daugi ji negali nė įkąsti nė nuodų įleisti. Tai 
ir yra visa štuka tęip vadinamų kirmėlių,ku
rie neva duoda savę nuodingoms angims kąs
ti ir tokiu budu nustebina žiūrėtojus.

Gyvačių nuodai vienog išrodo silpnais. 
Išlyginant juos su nu<xlais raguotu angių 
(vijiera cerastes),gyvenančių Afrikos tiruose, 
ariat fer de lance (trigonacephalus lanceola- 
tus) salos Martiniųue, barškančios angies (cro- 
talus horridus) Amerikos, ariat gobluruotos 
angies (naia tripudians) Indijų. Joms įkan
dus žmogus beveik visados numiršta. Barškan
čiosios angies nu<xlai įtaisyti beveik teip pat, 
kaip ims gyvates.

' Nuodingai angiai įkandus žmogus urnai 
pradeda kaW*čkiotii vieta įkandimo greitai 
tinsta. Tie nuodai nėra į aivoj i ugi, jeigu 
juos nurysi, todėl angiai Įkandus, jeigu nėra 
atsakantesnių vaistų nmaiams iš žaizdos pra
šalinti, kad jie neiržnuodytų kraują, reikia 
tuojau nuodus iš įaizdos iščiulpti.

Bėgyje 1875 metų, dėlei gubturuotos an
gies įkandimų. Anglijai prigulinčiose Indijos© 
numirė 26 tūkstančiai žmonių. Tose šalyse 
tų angių yra begalpdaug. Norėdamos įkąsti 
praeivį, jos moka labai tyliai prie jo prisiar
tinti. ne teip, kaip barškančioji Amerikos 
angis, kuri savo barškėjimu ištolo praneša 
apie savo prisiartinimą ir todėl nuo jos leng
viau yra išsigelbėti.

Sutrauka. — Reptilijos.
1. Savo isveizdžiu reptilijos labai viena 

nuo kitos skiriasi. Į reptilijų skyrių pri
klauso: želviai, driežai ir angys.

2. Želviai turi raginį, ant pavidalo 
paukščių, snapą, tyeturias kojas ir serdoką, 
kuriame jie savo knną jutslepia.

•8. Tūli želviai gyvena ant sausžemio. kiti 
prėskuose vandeniuose, o dar kiti gyvena jū
rėse. Jūrių želviai išauga kartais iki šešių 
pėdų ilgio. .!

4. Driežai, bidžiausias driežų šeiipy- 
uos sutvėrimas yra krokoililius, kurs kartais , 
turi 24 pėdas ilgio. Jie yra pavojingi žmo
nėms. Aligatoriai yra panašus krokodiliams.

5. Gyvenanti 'Syrijoj ir Algerijoj kame- 
leonai maino savo odos parvą.

6. Paprasti driežai turi labai trapias uo
degas, kurios prie menko užgavimo nutruk- ; 
sta. Vietoj nutrukusios driežams atauga j 
nauja tokia j>at 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- i 
žiniškai drūtos ir apsivynioję gali pasmaugti 
net didžiausią jautį.

9. Suvienytose Valstijose stučkinė angis 
yra daug mažesnė.

10. Pavojingiausioms nuodingomis angi
mis yra autai Afrikos raguotoji angis, salos 
Martiniųue fer de lance, Amerikos barškan- 
................. ’ ----Jųčioji angis ir Indijų gobturuotoji angis. 
įkandimas beveik visada mirtinas.

IV. Amphibijos.
88. Amphibijų metamorfoza arba per

sikeitimas. — Mes jau matėme, kad šiosgru- 
pos sutvėrimai pakol jauni yra vandeniniai 
gyvūnai, o kada užauga — oriniai. Taigi jie 
savo gyvenimo bėgyje atlieka stebėtiną per
mainą teip savo pavidale, kaip ir gyvenimo 
bude. Tą permainą mes vadiname metamor
foza arba persikeitimu.

Pilniausią metamorfozoe pavyzdį sutei
kia mums rupūžės (pv, 152), paprastosios var
lės ir žaliosios arba medinės varlės.

Be abejonės visiems jums teko matyti 
vferlės kiaušinius (pv. 158, A). Varlių kiau
šiniai neturi lukšto, jie yra minkšti ir apdeng
ti gleivėms. Po tūlo laiko iš tų kiaušinių iš-

si peria maži Juodi sutvėrimėliai B, kurie ba
gyje kelių dienų tampa vikriais ir greitais gy
vūnėliais. Jie auga greitai, įgyja ilgą uode- 
gaitę,o galva ir kūnas turi buožaitės pavidalą 
(pv. 153, C, D, E). Kojų nė kitokių tam 
panašių sąnarių tos buožgalvės neturi. Ne- 
užilgio vienog pradeda dygti joms kojoe —

Pv. 152 Rupūžė Pv. 153. Vari** kiaaiinių per*f keitimą*. 
A—varles kiautiniai. B.C.D—buoicalvia*. 

E—buoiffalvR penikeičia į varlę.
F—varis.

pirmiau paskutinės. Vien kart bu augimo, 
kojų, uodega jų kas kart darosi trumpesnė, 
iki, galiauB, gyvunan įgauna pilnai keturias 
kojas ir visiškai nužudo savo uodegą ir pažiau
nes. kurių vietą užima paskiaus plaučiai. 
Tokiu budu buoigalvb arba pumpi persikeičia, 
į varlę arba rupužę (pv. 153, E, F). Iš pra
džių buvęs vandeninis sutvėrimas persimaino Į 
orinį; žole besima įtinantis sutvėrimas arba Aar- 
bivoras pasidarė inksaidžiu arba carnivoru gj~ 
vunu. Kaip matote dalykas išrodo labai kei
stas ir labai žingeidus.

Pv 155. Salamandra.Pv. 154. Gony*.

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

39. Rupūžių naudingumas. Rupūžės 
daro blėrlį tik inzektams, kirminams ir strai- 
gėms, kurių-jos daugybę praryja. Nežiūrint 
vienog ant to, žmonės tankiai dėlei savo j>ai- 
kumo naikina jas. Gal būt jums keista pa

sirodys, pasakius, kad daugybė tų naudingų 
gyvūnų, kurių vertės žmonės ne nori supras
ti, kasmet yra išgabenama iš Europos į Aus
traliją ant apsaugojimo daržų ir vaisinių sodų 
nuo valingų 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. Prisižiūrėkite štai į 
šitiį rupūžę (pv. 152), kurią aA sugavęs atne
šiau čia jums ant parodymo. Aš paimsiu ją 
su žnypliųkėms. ners toks apsiėjimas su ją 
jai nepatinka ir ji pyksta už tai. Štai jus 
matote ant visos jos nugaros ir ypatingai apie 
jos kaklą daugylię mažų lašelių skysčio, besi- 
suukiančio iš jos odos. Yra tai nuodai ir 
nuodai labai aitrus. Jeigu vieną tik tokį la
šelį tų nuodų įleisti paukščiui po oda, paukš 
tie 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 
pač i lipinėsite varlę ir paskui, nenusimazgoję, 
pa t rinsite tomis rankomis sau akis, tai tiM> 
jau pajusite didelį akių skaudėjimą.

Sutrauka, — Amphibijos.
1. Metamorfoza arba persikeitimas. 

Tūlos amphibijos, pakolaik yra jaunos, gyve
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 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 
vodiūgus 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. t

41. Tūlos žuvys gyvena prėskam, ;kit<»
vėl jurią vandenyj. Jeigu prėskų vandenių 
žuvį urnai įleisti įsurai-kartų jūrių vandenį, 
tai žuvis tuojau nugaiš. Bet jeigu vandens 
atmainą daryti išlengvo, laipsniškai, tai žuvį 
gali su laiku pripratinti prie naujų gyveni
mo sanlygų. ’ j

Šis dalykas paaiškina buitį, kodėl ke
liaujančios žuvys gali gyventi lygiai prėskam 
kaip ir suriai-karciame jūrių vandenyje. La 
šišos (šalmo. pv.

Pv. 156. Erškėti*.

164), eršketai (accipenser, 
pv. 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 jųkiaušinius 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 (pv. 157); tūlos, kaip antai un
guriai (anguilla, pv. 158), turi angies pavi
dalą; tūlos vėl, kaip štai plėtotės (pleuronec- 
tes, pv. 159) yra plokščios iš abiejų šonų; 
kitos-gi plačiai išsiskėtę, kaip antai skalai 
(raia, pv. 160).

(Toliaus bu*.)
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Ar žinote Lietuviai?

Prisiuntimo kasztai

2.74

279.51
2S4.45

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui, 
InejimaB per 66 E. Votį Bureti Street.

ANKER" (Inkarinis’
PAIN EKPELLER.

788 W. 18th Street.
Nuo 8loa iki lito* ryto.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Dairiai kaip 
30 actas iMacetata

Dr. RKHTERO

siu* puti.) ir tie-
~ ~ w*ltaalu* Ir Y\,W' 

tiarv raad-eais. Prak* Me 
10 S. Morgas m CTiteerUU

nerviško. urinarilko ar lytiško •lipnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime T 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rycčių su linksmumu? Ar'gyvumo 
galybe ir veikme nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai k tapati na, nega- 
hngumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu 
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančiu pūslę? Ar turi tankų norų 
šlapinti**!? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, Ui ateik peršne- 
kėtie tų ėiakų arba rašyk- Mes gali
me suteikti uu didelę pagelbę. A et 
turėjome daug praktikos gydyme 
speci jalikkai vyriškų ligų ir jeigu pa
gelta ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime uu sveikatų.

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
rese iruž 2c. marke, mos prisiusime dy
kai, Lietuviszka kniga, kurioj aiszkiai 
iszguldinU, kaip iszsigydint nuo nervu 
ir viriszkonusilpnėjimo, chroniazku Il
gu, galvos, krutinės, strėnų, plaucxiu,sxir- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Roumatis- 
mo, szalcsio, kosulio, dusulio, drebojimo 
ranku ir kojų, ssaltu dailu kūno, puoli
mo plauku, smirdanesio kvapo, puesku, 
karpu, nusideginimo, insipjovimo,szun- 
voczlu, kaip ataipratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip Isssigidyt nuo niežulio Ir 
užsikreesiamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raazykit 
Itatuytsskai, lonkisskai arta angllaskal.

Adresuok teip:
PBOPLE8 8PECIALTY HOU8E, 
146 Caaalport avė., Chieago,iu.

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kų galima apgailestauti Ui tų, 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dami esųs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdama! kad joapsėjlmai 
pasakoja Jam gėdingų istorija jo grie-

[ Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt 

ir WitakJn RheumaUgaAa I 
gkiadtjljna.

m A6«. tr 6Oc. vins 
apUeAoržaa arba pu

L F. At Rfckter & Co*, į 
k 213 Pe*rl Street,

New York.

Mes gydome visas specijališ- 

kas vyrų ligas.
Mes gydome jas atsakančiai ir dėl

to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir otaervacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų iltyri- 
nėjimų ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktiškų viršų ant 
privatiškų irypatiškų 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, persidirbi m ų, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų. 
gemto-unnanškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkančias apsivedimui.

\ AtelMsaukiniM.
Atsiliepiu,varde visos savo parapijos 

Į savo parapijonus, gyvenanciius Ameri
koj, melsdamas paaukauti nors po kele
tą eentu, kas kiek isagali ant pataisymo 
musu tainyczios, kuri yra labai apleista 
Ir reikalauja pataisymo. la* parapijos 
tiek pinigu, kiek reikės ant pataisymo, 
negalima surinkti, nes žmones neturtin
gi yra. Todėl kreipiamės prie Jusu 
mieli tautieesiai, idant mumis pagelbe- 
tumet tame reikale. Pasitikiu kad ge
ros ssirdies žmones nepasigailės paau
kauti ant teip labdaringo darbo, o Jiems 
Dievas atligins saimteriopai. Su guod .

Kun. V. Pocevietia,
Klebonas Nemaksscziu parapijos.

Augąs teiksitės siusti ant adreso:
Ks. prob. V. Pacievicz,
Pararti Nemokszty. Pov. Ressieny, 

gub. Kovno, RUBSIA.

"Lietuvos” No. 10 aziame atsissauki- 
me per neapsižiūrėjimą tapo prikergtas 
klaidingas adresas siuntimui auku. To
dėl niuomi pataisome, kad atsiazauki- 
mas yra klebonoNemakszcziu parapijos, 
o ne Bailelio, ir todėl aukas reikia siusti 
ae Bailelio dzeltonui, bet Nemaksaeziu 
klebonui, kun. V. Poeevicziui.kaip virta 
parodytas adresas.

“Lietuvos” iszleiatuve.

Titrai UetiiisiU kratine 
VALGOMI’ DAIKTU.

Pranešiu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip tai: azviežioe ir toki- 
tos mėsos ir visokiu arooeriazku daiktu. 
Dirbu geriausias k r* Jaras deszraa ir ki
tokius valgomus daiktus sutaisau kuo- 
geriausiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni tavora ir pi rišu kaip kitur.

JONAS VALAUMKAH, 
IDCroM 8 L, I tos ton, Mm*.

Specijališkas p rakai be j imas 

Į apysenius vyrus.
Ar jūsų nervų sistema yra atsakan

čiam stiprume? Ar esi liuosaa nuo

F.PBradchulis
Attoroej andCounselor itLn.

Chtmber of Commerce Bldg. Room 709.
8. K. Oorner La$alle A Washington eta. 

CHICAGO, ILL.
Telephope Main 3642.

Wienintelis lietuvrys advokatas, baigęs 
mokslų jurisprudencijosozion Amerikoj. 
Weda prowas kaip eiwilisakaa taip ir 
kriminaliszkM w|suose guduose.
Bm.168W. 18th Cor. UnfonBt.

Telephocf Canal 484.

LIETUVIAI RAS LIETUVIUS!
Ar reikalauji turėti ųerų laikrodėlį, lonoluųelį, žiedų. I ** 
mų mašinuke Ir visokių kitų auksinių ir sidabriniu daiktų 
liam pasirinkimo *“ * “■*
miestelius savo k

Brooklyn, N. 
re ežia 32 metu 
isz Suvalkų gub., Kalvarijos pa1 
boniu pa ra p., kaimo Bakaziu, 
esia prigulėjo prie Draugystes Sz. Jur- 
«*o. tai j<« sanarei iazejo in corpore, su 
asuaikia ir iszkilmingai palydėjo ant 
vietiniu Kalvarijos kapiniu. Velionis 
paliko Lietuvoj 3 brolius ir seserį.

Už toki puiku pasirodymą laike pagra- 
'boDr-te Szv. Jurgio užsipelno ant garbes 
ir pagyrimo. Sekr. finansų '

Lesnia užkas.

Keletas žodžiu in silpnus Ir ser
ga ne z i um vyrus kurie reika

lauja daktarlsikos t 
pageltos.

Mano fotografiszka galerija intaisyla su naujausiais iszradimo apara
tais. kasztuojancziais 8700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo dabma uvabam- 
tuoju, o Jeigu kam nors mano darbas Dosidabot u, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vėsoku fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir priešokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kiliem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RashiiiskaH, lletuviBzkas fotografas, 
3213 So. lorguSL. Chieago III. 1 bloku|Bio lletiYlszkos baziyczlos.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad aaz atidariau nauja lietuviuką 

karesema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randui visokį gardžiausi gorymai, 
goriausi cigarai, szalcziauaias Ir skaniau
siu alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
Mviesiauaia ir didžiausia Lietuviuką Sa
le dėl mitingu, veselijo, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę tu kitu 
miestu, gali pu mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone.

Petras Malakla, 
8321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tel. Root 21.

Kas iu amorikieesiu nori gauti 

“Darbininku Baisa”
Ir kitus prigullnczius Lietuviu 
8cc. Dem. Part. rustus, siusti 
“Dar. Balsui” rankraszczius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
su tuo m i prie musu draugo,Misseikos.

Adresas.: V. Miszeika,
95 Canalport aro., Chieago, Ui.

JUOZAS įCHASNA 
oriausia 8*Huną vium E St. 
■t gelite gauti geriausio Alaus 

į 4 r mos k lianos, 
įnigus in visu dalis 
htortu ant visu lini- 
H Todėl kokiame rai
bas savo tautieti.

Visokio gatun 
^o Groma- 

\ t°m» popieros 
\ su kori vertais 

tu- 
žinąs. Kata- 
li0«“ Vil- 

\ niaus knygų
X ’ Kpaustu dy-

kai. G. Ba
ronas, 148 23-rd 8t., 8.S. Pittzburg.Pa.

Is su prisiuntimu

Y. 24 d. Vasario paaimi- 
Jonas Laucziz. Paėjo 

Rum- 
kad

“Lietuvos” neliauianti »<ent*i 
Jurgis Kazakesnczia,
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokee knįgas 
už tų paežių prekę kaip ir redakcijose.

“Libtuvoo Iszlkistuvb

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
ineziavonems gromatoms Popieru, dru 

kuojamu Maszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuyiszkaa ir lonkisskai 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji azifkortes? Rassyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in kraju? 
Raazyk, o gauti prekei.

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszcsioja, niekada 
ne žūsta, o prekei pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raižyk inde- 
da masuž 2c. marke ir gauti atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZEW8KI.

V24 33>rd 8t. Cblcajro IU. 
8ub 8ta. 60.

HILLE'S FOTOGRAFAI
34A2 8. iUbtcd 8L

CMMIIM go*e*ran)M; M wataų ntu
•2.00

DAKTARAS B. M. ROSS, 
PaaarMjea Ckicago* SpecIJelistaa Ir pe- 

Mkaiiagaa gydytojas vyriazk* Ilga.

Girdėdamas diena nuo dienos jog 
daug lietuviu, kurie jieszkodami tik
ros daktariszkos 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 atsakanezia 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 iugyjimui arba iszgy- 
djrti užsenejusia liga už kokius pen
ktus dolerius, pritraukia žmogų ir ne 
tik ka aplupa, bet dar labiau padi
dina liga ir apsunkina iszgydyma.

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

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

Mano ofisas yra inrengtas su vir
szum 20 metu, turiu naujausio iszra
dimo geriausius instrumentus dėl 
darymo egzaminu, elektriszkas gy
dymui cnaszinas, ir ganiausia ant 
viso svieto Roentgeno sz viešo s 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, teisibgiausias ir tikriausias. 
Kožnam duodu tiesdariszka užtikri
nimą iszgydymo. Mano prekes yra 
kožnam prieinamos ir koHias 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, reumatizmą, už sene ją
sias paslaptingas ligas ir ligas paei- 
nanezias nuo iagimosi save ir iszdy- 
kūmo. Jeigu turi gelyma kaulu, 
svaigimą ir skaudejima galvos, skau
dėjimą po krutinę, sąnariu, nugaros 
ir kryžiaus, gėlimą ar nepaprasta 
plakimą szirdies, už y m a ausyse ir 
galvoje, drebejima ir vaikszcziojima 
kraujo, pamelinavusius paakius, 
puczkuczius (spuogus) ant veido ar 
kūno, geltonas plemas ar ronas ant 
bile kokios dalies kūno, 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 kr valgyti, jeigu esi nuolatai 
nuvargęs ir paistantis, esi baugus, 
gėdingas nusiminęs, uisirupines ir 
nustojęs vilties, jeigu lytiszkos dalis 
yra nusilpneje teip jog negali atlikti 
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 irdaugiaus, 
i4 kuriu kiti daktarai neinstengdami 
iszgydyti, pripažino neiszgydomom.

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

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

St., antrofloro, Chieago, III.
Ofisas atidarytas kasdiena nuo 9 

iki 4. Panedelio, Seredos, Petny- 
czios ir Subatos vakarais nuo 1 iki 
8:30. Nedelioj nuo 10 iki 1.

% KAS PRISIUS
A- 25c., M Gaus szita pluks-

nakoti (peczeti) su Jo vardu ir pravarde 
ir tuziną popieru.

W. J. PETKON, 
303 N. Main St., Brockton.Maga.

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydaant vie
natinės lietuviszkos aptiekoe Cnicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjisskoee ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiek oee. Czia galima liet u visi
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkų rodų dykai; už rodos davimų 
mokesties nereikalauja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszka knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma
tomi ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, į£tų visų gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

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

tažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

PIGIAI aat pardavimo gera buezer- 
ne ir groeerne lietuviu apgy ventoje vie
toje, biznis jau nuo seniai iszdirbtas, tu
rintis savo kostumerius. Priežastispar- 
daVimo — liga. Dasižinokite “Lietuvos** 
redakcijoj. (20—3)

• Pigiai ant pardavimo gera buezerne ir 
ir groeerne vieloje lietuviu apgyventoje, 
biznis nuo seniai iszdirbtas. Atsiszau- 
kite pas: Kaz. Palszi,
1503 Wentworth avė., Chieago

.20—3) Heights, III.

PIGIAI ant psrdavimo gerassaliunas, 
vietoje lietuviu apgyventoje, biznis jau 
iszdirbtas. Savininkas turi kita bizni, 
lodei szi nori parduoti.

737 W. 22-n d St., Chieago, III.

Labai geroje vietoje ir gera bizni da
ranti parsiduoda Groserne— PIGIAI. — 
Ataiszaukite pas:

Tachowski,
316 Johnson St., Chieago, III.

Naujas Žodynas.
Žodynas listuviszkoa ir angliszkoa kal

bu, sutaisytas Antano Lalio,Cbicagu,Ill.,
1902, turintis puslapiu 390, dabar yra
gatavas. Yra tai pirmoji dalis lietuvisz- 
kai-angliuko žodyno, kuri, tai di
džiausia ir geriausia knyga isz 
visu su lyg sziol iszleistu lietuvisz- 
kai-anglisiku žodynu. Rasite jame visus 
lietuviukus žodžius iszguldytus angliai- 
koje kalboje ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kursivoms literoms prie ko
kio Jis gramatikos skyriaus priguli. Da
bar Jau nebus vargo lusimokinli gerai 
angliukai kalbeli, kadangi turite kny
ga, kurioje surinkti visi lietnviuki žo
džiai ir iszguldyli angliszkoje kalboje. 
Tik tas nemokės anglių k oa kalbos kss 
tingės mok i n tiesi, arta pasigailės 83 ant 
nuaipirkimo uioa knygos. Knyga turi 
formate didesee musu Geografijos. Kie
tuose, gražaus melynoaudimo apdaruose, 
ant nugaros iszspaustassidabriuemis li
teromis Jos titulas. Preke..................83.00

Kalendoriai ant 11103 in.
Kalendorius spaudimas Peterburge.. 15c 
Naujausias ir geriausiu kalendorius 

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

Monu Knyga.
Dabar issejo isz spaudos nauja monu 

knyga po vardu: Paslaptys Magijos tai 
Spiritizmo uviesoje mokslo. Pagal sve
timus Šlaitinius lenkiszkai sutaisė F. J., 
iietuviukai verta J. Laukia, Chieago, III,
1903, pusi. 262. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu ueprigaudinu, nes 
nusipirkę saia knyga atrasite joje visu 
monu ir burtu paslaptia,suprasite Jas,nes 
yra aiszkiai apraižyto* ir paveikslais pa
rodytos visos J u paslaptys ir budai J u da
rymo. Nelik kad jas suprasite, bet no
rėdami ir patys tokius rnonus daryti isz 
joe iszsimokinsite. Preke ...........50c

Pinigus siunskilę ant adreso:
A. OLSZHVSK1, 

33-r<t 8L, Chkajo, UI.

D-ras A. L. Graicznnas, 
167 W. 18-th8t., ( hica<o, 111.

Gydo visoks* ligas be skirtumo: vyra, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitas ant 
augszcziaus |«deto adreso.

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-Astorta, terp milijo
nierių. Turinti reikalą nusiduokite ar
ba gromatas raszikite ant adreso:

Prof. Brundza, Scalp. Specialist, 
343 5-th Avė., New York. •

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

atrasite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip: 
Kelpscb 8 Co. U Centre St, Chieago, IU 

8ucc. to Kelpscb, Norrlko & Co.

Teleionae: Canal 76.
Telefonu galima iss kiekvienos 

aptiekus.

LIETŪYISZKA BANKA,
INSTEIGTA 1888m.

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

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

užlaiko 
louis’e,__ ___
Degtines ir Cigaru

Teipgi siunczia p 
svieto, perduoda si 
Iu, p gisi ir greitai, 

ale kreipkite* tik
J. CHA SNA, 

548 N. 3rd SL, K. SLlx»uia, III.

State Medical Dispetisary
ANT

proto, nuotnlnuį. uiarėtima 
kranto, neikbf lojimą, stok a 
apetito tr vidurių tkaudėjunna.

Lfnrvuma jaučia po i^. 
lių adynų, kartai* po kelių die
na. Sal kryti ų privalo 
nelieti dienų ir naktį aut Šilki-

D-ras A. M. Baeevicze,
Persikels iu Chieagos 
tn Serą n ton. Pa. po u r, 

♦21 Pen. ne., ScnitM, Pl
Privatisilas Apgarsinimas.

Guodotini Tautiecziai ir Draugai’ 
Praneezu Jums, kad dabar asz eslu ki

tame drapanų sztore, kureme randasi 
didžiausias pasirinkimas vyriszku dra
panų. Todėl reikalaujanti geru am va
saros drapanų ateikite czia, o aaz Jums 
parinksiu geriausias ir Jasgausilepigiau 
kaip kituose Batoruose. Adresas:

ATLA8 CLOTHINti C0. 
551-557 Biue Island avė.

Kerte 18-tos ui.
Su guodone,

STANISLOVAS KUCZIS.

LLETUWIUĮDAKTA»A8

M AR J A DOW1ATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.BIBLIJA.

Lietuviszka Biblija, vok i sakoms litą 
roms, drūtais ai * , ''__
83 00. Abrozai Philadalelphijos skerdy
nes po 80e. Adresuokite:

J. PETRIKIS, 
1514 RcusTe., Scranton, Pa.

Mano aptiekąje randant GERIAU81 LIETUVI8ZK1 DAKTARAI. 
Gydo visokias slaptingas Ir užsieenejusis* liras

P-KAS KAZiMlGRAS BUTKSVJCZIA 
tpsolallitą* moters ir vaisa ll<a. Priimshtfonias kasdien naot iki* vai. uo pista. P»» n«»» usa- 
■Ite; Tikra* Palangos Treja*devyurre*. Aasirc* Hromo Btlurai. gydsatl koaoll. siete* ir plaacua 
sėdima Ateikite ar ra*»yklte Itetarisskal aal adrese: APTUK A MAGISTRO FORMACIJOS.

