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Metas XI

Politiszkos žinios.
— o —

Anglija-
Pereitą sanvaitę Anglijos 

ministeris Airijoj, Wyndham, 
įneszė į žemesnįjį pasiuntinių 
butą naują bilių, reikalau
jantį palengvinifho airiams 
savo tėvynėje įžemes pirkti. 
Bilius reikalauja, idant'Ang
lijos raudas skolintų airiams 

pra
budo 
žemes 

nuoangliszkų savininkų di
delių žemės plotų A rijoj. 
Tienas žmogus atokemiose 
apygardose negali gan! pasi
skolinti daugiau per 5į tuk- 
stanezius doliarų: »o abiau 
apgyventuose. apskrictiuose 
— ne daugiau per pustreczio 
tukstanezio doliarų. Kad tu
rėti fondą ant išlyginimo 
(Skirtumo -— kartais labai di
delio — tarp reikalaujamos 
žemės savininkų ir pirkėjo 
siūlomos prekės už žemę,' dū
lius pjoponuoja randui pa
skirti tam tikslui iš vįeszpa- 
tystės iždo 60 milijonų do
liarų. Ministerija iszifokuo- 
ja. kad paskolyjimui airiams 
pinigų reikalautųsi suma 750 
milijonų doliarų. Sutverta 
bus tam tikra komisijai, ku- 

- rios sąnariai apžiūrės perka
mas airių žemes, aptars apie 

 

vertę perkamos žemėsiįr kiek 
'galima pirkėjui olinti 
pinigų. Szitas bilius Įįeis į 

 

įstatymus nuo 12. dienas lap- 

 

kriezio mėnesio šių jmetų.

vengti pažeminimo, kokie jį, 
be abejonės, laukė.

pinigus aut 3 . pusės
centų, idant jie tokiu 
galėtų lengviau pirkti

Fraiicuzija.
Francuzijos parlamentas 

(>erkratinėjo praszymus visų 
klioštorių pamokslininkų, 
kurie keliauja su misijoms 
po visą respubliką ir laiko 
žmonėms pamokslus.. Rodos 
buvo labai karaztos, o minis- 
terių prezidentas Combes, 
pasiremdams ant merų ir pre
fektų pranešimų, tvirtino, 
kad tie pamokslininkai, prie- 
szingai popiežiaus uždraudi
mams, ne tiek ant savo misi
jų kaipo pamokslininkų pai
sė, kiek užsiiminėjo politisz- 
ka agitacija, stengdamies 
prastiems žmonėms, ypacz gi 
jaunesniajai kartai, įeziepyti 
neapkentimą respublikos ir 
laisvos rėdo formos. „Jie ne 
sėja sutikimą ir ramumą tarp 
žmonių. — kalbėjo Combes, 
nemokina žmonių meilės ar- 
tymo, bet kariauja priesz res
publiką ir nori panaikinti szį 
rėdą, kurs remiasi ant visų 
žmonių laisvės.” Pasiuntinių 
butas 304 balsais priesz 246 
patvirtino valdžios įnešimą 
ir pamokslininkams bei kliosz- 
torninkams pamokslai tapo 
uždrausti. Abelnai kova 
priesz kliosztorius Franciui- 
joj kasdien su didesniu smar
kumu apsireiszkia. Ministrų 
prezidentas Combes, kurs sa
vo mokslą teipjau kadaisi sė
mė zokoninkų užlaikomose 
mokyklose, ir todėl yra gerai 
su jomis ir jų metodoms ap-

dams tą bilių, nurodė ant to. 
kad Airijos dalykai tūri būt 
juo greieziau į tvarką s 
kadangi vieszpatauj 
dabar toje szalyj sanly 
giau besitęsti negali.

labai

vesti, 
ežios

ii-

angį i si k i žemių savininkai,
kaip it patįs airiai esą 
suvargę ir szalis ekonbmisa* 
kai baągia visiszkai pulti. Jis 
pripažino, kad airiai savo tė- 
viszkėj kenezia didesnį vargą 
negu nuožmus kafrai Afrikoj.