D. GIACZO,
4556 S. Ashland Avė. terp 45 ir 46- tos ai.

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

grtais gromstoms popieru, 1 tuzinas už 
0,5 tuzinai už 81.00. Popieros su auk

suotais k rasztais, atidaromoms kvleti 
kom* vienas už 15c. 2 už 25. Abroseliai 
in knygas su szilkiniais rūbais, 1 už 15c., 
2 už 25c. Gražios pavincslavontu kor
tos su szilkiniais krasztais 1 už 15e., 2už 
25 e., ir 1 už 10c., 8 už 25e.

Adresuokite teip:
V. VarneckU,

Boa 119, Brockton, Mana.
(>0-3)

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y.

A. Lesnievrakis, 144 E.Houston St.

ALLEGAENY PA
S. Dominaitis. 1436 Adams St.

S6. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolis, 213 Athens Si.

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

- * NEW YORK. N. Y.
Jonas Nujokas, 336 Bruome si.

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

BROOKLYN. N. Y. 
Stanislovas Rinke vieži ua. 73 G rami st.
K. Balcziunaz 256 Grand »L

ELIZABETH, N. J. 
Jurg s Orinikailia, 75 Wall st.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Macais, 133 S. Main si.

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 Even et.

WATERBURY. CONN.
Jonas Taraila, 677 Riveraide si.

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

E. ST LOL’IS, ILL.
J. J. Ražo kas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Možeika, 11 Ė. Lavrailst.

BALTIMORE. M D.
L. Gavite, 2018 N. Washington et

PHILADELPHIA, PA
M. A. Ignotas, 1124 8, Front Su

Ltotavial, nonetMp* eaetl ,pns«lhn p»r iro 
mate*, to* kita mtoela. w<al pilnai apnašo toro 
ilsa, o tada r*a* pacolte

Mes matome dygatančius bjaurumus 
netikusių papročių!j nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apių symptomas ir Jų 
priežastis. Jus Jau linot. Mes esame 
Jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kalia dasieksi galų, 
tas priguli nuo paties-

Tu esi dar pavasaryje gyvastie*, 
todėl negal* būti auka nykstančius 
vilties, nykstančios,laimės, ir žiūrite 
ant tamsius ateitieji neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo motetų- Jeigu paklsu- 
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus j ieškosi auękaočio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrai tau Šviesti,' nors dabar esi po 
tadt*iu debesiu slėgiams*.

Atminkit Jog svipta* mažai apstoja 
apie mažgales ir nnsilpoėjusias y pa
tas Itaimė ir moterių paguodonė yra 
lik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių Dervas ma- 
žiausias dasilytėjiižiiaa perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vie
ko kų tik gamta ir’ amatas padarė ga
limu ir naudokis ii kiekvienos links
mumo progus. jj

Jei reikalauji p^geib.%, me» esame 
ant to idant gelbėt^ Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir- jas gydyti. Mes 
norėtume su Tamista asabiškai pasi
šnekėti, tat jeigu begali ateiti, lai ra-

PiriTUl Rnd/) Dvkni Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
Illilld Rvu(l DJn(U. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

AR SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANTlPLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isasirydyli ir prnaaalinti Il
gs*. tegul kreipiasi prie Europeisnke 
Prof ir Dr. BRUNDZUK o su kurie ro
dą tukstanesisi ligoniu trumpame laike 
pMigelbo vien lik pagal jo metodą irhy- 
geniuk* užsilaikyme ir tL

Klausenti rodos per gromatas 
tuokite teip:

J. M. Brandaa Co.
Nev York A Brooklyn. U. 8. A.

Bikninkaiua dartaM
Ant ateinanezio pavasario bus pareng

tas puikus pikninkams daržas, užimantis 
10 lotu, visas elektra apszviestas; didele 
tzokiams platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarstand, bov- 
ling alley ir daugybe kitu zabovu. Isz 
viso Chlcagus miesto galima privažiuo 
elevatorium arta 63 streetkariais už 5c 
Draugystes gali gauti savo’.pikninkams 
szi narža pigiau kaip visur. Alsiszauk- 
kite pas (24—4)

Paul Karecka, 
758-123-d si., West Pullman.lll.

SERGANTIEMS
Cvarantuolams pilna iszgydyma.

Pa*rkminri*u«l*l r?o*u Tiaokia* patirpta* 
tr partmiiM** ll«a>. t*ip antel lig** Mirates, 
planeliu, laksto, pilvo, gaivu* »kanrtejimu*. 
•lipo* atminu, dvaataka nuailptma. Irtlukaa 
•llpnybea. uteivuma.lnitiaima. reti, blykaito 
na* moterte. krsnjavjma ir tL.nervo liga*, po
dagra. reumatitma dusinimą, paralyiiu ir tL 
Pratzalinu gutnlia. gydau gionytso ligas, vl- 
•oktus sutinimus et<* N<Tviszka* liga* gydau 
su Įusgelba geriautiu yiektriazkn prietaitu.

I.ytieakv* delin lisssa 
isrgydau per keikta dienu, kraujo u*- 

nuodvjlmu*. odo* Haas, temens Itegima. Sau
das gerkle] Ir burnoj, posvj. akyse tr Musyte, 
netekimą vyrl*kutnd. lyczlu nntllpoejlma Ir tt. 
gydau kuopaaekniUngiaukial ir p ve ran
tuoju Vilna issėydyma Chro< 
a laukos iigoa yra mano apačia- 

lakUtnb. Gyyiidabrio nevartoju. Jiuo- 
dugnas lategasn-.inųvimas ligonio U jo teigy- 
dymat— tai yra titanu priderytte.

DR. LANDĖS
Szpltollul* (pečiaiittas.

184 E, 24-ta nL, kampas Lsxlngton ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto ik’ 8 vakare, NedeUoau 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti atabiizkal atsilankyti, gali para- 
styti laisska; butinei reikalaujam* pacljvnto 
intottkejimo.

8sneku 
Lebanon 
Mospltal.

Deimanto Elektrikos Kryžius.
Ji* teipgi vadinama* Wol- ------ -------- ---------------------

to Kryžiumi, i-rastas Austrijo
je prte* keletą metų ir tuojau 
tapo vartojamas l Tušuose. 
ITsttcuiijoje. Skandinavijoje 
Ir kilote K u ropos vie*palyste- 
w kaipo vaistas nuo reumatU- 
■o ir kitokių ilgų-

Deimanto elektriHtu kry
kiu gydo: reumatizme, neit 
rųįgija. krySteus skaudėjime, 
vidurių skaudėjimu, sifpnu-

Gy4o vtookiu Ilgu b* skyriaus tr viaka atlai
ko tvirtoj* paslapty)* Ui* tai (tetartai, kurte 
Ūktai r*įkala*ta daktartssko* p*«*ibo*. tovnl 
kreiptasi pa* *avo tauto* daktaru, t* karinos* 
savo prigimtoj* kalbele gali sus-aekeli ir ga«U

, laikrodi, armenlka, ekrlpka, rate- 
_____,____________ "‘“-J. Tų viską gallts gauti dlde- 

___ Visus daiktus Htilunčisme į visus Amerikos misstus Ir 
Mus praUe visada mažesnės aal ZS 4 ui kitų. Teip-ęl dėl 

_‘irb*m* žMklelIus, (spltkas) pečėtis Ir tt., darbų atliekam 
tvienam prlsiunčlam 8YKAI muedidelj KATALIOGA su 164 pus-

’ Guodocimem* Kunigams tszdir* 
ta:- Kapas. AraeUta. Ualnati- 
Ana. Altav Stula- ir taisės taž- 
.nytintu* paroda*. Visokį darbų at- 
i lieka artis t tarkai in laikų.
' Norėdamos gu<xiottno* Dr te*, 
larba guodotini Kunigai, kad Jaša 

darita* butu prideraneziai atliktas ir tuom »u*xelpti šatro tautete, paveskite ji tikrai 
lietuvraitiai,

T- ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dirision St-, Chieago, III.

guodotinų Draugysčių padii

Ctai Ir gražiai. Klskvlet _ ___________ ____________ ___ _______________
ils. kas tiktai prisius savo adresų Ir ui I centus markų, dėl apmoksimo 

pašto kaštų. Adresuokite teip:

DAMIJONAjTIS * C0.,
3111 80. HAL8TED 8T., CHICAGO, ILL.

lyk. Tavo gromatos bus užlaikyto* 
paalaptyje^ir apart mus daktarų nie
ką* kita* nežino* kad rašei Ir kų rašei. 
Rašyk be baimė*, apsakyk visų teisy
bę apie savę, apie savo budę, o me* 
[išsakysime kų turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau Ja* užmiršti.

Ligos pilnai Išgydytos tuojaus H misltes

Tlif Paveikslu Antoio
> * 8 ■ < > M B Sartr-i, 1*1x1 dailus 
P H V. W # abrozu. verte* M. 
r V M uz parduodu tik ui/■k puse preke*, u* *1.
Al * At.itiktrnas Kražiuose, kaip mas-
^8 koltai musze. szaude in ėmone* ir a-

leme nuo ju bnznyczia. ITeke f| 00 
I’aA-'ikslas C'olūtnl.t, atradėjo A- 

.r 11 menko., ant dailios popk-ro.. fl 00VAr Knyga, kurioje randasi visi abro-
tai P.Jezaus muko* Ir gyvenimo nuo 

pat įo užgimimo iki in dangų inžengimo. dalijo** 
parvoae. ant dailio* popieros. kuztuoja tik S1.00.

Taigi nepraleisk gero* progo.. pirk tuojau*, nu 
vėliau ne gauti tokiu abrozu, ratzyk azladton.

Pinigus galite slunsti paprastame iaiszke.regto- 
truotame ar per Money Orderi. Adresuok:

JOS. 4ZLIKA8,
3324 So. Halsted 8L, CHICAGO, ILL

Ir kitokiu v

Aukos ant Kankintiniu 
Jonas Skystimas Losi Craek, Pa:... 
Juos. Szteinis 
Jonas Kalvaiti* 
Prane Gavanauękiene 
Kazys Kurszvietis 
Ursz. Kurazvietienė 
Juze Bndickiene 
J. Puztauckas su dūk tėra 
Selv«. Vasiliauskas 
Mot. Roczkus 
Kaz. Skystimas* 
Jon. Velibis 
M. Gavanauckiene 
Keiatut Bridickutis 
Vinc. Tamulinas 
Juoz Vaicziunas 
Urazul. Vaicziunione 
Juoz. Daniseviczia 
Ant. Sataliauckas . 
Seneziuszas Szingausk&s 
Ant Zinkevieze 
Mare Baksziene 
Magde Klisziene 
Juoz.Stepulaitis 

Kurnėta 
Ant. Brazaitis 
Mikas Baliukas 
Mikaa Žvingila - 
Kaetonas Kizlaitia 
Mot. Razanskaz 
Petrą* Kurnėta 
Juoz. Urbonas 
Jonas Vilczinskas 
Ign. Baluzia 
Jon. Kvietinskas 
Sim. Galinis 
Jon. Cibulskis 
Vinc. Biliavicze 
Ad. Kunca 
Liodv. Valinkevicze. 
M. KviĄkauckiene 
Jon. Menkevicze 
Jur.Smelstorius 
Jar. Rughs 
Piuzzas Brazancka* 
Jon. Stankevicze 
Sta*. Blatkauckas 
Mot. Diszkevicze 
Jar. Velibia 
Ant.^Žiuraitia 
Ona Valiukeviczįute

NESKAITYK
JOHN’8 HAIR GR0WER apželdina nupliku
sia* galvas naujai* ir tankiai* plaukai*. Pr. S1.00 
JOHN'8 WART KILLER - nuroto visiškai 
karpu ir nepalieka jokio tankio. Preke.........Ko
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per
simainoĮ vyrų Ir vėl atsimaino. Tikru stebuklą*. 
Pnt* ir draugai nutlttebfait pamatų ir netnpruit 
kaip tuųtortdaro. Kur ka* pasisuka tu litu pa
veikslu tai krūvos apstoja ir vien* per kita lipe 
norėdami pamatyti. Pirk tuojau. Preke....10c 
GERIAUSI tHJKA-snt svieto yra pranyka- 
tantt boliuke. Atidarai tkoėiulluke, parodai vi
siem jog yra bollukė. uždarai, atidarai, o bollu- 
kėt nėra. Galt struti kito kitaniuje ar kor tik 
nori. Gali duot Į ranku dėl peržiūrėjimo vis ne- 
M*ek*. Lengva nuveikti. Prek*..................... .S6o

John'* Rupply Houte, 
•216 •■ Morgan Bt., Ohicago, III

Specijališkas prikalbėjimas Į 

pus-amžinius vyrus.
Ar pate esi apkrautas nereikalin

gais apsunkinimais? Ar užgavo tavę 
kvailumai, persi žagi ma i, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar Jauti nuolatai 
didinanti**! negalėjimų, kuris yra 
klapatyjantte, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norų nusišiepi a įmo. bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne- 
tinkanti* atsitikimuose? Ar visados 
turi drųsų ir protų su savim? Ar juos 
visado* gali pašauktie ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, g.lintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti ? Jeigu 
ne. tai pa* i rodą vyk su mumis; mes 
esame specijslistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgins praktikų daryti.

J J. Razokas, E. St. Louis, III..............20
D. Lekaviczia Courtney, Pa................. 50
T.M. Dr-tes Kuopa Nevvark, N.J. su
rinko ant savo prakalbu Kovo 5,1903,3.36 
T. M. Dr-tea Kuopa, Scranton, Pa. 
anrinko .......... 1.05

Buvo 401.03 
Sykiu 8413.77

Aukos besimokinanczlal jaunuo
menei. 

“AUSZKOS L>r-tes” fondas.
J. J. Razokas E. St. Louis, 111................28
“Vienybes” Plymouth.Pa. sunokta 1.00 
D. Lekaviczia Courtney, Pa. ... .50 
Surinkta ant prakalbu Liet Kliubo 
Union City, Cbnn. ir prisiųstos per

A. Kam siti
Tas pats Kliutas paaukavo

Buvo 
Sykiu

Aakoa Visztaliui.
Liet. Kliutas, Union City, Conn.l.

Buvo 6.77
Sykiu 7.17

Prte* užsikabinimų ir po oBO-; 
kabinimui tyki aut dien-n reikta' 

I Kryžių įmerkti į va»aro*lltį aesa 
ant poro* minutų. Vaikų krytis* 
reikta merkti į sOpnestų acte.

Prekė Uo kry žiau* »1.«L San
timo kaėtus Surienytote VabUjaS* 
ir Kanadoje mes patys apmokama, 
t .varau tuo jame kad Ii* kry žia* yra 
geresniu vaistu už elektriška otr- 
•a. kur* nuo l^ su sykiu vra bram 
gesnta. Geresnio vaisto ūž M kry 
aįųnėra. uriėl ji* privalo r».t» 
ktekvieuuote namuose, pas kiek
viena žmogų, sveika ar ligotų.

Prislųsk *1.00 per etptr« •* 
paėto M<H>ey Orderi, arba regte 
truotoje grotnatota, o mes prisiusi 
me Deimanto Elektriškų Knžių 
DYKAI. 6kryžius gausi už mo*.

Tukstanėiu* pedėkavotnų gau
name nuo vpatu ištigydži tįsių ta 
pageli* šio kryžiau*. Zeniaus na. 
talpiname rtena 11 tokių padėka, 
vonių:

---------- ----------- ,__ __ _  _prisinnėtame JumisBS^IOant pato* 
• Pirm !»»'• c* u tie jie kryžiai gydo ttebnkl Ingai. Me Idžtame šiuo* pritinti kate SftSR>S BENKDIKTINKOB, KMYtoupblne sL, New Orteaaa, Lte ”

THE DIAMOND ELECTRIC CROS8 CO.,
3 06 MILVAUKEE AVĖ., Degt ŽT; CHICAGO, ILL

Mtoa aaatetekai viena u______ __________
no*. Yra tai nvvtaaa ir n«.i*rataa nraia* 
Ltėaa* tnrrruaavt*. duodas tu daugiau links
mybė*. nrng litru bol vsnvt vtnuonaL 
Kiekviena, gali aat jo grajytl. mokslo netei
kia. ir maža* veika* mokė, ant k. grajytl. Pir
kta ji austiVvy si togiKte* to be Ua. Jisgrajyjn 
tu vlH 1U0 vUoalu mvltodlju. ka nematyti lt 
drsug* gauto delnu surašo. Ji* gali būti var
tojama* bažayėtoje. iškalom., giesmininku 
draugystėse ir visur prte dainų Ir lokių. Nuo 
vteno baliau* galima *t*rinkU vtoua >> kaš- 
tuaperaamdalu. )| vtetoe baliau* m mik r* Jla 
grajlja visus o-u u. Himnu, mariu, vak-.us, 
puik a. kadriliu. i-i»-ru nn-ll.tii*. ir vėliau 
šia. dutiia. Gal i gr.pt i nuolatai la nw 
liudija ari* kas kari nauja. Gražinte skrynute 
te kaštuoja tik A«l <»<». Priamą* KlO. o te* 
ta užmoktai kada jį alvrž. Agentai ant ju da 
rodldellus plnlgua. Prltinek Be. o gausi kata-

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu teip. tai paotegvk me*a nžojal tatratia gy 

dimir kuri baetv.tto galva nuo pteiakanu. sulrtė 
tina pia- auttakuia. sulaikyt ja *11 ak ima. vietot 
istpoti .siu ataugi*. aau)us. Ktekvirnam dunel 
■to užtikrinimą. Ir pigu oetmdary s to ka sakoaae 
Ui sugražinsime piatgua. Brite gyduole yru kat* 
■tel vyru teip Ir iki nv--t.ru. Prek* »! -»> f»nka 
"■tilte r-<«lw«tl dnle-v praa-oj gteenetnj

DAILU IRCZYSTA VEIBŠ 
-r . tarėte žeigu tariate šJ.A

•- ėteta

Kk Kk W E. — M eu'rėeeb teemes/r

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
C.uodoUBoms tannukotn* ir l-al-1 

nytinetns Draugystėms taždirtai-j 
Karuaas, Aaterikoai»zkas< 
Weliawaa, Szarpas, J moti-' 
ta», KakardaK. Ženkleli**,' 
Kepures ir dėl Marszalka!

t.ru


■■m

JTMfllnts ^krautis 
. M Ml A «

The Llthuanlaa Weekly 

“klEW®VA”; 
>Fubil«hw even »»•*•». «t OMeee»,ni J

• Kaiga*. Koo»llt«cl-
„ .._____ dmkaa UatoarU*-
kal. iaak^akal U aagliM-

kaL

Ezecutee all kind ot Job Prtn- 
tina and tran»*ting in Ll- ♦ 

thuanian, Ppliah and

į -Ltetvvf” r*Ucl* draagi*
įtr prtaluaU. Prt»lu»daa»l pi
nigui •dmuckto taip: 

į A. OL8ZEW3KI8, 
;»24 33rd SU Chicago. III .]

Sub-Statlou No. 60.

A. OLtZEWSKI, 
•W4 83 rd 8t, Chicagą IH. 

Hub-Htation No. 60.

Sr. 13 CH1CAG0, 1LL., PETNYCZIA, 27 Kovo (Mareli) 1903 m.
EnTKREI) AT THE ChICAOO, IlA. Po»T OFFiOE AB SEOOND CLAHH MATTKbT

Metas XI

Poli tiszkos žinios.

Suvienytos Valstijos.
Aut.galo pagalio* Suvieny

tų Valstijų kongrese l|ko* už
baigto* rodo* sulyg Panamos 
kanalo. Pereitų sanvaitę nu
tarta užbaigti nukasipų ka
nalo ir tokiu pudu suvienyti 
du dideliu oceanti — Atlan- 
tiszkųjį *u Didžiuoju. Pra
džių nukasimo Panamos kana
lo, kaip žinome, padarė frau- 

’euzai.' 1876 metuose Pary- 
~ žiuj susitvėrė tam tikra drau

gystė, kuri neužilgio pasiun
tė leutenantų V yse sų ekspe
dicija į Panamų, idant jis isz- 
tirinėtų vietas, kur toks nu- 
kasimas kanalo butų atsakan- 

. cziąusiu. Prasunkus dviem 
metam draugystė įgijo jau 
nuo Kolumbijos valdžios ir 
koncesijų kanalui nukasti. 
1879 metuose garsu* tvėrėjas 
Suezo kanalo, Ferdinandas 
Lesseps, suszaukė Paryžiuje 
tarptautiszkų kongresą, ant 
kurio buto apsvarstyti prak- 

. ’ . tiszkiausiejie budaį nukasimo 
kanalo ir nutarta, kokia vie- 
ta jis turės būti kastas. At
likus tai, susitvėrė’ nauja 
draugyste, kuri įgijo naujas 
koncesijas nuo Kolumbijos 

— valdžių už 10 milijoni) fran
kų. 1880 taetuosė draugystė 
kanalo reikalams turėjo jau 
300 milijonų frankų. 1881 
ir 1882 metuose padaryti bu
vo kasimo kanalo dianai, pa- 

I gal kuriuos kaukia* turėjo

Karu*, pradedant 
* gardo* Colon ir t:

ties Panama. Karalas turėjo 
būti, pagal sudarypta plianus, 

' 9 metrus gylio, 22
ežio ir 74 /kilomt trus ilgio. 
Kanalo kasztus lessep* ap
skaitė ant 658 milijonų fran
kų. Savo iszrokavimuoee 
Lesseps tikėjosi, kad kanalas 
duosis nukasti be 
paskui pasirodė, kad tai nėra 
galima, ir reikėjo naujus ka
simo plianus daryti. Darbų 
vienog toliaus varyti jau ne
buvo galima. Pėr septynis 
metus kasimo draugystės mi
lijonai iszsisėmė, o nžsitikėji- 
mas ant pasekmiųgumo to už
manymo teip sumažėjo, kad 
ne tik paszaliniai 
atsisakė skolinti 
pinigus, bet ir patįs draugys
tės sąnariai nesiskubino dėt? 
ant toliaus tam rėi 
gus. Taigi įvyko 
kas bankrutavimaįi
ki draugystė* isziaszcziai ant 
niekų nuėjo ir pati draugystė 
puolė. Kad gelbėti da ką 
galima, suszaukta

- žiuje tarptautiszka' komisija, 
kuri po ilgų tardymų ir rodų 
ant galo apreiszk 
lų galima butų <
asztuonis metus, jeigu ant to 
atsirastų fondas su 580 milL 
jonais frankų ir apart to da 
900 milijonai frafikų ant ad
ministracijos, 
atlikto iki tam 
aprokavo ant 
frankų. Tuo

nuo apy- 
žsibaigiant

metro plo-

supilu, bet

kapitalistai 
draugystei

atidų atkreipusio* ir užmaniu
sio* kanalų nuo franeuzų pa
veržti. Prasidėjo tarybos, ir 
fraucuzai kanalo užbaigimų 
perleido į Suvienytų Valsti
jų rankas už 50 milijonų do
liarų. Prisiėjo tada isznaujo 
daryti pertraktacijas su Ko
lumbija. kurios, dėlei visokių 
kliuezių isz szalies ameriko- 
niszkų milijonierių, tęsėsi be
galo ilgai ir vos-vos pereitų 
sanvaitę likos užbaigtos.

Dabar, toms taryboms užsi
baigus, amerikoniszki politi
kieriai ir spekuliantai pradė
jo medžioti sau gerai apmoka
mas vieteles kaipo urėdinin- 
kai ir prižiūrėtojai darbo prie 
kasimo kanalo. Apart kana
lo komisijos reikalinga da ke
letas szimtų inžinierių, kele- 

. tas szimtų inspektorių, pri
žiūrėtojų ir kitokių urėdinin- 
kų, kurie bėgyje deszimties 
ar dvylikos metų turės czia 
riebias vietas. Teip gi dide
lės konjraktorių firmos visose 
szalies dalyse subruzdo ir 
stengiasi atgrasinti Suvieny
tų Valstijų randų, kad Jis tų 
milžiniszkų darbą nepavestų 
pavieniai kokiai kompanijai 
atlikti, bet sekcijoms iszdaly- 
tų daugeliui kontraktorių.

Bankieriai Seligman ir 8o- 
lomonsohn perstatė Suvieny
tų Valstijų prezidentui Boo- 
seveltui plianų iazmokėjimo 
Venezuele* skolų. Sindika
tas, kurio vadais yra minėti 
bankieriai, apsiima priimti 

1 ant savęs Venezuelės skolas, 
kurios siekia net 45 milijonus 
doliarų, su toms iszlygoms, 

' kad jiem* butų pavestas ko- 
' lektavimas tūlų procentų nuo 

muitų ant įgabenamų į Vene- 
zuelę užrubežinių tavorų pa
gal projektų, kokį Venezue
lės reprezentantas Bowen su
darė su europeiszkoms viesz- 

’ patystėms. Bodosi, kad Eu- 
1 ropos vieszpaty*tėms toks 
’ pDanas labai patinka, kadan- 
L gi tokiu budu jos iszvengtų 

ilgo ir brangiai atsieinanezio 
i arbitracijos sūdo Haagoj, bet 

įvykdinimui to pliano labai 
prieszinasi Venezuelės repre
zentantas Bowen, kurs urnai 
telegrafavo Venezuele* val
džiai, idant ji į jokias su sin
dikatu pertraktacijas neį*i- 
duotų.

gesnį apsaugojimų rytinių 
savo szalies pakraszczių. Ne
seniai VVestminster Pala* t 
Kotelyje, Londone, atsibuvo 
skaitlingas susirinkimas, ant 
kurio tie dalykai buvo vieszai 
diskutuoti. Abelna susirin
kusiųjų nuomonė buvo tokia, 
kad reikia sziokiu ar kitokiu 
budu priversti Anglijos val
džias sutverti ant Šiaurinių 
jūrių angliszkų kariszkų es
kadrų, kurios susirinkimo 
vieta arba centras butų ryti
niame Anglijos pakrosztyje. 
Projektuojama angliszka lai
vyne turėtu tokiu budu atsa- 
kanczioj tvarkoj palaikyti 
baltiszkųjų Vokietijos eskad
rų. Ant minėto susirinkimo 
buvo skaitytas aktas žinomo 
publicisto Mereditho, kur* 
pasakoja, buk mylimiausiu 
kaizerio Viliaus svojojimu yra 
sutverti milžiniszkų vokiszkų 
taivynę, kuri galėtų ant visų 
Jūrių vieszpatauti. Seniau 
Vokietija stovėjusi pryszakyj 
dvasiszko tautų progreso, da- 
bar gi ji platinanti panger
manizmų po visų Eurojtų ir 
besistengianti apvaldyti 
Sziaurines jūres. Mes, girdi, 
anglai,turime labiau atkreip
ti savo atidų ant grasinanczio 
I>avojaus,turime szarvuotis ir 
ruoeztis į kovų. Tokiu tik 
budu galėsinti būt tvarka ir 
sandara {telaikyta.

Susirinkime dalyvavo dau
gybė didžiūnų, politikierių. 
Tarp kitų kalbėtojais buvo 
admirolas Fremantle, Speu-

jie nurodė, kad akyvaizdoj 
tokio Vokietijos besiruoazimo 
Anglija būtinai turi prisi
rengti ir savo taivynę padi
dinti. Ir be abejonės jie sa
vo padarė: kariszkos laivyne* 
ministeris Arnold Foater iš
davė vieszpatystės butui įne- 
szimų, reikalaujantį paskyri
mo milžiniszkos sumos, arti 
180 milijonų doliarų, ant j»a- 
statymo naujų Anglijos ka- 
riszkų laivų. Įneszimas tas 
ikisziol da neužtvirtintas, bet 
galima manyti,kad jis pasek
mingai pereis, ir szįmet pra
sidės statymas kelių deszim- 
czių naujų kariszkų laivų.

ikalui pini- 
milžinisz- 

s, milžintaz-

tapo Pary-

Ikad kana- 
baigti per

Iszkaszczius 
k ikui darbo 
450 milijonų 
paežiu laiku 

praszyta ’ Kolumbijos rando,
idant jis prailgiųtų laikų nu- 
kasimui kanalo, [ant ko Ko
lumbija sutiko ir laikų prail
gino net iki 31 dienos spalių 
mėnesio 1910 įietų. 1894 
metuose susitvėrė nauja drau
gystė su kapitalu 65 milijo
nais frankų, isz kurių 5 mili
jonu* turėjo Kolumbija. Prie 
draugystės apiipto invento
riau* pri*i*kaito teip gi ir 
Panamos geležinkelių akcijos, 
vertės 93 milijonus frankų. 
Draugystė pradėjo toliaus 
darbų varyti ir gal *u laiku 
butų jai ir pasisekę tų darbų 
užbaigti, jeigu Suvienytos 
Valstijos nebūtų ant to savo

Anglija.
Neprilankumas Vokietijai 

tarp anglijonų vis labiau įsi- 
vieszpatauja; ypacz-gi tas ne- 
prilankumas apsireiszkia isz 
liberalų pusės. Liberalų va
dai ant vieszų susirinkimų 
savo kalbose asztriai kritikuo
ja neszvankų Vokietijos pa
sielgimų su Venezuele, prie 
tos progos nurodydami Vo
kietijos plianus įsteigimų juo 
platesnių vokiszkų kolionijų 
pietinėj Amerikoj. Anglisz- 
ki laikraszcziai paleido gan
dų, buk Vokietija norinti da
bar sutverti milžiniszkų vo- 
kieczių kolionijų pietinėj 
Brazilijoj. Laikrasztis gi 
„National Beview” patalpi
no net keliolikų straipsnių su 
iszrodymais, kad Vokietija 
norinti atnaujinti savo už
grėbiamųjų politikų, įgyti vis 
ir vis naujus plotus svetimo
se szalyse, o tuomi pat siau
rinti angliszkas valdybas. 
Neprilankus vokiecziams ang- 
liszfci laikraszcziai priveda 
daugybę citatų isz pangerma- 
niszkų laikraszczių, kuriuose, 
teisybė, nestokuoja net fan- 
tastiszkiaušių plianų apie isz- 
platinimų Vokietijos galybės 
ir paglemžimų po savo valdžia 
vis ir vis naujų valdybų 
rubežiuose.

Dėlei tokių Vokietijos 
kimų anglijonys pradeda 
mislinėtijau apie pasekmin

už-

šie- 
ap-

nužudyti. Teip gi Hanza Al* 
bedin, minieteri* užrubežinių 
dalykų laike berlyniezkojo 
kongreso, turintis milžinisz- 
kus dvarus Albanijoj, beveik 
atvirai agitavo tarp albanie- 
ctių su mieriu suvienyti Juoa 
ir prie to da patraukti ant 
savo pusės gy venanczių* ežia 
graikus. Mieriai jo nenusisekė, 
kadangi Berlyno kongresai 
neilgai tęsėsi ir fter tai negalė
jo prie jo užmanymų įvykdy
mo prisidėti. Bet sultanas ant 
galo pažino, kuomi yra jo di
dysis veziras ir nusprendė j| 
ant garbingo isztrėmimo, pa
darydama Jį valdytoju Archi
pelago ir {laskirdams Jam gy
venimo vietų salų Bodus, kur 
Albedin ir dabar da gyvena. 
Gali būt, kad Ferid neis pė
domis augszcziau minėtų savo 
santautieczių, gali būt, kad 
jis pasiliks įsitikimu sultano 
tarnu, bet tikrai pasakyti 
apie tai nieks negali. Ferid 
vis gi yra albanietis. Tiek 
žinia, kad su nominavimu 
Ferido didžiu veziru albanie- 
cziai yra užganėdinti tuomi, 
kad jis, jie tikisi, nebus prie- 
szingas jų jieszkiniams ir sie
kimams. Tais albanieczių 
siekimais, kurie jų nė ant va
landos neapleidžia, yra isz- 
kovojimas savo szaliai nepri- 
gulmystės, bent tokios, ko
kių turi Serbija ir Bulgarija. 
Teipjau girdėtis, kad Ferid 
stengiasi parkviest! nuo salos 
Bodus Al bėdinų, kuriam ten, 
kaip rodosi, įsipyko jau gy-

rasitis ,,Times” pranesza,buk 
Morokko sultanas paleidžiu* 
savo nereguliariszkas kariau
nas ir oficialiszkai pagarsinęs, 
kad pasikėlėliai esu jau pil
nai apgalėti ir karė užbaigta. 
Toliaus vienog „Times” pri
deda, kad tikras dalykų sto
vis nėra pilnaPiszsiaiszkinęs, 
Juo labiau, kad sosto preten
dentas yra da liuosas ir turi 
po savo valdžia keletu pasi- 
kėlėlių burių, o su 1 tano ka
riaunos ne atėmė da nuo pa- 
sikėiėlių miesto Taza ir ne
bandė nubausti dalyvavusiu* 
sukilimuose buriu*. Visi ka- 
riazki žygiai pertraukti tuo 
tarpu tik iki berželio mėne
siui, iki kol pasibaigs *zVen
tės Mulud.

pavojingomis. Atgaivintasis vie
nog nė savo pravardės, nė prie
žasties pasikėsinimo nusižudyti 
ne nori iszpažinti. Nugabenta jį 
į ligonbutį. i

Vidaus dalykų ministeris 
sziomis dienomis južtvirtino pa
duotus jam *nt peržiūrėjimo įsta
tus Vilniaus gydytojų draugystės, 
sutvertos su susiėzelpimo mie- 
ria;*. Sąnarių iki sziol į drau
gystę prisirsazė trvadessimt sep
tyni daktarai, mokestis yra 3rub
liai ant metų, kur| vienog sekan- 
cziuoee metuose birenti padidin-

Provincijoj Kuang Si, Chi- 
nuošė,nepaliauja sumiszimai. 
Kaip laikraszcziai pranesza.

randui, kad jeigu maisztai 
urnai nebus užbaigti, tai ji 
maisztams gesyti pasiusi n ti 
savo taivynę, stovįurzių dabar 
Indo-Chinuose.

Isz Lietuvos.

riu. Sultanas be abejonės 
apie tai jau žino ir gal dabar 
norėtų nominacijų Ferido at- 
szaukti, bet jau neturi tiek 
drąsos, kad kartais albanie- 
cziai nepakeltų protesto ir, 
ant galo, sukįlimo.

Turkija.
Turkų sultonas, norėdam* 

padaryti sau prilankiaia alba- 
niecziu* ir užganėdinti euro- 
peiazkų vieszpatysczių repre
zentantu* Konstantino{>olyje, 
didžiu veziru nominavo alba- 
nietį Feridų. Ar sultanas 
tuomi pataikys įgyti sau al
banieczių simpatijas ir pada
ryti juos isztikimais sultano 
sostui, parodys tai laikas. 
Žinoma vien, kad augsztes- 
niejie Turkijos virszininkai 
isz pat pradžių buvo prieszin- 
gi Ferido nominacijai ir da
bar nepaliauja priesz jį intri
gavę, sukeldami tokiu budu 
neužsitikėjimų sulyg naujo 
veziro lojaliszkumo, nors Fe- 
ridas, kaipo basza, rokuoja- 
mas buvo labai isztikimu šai
tano tarnu. Tie neužsitikė- 
jimai iki sziolnieku neparem
ti, bet Turkijos istorija paro
dė jau, kad ir isztikimiausiais 
buvę sultano tarnai, įgiję di
desnę galybę sultanui dantis 
parodė. Teip antai pradžio
je pereito szimtmeczio Janinos 
basza, albanietis Ale, įgiję* 
galybę ir paainaudodams isz 
Turkijos apsilpnėjimo dėlei 
nepasekmingos jai karės su 
pasikėlusią Graikija, tapo vi
sai neprigulmingu Albanijos 
valdonų, nuo Iskibos iki Pro
vėžos. Sultanas Mahmud pa
siuntė prieszai jį savo kariau
nas, bet kasžin kokios būt 
buvę tos karės pasekmės, jei
gu Turkams nebūtų pasisekę 
pasaliu budu Alę sugauti ir

Pietinė Amerika.
Venezuelėe prezidentas Cas- 

tro pereitų sanvaitę perskaitė 
kongresui savo jiasiuntinys- 
tės laiszkų ir, gabaus atsisa
ko nuo savo urėdo, kadangi 
jis nenorįs ilgiau pasilikti 
szabes prezidentu. Tame sa
vo laiszke skundžiasi jis ant 
nuolatinių naminių maisztų, 
kurie naikina visas* respubli-, 
kos spėkas, apkaltina savo 
prieszininkus, kurie susivie
niję su szalies priesziais sten
giasi jam atkerszyti už tai, 
kad jis nenorėjęs jų geis
mams pasiduoti ir |>er tai vi
sų respublikų sunaikinti. Ap
kaltina jis teip gi ir vokisz- 
kųjį randų, buk jis gelbėtų* 
revoliucijonierių, vadovui, ge
nerolui Matos, naikinti sza- 
lies pasilaikymų, ir ant paliu- 
dyjimo tų savo tvirtinimų 
parodė laiszkus, raszytus vo- 
kiszko kariszko laivo komen
danto Stoscho. Kongresas 
tuojau sumankė rodąs ir po 
trumpų diskusijų užgyrė pro- 
szyti, idant Castro pasiliktų 
da prezidentu respublikos, 
kadangi prie dabartinio sza
lies padėjimo Jo pasitrauki
mas nuo prezidentystės galė
tų turėti dar niekesnes pa
sekmes. Castro iszsyk gynė
si ir savo rezignacija nenorė
jo atszaukti, bet po ilgų pro- 
szymų apreiszkė, kad iki se- 
kancziam ketvergiu apsimis- 
lysęs ir perstatysęs kongresui 
kitų laiszkų. Menama vienog, 
kad Castro tuo savo atsisaky
mu nuo respublikos preziden
tystės griebėsi vien gudrumo 
ant parodymo svetimoms sza- 
lims, kad žmonėms jo valdy
mas patinka ir kad visi sza
lies gyventojai, iszskiriant 
nedidelio skaitliaus revoliuci
jonierių, stovėjo pusėje.

Inz Vilniaus.
Prie Vilniaus antrus gymnazi- 

joa likoe įkurta beturesiams mo 
kytiniams stipendija vardo Leont
jevo — Vilniaus v ice-g u berną to- 
riaua Lietuvių vaikai vienog ta 
atipendija nesinaudos, ji paskirta 
ritu ataeziatikių vaikams, taigi 
maskoliams.

Miesto virszininkai būtinai rei
kalauja, kad ant vaikazeziojan- 
czių miesto ulycziomis tramvajų 
butų įvestos dvi k basos. — turi 
būt dėl to, kad czinovuikams ir 
miesto “aristokratijai” nereikėtų 
alkūnėmis tiintis su darbinin
kais.

Pardavinėtojai vaisių ir daržo
vių kreipėsi prie miesto vyriausy- 
liėe su prsazymu, kad jiems mies 
tas paskirtų kur nors platesnę 
vietę savo tavoranif pardavinėV, 
kadangi dabar jie jokioe tokios 
vietos neturi, su vaisiais turi sto
vėti kur nors ulyczių> poszaliuo-

įgiama įkurti 
liudijąs vardų 

Ar lietu- 
stipendijų

popierų

Zen
ius

Malinauskų namuose (Vilniaus 
ulyczioj) nusiszovė vietinės 
liszkoa mokyklos studentas 
kevicsius, 19 metų amžiaus, 
palikto jo rasztelio matyti, kad
patžudy»tėe plianai persekiojo jį 
jau nuo dviejų metų, kadangi — 
kaip jis paliktame rasztelyj prisi
pažįsta — jaucziąs *avę visai ne
gabiu ant atlikimo kokių nors 
rimtų darbų ir pertai esąs draugi
jai Tisai nenaudingas.

Lz Vilniaus kalėjimo pabėgo 
trya kaliniai, kurie buvo ežia pa
sodinti už vagystes. Pabėgėlius 
pasiekė policijai sugauti ir vėl į 
kalėjimą fukissti.

Afrika.
Iszeinanti* Londone Įsik

iš Vilniaus gub.
Ūkininkas Astrauskas isz Nau- 

jadvario važiavo su savo paezia ir 
broliene į Žmudikus ant savo se 
sers azermenų. Astrauskas sėdė
jo pryszakyj, o moterys užpaka
lyj. Pervažiavęs per upės Mere 
czankos tiltę jis paleido arklius 
upės krantu, neatkreipdama ati
dos, kad nuo didelių lytų vanduo 
upėj buvo smarkiai pasikėlęs. Ke
lias ėjo į pakalnę, todėl arkliai 
pradėjo smarkiai bėgti. Netikė
tai įbėgo jie į vandenį, truktelėjo 
į azalį, vežimas apsivertė ir visi 
atsidūrė upėje. Smarkiai %ėgan 
tia vanduo pagavo visus ir pradė
jo neazti iszilgai^ upės. Patsai 
Astrauskas spėjo įsikabinti augan- 
czlo ant kranto alksnio ir tokiu 
budu iszsigelbėjo, moterya-gi ir 
arkliai su vežimu likos nuneszti 
tolyn ir visi prigėrė.

Į vieszbutį “Versal” pribuvo 
kokia tai nepažįstama ypata ir 
pasiėmė sau ant nakvynės nume
rį. Ant rytojaus rado jį lovoj 
kraujuose besiroliojant, oszaly jo 
pamesta revolverį. Paszauktas 
urnai daktaras patšudį atgaivino 
ir apžiūrėjęs žaizdas rado jas ne-

Inžiiiierystėz užyeizdas szįmet 
nenori daleisti miestui parengti 
vieszas maudynes toje * paezioje 
vietoj,kur jos iki aąiol via būdavo 
parengiame*, todėj miestas užma
nė tokias maudynę* įtaisyti upė
je netoli nuo elektriazkoe stacijos. 
Czia pat vienog į į u[>ę pravestas 
yra kanalas visokioms miesto 
srutos)* subėgti, tajgi parengta 
vieta maudynėms dėlei higienisz- 
kų pnežasezių labai netinka. 
Gyventojai reikalkuja, kad mies
to valdžia parinktų maudynėms 
vietą kur nors kitiy.

Su pritarimu mokyklų virszi- 
ninko, didesniuose pliektuose Vil
niaus moksliniam apskrity j susi
organizavo populariszki mokslisz
ki kursai žmonėms. Lektoriau 
yra paprastai gimąązijų mokyto 
jai, o klausytojais vien jų gi mo
kytiniai, paprasti žmonės ant 
lekcijų nesilanko. Ne dyvai,- ka
dangi lekc jos laĮkomos nesu
prantamoj žmonėtis maskoliszkoj 
kalboj.

Prie Vilniaus pirklyst&i ir a- 
matų mokyklų n 
mokytiniam* »ti, 
Vittėe ir Kovalevi
viai czia galės isz tų 
naudoti*, nežinia.

Isz didelės Gorono 
krautuvės 16 d. vąsąno pavogta
30 ritinių popierosi everianezios 
150 pūdų. Tokį |yaruma vagi
liai neezte negalėjo pusi neesti, bet 
turėjo panaudot magiausiai porą 
vežimų. Akyva tik, kaip to ne- 
nutėmijo ne stovinti ant ulycsių 
policijos sargai, ne* paUhi kiemo 
•argas.

Tarnanjantij-pas gr. Tiszkevi- 
czių už auklę Vasilįiutė, 14 melų 
mergaitė, slapta ilgėjo į miestą ir 
daugiau, nesugrįžo^ , Po jos pa
bėgimui Tiazkevicrfbnė pasigedo 
2300 rublių, kurie buvo padėti 
szėpoj, bet neužrakinti. Mena
ma, kad Va*iliutė jais tais pini
gai pasinaudojus, i

i
Isz Szventėnų, Vilniaus 

ęub,
Hagai iszrokaviotą miesto įėmi- 

mų ir iszleidimų metams 1903 
pasirodo: įėmimų-r- 9573 rub. 70 
kap. ir iszleidimų j— 9506 rub.33 
kap. Didžiausias užleidi mis, be
veik i viso miesto, biudžeto, apie 
30 nuoezimtį iezeina ant algų 
miesto virszininkėms; mažiausiai 
gi miestas Užduoda ant žmonių 
apszvietimo reikalų, nee tik 7nuo- 
szimtį. Skaitlinis tes paczios už 
savę kalba: užlajkymas miesto 
valdžių — 30% ;(žmonių apazvie- 
timas — 7%, sanitariszki reikalai

Komentarų nekeikia.

k'ti, už juos rūpinsis pati drau
gystė. Į kolionijas nebus prii
mami vaikai serganti limpan- 
czioms ir nervų ligoms, teipgi 
suožeido* ir turinti neiszgydo- 
mua skaudulius. Kolionijose 
prižiūrės vaikus tam tikra prižiū
rėtoja, nuo draugystės jie gaus 
pilną užlaikymą, kelionės kasztus 
ir patalus, o Druskininkuose, a- 
part to, ir gydymą po priežiūra 
miesto gydytojo. Laike koloni
jų sezono vaikai užsiiminės viso 
kiaiH žaidimais, lavinsis fiziszkai 
ir veiks lengvesnius tiziszkue dar
bus. Užsiėmimai moksliszki vi 
sai per tf sezonu bus isz užsiėmi
mų iezakirti.

penkti metai jungia mus geležin
keliai su “apszvietimo centrais”, 
musų miestelis ris da tamsybėse 
paakędęa!

Isz Utėnų, Auk m. pav
Sakoms yra, juog varna varnai 

nekirs į akį. Ta patarlė apie žy
dų vienybę labai dera teipgi mu
sų “obruBitelių” bendrybei isz- 
reikszti, kaip nurodo sekęs ateiti- 
k imat. Juozas Žemaitis valdė 
Utėnoje “traktierių” arba ataeziai 
sakant kareziamę, kurię mėgdavo 
tankiai lankyti vietinis “uezite 
liūs” Andrėj Markulis, bet ne
mėgdavo kaskart už iazgertę ariel
ką apsimokėti. Pritrukus ant 
galo kantrybei ir bargan nedavus 
ueziteliui arielkos, tasai isz ap
maudo sustatė protokolę, butą 
mat blaivystės platintojo, už ne 
azvarų užlaikymą vieszbuczio, no
rėdamas jį visai uždaryti. Že
maitis gavo užmokėti 10 rub. 
f z tropo, bet traktierius pasiliko, 
ir pons ųezitelius toliau jį lankė, 
kaip lankydavo. Kada gi vieną 
syk žemaitis biszki pasitycziojo 
ueziteliui akysua, juog tasai nie
ko nepeszė su savo protokolu, u- 
cz i te Ii oš atsakymo vietoje tėszkė 
Žemąicziui tiesiai į žandą. Byla 
žinoma atsidūrė valscziaus sude, 
kurs atsudijo ueziteliui 8 nedėlias 
kalėti. Ųezitelius apeliavodamas 1 
pavarė visą bylą net lik senato, I 
bet atmainos negavo. Czia tat vi- ' 
si Utėnos “obruliteliai” skukilo l 
ginti savo sėbrą. Per užtąrymę I 
dvarponio-maskolio Verivokiao ; 
visa byla paliko nukreipta Kauno < 
direkcijos dėl naujo tirinėjimo, | 
kurį suvisu netikėtai apsukė liu- | 
dyjima vieno judosziaua girtuok- i 
lio — Juazkos. Tss nelabasis pa 
rodė, buk duodamas ant vale 
cziaua sūdo liudijimą apie uezite- 
liaus musztynę, buvęs girtas ir { 
nieko neatmenąs, ką sakęs. Nors 
antras liudytojas tikrą tiesą paro
dė, vienok prokurorui užteko 
aiszkios girtuoklio - judosziaua 
melagystės,idant visą kaltybę nuo 
ueziteliaus nuimti, o sukrauti ant 
Žemaiczio, kurs gavo už “netei 
singa” skundą 4 mėnesius sun
kaus kalėjimo! Bet ir Juszka už 
savo judoszystę nepaliko be už 
mokesnio, paliko nabagas už me
lagingą liudyjimą įkisztas kalinin 
ąn 2-jų mėnesiu. Reikėjo tikt 
matyti kaip epiaudės tas judoszius, 
dvejopai praloszęs. Tatai, mas
kolių teisybė!.

Isz Tėv. Sargo.

Ibz Kurszo.
Pabaigoj pereito gruodžio mė

nesio Edvralio valscziaus ukinin- . 
kai, po vadovyste savo atarszinoa 
laikė susirinkimu ant apsznekėji- 
mo yvairių ukininkystėa klausi
mų, idant paskui savo užgyrimus 
paduoti ant peržiūrėjimo žemdar- 
bystės reikalų komisijai. Susi
rinkę į valscziaus butą vahczionys 
iszsyk nežinojo, nuo ko pradėti ir 
kaip tas rodąs vesti, todėl ilgę 
laikę visi tylėjo. Tylėjo ir pat
sai jų vadas — starszina. Ant 
galų galo atsirado vienas drąsuo
lis, kurs pradėjo perkratinėti 
klausimus, apsvarstomus ant susi
rinkimų žemdarbystės reikalų ko
mitetų. Jam pradėjus prabilo 
tada ir kiti valsczionys, kiekviena' 
nurodydamas, kas tuo tarpu butų 
reikalingiausia nuveikti ant pa
gerinimo žemdarbių padėjimo. 
Prie to buvo ap^varstinėjami 
klausimai sulyg kelių taisymo, su- 
lyg medžiojimo tiesų, sulyg ūki
ninkų kredito ir tl. Vis tai gana 
svarbus klausimai ūkininkų gy
venime, bet už tai drąsuolis, kurs 
pirmas iszdrįso apie tai sznekėti, 
buvo skaudžiai nubaustas. Dvar
ponis. prie kurio valdybų prisi
glaudus yra minėto valeezionio 
ūkė, apreiszkė jam tuojau, kad , 
nuo sziol jam uždrausta naudotis 
tuo szmoteliu dvaro žemės, ku- 
riuomi ūkininkas savo gyvulius į 
ganyklas varydavo, priegtam jam 
uždrausta rinkti dvaro girioj 
stagarus kurui ir savo gyvulius 
ten ganyti.

kolio-Vasarines vaikams 
: ( nljos.

Vilniau* globos vaikų drau
gystė užmanė sutverti teip vadi
namas vasarines vaikams kolioni- 
|as, kur silpnos Sveikatos vaikai, 
gyvenanti nesveikose miesto da
lyse, vasaros laike per du mėne
siu galėtų ant stoiko ir szviežio 
oro pagyventi ta tuomi savo svei
katą pataisyti. j,Viena tokia ko- 
lidnija, bu atsakįmezia prie to gy- 
dinyczią, parengta bus Druski
ninkuose, kita ant kaimo. Į 
tas kolaonijas priimami bus vai
kai abiejų lyczių, amžiaus nuo 
8 metų. Už du mėnesiu pragy
venimo Druskininkų kolionijoj 
mokestis yra 30 rublių nuo vai
ko, o kaimo kolionijoj 16 rublių. 
Vaikai mažiau turtingu tėvų mo
kės tik purę toa prekė*, o*betur- 
czių vaikai neriįkalaus nieko mo-

is G laboko, Dianos pav., 
raf»zo į “S.-Z. Slovo”: Sunku yra 
žiūrėti ant vargo prislėgto žmo
gaus, kurs per visę savo gyveni- 
mę dirbdama sunkiausius darbus, 
ant senatvės turi imti lazdas ir ei
ti per kaimus žmonių susimylėji
mo melsti; ne lengviau vienog 
darosi, matant kaip musų mieste
lyje tarp laimingai gyvenanezių 
miestelėnų, gerai pavalgiusių ir 
praleidiianczių laikę ant visokių 
zabovų, ulycziomis slankinėja ap
driskę, kartais ir visai pliki 
vargszai, serganti proto ligomis. 
Iszėjusių isz proto musų mieste 
daugybė, žiūrint pagal didumę 
miesto. Vieniju mirszta kur 
nors užkaboriuose, jų vietoj atsi
randą kiti. Auga miestelis, au
ga ir bepročių skaitlius. Sunki 
tai gyvenimo drama, bet apie tuos 
ligonius niekas nesirūpina, nė 
miestelio gyventojai, n ė'jo admi
nistracija. Stoka meilės artymo 
nuėjo net teip toli, kad vienas 
kitas “godojamas obivatelis” ne
sidrovi kartais net akmenį paleis
ti į pusnuogį kunę ligonio, in- 
stinktiviszkai jieszkanczio “arty
mo” sanjausmo, ant ko ligonis, 
užsidegęs neapkanta, obivateliui 
tuo patim atmoką....