’— Laike priėmimoįneszto bi- 
liaus, pasiuntinių buta^ buvo 
pilnas klausytojų, o daugybė 
žmonių visai į salę negalėjo 
tilpti. Michael DavitL teip 
vadinamas „tėvas” airių ag- 
rariszkos lygos, pirmą syk 
nuo laiko savo rezigųacijos 

. nuo pasiuntinio į parlamentą 
atėjo į reprezentantų butą, o 

_ žinomas airių vadas Redmond 
' laikė į susirinkusius plrakal- 

bą, kurioje taikino airius su 
anglais. Lordas Dudley, nuo 
kurio iki sziol kiekvienas ai- 
nų patriotas szalinos, dabar 
tapo meilingai sveikintas. 
Kunigaiksztis Abercora, tur
tingiausias savininkas žemės 
Airijoj, meldė kad jį persta
tytų Redmondui, ir abudu 
szirdingai spaudė viens kitam 
rankas, po ko nuėję į bufetą 
gėrė už Airijos gerovę. Tūli 

*- airių nacionalistai, teisybė, 
nėra pilnai tuo įstatymu už
ganėdinti, bet ir jie pripa
žįsta, kad tuo tarpu jis ne 
mažai galės prisidėti prie pa
gerinimo Airijos ekonomisz- 
kų sanlygų.

General-ma j oras
McDonald, perdėtinisanglisz- 
kų kariaunų ant salos Ceylon, 
kurs buvo kaltintas už bjau
rius prasižengimus priesz do
rą ir galiaus turėjo patekti 
po kariszku sūdo, atvykęs į 
Paryžių vieriame vieszbutyj 
nusiszovė. Jo lavoną isz Pa
ryžiaus pargabenta į jo gim
tinę Szkotiją. Matyt apkal
tinimai nebuvo ant tušezio 
pamatuoti? jeigu tiek Angli- 

<jai užsitarnąvęs ir su tiek or- 
. derių apteiktas generalas pa

siskubino teip greitai isz svie
to akių išnykti ir tuomi isz-

Hector

kiaušių klioštoriųir zokonin- 
kų prieszių. Nora Francuzi- 
ja suteikia placzią laisvę mo
kinimui vaikų, tai visgi ne
nori pavesti mokinimą tiems, 
kurie isz savo mokytinių nori 
padaryti respublikos ir res- 
publikoniszkos rėdo formos 
neprietelius.

Vokietija.
Vokietijos -kaizeris Vilius 

jau nuo dviejų metų pradėjo 
tupezioti apie prezidentą Roo- 
seveltą ir abelnai gerintis -vi
soms Suvienytoms V aisti Joms. 
Ant tų jo besigerinimų, vie*. 
nog amerikonai žiuri su ne4 
perdaug dideliu iszsitikėjimu. 
Iki. neseniai jug vokieczių 
randas buvo labai neprilan- 
kus didžiai Sziaurių Ameri
kos respublikai, taigi teip 
umus persikeitimas jo isz ne- 
prilankaus į draugiszką gimdo 
tarp amerikonų nužiūrėjimą, 
kad kaizeris turi tame kokius 
nore pasalius mierius. Ant 
galo ir pats to prilankumo 
būdas nėra toks, kad galėtų 
respublikos gyventojams pa
tikti. Teip antai padovano
jimas Amerikai stovylos 
Friedricho II, kurį Vokietija 
pataria pastatyti Washingto- 
ne, iszszaukė nemenką pasi
piktinimą beveik visų Suvie
nytų Valstijų ukėsų. Vokie
tijos gi politika sulyg Vene- 
zuelės, kaipogi ir agitacijisz- 
ka kelionė Prūsų kunigaiksz* 
ežio Henriko po Suvienytas 
Valstijas ir pangermaniszkoji 
agitacija Brazilijoj pagimdė 
nužiūrėjimą, kad Vokietija 
tuomi nori pasiekti kokius 
nore užslėptus savo mierius 
ant antro žemės puskamuolio, 
kaip antai ant įgyjimo ežia 
sau placzių kolionijų,ar abel
nai nori loszti svarbią rolę 
czianykszcziuose politiszkuose 
santykiuose. Tas neprilan
komas Vokietijai isz szalies 
amerikonų dabar apsireiszkia 
teip aiszkiai, .kad net patįs 
vokiszki laikraszcziai pasijuto 
priverstais besą savo landa- 
mann’ams nurodyti, kad kai
zerio Viliaus politika netik
tai pageidaujamų vaisių ne-