Nežiųrint ant to, kad sztai jau

Gyvenimo sa n lygos ubagų, rv- 
venanczių miestuose ir kaimuose 
labai nevienokios, ir patįs ubagai 
vieni nuo kitų skiriasi. Teip an
tai Aszmėnų pavietyj kaimų u- 
bagai tankiausiai yra tvirto sudė
jimo vyrai, jauni, sveiki (suožei- 
dos ir seni paprastai elgetauja 
prie bainyczių durių), kurie ne
gaudami sau atsakanczio užsiėmi
mo ir nemokėdami jokio amato 
keliauja sau isz kaimo j kaimą, 
barezkina poterius ir meldžia ūki
ninkų susimylėjimo. Miestų uba
gai yra geriau aprūpinti, jie tan
kiai gauna paszelpas nuo yvairių 
labdaringų draugyrezių, naudoja
si beturczių prieglaudos namais 
ir tt., kuomet apie kaimo elgėtas 
nieks nesirūpina ir jų užlaikymas 
priklauso nuo kaimieczių miela- 
szirdingumo. Nors Lietuvos u- 
kimnkai patįs vargiai gyvena, bet 
ubagui paszelpos niekada ne atsa
ko.' Privijus vienog perdaug di
deliam ubagų skaitliui, ūkinin
kams visus juos iazpenėti pasida
ro perdaug sunku.

Sunkesnis vienog yra padėji
mas serg&nczių proto ligoms, ku
rių paskutiniame laike Lietuvoj 
vis daugiau atsiranda. Apleisti 
nuo visų ir persekiojami iszdyku
šių vaikų, valkiojasi jie isz vietos 
į vietą,apie patalpinimą jų į atsa- 
kanczius ligonbuczius niekas ne-, 
sirupina. Antrą vertus, kasžiu 
ar yra kur nors Lietuvoj ligonbu- 
tis, paskirtas sergantiems proto 
ligomis?.... Juo sunkesnis jų 
padėjimas yra da ir dėl to, kad 
jie nemoka p ra szyti susimylėjimo, 
o žmonės nevisada susipranta duo
ti jiems duonos szmotelį, ir tan
kiai už visai menką jų prasižengi
mu, padarytą be aiszkaus savo 
darbo supratimo, persekioja juos 
žiauriausiu budu.

Kai — kurie amatai. Pagal 
Koma Ramojau* sutaisita. Til
žėje, liM>3 m., psl 43 Preke 20 
kap.

Suglaustoj formoj apraszyti 
ežia kai-kurie smulkesnės rųszies 
amatai, kaip antai tepliojimas, 
metaliniai iszdirbimai, pinimai 
isz vielos, sietuvai ir sietai, sze- 
peczių dirbimas, įstatymas stiklų, 
priegtam vartojami tuose amatuo
se įrankiai ir medegos. Norin
tiems su minėtais amatais apsipa
žinti knygutė bus gana naudinga. 
Gaila vk, kad musų rasztinin- 
kai savo rAsztuoee jokiu budu ne
nori priimti vienokię rrszybę, 
kiekviena kala ję ant savo kurpa
lio ir per tai ūztikro turime “he- 
tuviezkos raszybos jovalę”.
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Hadu uMraadimąi.
Iszleidi-

d Keturi Serbijos oficierai, 
tarp jų buvęs karės ministeris 
Antonies, iszszaukė ant duelio 
B elgrado universiteto profesorių 
Aleksjndra Borislajeviczę už tai, Valstijų ambasadoriui Ryme, kad

| Laikraszcziai pr* n**z*, 
PmrhI francujuis Andre Giron, kurs

vo su Saksonijos sosto įpėdine pa- 
bėgę% o paskui peni skyrę*, dabar

WATERnURY, CONN.
mas sudų drausmių, arba teip va
dinamų i n j u n c ti c n, įėjo 
teip į madę pas tarnauja nezius ka- 
pitalisUms amerikoni izkus su- 
džias, kad tokias dralusmes jie 
prie mažiausios progos issleidžia 
ir tokiu budu gelbėja išnaudoto
jams darbininkų paimti virnų ant 
straikuojanezių vargdienių. Sztai 
dabar sudžia Elmer ist Middle- 
ton, ant tramvajų kompanijų pa 
reikalavimo, išleido drausmę 
priesz vi* iš esaneziss tbpe aplinki- 

. nėję darbininkų ūnins, kurios 
nor* menkiamiu budu norėtų at
eiti į pagelbę straikhojantiem* 
tramvajų darbininkams. Teip 
pat patiems gyventojais uždrau 
šia yra boikotuoti kon

' jei ka* tę uidraudimę 
bu* ūmai suareštuotu 
džiai nubaustas. Kvapiausio bu
do ta audžiu drausmė 
pa*i piktini m ęnet paežių žmonių, 
nieko abelno su straikt is ir strai- 
kuojaneziais darbiuinki 
rinezių, ir jie pradėjo 
kompanijomis ir paežiai

ai* netu- 
rinezių, ir jie pradėję kovę su 
kompanijomis ir paežių'ęudu. Ant 
1 dien s balandžio pasnukta į 
sudę 150 žmonių, kurie sudžios 
padavsdyjimus peržengė. Tram
vajų kompanijos skundžia teip gi 
konduktorių ir mptormanų uniję, 
reikalaudamos 20 tukstanezių do
liarų atlyginimo už papešta* jų 
blėdi* dėlei straiko. (Unijos pi
nigus,-urnoje apie 25 tu(k*tanczius 
doliarų, tapo vietiniuose bankuo 

_se užarėsztuoti.

Suareštuota* pabėgėlis
Aut Londono policijos parei

kalavimo New Yorke 
aresztuotas VVhiUker 
žinoma* Londono diųžturtis ir 
politikieriua. Ji* yra
išeikvojimu korpor*cijps„Globe” 
pinigų, sumoje keliu milijonų 
doliarų. Suareštuotais ginasi, 
kad jis jokių suktybių nėsęs pa 
darę*, kad tai turinti būt kokia 
klaida ir jam be reikalo garbę 
norį nuplėszti. Amerikon atke
liavęs jis vien su mieriu pailsėti 
ir prasivėdinti,o ne pabėgęs dėlei 
užmetamų jam kokių ten kalty
bių. Jokių suktybių ji* negalė- 

^jęs daryti jeigu jau ne dėl ko ki
to, tai bent dėlei savo augszto 
stovio draugijoj, kadai gi ji* esęs 
geriausiu draugu karaliaus Ed 
wardo ir daugelio liortlų ir pa 
siuntinių j parlamenlę. — Na, 
geriau butų to jis visi i nesakęs. 
2inome ju?, kad „aug<zcziausiai”

> stovinti dabartinėj žmonių drau
gijoj papildo tokias mktybes ir 
szelmystes, kokių ,,žemai” sto
vinti niekada negali pasiekti.

Paptrkejyste politikoj.
Gubernatorius valstijos Rhode 

Island, Lubio* Gar vi n, išleido 
raštę, kuname skundžiasi, kad 
poetiška papirkėjystė toje vai 
stijej esanti teip baisiaįi pras pla- 
tinus, kad beveik nėra nė vieno 
ukėso, kur* balsuotų už kokį nor* 
kandidatę ant urėdo, fiegavęs 
pirmto nuo jo kyszio. Pobtikie 
riai ir rinkimų komisoriai ties og 
vogte vagia viešus fondus, ap 
versdami juos ant papirkimų bal- 

’ sų laike rinkimų, ir apie niekę 
daugiau nepaiso. Savo rašte 
gubernatorius nurodo net keletę 
mie*tų, kur tokia politiszka pa 
pirkėjystė labiausiai žydi, ir jis 
rengiasi panaudoti visokias bud u s, 
idant tam nuo seniai isssivieszpa- 
tavusiam piktui galę padaryti. 
Gubernatorius Sakos, kad jis pats 
savo akimi* matęs,kaip vienas po
litikierius bruko pinigus tūlam 
vežėjui, idant ji* eitų prie boliotų 
dėžės ir mvo balsę už nurodytę 
kandidatę atiduotų, ka tasji ir 
padarę*, nors pirmiau atsisakinė
ję kad laiko neturįs. Tę savo 
rasztę gubernatorius pasiuntė į 
valstijos legislaturę, reik alau daros 

' paskyrimo tam tikros komisijos, 
kuri ištirtų tos pępirkėjystės i 

- priežastis. ., i

Užpuolimai.
Pueblo, Colo. Du apsimas 

kavę plėszikai užpuolė ant viesz- 
namio Loestan* ir apiplėszė kelei 
tę esanezių ežia sveczių. Du 
svecziu, kurie norėjo gintis ir ne
siskubino savo turtę atiduoti, plė
šikai nuszovė. Atlikę tai pik
tadariai pabėgo ir policija negali 
jų susekti.

Mieste Wapakoneh, O. dvy
lika apsimaskavusių vagilių atėjo 
į namus turtingos naszlės Reichel- 
doerfer ir pasiėmė visokios gery
bės, vertės ant 10 tukstanezių do
liarų. Plėazikai buvo tiek drę- 
aus, kad apkraustę viakę, kę galė- 

. Jo, susėdo ežia jau apie valgiais 
apkrautę 8talę^ kurs buvo pareng
tas laukiamiems svecziamft ir ra
miai pavalgė vakarienę, pirmto

IšMigelbejo nuo lyncaiavimo.
Dellas, Tex. Juodveidžių ku

nigas Slokes pakėlė kovę priesz 
blaivininkus ir ant juodveidžių 
susirinkimų mokino juos gerti 
svaigi naneziua gėry mus kiek tik 
telpa. Tokie pamokslai teip įer
zino baltveidžius, kad tie, sugivę 
kunigužį, išvilko už upės ir no
rėjo lyneziuoti. Nerasdama kito 
kio išsigelbėjimo, kunigužis ga
ilaus suriko, kad jis esęa masonas 
ir prie to pasakė atsakantį maso
nų slapyvardį. Tas isztikro jį ir 
iszgelbėjo, kadangi didesnė pusė 
lineziuotojų stojo už kunigužį. 
Nutarta vienog, kad jis kuovei- 
kiausiai iš to pivieczio iszsinesz- 
dintų ir daugiau nesugrįžtų.

jis į besikurin&ntį peczių, o prieš* 
vamzdį atstatė savo krutinę. Dz 
šovus karabinui pielyczia visi 
sulindo į Jo krutinę, perverdama 
szirdį.

Cincinnatti, O. Darbininkas 
Leopold Lei-t, būdams beveik 
per visut metus be darbo, kadan
gi niekur tokio negalėjo sau rasti, 
ir per tai kentėdama didelį skur
dę, pereitę utarninkę užsimanė 
nužudyti savo moterį ir pats aavę. 
Į paesię paleįdo jis tris szuvius 
isz revulverio, bet nenuszovė jos, 
tik sužeidė. Sau-gi paaiganėdino 
vienu szuviu, kurį tie>iog į szir
dį pataikė.

buvo uždarytos. Apie 3000 dsr- 
bininkų rado vėl užsiėmimę. 
T> rbtuvėse Illinois Steel & Wire 
Oo., kurios teip gi pradėjo dirbti, 
gaus daibę apie 2000 darb:ninkų.

A nderjon, Ind. Czianyksz 
caios American Window Glass 
kompanijos dirbtuvė* liko* perei 
toesanvaitė* subetę uždaryto*, per 
kę apie <4 tukstaneziai darbininkų 
neteko darbo.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Nusūdyti kalnakasiai
PuTtsville, Pa. Vietinis 

das nusudyjo ežia penkis kalna
kasius, skųstus už kėlimę sumi- 
fžinių laiko kalnakasių streiko 
Sbenandoah'e, Pa., ir užmuszimę 
vieno darbininko Juozapo Bed- 
dalk Nusūdyti likosi Stanislo
vas Zikovski, Antanas Otunovicz, 
Juozas Venckunas, Antanas Ra- 
dzevieze ir St. Lukovski — kiek
vienas ant 2 metų į kalėjimę, po 
25 doliarus piniginės bausmės ir 
apmokėjimo sūdo kasztų. Isz 
pravardžių matyti, kad tarp 
baustų randasi ir lietuviai.

Galvaindyste ir patiudyste.
Peoru, III. Tūlas William 

Minch, gyvenat tis miestelyje 
Washington, Tazewell pavielyj, 
nuėjo pas szvogerį ant fermos ir 
tęjį nuszovė; paskui nusidavė pas 
savo pirmykszczię paczię, su ku
ria buvo persiskyręs, paėmęs di
deli pe>lį nupiovė jai vienę ausį 
ir vienę pirszta. Po to sėdo ant 
sivo arklio ir iszjojo. Netoli 
nuo geležinkelio stacijos iszsitrau 
kė j<s revolverį ir paleido' kulkę 
sau į galva, po ko veik numirė. 
Turi bul kas nors buvo negerai 
su jo protu atsitikęs.

Boikotuojagazo kompaniją.
Evansville, Ind. Darbininkai, 

dirbantiejie gazo kompanijos 
dirbtuvėse ir prigulintiejie į Cen
tral Labof Union, neeusitaikyda- 
mi su savo darbininkais apgarsino 
boikotę. Miesto galvę Covert ir 
tuk jo gabineto sęnariai, kurie 
pirmiau* buvo darbininkai ir iki 
sziol prie tos unijo* priguli, teip- 
gi boikotuoja kompanijas drauge 
su darbininkais. Vietoj gazo 
naudojasi jie korosinu.

Pakartas galvaindys.
Lincoln, Neb. Pereitę pėtny- 

czię likos ežia pakartas gaivalu 
dys Niegenfiad.kur* pereitų metų 
11 dienę rugsėjo, įsilaužęs į na
mus, nuszovė Alberty Breyer ir 
jodukteiį. Papildęs galvaiudys- 
tę Niegentind, buvo pabėgęs ir 
savo draugams pasakojęs kad gy- 
vę jį niekas nesuims, bet po sze 
szių dienų du fermeriu paszovė jį 
lengvai ir tokiu budu gyvę pave
dė į valdžių rankas. Dabar tapo 
jis nubaustas pakorimu.

Sarus atsisveikinimas.
AnnArbor, Mich. Jurispru

dencijos profesorius Otto Kirch 
nėr, atsisveikindama su savo k ba
sos studentais, savo kalbę užbai
gė szitokiais žodžiais: „Džentel
menai, ju* esate puikiausiu surin
kimu asilų, kokie kada nors szio 
universiteto sienas lankė!” Prie 
žasezia tokio suraus atsisveikini
mo buvo tai, kad laike profeso 
riaus lekcijų daugeliž studentų 
vijai nemandagiai ir ne studen- 
tiszkai pasielgdavo, bliaudami 
asilų balsais ir szeip visokiais bu
dais jo kalba trukdydami.

Vėtros.
New Orleans, La. Pereitę 

nedėlię siautė ežia baisios audros 
su lytum, kurios gyventojams 
daugybę blėdies pridirbo. Smar
kus lytus užtvindė visas New Or
leano miesto ulycziš ir užliejo 
žemutinius gyvenimų kambarius. 
Bėgiojimas geležinkelių ir tram
vajų turėjo apsistoti ir beveik visi 
susineszimai telefonais ir telegra
fais buvo pertraukti. Audra ap
lankė teip gi daugelį kitų miestų 
kaimyniszkose valstijose, o mies
telyje Gadsden, Ala.,tūlas Feryn- 
son, jo pati ir jų kūdikis, 
gyvene skiepe, vandens 
visi kambaryj prigėrė.

Patžudyste.
loftA City, Ia. Tūlas 

ninkas Jacob Brun ypatingu bu
du patžudystę papildė. Senę 
karabinę užprovyjo jis, vietoj 
kulkos, su trikampi* pielyczia, ir 
kadangi karabino gaidys buvo nu
lūžęs, tai drūtgalį karabino įkišo

Kova prieš* persiskyrimus
Davenfort, Ia. Vietinė kata

likiškų kunigų draugystė pra
dėjo smarkiai kariauti priesz pra- 
siplatinusię moterystės perskyri
mų epedemiję. Jie apgar ino, 
kad ypatų, kuri sykį bus ėmus 
persiskyrimę, negaus kito szliubo 
joaioj kat tlikiszkuj bažnyežioj.

Nelaimes ant geleiinkellu.
Frankfort, Ind. Isztikus di

delė viesulą numetė nuo rėlių 
miegamę vagonę bėganczioMonon 
geležinkeliu pasaživrinio trūkio, 
prie ko 10 ypatų likos sužeista. 
Mirtinai sužeistų vienog neatsira
do.

Joliet, III. Bėgantis Rock 
Island geležinkeliu pasažierinis 
trūkis dėlei didelės miglos susi 
muszė su tavoriiru trukiu. Pecz- 
kurys Connolly ir kėlėt is pasa- 
žierių aplaikė pr.e to sunkias 
žaizdas.

Charles, Mo. Bėgantis Wa- 
basb geležinkeliu ekspresinis trū
kis, netoli nuo Elm Point n u sz li
ko nuo rėlių, prie ko likos sužeis 
ti 9 pasažieriai.

G e and Island, Nebr. Ekspresi
nis trūkis Paeiti? Union geležin
kelio linijos, dėlei didelės miglos, 
susimuszė su tavoriniu trukiu, 
atbėgusiu isz priesziugu* pusės. 
Vienas pasažierius likos užmuš- 
tas ir vienus kondukt irius sun
kiai sužeistas.

Gaisrai.
Union, Ia. Dėl nežino 

mų prieiasezių vietiniam Arling- 
ton Hotel užgimė ugnis, kuri teip 
smarkiai išsiplatino, kad joki pa
sistengimai ugnagesių užgesyti 
buvo be pasekmės ir kotelis visai 
sudegė. Priegtsm du iss sveczių 
likos mirtinai apdeginti, o trįs 
aplaikė lengvesne* žaizdas. Blėdį 
ugnies padarytę a pro kuoja ant 13 
tukstanezių dol.

Altoon, Pa. Czionai lai
kytu buvo 14 metinis susivažia- 

į vima* delegatų su*iorganizavu*ių 
mmksztųjų anglių kautynių dar- 

* bininkų. Delegatų pribuvo isz 
viso 200, reprezentuojanezių 25

■ tukstanezių* kalnakasių. Iszrink-
■ tas tapo komitetas ant sudarymo 

naujos mokesties skalės, kuri* tai 
komitetas kastynių savininkam* 
perstatys sekaneziu* darbininkų

. reikalavimus: padidinimę mokė* 
ties ant 20 nuouimczio prie 8 
valandų darbo dienos ir 10 nuo 
szimtį skirtumo tarp darbo atlie 
k amo rankomis ir maszinomis. Į 
organizaciję nepriguli da 15 tuk 
stanezių kalnakasių, bet tie rei
kalavimai palyti teipjau ir neor
ganizuotus darbininkus.

Buffalo, N. Y. Pereitos 
sanvaitės ketvergę sustreikavo 
ežia 500 darbininkų, dirbanezių 
Buffalo Dry DockCo. dirbtuvėse. 
Jei darbininkų reikalavimai ne 
taps urnai iszpildyti, žada austrai- 
kuoti dar apie 1000 darbininkų. 
Streikas užgimė dėl to, kad kom
panijos praszalino nuo darbo vie
nę darbininkę, kurs buvo išrink
tu į skundžiantįjį komitetą. 
Straikieriai reikalauja, idant pra- 
szalintasi* butų kuoveikiaušiai 
darban gręžiotu.

Chicago, III. Vietinė dai
lidžių unija, kuri buvo iszėjusi 
ant streiko, dabar jau su savo 
kontraktoriais susitaikė. Prade
dant nuo balandžio pirmos dienos 
kiekvienas dailide visame Oook 
pavietyj gaus 50 centų už valan- 
dę darbo. Iki šiol Jie gaudavo 
už valandę tik 45 centus.

Wilkes Barbe, Pa. 19 die
nę kovo czionai sustojo darbai 
kastynėse Pettibone, per kę apie 
600 darbininkų pasiliko be už 
darbių. Tos kastynės priklauso 
Deiaware,Lackawanna and West- 
ern Coal kompanijoms ir yra di
džiausioms visam apskrity).

Joliet, 111. Pereitę panedėlį 
pruidėjo šia vėl darbai dirbtu
vėse Illinois Steel Co., kurios dė
lei stokos anglių per tūlę laikę

Isz Newnrk, N. J.
Kaip jau buvo laikrašcziutse 

garsinta, kovo 5 d. vietinė Tėvy
nė* Mylėtojų Draugystės Kuopa 
pareuge svetainėje Hamburg Pla- 
ce susirinkimę paminėjimui 20- 
melinių sukaktuvių nuo pasiro 
dymo pirmo lietuviszko laikraš- 
ežio “Auszra, ir numetimo bau- 
džitves. Kalbėtojų pribuvo ketu
ri: p. Ksczergi* isz Jeiuey City, 
p. Orinikait * iu Elizabetb, N.J., 
p. Perkūnas isz Nevvark’o, N J. 
ir V. Ambrozevicze, teipgi iš 
Newarko. Pirmas kalbėjo p. Per
kūnas, kur* savo ilgoj kalboj nu
rodė, kaip svietiška valdžia ir 
kunigija 
Dievo ir 
vargšus 
sunkaus,
sau lobius; Jo kalba susirinku
siems dievsšnikams labai nepz 
tiko ir jie rengėsi pakelti triukas 
mę, bet *zei|>-teip davėsi suvaldy
ti. Antras kalbėjo p. Onnikaiti*. 
Ji* ragino > žmones rsszytis ' prie 
mu*ų tautiško* organizacijos 
•‘Su si vieny ji mo”, kurs, įgavę* 
daugiau spėkų, galėtų šaunes
nius darbu* ant lietuvystės lauko 
nuveikti; kadangi lietuviai pa
prastai yra prasti darbininkai,dir
banti sunkiu* darbus, tai kalbėto
ja* ragino juo* tvertis į darb.n n 
kiška* unija* dėlei geresnė* ko
vo* *u kapitalu, p. Ambrozevicze 
kalbėjo šį-tę i«z Lietuvoj istori
jos iki, gsliaue, jierėjo į gadynę 
atsibudimo lietuvių isz ilga amži
nio miego, kurių budintojai* buvę 
įkurtojai pirmo lietuviazko laik 
rašcz’O “Aušios”, kaip antai 
D ra* Basanavicziub, D-ra* Szbu- 
pa*, Viantalius ir kiti. Užbaigę* 
*avo kalbę Jis ant galo ragino 
lautieczius neužmiršti ir apie m- 
vo kankinlinius, nukentėjusius už 
lietuvystę, ant ko tapo veik su
rinkta 13-36. Paskutinis kalbėjo 
p. Kaczergis. Ji* nurodė ant to, 
kad amerikiecziai lietuviai, gy 
vendami geresnėse šauly gote, už
miršta tankiai apie savo perei
gas,nesirūpindami apie pasiszven 
caiancziu* tautos labui jaunu* sa
vo ttut eczius, kurie už tai j savo 
priešių, taigi maskolių, nagu* 
įkliūva, ir kad ezianykšeziai lie
tuviai rūpinasi vien apie mvo ki
šenių. A be Inai vienog kalbia 
mažai sujudino dvasię klausyto
jų, kurių i/ ant susir.nkimo ne- 
daugiausiai pribuvo, nors buvo 
gana placziai garsinta.

Klausytojas.

■iga* turėjo ne mažai įžeidimų 
nukentėti, ir tai vi* nuo buvusių 
parapijos vadovų sudarytos parti
jos, karsstų katalikų! (Metai ar 
daugiau atgal, besilankydama ežia 
kn. Milukas mokė karštuosius 
katalikus kaip jie turi laisvama
nius niekinti, taigi dabar dievo 
ožiai, priskyrė kn. Matulaitį prie 
“szl uptarnių”, pasinaudoja kuu. 
Miluko pamokinimais ir savo ku- 
nigę tais jau pyragais szeria ). 
Parapijos turtas rtovi prastai. Į 
plaukimų visai mažai, o iszdavi- 
mų vhgi atsiranda, ir viskas ant 
kredito daryta. Kuo go a'ga y- 
ra 50 dol. s n t mėnesio, bet sukty 
bių su parapijos pinigais jis jokių 
nepadarė; visoki išleidimai yra 
tvarkiai surašyti ir aprūpinti at- 
saksneziomis kvitomis. Vienog, 
matydama nesutikimus ir intrigas 
prieszai »avę, kn. Matulait e atsi
sakė nuo parapijos, liepdama pę- 
rapijonims maoijieškoti sau ge 
re-uį kunij 
tuvtezkę parapiję Plymouth, Pa. 
Musų parapijos adm'U'strutorium 
tuo tarpu vyskupas paskyrė kun. 
Ž odžių isz El'zabeth, o 2 adžius 
dievmaldyctei laikyti atdunosia 
ežia kumgę italę. Bet intrigan
tų parapijos globėjais vyskupas] 
visgi nepatvirtino. Nežinia, ar 
Praniui pasiseks galut nai suar
dyti czianykszczię parapiję, kaip 
kad jis jau atsižymėjo ardymais 
kitų musų organizacijų, kaip an- 
tii mėtyme sęnarių isz nv. Jur
gio draugystės dėlei išpažinties; 
išmetime Tarailos ir Damijomi- 
czio isz S-L. A.; iazrinkmie isz 
mu»ų kuopia be jokio mitingo 
delegatų Stagaro ir Radzevieziaus 
ant W ii kės Barre's seimo, kas 
prisidėjo prie peis'skyrimo Su»i- 
v enyjimo, ir suardyme D ro Ku? 
dirkos Giedorių draugystės —* 
dėl dryžumo kelinių.

Taut etis.

neg skubina Jo kišeųius pripildy
ti, tę pragarais ir Dievo baus
mėmis gfzdina- Pridedu ežia jo 
laiškę, mao raszytę, iš kurio 
skaitytoju geriausiai matys to 
geradėjo rupestingumę apie ave
liu vilnas (orig nalas prisiųstu re 
dskcijai. Rd.): -

“Do p.***. Prsyjacielu, cxm upty**, 
a ty jenese anl nie x*cųle» na SoAeidl 
dawaė. Csylycij.nia bdisz fniewu I 
kary Beiki*]*! DaJ mi sna<' przed ni*- 
dzielj jak pottąplė chcMt. — Ka. C'yry)

savo slėpyklų ir pradėjo reik*Jau
ti valgio ir vandens, grasindami 
Jurininkams peiliais ir revolve 
rista, ir ksdsngi jie savo reikala
vimus norėjo ištikro i-zpildyti, 
garlsivio komendantu paliepė ju 
rininkams suuti į užpuolikus. 
Scena buvo b» i i. Ant laimės 
garlaivis prisieit no prie Algeri 
jo* porto, ir ežia neprašyti sve 
ežiai buvo nugubeuti ant »au-že 
mio ir atiduoti itališko konsu 
liaus glob n. Kę konsulius su 
jais padarys, nežinia, turi būt 
gręžins atgal valst jo* kaszlais.

kad Ji* vietzai drįso išmetinėti 
jiem*, kad saro is*«ug»ztinimu 
J e turį pasidėkavoti karalienei 
Dragai, kuriai jie gerinęs i ir pri- 
* me lavę. Pasakojama, buk pat
sai karalius patarę* oficierams 
savo sekundantus profesoriui pa
siųsti. Parengimai ir muštynės 
ant duelio Serbijoj nuo seniai yra 
u4draustos, tai gi karaliaus pata
rimas parengti duelių turės iš
šaukti nerastus sujudimus ir 
protestus.

ItabJ 
visom 
St L 
ka* n 
ežių < 
ant p

Joki pridėjimai rodosi prie 
nereikalingi. ,,,

Ihz HorceHter,1 Mhhh.
Darbai czii tuo tarpu labai ge 

rai eina ir darbę gali gauti kiek 
vieni, kas tik dirbt nori. Nuo 
pradžios kovo mėnesio darbzi 
prasidėjo ir ant f «rmų, kur kiek
viena norinti* dirbti gali turCt 
užsiėmitnę Į>er visę vas.rp. Algos 
mokamos ežia ant farmų yra apie 
25 doleriai int mėneįio, apart to 

ifarmerys, duoda gyvenimu ir vai- 
|gj-

Statymas nauji* lieluvi-zkc* 
btžnycęio* eina dabar spareziai, 

i skiepas jau beveik gatava*. Mat 
aptilus parapijos vaidam*, susi
taikius kunigui su |>arapijonai>* 
pradėjo ir aukos gaubiau* plaukti. 
Lenkai teip jau žada nuo lietuvių 
atsiskirti ir savo locnę bižnycz>ę 
statyti, ant ko gavo jau vyskupo 
daleidimę. Ji Kulbokas.

Nauji rasztai

ii Vargetai, darbininkai, nede
juokite ant savo likimo, kadangi 
valdžios apie jūsų gerovė viuda 
rūpinasi. Sztai, kad jus turėtu
mėte užtektinai mėsos pavalgyt', 
Voaie ijos randas—teip lient 
laikraszcziai praneša — Muen 
chene įtaisys skerdinycziu šunim* 
pi* .ti ir ta szunių mėsa betur 
ežius gyventojus rzeiti. Prie to 
valdžia sutvers at-akanez ę vete
rinarų komisiję, kuri a-ztriai pri- 
dab< s, idant 
butų tvė'ki. 
norite?..

Vokietijoj
vien ant savo rūbų išleidžn kas 
met su viršum 36 tukstanezių* 
doliarų, o tavo pavaldiniu* szėrė 
iki šiol da arkliena, dabar tzere 
šun ena, galiaus palieps gal žmo
nėms peles, žiurkes, var!e* ir tt. 
gaudyti. Tik nežinia.ar kada nors 
žmonės ne pakvies ir patį kaizerį 
ant szunų puotos.

Neįtark, NJ. Kovo 12 d>enę 
laikyta* buvo tnukszminga* liet, 
parapijos susirinkimas, ant kurio 
norom* nenorom* užgirta priimti 
kn. Žindžių isz Elizabetb globė
ju m parzpijo* ikikol gautas bu* 
kitas kun'ga*. Priegttm liko* 
išrinkti nauji trustisai: Szopi* ir 
Meki*. Nežinia tik ar vyskupą* 
norės naujus t rūstis a* užtvirtinti. 
Kn. Matulaitis išsikėlė jau 
Plymoulh’o, Pa. parapiję.

Parapijonss.

| Anglijos kariško* I* vynė* 
ministeri* Foster įnešė biiių, re i. 
kalanjantį paskyrimo 180 mpijo- 
nų doliarų ant past tymo naujų^ 
kariškų laivų. Mmisleris a p? 
reiškė, kad nors jis iabii sanjau- 
cz ęs savo ukėsaųi* kurie tokię 
sumę turės sudėti, liet kadangi 
kito* vieezpztystė* smark ai gink
luojąs’, tai Anglija jug negalioti 
kitų užpakalyj pati iktL Bėgyje 
š ų metų turėtų būt 
net trysdes^jmt penki 
laivai J"

| Madride, Dzpan joj, 17 dienę 
kovo užgimė dideli mai.»^tai stu
dentų, neužganėdintų iez naujai 
prakirto apšvietimo minieteno. 
Pulkai* tiaukė j e mieeto ulyczio- 
mu, giedodami revoliucijiazkaa 
dainas, ir ties karališku |>alocium 
norėjo parengti triukštningę de
monai raciję, bet pribuvę gaujos 
policijantų ir žandaių demon
strantus i-zvuikė. Daugybę stu
dentų »uareeztuotk, o untverdte 
tas likos uždarytas.

I I 
neša, 
kssty 
ekspli 
nėae i 
ta, be 
kliai- 
žuvo.

I I 
staliai 
patys 
4264i 
tlius 
kęstai 
apyez 
pjdar

I > 
didžit 
los E 
Salvai 
mo ki 
rius C

Nf.wark, N J. Pas mus žmo
nės neturi laiko 
užsiimti, kaip tik parapijos vai
dais, per kę, ant galų-galo, nete
kome nė "šliuptarnio” kunigo.

Jau pora metų atgal buvo ra 
szyta “L etuvoj”, kad musų lie
tuviškos parapijos visai turtas 
yra aprašytas ant vyskupo, taigi 
ir parapijos reikalai buvo valdo
mi teip, kaip ir kitose liet, para
pijose Amerikoj. Atkeltas kun. 
Matulaitis rado ežia tokį užvedi- 
mę ir todėl turėjo vyskupo val
džiai pasiduoti. Toki dalykai 
vienog ne visiems patiko, ypatin- 
gai nepatiko p. Praniui. kurs, 
mėgdams visuose parapijos reika
luose vadovauti, pasijuto galiaus 
be valdžios ir neteko urėdo “glo
bėjo parapijos”, kadangi vysku
pas patarė kun. Matulaicziui pa
sirinkti kitus globėjus. Kunigu 
su parapijonų pritarimu parapijos 
reikalais globėti* paskyrė P. Pa
kaitį ir J. Smaidžiunę. Toks da
lykų virtimu seniems parapijos 
globėjams turėjo labai szirdį už
gauti ir jie pradėjo višip intri
guoti ir žmones priesz kunigę 
kurstyti. Patraukę į savo pusę 
dalį parapijonų, Jie griebėsi kun. 
Matulaitį vyskupui skųsti, iuras 
darni ant jo visokiu melagystes. 
Bet jų skundai, Jokiais faktais ne
paremti, neturėjo vyskupo akyse 
jokioe vertės. Taigi Jie griebėsi 
nors tuom kunigę įkirsti, kad ap
krikštijo jį“szliuptarniu”,nes mat 
kunigas per pamokėlę niekada ne
panaudoja keiksmo žodžių, ne
skirsto lietuvių į partijų, bet su 
kiekvienu žmogum apsieina žmo- 
niszkai, ne atkreipdama atidos 
ant to, ar jis yra bažnytinis ar ne
bažnytini* Vaurio 22 d. ant 
laikyto parapijos susirinkimo ku-

Iš Brooklyn’o, N- T.
Sunku įspėti, kad* pasibaigs 

vaidai czianykazczių parapijonų 
*u savo kunigu Varnagiriu. Juo 
toliau, juo tie vaidai darosi a«z 
iresni, teip kad paskutinitme lai
ke net |iolicij* jau buvo kviesti į 
pagelhę. Neužganėdinti mvo 
kunigu pirapijonai padavė ant jo 
skundę vyskupui, bet iki šiol 
nuo vyskupo atsakymo nesulau
kė. Kovo 1 dienę parapijonys 
laikė susirinkimę, ant kurio nuta 
rė neduoti daugiau kunigui pini 
gų, o sukolektuotus bįžnycz oje 
centus laike d’evmaldysczių teip 
jau ne kunigui atiduoti, bet iš 
rinktam parapijos kasieriai. I*z 
to išėjo štai kas: nedėlioj, kovo 
8 dienę. susirinkus žmonėms į 
bažnyczię, kunigas paėmę* dėžę 
pradėjo kolektuoti, o sukolekta 
vę*, kaip paprastai, suskaityti pi
nigus padavė snvo tarnams. Tar 
nai pinigus su*kaitė, bet vietoj a- 
tiduoti juo* kunigui, atilavė iš
rinktam parapijos kasieriui. Pa 
matę* tai kunigas Varnagitis isz 
piktumo net pamėlynavo ir szoko 
prie komiteto, norėdama atimti 
nuo jo pinigus. Tiems neduodant, 
kunigas pasišaukė į pagelbę po
liciją, kuri pribuvus nugabeno 
komitetę, bet su juo drauge ir 
patį kunigę, į policijos namus. 
Policijas kapitonas, ištyręs daly- 
kę, pripažino, kad parapijos pi
nigais turi globėtis parapijos iš
rinktas kšierius, o ne kunigas, ir 
liepė visiems eiti namo. Tuom 
ir užsibaigė. Kokia* pasekmes 
turės dabartiniai parapijos su ku
nigu vaidai, parodys tolesnis lai
kas, bet kaltė visgi puola ant ku
nigo, kurs nori deapotiszkai su 
švo parspijonais pasielgti ir pa
rapijos turtais valdyti lyg savo 
savasezia. Kvietimas policijos į 
pagelbę teipgi Varnagiriui gar
bės nepriduoda.

V. Simanaviczius.

Iš No. Omaha, Neb.
Pas mus darbai eina gerai ir 

iš kitur atvažiavusiems darbu 
ne sunku gauti. Bėda tik, kad 
neturime šia savj kunigo, lietu
vio, kurs mus dvasiškais reika
lais aprūpintų. Esame visi glo 
boj lenkų prabaueziaus, kurs lie
tuvius tauriausiais žodžiais kei
kia ir prisimynęs plėšia nuo jų 
paskutinį centę. [Nedaug nė 
lietuviszkų kunigų rasi, kurio to 
pat nedarytų. Rd.]. O jei kas

Gt-riatiH vėliau*, negu niekad 
Komedija viename takte, 
lenkiška sutaiMe K. B a ir M 
I* i* Spauda “Lietuvos”, Chi- 
cago.lll. 1 IM>3. p*l. 4M.

Turinys toks: Įfa* < 
Tautkų atvažiuoja jo priedeli* Ki- torių, 
kilis, apiseniiį kav»J erių*, ir ežia 
susitinka *u teip jaų^apisęne pana 
tiendruta. Tautkusj 0U mvo jauna 
paczi* Morta, Gendrluto* seserim, 
pradeda juodu vįenę kitam ui a- 
kių piršti, bet susitinka sux kliū
timi* iss šalie* set|ę- Baudilcs, 
Gendruto* tėvo, kur- yra baisus 
priešgina ir viakę i atbulai daro 
kę kita* siko. Išgirdę* apie tę 
piišlystę Baudil* stacziai atker
ta, kad to nieks netulauln>ę*,Gen 
drūta Kikilio negaiisenti. Tada 
Tautkus panaudoję gudrumus: 
nuduodama r u* tumę jis Uipjau 
tviįtina, kad Gemjruta niekada 
nebusenti KikdienC, ka* priešgi- 
uę Bsudilę įerzina;ir iis kaip be 
matant GendrutoSira* 
d* Kikiliui. Tuo ‘j 
Tūla* recenzentas šię kome liję 
priskyrė prie vod^ 
viliu >*dinime trui 
kur dialogai iazmaj 
voms, juoki ilgom J arba satirisz- 
koms dainelėm*. Czia to visko 
nėrj, todėl abejojame, kad ję ga
lima butų pr e vodevil ų priskirti.

Žile galvon — vcCnias uodegon. 
Komedija vienoje veikme|e l*a- 

lenkiška *u|al*e M. P—i*. 
Turtu ir Hpauda "ĮLietuvos *. Ūbi- 
rago. III. 1908. psl. 31.

Siužetas komedijai imtas isz 
smulkesniu bajorų gyvenimo, — 
pir-zlystė seno kavalieriau* Mor
kaus savo pras’skalinusiai kaimin- 
kai Mortai. Vertėjam* sceni*zkų 
veikalėlių iš svetimų kalbų gali 
ma patarti parinkti kę nors ge
resnio lietuviškai scenai. NežtuJ 
rint ant menkumo musų literatū
ros, rasime joje jau daug gere* 
nių originališkų komedijų, negu 
šitoji naujai jai prisavinta.

Kas nuveik*? Drama trijuose 
veiksmuose. Įsa lenkiszko įsi
vertė J. Daukša. Iszleido Lie
tu v i sskoj i Social-Demokratiško- 
Ji Partija. Londone lt*O2 ni.psl. 
30.

2aismė semta iš kalnakasių 
gyvenimo, tame jb nesmagiame 
f*zyje, kur darbininkams priseina 
susiremti *u savo darbdaviais. 
Isznaudojami darbininkai, nega
lėdami ilgiau iszkęsti vargo dėlei 
per mierę sumažintos mokeeties 
už darbę, prašo savo darbdavių 
Jiems tokię padidinti, bet kapita
listams nesutinkant, varguoliai 
iszeina ant sztraiko ir susitinka 
su kareivių šuvigis ir žandarmė- 
rija. Darbininkai vieni krinta 
nuo kulkų, kiti, iszlikę gyvi, isz- 
bėgioja. Straiko scenos aprašy
tos gana reališkai ir mylėtojai 
lietuviškų perstatymu šia dra
ma galės pasinaudoti. Vertėjui 
užmesti galim* tik panaudojimę 
daugumui nesuprantamų provin
cializmų, per kę kai-kuriose vie
tose prasmė labai apeis jukina.

| Plaukiantis iš Triesto į New 
Yorkę itališkas garlaivis Marga
rita pakely] turėjo apsistoti Mės
ai no j ir Valencijoj. Messinoj ant 
garlaivio atėjo daugelis apdrisku
sių sicilijonų ir, norėdami už dy- 
kę iškeliauti į Amerikę, nema
tant pasislėpė. Išplaukus į jū
res, išalkę milijonai išlindo isz

ui . -Į.„ t-

Apie jo peni-kyrimę *u jo dukterį suras, bet per >lgę lai- 
Mvo numylėtine visaip menama, kę jieezkojimai jokių pasekmių 
vieni pasakoja, buk jis gavę* nuo neišdavė. Tik štai d*b ir jaunę 
Saksonijos karaliaus didelę pini
gų sumę, kad tik Giron tavo em- 
tikiu* su karaliene pertrauktų,ki
ti vėl tvirtina, kad jam grasinti 
nužudymu už suvadžioj mę kara
lienės, todėl ji* ję pametę* ir 
klio-ztoryj pa-is'ėjęe. Gali būt, 
kad pirmutiuiųjų sanprotavimai

| Kaip paprastai, Berlyno gy 
ventojai szįmet teip gi, d dienę 
kovo, iszkilmingai apvaikszcziojo 
sukaktuves 1848 metų revoliuci
jos. Daugybė žmonių keliavo 
ant Friedrichshain kapinių ir 
vainikais puošė žuvusių revoliu- 
c joj kareivių už liuosybę. Be 
policijos prisidėjimo vienog ir 
szįmet neapsiėjo: ties didžiausiais 
kapinių vartais stovėjo gauja po
licijų su žirklėmis rankoj ir per
žiūrinėjo kiekvieną neszamę-'vai- 
nikę; jei ant kurio buvo pridegtas 
galionas su parašu ant garbės 
kritusio ui žmonių tiesas karei
vio ir tas parastas kuomi nors 
tvarko i dabotojams nepatiko, 
tuojau su savo žirklėmis tokį nu
kirpo.

8 Uragusjuj vėl užgimė revo- 
i liucija. Revoliucijonienai isz- 
i draskė geležinkelių linijų ir su
braukė t«legr»fus, teip kad visoks 
. susineszima* likos sutrukdytu.

Revoliucija apėmė tris provincija* 
ir autuoni tukstancziai^ajįj^|į^ 
lių traukia ant įėmimo šalie* 
sottapilės. Tie* Montevideo eto- 

! vi du Suvienytų Valstijų karinki 
i laivai su mieriu sergėti gyvenan- 
. ežių ten savo sanukėeų reika- 
> lūs.

| Ant apdirbimo phanų, kokiu 
budu įvykdyti caro ukazę, p*ly- 
tintį vai tezių patvaldystės ir pra
platinimo valdžios gubermal szkų 
ir pavieczių vyriausybių, Peter
burge tapo sutverta tam tikra ko
misija, susidedanti isz penkių de
partamentų virsziuinkų ir penkių 
provincijų gubernatoiių. Galva 
ir vadovu trs apdiibimo komisijos 
yra v.daus dalykų ministeris Ple 
vė, žinomas reakcijonierius.
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" Wenheime, Vokietijoj, besi- 
bovijant vaikai iszlupo isz pilies 
sienos akmenį. Pasidariusioj 
per tai oloj rado jie kokį tai rasz 
tę. kuro pasirodė dokumentu isz 
laiko trysdeszimtmetinės karės. 
Turinys to vokiszkai raszyto do
kumento skamba: “Rugsėjo 28d. 
1623 metų ponas Cordova apgulė 
pilįWindeck,mes gi Petras Dell ir 
Reinhardt Menges, Weinheimo 
miesto galva, esame pilyj ir szian- 
dien 16 d. spalių mėnesio, nakties 
laike, po miesto kalėjimo kuoru 
pakasėme 3628 auksinių pinigų. 
Vieszpatie suteik mums geres
nius laikus. Petras Dell, Rein 
hard Menges”. Be abejonės da 
bar bus pradėta jieszkot minėtoj 
vietoj paslėpto turto.

| Nors ant suszelpimo baduo- 
janezių Skandinavijos gyventojų 
ir plaukia aukos, bet tų aukų vis 
yra per mažai ir baduolių padėji
mu nedaug pasigerino. Finlan 
dijos gyventojai kenezia nemažes
ni ▼ė'gp- Buvo tikėta, kad va- 
saryj puigerins žvejonė, bet ir 
ta viltis neišsipildė. Juo toliau, 
juo vargstu padėjimu darosi 
sunkesniu, ir jie be darbo ir be 
maisto, nuliūdę bastosi iu vienos 
vietos į kitę. Ypatingai didelis 
vsrgu gyventojų šiaurinių Skan
dinavijos dslių. Iki šiol paszel- 
pai baduolių surinkta aukų 
tukstancziai doliarų, tarp tų 
tukstaneziai doliarų surinkti 
metrikoj.

| Nedidelė Korėjos vieszpatys- 
tė nori teipjau ant jūrių savo ka
riška laivine pasirodyti. Japo
nijos laivų dirbtuvėj kompanijos 
M i ta u pasteliavoji kariszkę laivę, 
kurs kasztuo* 250 tukstanezių 
doliarų. Kaip girdėti, rusiškas 
konsulius Soule pakėlęs profestę, 
bet Japonijos pasiuntinys nieko 
sau isz to nedaręs ir užsilaikęs 
neutral'szkai.

a Budapeszte dėlei studentų! 
sudarytų demonstracijų ant gar
bės Vengrijos didžiausio patrioto 
Kossutho užgimė dideli sumiši
mai, kurie perėjo į kruvinę susi- 
rėmimę su policija. Daugelį 
žmonių sužeista, o du studentu 
užmušta. Įvyko areštavimai 
nekuriu dalyvavusių sumišimuo
se studentų ir szeip žmonių.

| Muenchene amerikoniškos 
parapijos kunigas Royes, kurs ne
seniai buvo taipjau amerikoniško 
konsulato skųstas ui szelmystes 
ir patrauktas po sudu, pabėgo 
dabar į Italiję. Jo draugai tvir
tina, kad jis esęs visai nekaltas ir 
pabėgęs vien dėl to, kad dėlei 
savo amiiaus ir silpnos sveikatos 
išvengti kalėjimo.

| Angliszkas kariškas laivai 
Palias suga.vo kariszkę Venraue- 
les laivę Restaurador. Angliško 
laivo komendantas tvirtina, kad 
Restaurador užsiiminėję* plėši
mais ant jūrių, užpuldinėjęs ant 
svetimų laivų ir užgrėbdavę* 
visus Jų tavorus. Jeigu tai teisy
bė, tai Venšuelė paklius vėl ) , 
“pech”. .
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Nauji iszradimai

M

| Peterburge nuo szirdies ligcs 
pasimirė rusiszkos karUakos lai- 
vynės ministeris, admiralas Tyr- 
tov.

Itzlijo^Mūdaj prižada dalyvauti 
vi»<rfvietinėj parodoj, rengiamoj 
St Louise. Tam reikalui italisa- 
kaa randas paskiria 100 tukstan
czių doliarų. Dalykai, kokie bus 
ant parodea statyti, bos į Ameri
ką ant kariazkų laivų atgabenti.

| Isz Baldas (Kanadoj) pra
nešta, kad 18 dienę kovo anglių 

- kastynėse Dominion No 10 įvyko 
ekspliozija, isa ko užgimė kasty- 
n&se ugnis. Ugnis likos užgesy- 
ta, bet durnuose užtroszko 25 ar
kliai. įsi žmonių nieks nepra
žuvo.

| Pagal paduotas paskutines 
statistiszkas žinias, Chinų viesz- 
patystėje gyventojų skaitlius yra 
426 4 77000žmonių. Vienog skai
tlius Mandžurijos, Tibeto ir Tur
kestano gyventojų paduotas tik 
apycziupai, pilnos statistikos ne- 
pidaryta.

| Mieste Mazatlan, Mėxike, 
didžiausiam varge pasimirė Car- 
los Ezeta, buvęs prezidentas San 
Salvador republiĮįos^ Palaidoji 
mo kasztus apmokto gubernato
rius Canedo.

| Mieste Osaki, Japonijoj, ati
daryta tapo visokių szalies iszdar- 
bysczių- paroda. Ant parodos 
iszstatyta randui t ei p gi atgaben
ai isz kitų szalių iszdirbimai, dau 
giausiai vienog i<z Amerikos.

*4

os

Profesorius Molisch prane 
szė VindoboDoa Mokslų akademi
jai, kad jis iszradę* naujų liampų, 
kur vietoj ugnies szvieeų iszduoda 
tam tikros bakterijos. Liampa 
turi pavidalų stiklinio kamuolio, 
kurios vidurinė pusė iszklota yra 
eilia selielros ir geistinos. Į tų 
masų įleidžiamos yra bakterijos, 
kurios bėgyje poros dienų labai 
pasidaugina ir liampa pradeda 
iszduoti melsvai—žalių szviesų. 
Tokia liampa szvieczia per 2—3 
sanvaitee, po ko pradeda temti 
ir gabaus yisai užgęsta. Profe
sorius tvirtina, kad tokia liampa 
atsakaneziausia esanti vartot kas 
tynėseir parako sandėliuose, ka
dangi ji pilnai apsaugoja nuo 
ekspliozijų. 2’buria vienog to
kios liampos yra silpna?, skaityti 
prie jo galima tik stambesnėms 
literoms raszytų rasztų.

•ee Žinomas italiszkas iszra- 
dėjas Giuseppe Tėti iszrado da
bar naujų orlaivį, kurį jis pa- 
kriksztijo vardu aero-dinamo. 
Isz radėja s tvirtina, kad dabar jo 
iszrastas naujas orlaivis galėsęs 
be jokių kliuczių lėkti oru, jeki 
vėjai ir audros jam nekenksiu. Su 
savo tuo orlaiviu jia neužilgio ža
da atlikti kelionę į sziaunų žem
galį- Ji8 darė jau keletu banda- 
vonių, ir isztikro, pasirodė kad 
naujas orlaivis nesibaido jokio o- 
ro.jis gali teip gerai skristi priesz 
vėjų, kaip ir pa vėju j.
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Naujai atrasta tauta 
Meksike. J

Ž’ūomas tirinėtojas ir keliau
ninkas Karolis L'jtnholz, gyvenęs 
ilgų laikų tarp cziabuvių aziaur- 
vakariniame Meksike^ viename 
SĮjerra-Madrės klonyj-atrado keis
tus, iki sziam laikui gyvenanezius 
nuožmiam padėjime, gyventojus 
Gaichois. Gyventoji! tie nepa
žįsta net paprascziausiu civiliza 
cijos dalykų ir pasiekimų. Ugnį 
jie sau pasidaro trindami medį į 
medį, arba dauždami akmenį į 
akmenį ir rinkdami lekianczias 
kTbirksztis į iezdžiovintų aržuolinę 
pintį. Svarbiausias jų maistas 
yra duona ir sėti javus jie jau 
yra sziek-tiek hzmokę. Savo 
paėjimo istorijos jie nežino, bet 
rasztų vartoja. Raaztas jų yra 
abrazinis, mislis iazreiazkia su pa
gelba iszbraižiotų paveikslų tų 
daiktų, apie kuriuos nori kų pasa
kyti. Jie turi ir savo daila, bet 
eziurkszczių, neaptaszytų formų. 
Jie turi teip gi savo pasakas ir 
padavimus, kurių viena yra aky- 
viausia tuomi, kad ji apipasakoja 
apit tvana ir arkų visai panasziai 
musų biblijos pasikojimams.Lum- 
holz turi būt pirmas isz mokytų 
baltveidžių susiėjo su ta užmesta, 
atsilikusia nuo civilizuotų szalių 
tauta. Gyveno jis ežia czielus 
metus ir su tautos virszininku su
ėjo į artimų pažintį, beveik tapo 
draugais. Nuo jo tasai mokslin- 
cziua gavo daugelį paaiszkinimų 
ir surinko nemažų kolekcijų aky- 
viausių simboliszkų daiktų, ku
riuos persiuntė New Yorko gam

tos mokslų mušėjui. Tauta Gui 
chols susideda nedaugiau kaip iss 
4 tukstanczių žmonių. 'Gyvena 
ji giliam klonyj, turincaiam apie 
40 mylių ilgio ir apie 25 mylias 
plocsio. Guicholsai yra viduti
nio ūgio, turi saviesiai rusvę odos 
parvę. Vyrai dėvi paprastai tik 
marsakinius, moterys gi tuomi 
nepasiganėdija, jos dėvi apart to 
dar bliuzą, trumpų kedelį ir na 
ginęs padirbtas isz jaucsio odos. 
Namus statosi jie iss akmenų, su- 
lipdydami juos dumblu, o stogus 
sziaudais dengia.