atgabena, bet priešingai, 
gimdo juo dideunį neužaitikė- 
jimą ir da labiau amerikonus 
nuo savęs atgrasina. Teip 
antai vienas jų raszo: „Atsa
kus dalykas, kad jeigu cieso
rius apteikia dovanomis pre
zidentą, tai tuomi jis (cieso
rius) nori ne tiek iš
daryti ypatiszką priimnumą 
Rooeeveltui, kiek įgyti sau 
simpatiją visų Suvienytų 
Valstijų ukėsų. Bet tame 
atvėjuje ciesoriaus mandagu
mo politika visiszkai nenusi
sekė: ji netik neišdarė gero 
įspūdžio ant amerikonų, bet 
priešingai, išdidino tik ne
prilankomą Vokietijai ant 
tiek, ant kiek viesza opinija 
atsispindi amerikoniszkoje 
presoj. Jau tas apsireiszki- 
mas, kad net kuuigaikszczio 
Henriko kelioyę į Ameriką 
rokuoja ežia žingsniu atkreip
tu priesz Monroe’s doktriną, 
turi ciesoriui parodyti, kaip 
menkai moka czionai jo man
dagumą godoti.. Ameriko
niškoji presą leidžia gandą, 
kad Vokieczių reikią saugotis 
net tąsyk, kada jie, girdi, no
ri ir su savo dovanomis prisi
artinti. Kiekvienas tolesnis 
ciesoriaus mandagumo isi- 
reiszkimas prezidentui Roose- 
veltui rokuojąmas esąs ame
rikonų akyse nauju paliudy- 
jimu, buk ciesorius turįs pik
tus mierius ir savo prisimei- 
lavimu norįs tik Suvienytų 
Valstijų gyventojams akis 
apdumti. Ta aplinkybė,kad 
ciesorius liepęs Amerikoj pa
statyti sau naują jachtą, kad 
praszęs Roosevelto dukterį 
Alice atlikti laivo krikszto 
ceremoniją prie nuleidimo jo 
į vandenį, kad prisiuntė ežia 
savo brolį Henriką, kad nori 
pastatyti Washingtone Fried
richo stovylą. — viskas tas 
susidėjęs į krūvą buvęs vien 
palietu į ugnį aliejum ameri
koniškiems laikraszcziams, 
kurie esą persitikrinę, kad 
iš Berlyno nieko gero tikėtis 
negalima. Ciesorius, girdi, 
daug geriau išdarytų, jeigu 
visas tas dovanas pasilaikytų 
sau, bet nesiųstų į Ameriką. 
Tiek saldumynų, girdi, ir ge
riausią pilvą sugadins”. Per- 

’špaudindams szį straipsnį 
„Berliner Tageblatt” pride
da nuo savęs, kad dalykų 
stovis esąs da^iekesnis, negu 
jį amerikoniszkas vokiszkas 
laikrasztis aprasząs, kadangi, 
girdi, netik amerikoniškoji 
spauda, bet ir visa viesza opi
nija baisiai esanti neužganė
dinta isz tų ciesoriaus malo
nės iszrodymų Amerikai, ir 
žiuri ant jų su dideliu neisz- 
sitikėjimu. Suvienytose Val
stijose vieszpataująs dabar 
toks neprilankomas Vokieti
jai, kaip Kad 1898 metuose, 
kada admirolas Diederichs 
ties Manila sudaręs antiame- 
rikonišką manifestaciją. Tas 
jau-gi Berlyno laikrasztis tvir
tina, kad svarbiausia priežas
tim neužsitikėjimo esanti Vo
kietijos politika sulyg Vene- 
zuelės, bet f pripažįsta, kad 
kaizeris iszrinkęs neatsakantį 
būdą išrodymui savo prilan
kumo amerikonams. Palyti 
tai ypatingai Friedricho sto' 
vylos, apie ką szeip raszo: 
„Ciesorių stovylos,isz kur jos 