Tikėjimas pas juos yra priva- 
tiszku dalyku, ir nors dieyų turi 
labai daug, bet meldžiasi prie jų 
vien tada, kada nori kę nors sau 
iszpraszyti, kaip antai lytaus, 
idant pasėti javai neiszdžiutų ir tt. 
Savo dievams aukauja jie kokius 
nors simboliszkus daigius, kuri® 
bėgyje penkių metų nužudo savo 
vertę ir per tai isz naujo yra da
romi. Padavimas apie arkų, — 
kurių rokuoja geriausiu vaistu 
hzpraszymui lytaus,ir kuri tokia
me atsitikime isz maldnamio isi- 
neszama esti ant nedidelio ežero, 
-r- sztai kų skelbia: Senovės lai
kuose vienas indijonas kirtęs me
džius, norėdama prasiskinti sau 
laukų javams sėti, bet ant ryto 
jaus, vietoj iszkirstų, iszaugdavę 
nauji medžiai. Pailso biednas 
indijonas beskindamas medžius ir 
pradėjo jieszkoti to keisto apei- 
reiszkimo priežasties. Ir' sztai 
isz žemės vidurių iszėjo motina 
derlos, gimdytoja dievų, kuriai 
priklauso visa žemė ir _ gyvenanti 
ant jos sutvėrimai. Su savo hz 
da apskriejo ji ant žemės ratų, ir 
visi nukirsti medžiai vėl atsikėlė. 
Po to ji palakė žmogui, kad jis 
daugiau nedirbtų, kadangi už 
penkių dienų busęs b anas su di
delėms audroms ir viešnioms, ir 
liepė jam padirbti isz fygų medžio 
skrynių sulyg jo didumo, drucziai 
jų apkalti ir paežiam į jų įeiti; su 
savim į skrynių jis turįs pasiimti 
po penkis grudus rugių ir pupų, 
priegtam ugnies, dyna valgiui ir 
juodų szunį. žmogus padarė kaip 
jam buvo sakyta. Padirbo skry
nių ir penktų dienų įėjo į jų, pa
imdama su savim visus reikalin
gus daigius, o jo sena moteris už
vožė jį ir pati ant skrynios vir 
szaus atsisėdo, laikydama sau ant 
peties papūgų. Per keturis me
tus plūduriavo skrynia ant van
dens; penktuose metuose vanduo 
nuslūgo ir skrynia atsidūrė aut 
kalno virszunėa, kur ji ir iki sziol 
užsilaiko. Žmogus pakėlė viražų 
ir pamatė, kad žemė da buvo van- 
denyjvpas’nėrus. Iszlengvo vie
nog vanduo iszdžiuvo, ir per pri
sidėjimų motinos derloi pradėjo 
vėl žolė ir medžiai augti. Žmo
gus Uždirbo laukų ir pitsai su 
savo szunim apsigyveno oloj. Su 
grįžę i isz darbo namo jis vis ras
davo padėtas ežia isz maišo dary 
tas bindukes, ir kad surasti, kas 
jas ežia padeda, žmogus sykį pa
sislėpė už krūmo priesz savo olų. 
Sztai j s pamatė bemalanczių mai 
sus moterį. Mat motina derlos 
pavertė jo szunį į moterį. Žmo
gus greit įmetė szuns kailį į ugnį 
ir tokiu budu moteris ant visada 
su juo pasiliko. Juodu apsivedė 
ir susilaukė daug vaikų, 
kų vaikai apgyveno visų 
darydami sau gyvenimus

Atminimui to darosi 
arbi arka isz iszkspoto
kamieno. Skrynios virszus pada 
rytas ant pavidalo briedžio ragų 
su tuo mieriu, kad ragai tie galėtų 
arkų sulaikyti įkliuvę kur į krū
mus. Arkos szonai papuoszti y- 
vairiais simboliszkais iszdrožinė- 
jimais, primenaneziais vandenį. 
Viduj gi patalpintas pavidalas 
Guicholsų pralėvio, bzuo ir kele- 
tas dynų. Svarbiausių dievų sto- 
vylai padirbti isz vulkaniszkų pe
lenų arba isz medžio, o jų postu- 
mentai turi simboliszkų reikszmę 
dievo arba dievės galybės ir isz- 
pieszti atsakaneziais paisziniais 
yvairioms parvoms, gaunoms isz 
mineraliszkų arbi *&ugmeninių 
medegų. Svarbiausia Guicholsų 
szventė, tai szventė „Chikuli”. 
Chikuli vadinasi mažų kaktusų 
veislės augmuo, augantis Meksi
ko viduriuose; įėmęs kiek to aug
mens į vidurius žmogus apkvai
ste ir pradeda regėti fantastisz- 
kus vaizdus. Kad apsaugoti sza- 
iį nuo kaitrų ir siusmeczių, kas 
metai keliauja chikuliua rinkti 
tam tikri piligrimai, kurie rink
dami turi melstis ir gavėti. Su
grįžus piligrimams su surinktais 
chikuliais, parengiamos esti 
szventės, besit ęsianezios su vir
ažam sanvaitę laiko, laike kurių 
Guicholsai, iszaitepęveidus gelto
noms parvoms, szoka visokius 
szokius. Iszpaiszyma® veidų at
liekamas yra su pagelba aziaude 
lių. Paisziniai tie reiszkia chi
kulius, maišų ir debesis. Szak-
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nh, iu kurio Užgaunama yra ta 
geltona parva, gabenasi teipjau 
hz chikulių szalies.

Daugelis pagarsėjusių etbnolo- 
gų, tarp tų ir neseniai pasimiręs 
Powell Roumaly, po isatirinėji
mui simbclisskos tos tautos dailos 
ir rasztų, pripažino, kad tai esę 
liekanos raszėjų prieszistoriszko 
miesto Maparosse, pastacziuaių 
didelį gerogbfų dievnainį ir Juka- 
tano bei vidurinės Amerikos pa- 
locius. Gali būt, kad Guicholsai 
ir bus tos gabumais apdovanotos 
tautos liekanomis.

Vietines Žinios.
— Kaip jau buvo minėta “Lie

tuvoj” darbininkai, dirbantiejie 
vežimų dirbtuvėse pareikalavo 
nuo savo darbdavių padidinimo 
mokesties už dirbu ant 12| pro 
cento ir įvedimo 9 valandų darbo 
dienos, pakildami laikų darbda
viams ant apeimislyjimo ir pasi 
raszymo ant darbininkųreikalavi- 
mų 21 d. kovo. Paskirtas laikas 
iszėjo, bet darbdaviai ant tų rei
kalavimų nieko neatsakė. Taigi 
dabar darbininkai nutarė strai- 
kuoti ir savo reikalavimus per 
kovų laimėti. Straikuoti žada a- 
pie 1600 darbininkų.

— Pereitų nedalių ant Deko- 
ven ulyczios huvo italų veselios. 
Pagrįžus nuo szliubo, prie jauna
vedės Kate Malone prisiartino, 
buvęs pirmiau jos mylimuoju,vaj- 
kinas Valerio, kurs iazsitraukė re
volverį ir paleido į jų porų kulkų. 
Viena kulka pataikė jai į rankų, 
kita teko jos broliui. Įnirtę ve- 
seluinkai szoko ant užpuoliko ir 
kaip bematant ant vietos jį užmu 
szė, priegtam puldams ant žemės 
isz jo rankų revolveris iszsiszovė 
ir kulka da teko paežiam Valerio. 
Pribuvus policija keletu dalyvavo 
šių muaztynėae veseininkų suaresz- 
tavo.

— Swifto skerdinycziose dar 
biniokai pareikalavo, idant firma 
susitaikytu su darbininkais, strai- 
kuojancziais filialiszkose firmos 
skerdmyežiose Bostone ir Butfa- 
lo. Jeigu firma nenorės tiems 
reikalavimams ganėdinti, darbi
ninkai grasina pamesti darbų, ka
dangi jie pilnai simpatizuoji sivo 
atraikuojantiema buffaliecaiama ir 
bostoniecziams sandraugams.

— Panedelyje suareeztuotas ir 
į kalėjimų pasodintas tapo ezvedų 
kunigužia Gustavas Tuppen. Ap
skundė jį jaunos merginos, stu
dentės, už tai, kad jis naktimis 
užsimanęs landžioti į jų miega
mus kambarius prieNorihweetern 
universiteto, kur tas kunigužis 
duodavo teologijos lekcijas.

— Vietinė mėsininkų unija 
nutarė nedėliotos ne dirbti ir pri 
versti mėsinyczių savininkus lai
kyti visas savo szopas nedėlioms 
uždarytas.

mų teatrų, o gzliaua sutvėrė ir 
lietuviszkų orkestrų — vis kuo ne 
per tuos p. Berželio papeikti* 
lietuvius. Toliau# tapo sudrutln- 
ta Tėvynės Mylėtojų kuopa, su
judinta tvertis antrai 8.L.A. kuo 
pai ir tt. Nuo laiko, kaip iss 
gyvenu New Britain’e, esz piigu 
liu prie T. M D. kuopos, bet p. 
Berželis ar pasirėdė kada nors 
ant kuopos susirinkimų?. Pe rei
tuose metuose 26 Sueiv. kuopa 
buvo, teisybė, parengusi prabai 
bas, bet prakalbomis tas pats p 
B. nebuvo užganėdintai, o pro 
gramuo>e pala savę ant juoko 
i^z-tatė. (Kokiu budu? Rd.). p. 
Berželi* prikaiazioja mokėjimų 
pagalvių, bet “mhlijantis” žmo
gus, kokiu nori p. B. savę per
statyti, turėtų suprasti tai, kad 
tie dalykai priklauso nuo atskirų 
žmonių persitikrinimų, todėl pa
galves mokant s gali būt kartai* 
da geresniu lautiecziu, negu jų 
ne mokantis. Isz visos p. Berže
lio korespondencijos matyli lik jo 
norai kabintis prie nepatinkamų 
sau ypatų, bet ne paisymą* apie 
teisybę, todėl pasitikiu, ksd szie 
mano žodžiai bu» užtektini ant 
atsilielimo priesz p. B. užmetinė- 
mus.

LIETUVA -

Pajieszkau mvo pusbrolio, Jurgio Zs- 
leokio, Kauno <ub., Telsziu pav., Plun- 
feą parap., kaimo Bušu. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žino ant adreso:

Jūa. Nezelskis, 
Box 1245, Pulltnsn, III. •

Pajieazkau mvo draugo, Vladislovo 
Miluzo, isz Žagarės miestelio, Kauno 
gub., 5 metai Amerikoj. Jis pala ar ka 
kita* tehcaia duoti žine ant adreso.

A lėks Krupezas, 
Box 214, Melrose Park, III. t

Juozas Kovas.
[Kadangi dalykai priima |»o 

budį aaabuzkų niekinimų nesu- 
sitaikanezių partijų, tai sziuomi 
talpinimų jų ginezų rautų užbai
giame. Rd.].

••Lietavos” Skaitytojams.
Kaip rašeme pereitame 

“Lietuvos” numeryje, kad 
tiem* visiem* skaityto- 
jam*, kurių laika* p rentime-

yra i*z*ibaigę*,ir Jokio* žinios 
apie save mums nedavė, pe
reitų nuiner| ,, Lietuvos” siun- 
cziame paskutinį, teip ir 
|>adareme. Kurie neužeinjo- 
kėjo prenumeratos ir žinios 
mums nedavė, tiems visiems 
, .Lietuvę' sulaikėme ir užtai 
tegul ant mus nerugoja. nes 
jeigu ant tiek daug raginimų 
neatsiliejiė, tai mes Jų mislies 
negalime žinoti, ar jie nori 
skaityti ar ne ir ar užsimoki* 
prenumeratų, ar už dykų no
rės skaityti. Už dykų laik
raščio siuntinėti negalime, 
nes jo išleidinėjimas gana 
brangiai mums atsieina. Ku
rie iš sulaikytų norės vėl 
“Lietuvę” gauti, bus tad ma
loningi prisiųsti užmokestį 
už praėjusį laikų, kiek sko
lingi, ir už ateinanti metų 
arba nors pusmetį,o tada mes 
“Lietnvų” vėl siusime.
A. Olszewskis, Iszleistojas.

O-4)
Pajieaxkau *avo broliu, Kaulino Pru- 

Miesto ir Andriejaus Ktanyno, Suvalkų 
<ub., kaimo Vamupiu. Jie palys ar kas 
kitas teiksis duoti ilne ant adresu:

Peter Prūsaitis,.
73 Hudson ava., Brooklyn, N. Y.

Pafiesakau savo pusbroliu. Jono ir Ur- 
sxules Savicku, iKauno gub., Panevėžio 
pav.,Vabalninku parap., kaimo Nause- 
dilu. Jie palys ar kas kitas teikeis duo
ti line ant adreso:

Miss Paulina Ambroazaite, 
<Mly Holel, Albo), M*aa.

Pajieaikau Jono Karoliuno, gyvenusio 
mieste Panevėžio. Jis pale ar kas kita* 
teiksis duoti žine ant adreso:

F. J. Urbonas,
72 Limerick 8ln Uardner, Mass

Pajieszkau savo pusbrolio Mikolo Bra
žinsko, Suvalkų gub., Beinu i»av., Beriju 
gm., kaimo Noregeiiu. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine aut adreso:

Joseph Pavilonis,
104 Garden Hl., I^wrence, Mass.

Pajiesakau Kazimiero BmIcsio, Cipri- 
jono Kamarausko ir Jono Bartko (gal 
Bartkaus). Jie palys ar kas kitas teiksis 
duoti žino ant adreso:.

Kazimieras Pundin,
2942 Peliz SI.. Philadelplua, Pa.

I*ajieszkau mvo brolio,Stanislovo Kur
kia, Kaunu gub., Vilkmergės pav,, A- 
lunto* parap , gyveno Montgomery, Pa. 
Jia pala ar kaa kitas teiksis duoti žine 
aotadreso; Jum Kurkls,

114 Sp*rrows Puint, Baltitnore, Md.

Pajieszkau savoszvogerio, Jtrrgio Gri
go. Kauno gub .Krekianavoe parap kai 
mo Baiboau ir JoaoGaveno nuu Basei- 
niu, pereita Balandžio menesi jis buvo 
Pbiladelpbifoj. Jie patys ar kas kita* 
ieiksis duoti žine ant adreso:

Mateuszas Pavilionis.
Box 71, Coal Center, Pa.

Pajieszkau aavo draugo, Jono Vens- 
kaus, Kauno gub , Raseinių ;>av.. Ne- j 
■takszcziu parap , antru kartu atvažia 
ve* Amerikon. Jis pala ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso

s

Draugysczin Reikalai

GAMTOS i ISTORIJA 
PĘ8R pevtiie BERve, 

verte l>-ra» Baceviczia.I. GYVULIAI.
Pv. 159. PlekM. 
Plokite tuvis. 10 

colių ilgio.

Pv. 158. Ungury*. 
Kel|suja į jure* 

naršti.

3vl Battls av».. Pillaloa, P*.

Pajieukau Joao K*ui• iaa kaitn<> 
Maukunu, Mmtalavogm , Ir Adomo M*- 
lurkevicsiaua ibi kaimo Burbiukiu. 
Krasnavugm., abu Suvalkų gub. Jie 
|«atya ar kaa k'la* teiksią duoti žine ant 
adrea.. Povilas Pikuli*.

519 3-th avė . Homaatead. P*

Aukot*.aut Kanklntinlu
Surinkt* ant prakalbu Dr. Želvio- 

ne* Kavarhlll. ir pnasiueta per 
8. Vyskocika ” .......... I 30

Buvo 413 7*7
Sakiu 415.07

nirnei.
••Al'MZltOB i»r-U?w” fondoM.

J. Pranam*, Wilkea Barre. Pa.......... 50
Buvo 284 45

Jeigu e*i nežeootas. tai pri*iu*k tavo 
Ireaa: B Palm e r.
253 Well«8t., Chieagu.IlL

O Haronaa. 
148 23 rd Si . 
8. S. Pilt* 
burg. Pa 

Pirkau di
dele druku<>- 
jatn* oimzi- 
na. turiu dvi 
atliekama* 

tnaazinaa, vie
na Raliu piffiai parduoti, kaa norėtu at- 
*i*Mukiie?. Visokiu gatunku «u ap- 
skailimai* rromatom* popieroa pa* ma- 

Kon

Pv 157. Typttkaa žu
vies pavidalas. 

Mskrclė.

Beveik visos jos turi pelekus (pv. 161), 
tai yra ištemptą plėvę ant kietesnių ar minkš
tesnių ir y vairaus didumo raginių stagarėlių, 
išaugusių vienoj rindoj. Tie pelekai gelbėja 
žuviai kraipytis vandenyj; uodega-gi krutėdama 
tai į vieną tai į kitą ižusį, stumia žuvį į pryša- 
kį, kę Jus patį* aiškiai galite matyti, 
žiūrėdami į beplaukiojančias žuvis.

prisi-

Pv. 161. Auksažuvies 
skeletas. A, |>ora pelekų 
vieloj rankų. H. pora 
pelekų vietoj kojų. C, 
nugariniai pelekai, D, 
uodegos pelekui. E. pa

pilvei, pelekai.’v. JoO. Skal<b. Ifoibkėfoit žuvim, 
ploktoėia H nugitr<jk ir pilvo.

Prisižiūrėkime arčiau* kitiems pelekam*. 
Štai čia yra jiora pryšakinių jielekų (pv. 161, 
A), esančių vietoje rankų. Raide B paženk
linti Įielekai vietoj kojų. Kiti pelekai ran
dasi: C, nugaros Įielekai, I) — uodegos, E — 
papilvė* pelekai, .esanti žemiau žamaskylės.

Visos žuvy*turi žiau- 
ne* (pv. 162, A),kurimnis 
jos kvėpuoja. Galima tai 
aiškiai matyti, žiaunes 
to* yra raudonos ir krau- 
Jo pilnos abiejose galvos 
pusėse, pridengtos atkla- 

i«» Atvira* tiaunė* pai*, kurie reguliariškai 
tai atsirado, tai vėl užsi
daro.

43. Paprastosios padermes. Žuvių at
mainų yra begalo daug, iki šiam laikui žino
ma jų apie trylikę tūkstančių padermių. Mu
sų piėtkuose vandeniuose randasi (eeox 
lucius, pv. 163), seliavos (coregonus atbula), 
karpis (cyprinus carpio), mekints (leuciacus 
rutilus), X-Mo;o«(leiiciscus erythrophthalmus), 
pūliai (jierca acerina). eieruri (perca flnvia- 
tilis), Šarkiai arba rudakiai (lucioperca San
dra), granduiiai^Kobio fluviatilis),Ltfrx»<ri(bar- 
bus tluviatilis), laiįįos (sslmo, pv. 164), un 
guriai (pv. 158) ir daug kitokių.

Jūrių žuvy k savo j>a- 
vidalu da labiau y vairuo
ja ir jų yra daug daugiau

puoj*

tūlį tuvis.

Pv. 168. N*g«

Nbgl arba devynakė (petromyzon, pv.168) 
yra labai panaši unguriui, tik ji neturi šoni
nių pelekų. Abiejose kaklo pusėse ji turi 
septynias žiaunių atvaras,o Jos 
gerklė turi pavidalę apvalios 
skylutės, išsodintos aštriais 
dantimis, su kuria ji gali drū
čiai prikibti prie akmenų irlęi- 
tokių daigtų vandenyj.

Yra da daugybė kitų žingeidžių žuvių, 
apie kurias reikėtų pašnekėti, bet kadangi 
mes norime susipažinti dar irsti kitokiais su
tvėrimais, tai tuo tarpu pasiganėdinsime tuo
mi, kę augščiau SĮ>ėjome išrodyt!.

Sutrauka. — Žuvys.

1. Visos žuvys gyvena vandenyj. Be van
dens jos negali gyventi ir greitai išgaišta. 
Yra žuvy*, kurios gyvena vien jūrėse, kito* 
vėl gali tik prėskuose vandenyse gyventi. Tū
los vienog žuvys keliauja iš jūrių į upes, ki- 
tos-gi atbulai, iš upių į jūres.

2. Žavių pavidalas yra labai yvairus. 
Didžiausia* žuvių skaitlius turi plokščios 
varpstes jiavidalę; kitos vėl, kaip antai ungu
riai, yra panašu* angims; tnlos yra plokščios 
iš abiejų šonų, kaip tatai plekktės\ kitos vėl, 
kaip ve škotai, yra išsiskėtę, suploti išKnuga
ros ir a}>ačios.

3. Visos žuvy* turi žiaunes, kuriomis jos 
kvėpuoja. Beveik visos turi teip-gi pelekus.

4. Pavcjingiausiomis žuvimisyra rekinai, 
kurie išauga kartaisiki’keturių dešimčių pė
dų. Jų žiotys, esančio* galvos aĮiačioj, išso
dinto* yra tvirtais ir aštriais trikampiais dan
timis, ir bėda žmogui, kurs į rėk i no dantis 
pakliūva.

II. ANNULATAI.
Be abejonė* ju* da atmenate, kų ženkli

na žodi* annulatai ir kokįgyvi sutvėrimai yra 
į tų skyrių priskaityti. Šio skyriau* gyvūnų 
kūnai nutddeda iš daugelio žiedų, kurie vien* 
bu kitu bubi jungia, nore tie žiedai ne visada 
yra panašus viens į kitų.

Visi annulatai yra paskirstyti į sekančias 
grupas: vabalai, vorai, Hiuitakojai, luksb/očiai 
ir kirminai.

44. Vabalai. Pirmutiniai iš eilios, yra 
vabalai, kų turi po&šias kojas, kaip antai pe- 
telikki. Jų kųnai, kaip tatai galite matyti, 
susideda iš trijų dalių (pv. 169): iš ųalvos A, 
liemens, B, ir papilves C. Ant galvos jie tu
ri du ragu, arba kaip mes jiaprastai vadina
me usu D (iš lotyniško vadinosi jie antennae), 
ir dvi dideli aki. kurios, arčiaus per padidi
nantį ntikljĮ prisižiūrėjus, išrodo lyg butų iš
pjaustytos dideliu skaitlium ramtelių ant pa
vidalo brangakmenio (pv. 170). Iš liemens 
išaugę yra šešio* kojos; peteliškių keturi spar
nai. o antai įprastų musių (pv. 171) du 
tųiarnu yra teip-gi iš liemens išaugę. Ūsai, 
kojos ir sparnai, kaip ir kiti panašus organai 
vadinami yra vabalų išaugomis. Ant papil
vės vabalai beturi jokio išaugusio sųnario, jo
kios išaugos.

Vardan teisybes.
“Lietuvos” nr. 11. koresjion- 

dencijoj isz New Britsin p. Ber
želis stengiasi iszrodyti neteisin
gų p. Mikalonio apraszymų apie 
mu?ų miesto lietuvius, bet visoj 
p. Berželiu korespondencijoj ap- 
raszyta ne gryna teisybė, tik ap- 
juodinimas tūlų ypatų, kurios 
jam nepatinka, o tarp tų ir ant 
manęs nes gailėjo teptuko pritėp- 
lioti. Matydama sau tokių akriau 
dų negaliu užtylėti neatsiliepęs 
ant p. Berželio tėplionių. Ne
apeina manęs nė Mikalonio iszgi- 
rimas, nė Berželio iszpeikimas, 
geidžiu asz sau tik to, ko esmi 
vertas. Jeigu asz turėjau kylį 
su p. Valinczium (tai man žinot 
už kų), ir jei mudu suaitaikeva, 
tai tas tarp mudviejų ir pasilieka 
— viskas nuėjo į užmirszimų. Jei 
Berž. nori būt teisingu, kodėl ue- 
patėmyjo p. Valinczius atszauki- 
mo, kuriame p. V. nepagarsino, 
kas jį apkalbėjo ir už kų. 
p. Berž. drųsiai apszaukė 
kaltu ir niekam netikusiu.
kaneziam “mislyti” p. Berželiui 
nepritinka iszmislinėti melagys
tes. - Atgyjimų New Britai no lie
tuvių p. B. mena vos nuo savo į 
ežia pribuvimų. Bet p. B. gal 
nedaugiau kaip trys metai atgal 
atvyko į musų miestų, o jau Lie
tuvių Ukėsų Kliubas gyvuoja ežia 
su virozum dvigubai tiek lųiko, ir 
kasžin, ar kliubo sųnariai iki B. 
atkeliavimui ne buvo “tautie- 
cziai”? Krutėjimas lietuvių New 
Britai ne prasidėjo 13—15 metų 
atgal, bet smarkesnis judėjimas 
apsireiszkė nuo pereitų metų, ka
da czianykszcziai lietuviai (Ber
želio peikiami tauVecziai) šutvė 
rė “Draugystę Apszvietos”, “Lie
tuvių Jaunuomenės” ir prie to į- 
steigė knygynų, aprūpintų yvai- 
riaueio turinio knygomis; užma
nė mokinimųsi dainų ir perstaty-

Bet 
manę 

Mo

Philkdelphia, Pa. Nedelioj 29 Kovo 
2 vai. po pietų, ant Waabinrtan Hali 
4-th A South et*. aUibua visuomenink** > 
susirinkimą* lietuvi*zku darbininku.kad | ne tueina*. • tuzinai už *1.
apkalbėti beganei i u* dalyku* ir dabartį-! vertai iczdrukuoli su tavo pilnu adresu 
ni padėjimą, taipgi paminėti 20 metų : kot kampelio 50c. už 100. Plunksna pri- 
sukaktuves iszejimo "Aussroe". įneši
mai, vyram* 10c., moterim* dykai.

Kamilei**.

DarblutnkiNzkiM Susirinkimą* 
Chicago* Socialistu lietuviazka kuopa, I 

nedelioj 29 Kovo laikys viesza susirin
kimą su prakalbom!* p. M MieldaiioM- 
leje, kerte Hoyne avė ir 25 ui., kur bus 
apsznezami y vairi darbininku reikalai, 
todėl kiekvienas yra užpraszomas atsi
lankyti; prasidės 3 vai. po pietų.

Komitetas.

EXTKA.
Didėlis susirinkimas lietuviukus para

pijos Sz. Panos Marijos Karalienes A- 
niolu, Brooklyne, N. Y. atsibus nedelioj, 
29 d. Kovo (Morcziau*), 19U3 m. Caecilia 
Mleje, 101—103 Grand 8t., Brooklyne. 
Prasidės 3 vai. po pietų.

Parap. Sekr., S.V. Baųkeviczius.

pilta viduryj atramento verte* SI, par
duodu ui 25c. Nauja »xluka uirinlom* 
akim* in adata aiula Inverti 25c Tevy- 
ue* 27 kaigele* tik SI. Kalaliojraa kny- 
ru d rokuotu Vilniuje dykai.

Lhibsirtiiie Pinigu Preke.
IkMOO rubliu, rublis po..................... 53fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .52fo 
Viraz 1000 rubliu, rublis po..............52|c

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
• ‘Lietuvoe” redakcita.

Pa jiesz kojiniai.
Pajieszkau mvo draugi Stanislovo 

Zolco, iu Kaltinėnų parap., drauge au 
juom gyvenume Anglijoj. Jia pat* ar 
kaa kilu taikais duoti tinę ant adreso:

Leon Burba,
. Box 344, Weatville, Iii.

Pajleukau uvo draugo, Silveatro Ger- 
szausko, Suvalkų gub., Beinu pav., Ku- 
drenu gm., kaimo Žeimiu. Ji* pat* ar 
kaa kita* telksisduoti line ant adreso:

F. Weczkua, 
Box 343, Southfork, Pa.

Pajieukau mvo paežio* Petronėlės 
Mickevicxiene« su 10 metu duktere var
du Salomea. Duktė raudonais plaukais, 
strazduota. Motina žemo ūgio, stora, 
tik dvi nedeli kaipatvaievom in Lietu
vos, Kauno gub., Teluiu pav., isx mies
telio Kontautu. Ka* jas kur uitemys 
teiksis man duoti iine, už ka busiu dė
kinga*. Jonas Mickevicsia,

2402 Kenaington avė., Chicago,Iii.

Pajieexkau Franciukaus Ulinakio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Kražių pa
rap., kaimo Karyznoe, 4 metai kaip A- 
merikoj. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Miss. Placide Ull nikai te, 
4422 8. Wood 8t., Chicago, Iii,

Pajieszkau mvo brolio, JonoOko,Kau- 
no gub., Raseinių pav., kaimo Ocakiu., 
gyveno Chicagoj. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

J uomdu Oka, 
3437 8. Morgan 8t., Chicago, Iii.

Pajieszkau savo tėvo, Jurgio Gavelio, 
isz kaimo Lydekimikiu, Merkines vol., 
Traku pav.. Vilniaus gub., gyveno Phi- 
ladelphia. Pa. Kas prisius man jo adre- 
m gaus 110.00 nagrados.

Rokas Gavelis,
818 S. Maple 8t., MtCarmel, Pa.

Kaukiu tiniaL
Kiekviena tauta turi savo kan- 

kintinius, karžygius, kurie pa- 
szvente savo gyvastį už savo nuo
mones, savo idėja. Visas svietas 
pripaiyeta jiems tuos nuopelnus. 
Buvo tai didelis ju pasiszventi- 
mas ir didele smertis. Musu lai
kai teipgi turi savo kankintiuius, 
liuosoe valios; jie gali lengvu bu
du tas savo kanezias praszalmti. 
Vynszkiai ir moteriukes kenezia 
silpnybes isz priežasties neezysto 
kraujo. Matome juos iszblysz- 
kusius, nusilpusius ir netinkan- 
czius prie darbo. Visi' tie yra 
Huoso noro kankintiniais, nes ži
no, kad gerdami Trinario Gydan
ti Kartuji Vyną (Triner’s Elixir 
of Bitter Wine), gali tas visas li
gas praszųlinti, nes jis valo krau
ją, daro ji gausiu, sziltu, o nervus 
ir muskulus tvirtais, tinkaneziais 
prie darbo. Pavasaris yra geriau
siu laiku valymui kraujo, o ant to 
yra geriausiu Trinario Gydantis 
Kartusis Vynas. Jis yra dirbtas 
iu grynu vynvuogiu ir parink- 
cziausiu kalniniu žolelių. Sudru- 
tina pilvą, nervus, muskulus ir 
žlebcziojima daro reguliariazku. 
Ant pardavimo visose ap tiekos e 
ir pas pati fabrikanta, Juozapa 
Trineri, 799 S. Ashland avė.,

Chicago, III.

P*. 1® Lydeka 'Prfekų 
vandenių Žuvį*.

padermių negu prėskų vandenių žuvių.
Silkės didesnę įsa vo gyvenimo dalį per

leidžia šiaurinių jūrių vandenių gilumose. 
Kada ateina laikas ikrams mesti, jo* susiren
ka dideliais būriai*. susidedančiais iš milijo
no milijonų galvų ir artinasi į Anglijos ir 
Francuzijoe pakraščius, o paskui jas seka di
delės jūrių žuvys, kaip antai delfinai ir jūrių 
paukščiai, kurie daugybę silkių išgaudo sau 
ant maisto. Vienog žmogus yra didžiausias 
silkių naikintojas, jis išgaudo tiek silkių, kad 
jomis prikrauna net čielas laivyne*. Ant 
laimės kiekviena silkė-j»ataitė deda milžiniš
ka kiaušinių skaitlių — apie 50 tūkstančių, 
Įiertai į trumpę laika prisiveisia jų vėl nesu
skaitoma daugybė.

Sardinos gyvųpa Tarpžeminėse ir Atlan- 
tiškose Jūrėse; yra tai mažos silkelės, gyve
nančio* milžiniškais būriai* teip jau, kaip 
augščiau jiaminėtų* jų didesnė* giminietės. 
silkės.

Trenka (gadus morrhua, pv. 165) yra 
teip jau jūrių žuvis. Gyvena jo* šiauriniuo
se Europos ir Amerikos pakraščiuose, y patin
gai-gi daug jų randasi Newfound landi jo* pa
kraščiuose*. Žvejai labai 
Sugauta* treška* papras
tai sūdo, paskui džiovina 
ir tokiame pavidale gabe
na ja* ant turgaviečių.

Iš jūrėse gyvenančiu plokščių žuvių la
biausiai yra mums pažįstama plekstė (pleuro- 
neete*. pv; 159). Tūlos tų žuvių atmaino* 
išplaukia kartais ir į ujie*.

Afakrelė (scomber acombru*, pvi 157) va
saros laike dideliam skaitliuje atplaukia įjū
rių pakraščiu*# Ispanijos makrelė (scombero- 
moruB maęulatu*). kuri,anot D-roJohn Davy, 
turi augšte*nę temperaturę negu vanduo, ku
riame ji gyvena, išauga kartai* nuo 13 iki 18 
pėdų ilgio..

Viena relčinu (pv. 166) atmaina, būtinai 
carcharodon carcKarias, yra jiagarsėjus teip 
savo didumu, kaip lygiai ir pavojingumu. 
Tasai jūrių baisūnas išauga kartai* iki 40pė
dų ilgio; ji* rįja viekę, kę tik sau ant kelio 
patinka; ji* išnaikina daugybę žuvių ir gali 
nukęsti žmogau* koję teip lengvai, kaip me* 
galime obuolio šinotę nukęsti. Rekinas .turi 
dideles gerklė* žiotis, kurio* yra ne ant snu
kio galo, kaip paprastai pa* žuvis yra, bet 
galvos apačioj. Žiotys yra išsodintos kelioms 
eilėms trikampių dantų, kurie yra labai drūti 
ir aštrus. Jo žiaunes turi net penkias atva
rąs, kuomet paprastos žuvys turi tik po vie
ną tokię atvarę.

daug jų išgaudo.

Pv. 169. Pelelįpk* Pv. 170. Vabalo akis. Pv. 171. Išaugę ii lie- 
(vabalas). A. gal va;
B. liemuo; C. pa

pilvė; II. ūsai.

išrodo lyg butų iš- tnens šešios kojos ir 
pisustyta daugybe du sparnu. A. galva 
ramtelių (Labai B, liemuo: C, j«api)vė;

padidinta). D. sparnai.

Daug vabalų pereina metamorfozę arba 
persikeitimus beveik teip j»at pinklię, kaip 
kad varlės. Jums be abejonės teko kada nors 
prisižiūrėti peteliškės persikeitimams (pv. 
172). Kada ji vos išsivysto iš kiaušinio, ji 
yra tęsyk maža kirmėlaitė A; ji auga labai 
greitai ir net keturis sykius odę meta, arba, 
kaip mes sakome, iš odoe išsineria. Penktę 
sykį Jos oda (lasidaro stora ir kieta, kirmėlai
tė rodos įpuola į gilų miegę, pirmto vienog 
pasidariusi sau minkštę guolį iš vortinkliams 
Išnašių medegų, kuriame ji visai pasislepia. 
Tame stovyje mes ję iš lotyniško vadiname 
chrysalis. Po tūlo laiko- kietoji oda arba 
chrysalis trūksta ir iš jos išeina jau pilnai iš
sivysčiusi, sparnuota peteliškė C, galinti 
kiaušiniu* dėti. Tai gi, kaip matote, pete
liškių metamorfoza yra teipjau labai žingeidi, 
ir tokį jų persikeitimę vadiname pilna meta- 
morfoza.

Pv. 165. Treška. Jūrių 
tuvis.

Peteliškės metamorfoza. •> 
B, chrysalis. C, peteliške.

Pv. 166. Rekinas. Kai-kada išauga Pv. 167. Skatas. Gerk- 
iki 40 pėdų ilgio. Labai nuožmi ’ les žiotys apačioj, 
žuvis, jos gerkles žiotys randui gal

vos apačioj.

Jeigu rekinę suplotum, tai turėtum su- 
tvėrimę panašų škotui (raia, pv. 167).

Pv. 172.
A, kirmėlaitė.

Žiogai teip gi atlieka metamorfozę, ka-' 
daugi jie užgimę sparnų neturi, bet įgauna 
juo* metant vienę po kitos odę, o po šeštam 
išsinėrimui vabalas pilnai išsivysto. Savo 
išsivystymo procese žiogas nepatenka į gilų 
miegę, kaip tai yra su peteliška, ir neįgauna 
storos chrysalio odos. Tokį persikeitimę va
diname nepilna metamorfoza. Musčs, juod- 
Vabaliai (pv. 173), blusos (pv. 174) ir bitys 
(pv. 175) atlieka pilnę metamorfozę. Laume- 
žirgiai, uodai (pv. 176) ir blakes (pv. 177) at
lieka nepilnę metamorfozę.

Pv. 173. Juodvabalia. Pv. 174. Blusa (padidinta). Pv. 175. Bitis

Vabalų gerklė neteip sudėta kaip musų 
arba kitų vertebratų. Valhalų žandai vietoj 
krutėti augštyn ir žemyn, juda iš d&nte ų 
kairį pusę, kadangi jie sudėti ne iš viršaus 
ir apačios, bet šalygrečiai. Prisižiūrėk ši
tam juodvabaliui. Ar matai jo tvirtus žan
dus (pv. 178), su kuriais jis gaudo ir drasko, 
kitus smulkesnius vabalėlius,' kuriais jis pa
prastai maitinasi. Karkvabalis (pv. 179),

Pv. 17®. U ūdas 
(padidintu).

Pv. 178. Juodvabalio 
galva (pėdinta). Apa

tini pusi.

Pv. 177. Blake 
| (padidinta).

(Toliaus bus.)



b LIBTUVA

Naujausios Knygos.
Adpmas Myckevycziz 1798 - 1855 m. Jo 

įryveoiinaa. rzszlal ir darbai. Aora-
raazaA. J. Daubaraz.........................15c.

Aukoa Kare* Dievui. Parssza Jonas Gra
žys Bzl knygute labai suprantamoj 
kaitoj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kssztavo, 

' kiek žmoni* iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno.............................10c.

Dede atvažiavo. Komedija viename ak
te. Draugystes užsiimanosios teatru 
loslimu tegul nusiperka »ia knygele. 

" o galės duoti nauja ir pilna juoku te
atre, kuris užganėdins gerausia publi 
ka. Yra tai gralTkomedija ir reika
lauja tiktai 6 ypatų ’jos persta^

Darbo diena. Geri pamokinimai darbi
ninkams............................... 15c

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Gyvenimo džiaugsmai. Pagal seru IHo- 

na I^btoka sutaisė P. N. Tilžėje, 1902. 
pusi. «8 t,................................25c

Kas isz ko gyvena. Iszleido L. 8. D. P.
Tarane Dikszteln. I Knygele gvilde
nanti darbininku rep kalus..............10c.

Kas reikia žinoti ir atininti kiekvienam 
darbininkui- Geri pamokinimai dar
bininkams. c.......t., . ..... .........30c

Kur musu issganymas? Knygele isto- 
i rinkai-politisska—|dideies vertes. Jos 

turinys: Latviu judėjimas; Pulitisskos 
partijosMtokijoje; Dabartine Lenkija 
ir joė sielon . Kapitalismas Ir tautisz-- 

i. ka* klausiaus Lenkijoje; PoIHiszkos 
parUjul-LietaA’aje tkja~ (glorija; 8ta- 
tistiszki bruožai kieje kaštui • žemes, 
žemes naszišnas. skolos, gyventojai, 

. ■ pramones ir 1.1.... .1.... ..................25c.
Kaip sutaisytas žmogių) kūnas Para- 

sze 8. M. ' įsileido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra aprausytos ir pJveikslais parody
tos visos dalys i magaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju| nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kla ir tt. teipgi aj rašymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
tes................... -4.1....................  30c

Kaip apsireiszkiagyvastis žmogous kū
ne? Naudinga mokslisska kkygele 

' parodo rašalu ir pavįeislais vi^as dalis 
i žmogaus kūno kokiu budu jos visas 

turi gyvybe ir savo kveikmn. .4... .15c.
“NeGedai” arba bstshssapnas.z. ..5c. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo .......... .. —L.............. .. 10c.
Palangos Juze, (ketvinta laida). „..,.25c. 
Sugriautas Gyvenini 3 .... ........... ...5c.
Ssunadvokatis............L............. 15c.
Szvente 1-mosd. Gegužes menuo, 1902 

į' m. Iszleido Lietuviiszkoji 8ocial-De- 
mokratu Partija. lAprasiymas nuo 

į ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dieno* ir kaip ji buvouven 
ežiams darbininku 1902 metuose. ...5c

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo
kinti te korys tęs apsto tegul nusiper
ka szia knygele, o jpje ras gerus pa
mokinimus iszaiszklntus rasztu ir pa
veikslais ...........L.........................15c.

£emiu Dulkes. Apvsska parauyt* M. 
Radzevičiūte*. Yri viena isz geriau
siu ir svarbiausiu paįsaku..........JO c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
dos. - Preke.......... Į.. .................... 11.50
Gražiais drūtai* apdarais..............>2 00
Istorija Lietuvos, SUirmuntaite. ...25c.

Mužikėli*................ L...............................10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių............. 5c.
Vienakis.................. L.................................5c.
Bestiality of Russian 'Czardom...........5c.
Ąuszra 1^84 metu....į................. *1.00.
Aussra 1885 metu.. ..L.....................*1.00.
Kalendorius 1893 melu.......................15c.
Programas Liet. Socišl. Partijos....5c. 
Žirgas ir Vaikas......L,......................30c.
Vaidila. Originaliszka novele. Parzsze

Karolius Jak... apbnpausta isz „Var
po”. Tilžėje, 19021 pusi. 15. Graži 
apysakėlė isz senovės lietuviu alsi tiki-

' mu............... ...............L.....................15c

K rasiu 8kerdya*.Aprn*ao ana baltu ateitiktma 
kadalSMm. maskoliai užpuola aatbaiay- 
oatou nivstelvje Kražių, musae, saaudu ir pjo- 
we nikelius žmonis, iszzrK>we altorius Ir už- 
pecas Ujo bainyvsla. AiMkiauslal apraszo 
ta wwa atsitikima................................16c

U*tuwi*zkn* Letnenturtu* *u notartai*. k»te- 
klrBtei* U tnUUuuturu........................ 13c

.Vfokslo* »pte Ž«n>g ir kitus įrištu*. Ja to,y ir 
pabaiga. Apru«*o ka* yra tom*, iss ko ji *u- 
skted*. »nt ko laiko*! ir kaip sukosi; ko* 
yra saule, twui**d*«.m*null*; kaip toli yra 
in kita* šaruizMoe; ko* yra pli*n o*. kome
tos ir kito* retai matomo* i«ai*ad*s. Su » 
astrouo'mi.zku abroa.ltu. turinti SN pusi* 
piu*. Yra tei wienatin. knvn. lu kurto* 
tikrai žmosus coli ap*isswie*ii....73v

Drutuo**, gražiaoa* apdaruose............*1.00
tikyba ar moKsi**! Tyrtnojt»e«‘ Ukejtmiaskl 

moksUazkl Ir dr»u*iji«zk.l pvutiszki. Antra 
taida *u priadu. tll puslapiu...........,...3Oc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius,kataUkiszkn Haiduko* 

<*!.. Maldos yra rytmetine*, vakarine*, prie 
•puvtednr*. komunijos mi.siu, miszparu Ir 
daugybe kita; missiu maldo* su abroselials: 
misiparal eiedaati li.tuvlsaki ir lotinisskl 
daug tolynisaku giesmių girdamu prte i*s*ta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pokrapiui- 
mo ir tt. Yra S litanijom psalmes S*. Marijos 
P. Ir Karaliaus Dowido: aktai, raSanesiai. 
stacijos, karunka. keliolika siventu giesmių 
ir it Yra tai naujausia Ir gražiausi* knyuel. 
i*. wi*u ltetuwi**ku maMaknyein. daili. Eal- 

’era; stambus, atsaku* druka* 
coliai. Saitu knygeliu apdarai 
Mkancrto*.u ■

1. Maža* Aukso Attortaa. prastais drū
tai* apdarais, sukala lai* krasztals.b* ap 
kalimo............................................... ..........BOc

Na 9. MU** Akso Altorius. prastala,dru- 
tai* apdarai*, auksintai* kruaziata. ap
kausi) tems briaunom* paaidubruotosai* 
btetatomi* *u kabute......... ............. T3c.

No. 8. Maža* Kakao Altorius, ascreko 
•kuro* minksatals apdarais, ap*aieu 
kampai*, auksinu krasztal. parastais 

irk*iatka...............,;............... 41.93

Knygo? sawo« niauros.

su 7 abrozeliais. Naudingiause knygele aat 
gvleto dastžlnojimui isz ko darosi žai 
bai. griausmai, lietus ar sniegas; kasyta

Aritmetika. Kniga isa
Preke......... .„T......

HTGIESA. Dak jHs 
apie ušlaikytnf sw« 
pe^pibos daktaro i

............ 3Oc 
nokaudii.
..............W5<-

os.'isz kurios ga’l b* 
tydyti nuo daugy be. 
Iwaio rastis kiekwie-

tys,pa taikys apeisaui 
šoklu Ilgu, pataikys i 
■veikalą, pailginti M 
ginti •wvtkais ir.turi:

:k yri er.iely beje sa wo 
amsi ir mokės ušau;
i sawo eaikeliue. š

Mažas Aukso Altorius, fvaaeurt**- 
ko* gluodnio* skuiate* apdarau *p«* 
1*1* kampai*, auksinta k*ieik*.kryžius ir 
tan**tai..................................... 1........ 41- 30

i 'Apie turtu įsndirblma. Arasze Schram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis polUi«zsgją eko- 
aomija. Kokiais keliais issidirbe turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aat 

draugijos gyvenimo. L........ 35c
A-r vyskupas Valanczius (Valsnesauskss) nebe-

Fliologl> arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
Pagal prot. Nusbaumą. Sutaisė Ssernas. Chl-

rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
tie vystosi pradei nuo mažu vabalėliai ges
dsejo iki paaknesii
bu paveiksMs................J..............................4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. Par*-aė žmogus. Iszleido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu ba
du Ji Lietuvoje įvyko, kai p atsiliept ant lietis- 
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa- 

■sikiat*...............1... ........................ 13c
Dvyniai Vagiu. Paraazel kun. Dembakls. įsa 

leido Susiv.Lietuvių Ląisvamanių Amerikoje. 
Su autoriam paveik daiir paveikslėliu Loakoo- 
no grupo*. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriazkė*. Ji nurodo priežastis delei 

-------------- ---- -Taki it 
93c

Xo 3. Maža* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sionlau* kaaleliaia. su 3 medaiike- 
Uai*. aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis bletclemls. su kabe. 
auk*latl krn*ztal . ............... , 41,80

paduoda rndvldee ant. .
Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti l*z asztuoalu 

sekanczių gražių pasakainstu: Atsisveikini
mas; — Vagis; — Kas Kaltas; —Gatvės vai
kai; — Paparezko Žiedas: — Miszko Sargas;

• --.Signalas; — Keleivi*...........  13c

ifiį-Mailccvski ir kitu>, sutaisė Saerna*. Yra 
tai naudingiausia isz tisu salygsziol ilsėju
sia Uetuviasku knyga. Atsektai ir supran
tamai apraszo visa maru šame, joa pavidale^ 
diduma ir platuma, jo* kalnua, ju vardea. 
augszti, vulkanus metanczius iszsavas ligai: 
taz kokiu žeme sluosimu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležtes, aukso, drer 
kos ir kita gerybių; kiek mariu, ežeru, apie,

koki kuriuose vaa-
No 0. Maža* Aukso Altorius, baltos oelin- 

lioido* apdarai. Užkilusios kwietkos.au 
kauline kabute, auksinti krasztal.. .Sl.SO

)e: koki ju tikėjimai,'

motus; kur koki

arba neužteka ir tt.
SM> poslapiu, ant f

raibos, paprocziai. ui- 
izdlrblai ir tiesos , ko- 
rentoju, fabriku, pra- 
1: szaleziai ar karsi 

ktrr koks ilgis dienos 
yra lygi diena ir nak- 
s dienu nenusileidiia 
nygs didele Axd uiliu. 
x šlami tins pepieros 
csleiUls; tnapu. gyvu-

IU ir tt............. ....j..............................12 00
Tapati, apdaryta audimu kietuose apda- 

ru<>se, auksinėmis liUrouis aupaustl para
SO

I»v kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevioziu, sutaisė 
Saernas, Chicago UL 1901 m. Puslapiu 73. 

Su paredksleieis......*.J............................ .SOc-
litorija Chlcssms Liet 
/Kumeliu o o prorase

ju pempiju trim, 
aszcslu "Lietuva”

buvusi balandžio menes) je.l-VVm. 585 puslapiu 
dldelo formato, aiszkau* drėko. Fotegrufljee 
ym abieju pusiu advokatu, kn. Kraucziuuo, 

*• Lietuvos” Užleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicagos S Jurgio lietuvis akos bažnyczios. 
Popieros apdarais.......................... ....*13.00.

N’o 7- Mažas Aukso Altorius balto* celiu
lioido* apdarai, ksrielko* aat triaso uo
do iszklotos sidabru ir peria, su dwiem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kreaz- 
tai.......................................................*9.<

Knygeliu No 0 kaip ir 7 kwiet- 
■ newienokio«. bevveik kiekvvie- 
• knygele* kwietku iszznarginl-

titulais......... ...................J.................... 18 50
Kaip gyvena Augmenys? Yra tai moksliau- 

kas apraszymas.aple yvairius musu žemes au-
gs ais.Ju sudėjimą, atmainas, gyvi Ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
tr tobuliausiu. Su 80 pkvelksleUu., U9 pusla- 

........ k................33c. 
Lietuva. Pagal L*op- 
inie saplesze kun. V. 
............ ................ lOc

Kaip Maskolių persek 
pression rusee en Li

Ireli? Pieszinys Dro 
_____ _____ _______ ... ___to iazgulde kun. V. 
Dembakia..../.____ į...;.........................13c

sujausią Lietuwiszkas pepnlnykaa surinktas 
ir suredit. isz daugel ssretimtautiszku sapni- 
Stu ir surėdytas pagal tikra Persisukai 

iptiszka sapniuyksu—su >10 aiszkiu, abro- 
ie,—su apraszymu.plane-u ir paslapcziu 

kokias senovei žmones nertojo insp<-j:mui 
ateitas.—Oeriausel iszguido visokius ' 
sapnus.......................... BOc
.Apdarytas..................į................................00o

K»1p geriausiai laidoti
L. Weblam. Istau)

£jeasal Ir LaKuviai nuo
pagal leukizzks* utotikus Žamkaini*. įsi
leista “Tavynaa Myletpji Draugyste*'*.—Yra 

■ tat-apraszymas Lietuviu su Lenkija sasivia- 
uyjimu it Jo pasekmes! Czia atšakiai yra ap
raišyta lenkų politika kaip jie pasielgė SU 
sietuvos kunlsalkszezials: Keistuožin, Vy- 
antu ir kitai*. Iss sdos knygele* skaltyto- 

< >is ausklai supras, af lenku prietelyste yra 
mama naudinga ar bledinga...........IBc

Lietuviu pratesi*! Mažojoje Azijoj* nno^enover 
Ik! jie pateko p> valdžia torsu. Parnsze Lie
ta vo* Mylėtojau. Knjga iuri«=3 puslapius 
ir 4 dideles mapas. pašodanezias vieta*, kur 
••■novoje gyveno lietuviu pratartai Apmszo

.. i ; i :•, dar 800 metu priesz Kns- zu gimime.........j..l..............................BOc
VI ndaugls Lietavo* Karalius. Istortazkas pa

veikslai penkiuoe* aktuose. Imnkl*tlr*i pe- 
ra*ac Julius Slovackj, lietuviszkai vert* 
Vincas Kapsas (Dra* Kačšrka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. . .93o

Monu Knyga.
Dabar lašėjo isz spaudos nauja monu 

knyga po vardu: Paslaptys Magijos bei 
Spiritizmo szviesoje mokslo. Pagal sve
timus išeitiniu* lenkiszksi sutaisė F. J., 
lietuviukai verte J. Laukis, Chieago, III, 
1903, pusi. 262. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu ueprigaudinee, nes 
nusipirkę szia knyga atrasite joje visa* 
monu ir burtu paslaptis,suprasite Jas,nes < 
yra ai*zki*iapraszyu>* ir paveikslais pa-1 
rodytos viso* ju paslaptys ir budai ju aa- i 
rymo. Nelik kad jas suprasite, tol no- < 
redami ir patys tokius tnonua daryti isz 
jos iszsimokinsite. Preke ...........50c

Pinigu* siunskite anl adreso:
A. OL8ZEV8KI,

38 rd 8L, Chk ago, III.084

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N, Y.

A. Lesnievrskis, 144 K.Houston Si.

ALLEGAENY PA
8. Dominaitia, 1436 adams PV

So. BOSTON, MA88.
Nikod. Gendrolis, 213 Athens 8t.

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

NEIT YORK. N. Y.
Jonas Nujokas, 338 Broome si.

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

BROOKLYN. N. Y. 
8tanislowaa Rinkemicaius, TSGrand st.
K. Balczluna* 258 Grand si.

ELIZABETH, N. J. 
JurgaOrinikaitia, 75 Wall st.