' ne paeitų, Amerikos respub
likai visai negeistinos ir pla- 
czioji žmonių minia niekada 
nesupras, kodėl būtinai Fried- 
richas, kaipo vienatinis mo
narchą, turėtų įgyti privile
giją savo paminklui ant Ame
rikos žemės. Jeigu todėl Ber
lyne būtinai užsigeis tą ne
geidžiamą stovylą siųsti per 
Atlantiką, nežiūrint ant ame
rikonų neužganėdyjimo, tai 
szi dovana, vietoj pagimdyti

simpatiją szaliai, iš kurios ji 
paeina, pagimdys da didesn| 
jai neprietelingumą”.• Iš tik- 
ro-gi, kam amerikonams pri
imti stovylą Friedricho, kuri dino visą šalį ir žmonės ren- 
nieku Amerikai nėra užsitar
navęs. Europa gali jam iš
minkius statyti, kadangi ten 
jis ne mažai yra žmonių išžu
dęs, Eurojš savo didžiausius 
karūnuotus žmogžudžius iki 
sziol da garbina. Kitaip vie
nog yra su žmonėmis laisvos, 
respublikos, jie neapkenezia 
karūnuotų plėšikų, todėl tu
ri pilną tiesą pasipiktinti ir 
iš prisi u lomos jiems dovanos.

eiszkose spekuliacijose vieš; 
patystės kasztais, bet (įeinąs 
pasilieka jo kiszeniuj. Šiitas 
socialistų apskelbimas suju-

gia smarkius protestus 
ša i savo valdoną.

Lsz Lietuvos.

prie-

ui- 
litn-
Ui

reikalavimams ir daugybė vaikų 
privemti aiba keliauti ant moki
nimo* i į kitus miestus, arl>a, dė 
lei neištekliais tėvų, pasilikti be 
vidutinio aptzvietimo. Ant to 
kio praszymo dab«f miesto vh|> 
džia gavo atsakymę kad apszv e 
limo ministerija leidžianti įkurti 
Gardine realinkę mokyklę, ant 
to prižada ir reikalingę’ paszelpę 
isz vienpatystės mokyklų biu 
dieto. Taigi sekantį rudenį bus 
atidarytas ežia pirmutinės trįs re 
aliszki s mokyklos klišuos, tuo 
tarpu nusamdytuose namude, o 
netrukus prasidės statyti tikra re- 
albzkai mokyklai Ira bi.

Iš Joniškio* Kauno gub.
1900 metuoie Joniazkyj buvo 

iszlipdyti apgarsinimai sp'e tu 
rėaintį atsibūti liet u v i.ūkę spėk- 
taklį Mintaujoje. Apgarsinimai 
spaudanti buvo dvejose kalbose : 
rusiazkai ir lietuviškai (lietuvisz-> 
koms literoms). Polięija, uužiu 
r ėjus laite peržengimę įstktyioų 
isz 1866 metų, uždraudžianezių 
platinimę spaudinių lietuviszkų 
rasa tų lotyniškoms literomis, 
tuojau įaskė savo tarnams iszlip- 
dytus apgarsinimus nudraskyti, o 
parengėję spektaklio. Visai nskę,

vo atvažiavę. Visi jie lietuvisz- 
kai sznekėjo. lsz parduotų bilietų 
draugystė surinko 834 rublius su 
kapeikoms. Programai buvo 
sjmudinti keturiose kalbos: rusisz- 
kai, vokiškai, latviškai ir fran- 
cuziszkai, bet nė žodžio lietuviš
kai. Valdžia buvo leidus spau- 
dinti ir lietuviškai, bet tik kiri- 
I ca, todėl draugystė nutarė ge
riau v;sai be lietuv'szkų progra 
mų apsieiti negu priimti kirili- 
<»•

Lenkai stengėsi lietuvių vaka
rui padaryti konkurenciję pareng
dami tę pat vakarę savo balių,bet 
konkurencija jiems nenusidavė. 
Lenkai ežia Rygoj stengiasi vi
saip lietuviams kenkti ir vienybę 
tarp jų ardyti, lik ne visada 
jiems sekati. Dabar sztai vienas 
lenkelis, advokatas Meiro, L Sos 
ir į musų draugystę priimtas, ir 
tai dagi už garbės eanarį. Priėmė 
jį patvai Dr-tės pirmsėdis Gie 
draitis, o dabar visi sęnariai yra 
teip suszyię ir nežinia kas isz to 
išeis. Pažiūrėkime vienog, kę 
oęnanai pasakyk ant sekanezio 
pilno Dr tėe susirinkimo.

Ta agitacija aupaikėjuaiemu lietu 
viazkiema “konzervatyvam»”, ku- 
rių azauksmaiodie yra “Su Die
vu ui ciecorių, vierę ir tėvynę”, 
(aupraak vokieczių *• Vaterlo n - 
d'ę”),baiaiai nepatinka ir j:e“bro
lius lietuvininkus” azaukia niesi- 
duoti tiem* “aocijaldemokratisz- 
kiema apauztvlamu”a*vę suvadžio
ti.

Tūba prietaringas ūkininkas 
isz Bumbulvitės turėjo papratimę 
k ekvienų naujų metų vakare per- 
akaityti savo pinigus ir prie to 
ypatingę maldelę sukalbėti, tikė
dama, kad per tai sekancziuoae 
metuose jo pinigai szaun ai pasi- 
daug n«. Tėip buvo ir azįmet, 
bet ant nelaimės, persk a tęs pini
gus ir auvyn'ojęi azimtmarkį į po- 
pergalį, paliko jį, uimirszęs, ant 
stalo. Ant rytojaus jis ūmai pa
sigedo pinigų ir ėmė jų jieszkoti, 
bet buvo jau per vėlu: moteris, 
iszszlavus grįczię,ię popiergalį su 
ozimtmarkiu drauge su sęszlavoms 
buvo į besikurinantį peczių įme
tus.

Einanti ledai Sekenburgyj į- 
lauiė sienę vieno sz py keri o ir isz- 
plovė isz ten kelis bosus spirito. 
Nuneštus vandens bosus tūlam 
tvenkinyj ledai sutriuškino ir 
spiritas išsiliejo. Vienas bernas 
atvedė į tvenkinį pagirdyti , ar
klius ir patėmyjo, kad atsigėrę 
arkliai pasidarė labai linksmi ir 
lyg girti. Paragavo bernas v»n- 
dtm, ir ne mažai nusidžiaugė, ra
dęs tikrę ruginę. Ta žinia veik 
prasiplatino po visę kaimę ir žmo
nas su viedrais ir puodais bėgu 
stebuklingo vandens panineszti. 
Nors spiritas galiam buvo visai 
iszakydęs, bet imc nėa nepaisė ant 
to ir sėmė,kiek galėjo, be-idžiaug- 
daa»« kad norą toaio galės ui dy> 
kę prisisiurbti.

Naujas laikrasztis.
Tilžėje pasirodė naujas mėnesi

nis laikraštėlis „Kryžius”, rodo
si tų paežių sargieczių išleidžia
mas. Patsai laikraszczio vardas 
aiszkiai parodo, kam jis yra skir
tas. Ižengiamamjame straipsne- 
lyj iszleiatojai išsitaria, kad isz- 
leidinėjant „Kryžių” geriausiais 
jų norais esę darbuotis ant Dievo 
garbės, ant bažnyczios pelno ir 
dūšių išganymo, tik abejoja, ar 
jų sėja<ra gera „siekia” užderės, 
ar bedygstanezius grūdelius ėrai
tis ne suszaldys, kirmėlės ne isz- 
gadins,ledai ne išmuš, nepriete
liai ne iezraus ir tt. Na, Dievo 
valia. Pirmas „Kryžio” pėdelis 
parūpintas, telpa jame keletas 
religijiškų straipaaelių, kaip an
tai: pamokymas apie kryžių; 
augšcziausias žmogaus tikslas; 
rodos motinoms apie auginimę 
vaikų; ar visi tikėjimai yra vieno
di ir geri; patarmės užlaikyti ar
ty mo meilę. Beto yra da ežia 
rodos jaunoms mergaitėms, de 
šimtis kvailysezių, užklausimai 
su atsakymais, apie ezv. Antanę 
iš Paduos, apie Tėvę Elizejų, 
Siberijos misijonorių, ir žinia apie 
pilignmkę į Rymę.