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

PITTSTON, PA. 
Alek Lakaviczįa, 109 Even st.

WATERBL’RY, OONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WESTV1LLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

E. ST LOUIS. ILL.
J. J. Ražokas, 471 CuilinsviUe Avė.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika, 11 E. lmwrell»l.

BALTI MORE. M D.
L. Gawhs, 2018 N. \Vashragton st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1124 8. Pro n t 8t.

“Lietuvon” Kvli.-suiantl agentai 
Jurgi* Kasakewicsia, 
Juozas Petrikis.
Juozapa* Matuli*.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gili pa* juo* užsirasayti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiem* užsimokėti; pi
li ‘gal bus teisingai mum* priduoti. Pas 
juo* teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijoje.

“LlMTUVOe IsZLBISTUVB

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. llatated SU

•2.00

Lietuviai pas sava.
Jau 6 menesiai kaip atidariau naula 

czeveryku sztoreli, kur užlaikau geriau
sius czeverykas “good year *ealtb’’drol- 
vasiutus ir Mikey Union dirbtu*, visokio 
gatunko ir visokiu mieru Prekes mano 
pigesnss kaip visu. Viprassau atsilan
kyti. Adolf Kangiser, 
473 3. Center Si., Shsnectady, N. J.

Naujas lazratiiinas!
Keva-Edge - geri*asu t lazgalasda aUlipaaf

yra gvsraauioi*. kad niekados ne«pg*es. Ir kasa

ano kario ežlaikosavo ssztnim| trissyk Ilginąs 
nega galandami kitokia bade

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
Ar rslkalsull turėti ąsrą laikrodėlį, lonoiiiąslį. žiodą, laikrodi, armoniką, skrlpką, rašo
mą maHmoite Ir visokią kitą auksintą Ir sMabrislu daiktą Tą virtą galit* gauti dide
liam pasirinklm* pas mus Visus daiktus Išsiunčiame j visus Amerikos m lest 
miestelius savo '

Visus daiktus Išsiunčiame Į visus Amerikos miestus Ir 
_____ _ ___ prikėš visada mažesnes aat 25% už kitu. Tslp-gi dėl 

guodotiną Draugysčią padirbamo ženklelius, (sgilkas) peMtls Ir tL, darbų atliekam 
greitai Ir gražiai. Kiekvienam prlslunčlam DYKAI mu* didelį KATALIOGA su 164 aus- 

1 prlsią* save adresą Ir už B centus marką, 641 apmokeiimo 
Adresuokits tolg:

DAMIJONAITIS & CO.,
8111 80. HALSTED 8T., CHICAGO, ILL.

pačt* kaštų.

Mano aptiektoje randaai GERIAUSI L1ETUV18ZK1 DAKTARAI.
Gydo visokias slaptinga* ir užsisenejusisa ligas

P RAS KAZJMieRAS BUTKGVJCZJA 
sp*oiall*tas nsotaru lt valku ligų Priima ligosiu* kasdien naot iki ė vai. pn pietų Pas mane wau- 
•its: Tikra* Palangos tariasdevynere*. Ausin* Bromo Balsams, vvdanii kosoli. siaus Ir plauctiu 
vedima Ateikite ar raslyklte Itetuvlsikal anl adiveo: APTIEK A MAGISTRO FORMACIJOS.

D. GIACZO,
45568. Ashland A v*, tarp 45 ir 46- tos ui. Chicago, Il|

FOTOGRAFIJOS
Mano fotogrsfiszka galerija įmaišyta su naujausiais iszrsdimo a|>ara- 

tais, kautuojsncziais 1700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo dabma gvabak- 
tuoju, o jeigu kam nors mano darbas uesidatotu, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veeeli u fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie lokiu 
fotografijų duodu puikias dovana* jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisile.

J. P. RaNhliiNkaN, lletavlukas fotogrufas,
3113 So. lorgio St, CMugo III. 1 blohs ano lletnviszkos bnuycilos.

Linksma bus tavo namuose,
Jeigu naslpirksi viena ii

kis. ir mažas vaikas suokė* ant jngfujyit Pir
kęs jį ausldy V)sl Ugirdrt jo baisa. Jitgraj))* 
sa virt ISO viuikiuUM-iujdiju ka bamaiydUI

polkas, kadrilius, operų meluvli'

:lesia įninku

ro d Kirlius pinigas. Pnsiuak Sr. d, gausi E

S(,,P. O.Boiltn, ItsTort. Dept. •

D-ras A. L. Graiczunas,
167 W. 18-th8t., Cbica*o. lH.

Gydo visoks* hg&* be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipk i tas ant 
augszcziaus padėto adreso,

ir kiekvieanae* nameoee jie tari rastis, ne* yra 
tefb pigus, kad kiekvienas gali )l e* keti* esate* 
nusipirkti ir Baudoti*. Kastine)* tiktai lle. Isa- 
kirpk saitų apgarsinimų ir pridejų* a* 15c. mar
kia pristunak. n ase* iszslu šalme paėsta Ir apmo
kėsima prlsiuatlaių.

Ataienikitanž tc. markatų. o ase* jam* i*a*ia- 
sime lenkiukų katalogų *a pavelkslsia britva.,

Dr. RKttTERO

MICHOL 8 I8HALKB *a*U

“ANKUl” (literinis)
PAIN EKPELLER.

AR SLENKA PLAUKAI

D-ras A. M. BaeeYicze,
Persikels isz Chicagoa 
in Scrantoo, Pa. po ar,

UI Peu. avė., ScnitM, Pl

ko tvirtoje paslaptvj*. C g tai ^etevlai. kerte 
tiktai reikalaaia daktartsako* nMelbo*. lesa!

savo prigimtoj* kai bok gali sas-aeketi ir gaeU

DAILU IRCZYSTA VEIDĄ

Galite suezedyti 'laug pinigu pas mus pirkdami. 
Mes gvnraataojaaie savo perdariniu*. Adresas: 

POLONI A MKBCHA8DISE CO.
Dep. E. W*etfleM. M*m.

Vienatine Lietuvtaska Aptieks 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvio atydąant vie
natinė* lietuviszkos aptiekos Cnicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydykis* 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkoee ap- 
tiekose randasi Ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekoee. Csia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti Ir, jeigu reikalings, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokestie*nsreikslr.uja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmi* popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigu* į kr*jų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kaitoj*.

Aptiekos adresas:
, 167 W. 18th st., kertė Union pne pat 
bažnyczios Apvaizdos Dievo parapijos.

natinės

LIETUVISZKA BANKA,
INSTEIGTA 1888m.

Siunezia pinigus in visas dalis svieto, 
parduodi laivakortes ant greieziaustu 
laivu, iszmaino pinigus pagal kursą. . 
Adresas: 8 MACK,

212 First Si, Btation No 8,
Elizabeth.N. J.

Naujas Žodynas.
Žodynas lietuviszkos ir angliszkos kal

bu, sutaisytas Antano Lalio.Cbtcago.Ill., 
1902, turintis puslapiu 390, dabar yra 
gatava*. Yra tai pirmoji dalis lietuvi*z- 
kai-angliszko žodyno, kuri tai di
džiausia ir geriausia knyga isz 
visu su lyg sziol iszleistu lietuvisz- 
kai-angllszku žodynu. Rasite jame visus 
lietu viszkus žodžius iszguldytus angį lai
koj e kaltoje ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kursivomslitaroms prie ko
kio ji* gramatikos skyriaus priguli. Da
bar jau nebus vargo iszsimoklnti gerai 
angliszkai kalbėti, kadangi turite kny
ga, kurioje surinkti visi lletnviszki žo
džiai šr iszguldyti angliszkoje kalboje. 
Tik tas nemokės angliszkos kalbos kas 
tingės mokintiesi, arba pasigailės 83 ant 
nusipirkimo szioe knygos. Knyga turi 
formate dideses musu Geografijos. Kle- 
tuose,gražaus mėlyno audimo apdaruose, 
ant nugaros iszspaustassidabrinėmis li
teromis jos titulas. Preke.................. 83.00

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendori u* spaudintas Peterburge.. 15c
Naujausias ir geriausias kalendorius 

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

IOHN’8 HAIR GROWER apželdina nupliku
sia* galva* naujais ir tankiai* plaukais. Pr. *1.00 
JOHN’S WART KILLER - n u gydo visiškai 
karpus ir nepalieka joklo ženklo. Preke........ Z6o
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per
simaino į vyrų ir vėl atsimaino. Tikra* stebuklas. 
Pat* ir draugai nuslstebėslt pamate ir nesuprasit 
kaip ta* patklaro. Kur kas pasisuka su Mitu pa
veikslu tai krūvos apstoja ir viens per kita lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuojau. Preke..,.lOo 
GERIAUSI ŠTUKA— ant svieto yra pranyks
tanti bolinke. Atidarai skoė miluke, parodai vi
siem Jo« yra boliukė. uždarai, atidarai, o bollu- 
kė* nėra. Oali atrasti kito kHenluje ar kur tik 
nori. Gali duot į ranka* dėl peržluSJimo vi* ne
susek*. Lengva nuveikti. Preke..................... ,>fc

Jeigu turi skaudėji
mą ir svaigimą gal
vos. skaudejima po 
krutinę, sąnariu.nu
garos ir kryžiaus, re
umatizmą, sunkuma 
ant krutinės, nepa
prasta szirdies pla
kimą. u žyma ausyse 
ir galvoje, drebėji
mą Ir valkszczkdi- 

,______ _ ma kraujo, pamali-
navuslu* paakiu*, užkletejlma viduriu, bjaurius 
ir balsius sapnas, snnkuma kojose, jeigu Isseina 
seki* naktyje ar prie nuslszlapinlmo. Jeigu negali 
miegoti ar valgyti. Jeigu esi nuvargę* rytmetyj. 
esi baugus, gėdingas, nusiminęs, jeigu lytlsikos 
dalys vra nusllpneje, tai musu Elzktuo* Jrorrs 
praszalys visas minėtas symptomas, priduos mag 

-netizma ir gyvybe visam kunul. meile, tvirtuma 
ir linksmumą, sutvirtina nusilpnejuslas nervas; 
vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Szlta Elektros Juost* nesžlojasi ant gryno kūno ir 
turi stebuklinga gydanezia galybe vlrsz minėtu 
kentejimu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai. nes ka elektriką padaro tai to gyduole* na- 
iMtengia. Del geresnio paaisikinlmo ir rodo* ra
szyk. tededamas marke, ant *zlo adreso:

John’s Hupply Mouae,
3816 So. Morgan st., CHICAGO, ILL

ibtuiMtizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tL 4r HbsamstettAM

gAsadsJIma.

< arba j
F. At Ricfcter & Co.

State Medical Dispensary
66 E. Vati Buren Street,

PIETVAKARINIS KAMPAS^TATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

iyk. Tavo gromatos bus užlaikytos ' nerviško, urlnariiko ar lytiško silpnu. 

paslaptyje, Ir apart mus daktarų nie- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
kas kitas nežinos kad rašei Ir ką rąžei, atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Raiyk be baimės, apsakyk vi*ą teisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
bęapiesavę, apie savo būdą, o mes ry*čių su linksmumu? Ar gyvumo 

* pasakysime ką turi daryti. Mes netik galybė ir veikmė nupuolė žemiau taip- 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet snio? Ar erzinimai klapatina, nega* 

j dar padėsime tau jas užmiršt!. lingumas kankina, ar silpnumai *ti-
- ... . . ■ traukia nuo linksmumo Ir galingu-Hn^M Mim 4 m<(, Ar turl fllpoiu lnkMu, |t >oja.

' dinsnčią pūslę? Ar turi tanki} norą 
šlapintieji ? Ar pradėjimas ir baigi.

,_______ ____j_______ ___________ . mas šlapinimosi eina su dideliu tuo
jau gale kėlioj Kaip toli tu esi ant to SpCCij&iiŠkftS prakalbėjiniBS į kurnu? Jeigu teip, UI ateik peršne-

Prakalba | jaunus vyrus. i
Jeigu kągallmaapgailesUuti Ui tą, 1 

kurs vaikščioja diena po dienai žino-' ' 
dama esąs kaltu papildymo bjaurių.1 
papročių, jausdamas kad jo apsėjimai 
pasakoja jam gėdingą istorija jo gris- 
kų. Į-

Mes matome dygstančius bjaurumus . , 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau Žinot. Mes esame

kelio, tinai, Sėt kada dasiekai gal}, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties.

kėlia t j viską arba rašyk. Mes gali- 
: me suteikti tau didelę pagelbą. Mespus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin-' tu r* j ome daug praktikos gydyme 

kvailumai, persižagimai, išdykumai gelba ir išgydymas yra galimu, mes
todėl negali būti auka nykstančios •P»unkioimais? Ar užgavo u ve ; .pecijaliikal vyriškų ligų D Jeigu pa- 
vilties, nykstančios laimės. Ir žiūrite kvailumai, persižagimai, išdykumai relba ir išgydymą, y ra gaiimu. mes 
ant tamsios ateitie*. neturinčios vy- « * Ar jauti n uola tai sugražinsime Uu sveikatą. .
riikos garbės, neturinč.o. paguodonė. negalėjimą, kuri.yr* i
nė meilia nuo moterų. Jeigu pakišu- klapatyjantis, neparankus, kankman-

.,.i penimo ir i, "f’ Sy**™ »i«>’ »PeCijllii-
tuojau* jieškosi atsakančio gydymo, nimo duoda norą nusiėlapimmo. bet r 1
Ui dar tūkstančiai gausių palaimini- ,u •unkumu? Ar turl limpančius ir kM yypų |(gas.

„Ii uu #,«!. ir „uiu Mm .« * ““J*''”“’ i Mr.įjaoue £ .u.iuufui i, M.•

giedrai tau šviesti, nors dabar esi po uk , . visados 10 mu®« sekasi išgydyti. Musųprak-
tamsiu debcsuislėgiamas. tari drąsą t r protą e« savim? Ar juos “k“' obs.rvac.ja yra didelė ir pa-

Atminkit jog svietas maž.! apstoja alll mok.nanti. Mes turime pUtų .Myri-
apie mažgalel ir nusdpoėjusias ypa- v.mo? ArMj toka tvirtaa> gtįpnm. nėjimą ir originaližkns ižradimus. ku- 
us. Laimė it motenų paguodė yra i g<lintia jf gtMkaBlia ka| vy. rie suteikė mums praktišką virių ant 
tik.dėl tvirtu pilnai galinčių irmag- ral tokio amilaua turfU| bulj ? jeigu pnvat.fikų ir ypaliikų vyriškų ligų, 
neiiikų vyri. P* kūnų nervas ma- „ mumia; mes Mes trokštame sueit ar susirašyti
Įleisiąs dasiiytėjimas perbėga su e- vynU u su vyrais visokio amžiaus, visokio už-
nergija ir gyye jausmu. Jieikokvts- t4<ydome tokiaa Hro. koktaa kiU bk siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
ko ką tik gaišta ir amatas padarė ga- M prak,ika darytL ; nupuolę dvasiškai Ir fiziškai, nustoję
Urnų ir naudąkis iš kiekvienos linka • kantrybės; kurie kenčia užsisenėju-
mumo progai. Į sias ligas, persidirbi tną, rūpesčius iš-

Jei reikalauji pageltos, mes esame . dykumo, persižagimo negamtiškų
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas SpCCijaliŠkaS praklIbėjimaS veikmių, nusilpninančių n u bėgimų, 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti . UUPIIC genito-urinariškų erzinimu, negeru
žmonių ligsįs Ir jas gydyti. Mes 1 apysenius Vyrus. išlavinimo ar pustyjimo reikalingų
norėtume su < Tamista asabiškai pasi- Ar jūsų nervų sistema yra atsakau- organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
šnekėti, bet .jeigu negali ateiti, ui ra- čiam stiprume? Ar esi liuesas nuo dalis, netinkančias apsivedimui.

PiriTlA RndU Hvkrli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
rilH* 1/Jau.i. nekasztuos. o tas gali sau užezedyti daug nespakai-

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

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

State Medical Dispensary,
’ ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
Inejimas per 66 E. Vau Buren Street.

Tikni lietiTiszki knitive 
VALGOMU DAIKTU.

Pranešiu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip tai: mviežios ir ruki- 
toe mėsos ii visokiu groeeriszku daikto. 
Dirbu geriausias k ra ja va* deszraa ir ki
tokiu* valgomus daiktus sutaisau koo- 
geriausiai. Preke* mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni tavor* ir pigiau kaip kitur.

JONAS VALAL’HKAS,
IfšCroM St., Boston, Mms. ,

AK SLENKA PLAVKAIf 
AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isasigydytl ir prasuUinti li
gas. tegul Kreipiasi prie Europelszke 
Prof. Ir Dr. BRUNDZO8. o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelto vien tik pagal |o metodą irhy- 
geoiszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite taip:

J. M. Brundza Co.
Ne* York-A Brooklyn, U. 8. A.

į

Ar žinote Lietuviai?
JUOZAS CHASNA

užlaiko gerisusš* Ssliuna visam E 81. 
Iiouis's, kur geiite gauti gsnausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos kllaatM.

Teipgi siunezia pinigu* In visa* dalis 
svieto, parduoda szifkortes ant visu lini- 
Iu. pigiai ir greitai. Todėl kokiame ret

ai* kreipkite* tik pas savo tautieti,
.J. CHA8MA.

348 N. »rd St.. K. 8t.Lolita, III.

Deimanto Elektrikos Kryžius.
Ji* teipgi vadinamas Wol- 

. n„ tu.-ptu.
t»t«> Prūsuose įne rtu į

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve.
Guodotinosn* tauttszkom* ir baž

nytinėms Draugystėm* issdirba 
Karste**, AteerikoatazkaA 
Wetiawas. Szarpaa, Juots- 
tas, Kakardan. Zeak>ellH», 
Kepere* ir dėl MarsAalke 
parodu*.
darbo* butu prideraneziai atliktas 
lietuvraitiai,

T. ANDR
115 W. DiVision SL,

r tuotn cuszelpt

USZEWI

' Guodottniem* Kunigams 1
iba=-Kapatų Areotas. Dalaiati- į 
^ka*. Alba*. Stalas >rw«usbaiq 
,nytinins parėdus Visokį darbą at- 
'tieka artisttarkai in laiką.
i Norėdamos guodotino* Išr-tea, 
'arba guodotini Kunigai, kad Jašai 
savo tautete, paveskite j tikni j

cz & co.
Chieago, III.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrosu, Abrozehu, gražiu su ps- 
ineziavonems gro mato m s Popieru, dru 

kuojamu Maszinukiu? Ta^viska gali 
gauti Lietuvoa redakcijoj. Ctea gali 
gauti viaokiM lietuviszka* ir lenkisska* 
knyga* kokios tik antsvieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

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

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

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

Lietuvos redakcija*teipgi užsiima, iss- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
da masuž 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok. x
A. OLSZEW8KI.

D24333-rd 8t. Chicagro III.
Sub 8ta. 60.

VYRAI AK ŽINOTE!
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezetna po numerio 3321 A u bu ra avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gėry m ai, 
geriausi cigarai, szalcziausia* ir skaniau
sia* alus. Ateikite pamatyti Ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turtu dailiausia, 
•Šviesiausia ir didžiausia Lietuvisska Sa
le dėl mitingu. veseliju, balių Ir kitokiu 
pasilinksminimu, Ir gerisusis užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę laz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodoue,

Hetraa Hteakta, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tsl. Root 21.

Biknlnkanis daržas
Ant atsinanezio pavasario bus pareng

tas puikus pikninkams’dsrta*. užimanti* 
10 lotu, visarelektrasapszvieslas; didele 
Mokiam* platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarstand, tow- 
ling alley ir daugybe Įkitu satovu. Iss 
viso Chieago* miesto galima privažiuo 
elevatorium arba 63 streetkafiai* už 5c 
Draugystes gali gauti savo ’pikninkams 
Mi narža pigiau kaip- visur. Atstszauk- 
kits pas (34-4)

PaulfKarecka, 
758— 123-d We*t Pullman,Hl.

SERGANTIEMS
Pasekmingi,u»i«i gydau visokia* paslėpta* 

ir pavitssine* ligas, kaip antai liga* szirdies, 
plauczlu. tekstu.■ pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvaslsska nusilpimą, lytiszkaa 
silpnybe*, szleivigna. sutinime, veži, blykszte 
pas moteris, kraujavime ir tt.. nervu Uga*. po
dagra, reumatizmo dusinimo, paralyžių ir tt. 
Praszallnu gurnla. gydau gimdv mo ligas, vi
sokius siitinimua.rt''- Nerviszkas ilga* gydau 
su pogulbe geriadkiu elektriszku prietaisu.

l.ytlaulgu daliu ligns

—ii*o vartoimnM ____ ____
Prancūzijoje. Skandinavijoje 
ir kitoM Europos vieėputysta- 
•e kaipo vaistas nuo reumatiz
mo ir kitokių lutų

Deimanto elektrilkas krv 
žiu* gydo: reumatizmą, ne o

I rulgijų. kryžiau* skaudėjimų, 
vidurių skaudėjimus. sllnnJ-

I m*, n-rviėkuma. nemigų. hvs
! teflta. paralyžių, epilepsijų, 

apopleksijų, dusulį, trukumą
■ proto, nuomirinį. užkrėtimų
! kroate, nežtebėiojim* stekų

apetito ir vidurių skaudėjimu..
Lengvumą pajaučia po ke-

| llų adyae. kartais pokeitadie-
- nu. Szi kryžių privalo 

peViotl dienų ir naktį ant įtiki -
Į n to Šniūrelio uteikablnps ant 

kaklo teip, kad kryžius karotų
Į sulyg duobutės po krutinę ati
I gręžta* mėlynaje puse Į kūnų. __ ________ _ ___________ w_' m. LA' IW>-- Guodotins Pene?— čia prisiunčiamo Jumis SS.00 aat
Mųįsktrttką krv*'« Pirmiau, irs u tie jie kryžiai gydo stebulei ingai. Meldžiame iluo* pristoti i 
greičiausiai. StfSRYS BENEDIKTINKOS. JHSiTtouphlne it »« Orleaną, La.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO8S CO.,
306 MILVAUKEE AVĖ., 0*8*127; CHICAGO, ILL

ant poro, mmuta. Vaiką 
reikia merkti į silpnesni m

Prekė tie kryžiau. SI * 
į titao kaėtu* Suvienytose Vi
ir Kanadoje mes patys aptaotassafl 
Gvarantuojame kad ŠH kr>«tesm 
geresniu vaistu už eh-ktritaa dte-

me Deimanto Elektriikų 1 
DYKAI. 6kryžius gausi at

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
rese ir už 2c. marke, mes prisiusime dy
kai, Lietnvlszka knlga, kurioj aiszkisi 
iszguidinta, kaip iszsigydint nuo nervu 
ir vfrlszkonusilpnėjimo, chroniszku Il
gu, galvos,krutinės, strenu,plaucslu,szlr- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatis- 
mo, szalczio, kosulio, dusulio, drebejimo 
rinku ir kojų, szaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdanezio kvapo, puczku, 
karpu, nusideglnimo, *insipjovimo,ssun- 
voeziu, kaipatsipratyt nuo girtavimo, 
ruklmo, kaip Iszslgidyt nuo niežulio ir 
užsikrecalsmu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raszykit 
lietuviukai, lenkiukai arba angliukai.

Adresuok teip;
PEOPLE8 8PECIALTY H0U8E, 
146 Canalport avė., Cbica<o,IU.

Kas isz amerikiecziunori gauti

“Darbininku Baisa”
Ir kitus prigulincsius Lietuviu 
8oc. Dem. Psrt. raistus, siusti 
“Dar. Balsui” rankraszczius, pinigus ar 
turėti kilus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuoal prie matu draugo,Miszeikos.

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

ABR0ZAI.
T|M Paveiksle*Antele
'I“ ■ ■■ m Ranto, laimi dailus
PO ■<-FV-F?broza* vertęsi

štaitiklnia* Kražiuose, kaip mas- 
koltai musze.szaude in žmones ir a- 
u-n><' nuo Ju Imsnvczla. Preke tl.00 

mlm Paveikite* Columbo. atradėjo A-
F I S !!■ menko., ant dailios popieru ŠI 00 

Knvya. kurio)** randasi visi abro 
zal P.Jezan* mokos ir gyvenimo nuo 

pat te užgimimo iki in dangų tnžengltno. dailiose 
panose, ant dailios popieros. kaartuoja tik 11.00.

Taigi nepraleisk genis progos, pirk htojaus. nes 
vėliau ne gausi tokiu abrozu, rassyk *ztądien.

Pinigus galite siunsti paprastame laisike,regis
truotame ar per Money Orderi. Adresuok:

JOS. 8ZLIKAS,
3124 8s. Halstrt tl, CHICAGO, ILL

| Ir kitokiu visokiu abrouu galite pas mane gauti.

das gerkle) ir burto), uosy), akyse ir ausyae, 
netekime vyrltkumo, lycztu nusilpnėjimą ir tt. 
Siau kuopsmelpninglausiai ir Kva r* ži

oju Flina Isslydyms Chro-
■ ako* ligos yra titano sa«ci*« 

ilsnktirnti. Gvvsidabrio nevartoju. Nuo- 
ugnu* Iszegzaminavimas ligonio ir jo Užgy

dytuos— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
StpitoUnl* specialistas.

134 E. 24-1* uL, kampas L*xington ■**., 
NEW YORK.

Valandos: Buo • ryto iki 8 vakare. Nedėliotu* 
nuo 8 ryto Uti 4 po pietų.

Negalinti a*ablszkai atsilankyti, gali para- 
szytllalszks; būtinai reikalaujame pacijeuto 
Insitfkejlmo.

Rtneku Tįsokite* kaAtoae. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate University 
UospltaL Direktorius Medicinlszko Instituto,

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Ui.

Chuober of Commerce BldA- Room 709.
8. E. Oorner LmSalle A Wa*hiDgton st*.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienint«lis lietuwys advrokata*, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Weda prowK« kaip citriliszka* taip u 
krimuiAiiszkas visuose suduota.
Re*. 168W18th Cor. Union St.

Telephone Ganai 484. •
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

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

Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.
Adresuokite teip:

Kelpsch t Co. 74 Centre St., Chieago, III,
Buce, to Kelpscb, Norrllco & Co.

M AR J A DOVVIATT
Kauno gub. Ssauliu pavieto.

733 W. 18th Street
Nuo įįšo* iki 12toa,rytų.

Tetetonas: Canal 78.
Telefonu galim* In kiekvieno* 

sptieko*. x

kwietkos.au
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