Isz Australijos-
Australijoj lietuvių mažai ran

dasi, perdaug mat tolymas kraš
tą* ir kelionė per brangiai atsieina. 
Melbourne buvome trįs lietuviai, 
bet paskui aš tik viens pasilikau, 
du mano draugai išvažiavo į Sid- 
ney. Miestas Melbourne yra di
delis ir gana gražus, teipgi ir kli
matas sveikas. .. Gyventi butų 
ežia smagu, bet tik turint pinigų 
ąnt pragyvenimo, kas atseina-gi 
uždarbių, tai nė vienam savo tau- 
tiecziui nevelycziau važiuoti ežia 
darbo jieszkoti. Ne tik Melbour
ne sunku yra darbas gauti, bet 
ir kitose apygardose darbai visai 
blogai eina. Pilni sodnai yra 
prigulę bedarbių, pilnos ulyczios 
jieszkanczių darbo cziabuvių dar
bininkų, o ko jau norėti, kad sve
timas atkakęs darbę gautų. Au
stralijoj angliški bedarbiai dar
bininkai daugiausiai mėgsta sto
vėti ant ulycziųkerczių,ypatingai 
prie kareziamų. Stovi jie ežia 
sau ir seiles varvina į saliunę žiū
rėdami. Vaizdas labai liūdnas 
ir gaila vargšų. Jeigu kurt kokį 
tripensą kur gavo, lai neaza jį 
kuoveikiausiai į kareziamę, o eu 
valgiu, tai kaip D.evs davė.

A. M. *

hz Vilniaus.
Vilniaus sveikatos užveiz la asz 

Iriai įsakė visiems mie»to gydy
tojams pranešinėti žinias 
vaizdai apie suaerganezias 
panezioms ligoms ypatas.
neišpildymę to, kariszki dakta
rai papuola banamei: arba ati 
traukimo algos už aze-zi* arba 
visus metus tarnystės, arba pra- 
azalinimo nuo tarnystės, aiba už
darymo į kulėjimę nuo 8 iki 16 
mėnesių su nužudymu tūlų tiesų 
ir privilegijų. Liuo«ai prakti- 

i biudžismi 
yra: ui pirmę praiiženg mę — 
pabarimu; už antrę nubaudimu 
nedaugiau per 15 rublių; už tie- 
czia pr*sižengimę apart pinigisz 
kos bau-mėa gaus asztrų pa bari
ai ę ir persergėjimę, kad už toles
ni pr*s žengimę ja n bus uždraus
ta praktika. Jeigu gi po to. gy 
dytojas bu» sugautas nepildyme 
ežių padavadyjimų.tai praktikuo 
ti jam liekasi uždrausta ant visa-

Macedonija.
Telegramai praneša žinias 

apie labai neramų užsilaiky
mą Maoedouijoe gyventojų. 
Besiartinant pavasariai i>o 
visą szalį išsiskirstė smulkus 
Išsikėlėlių būreliai*ir kursto įf daktarai
žmones nepriimti žadomų 
Austrijos ir Markolijos refor
mų. * Jei kur gyventojai nori 
Į«sikeleliams priešintis, tie 
užpuola ant gyventojų namų, 
apiplėszia juos ir degina, teip 
kad žmonės priversti yra iš- 
bėgioti į laukus ir slajštytia. 
Gyventojų priešingų pasikė- 
lėliams vienog nedaug randa
si, tankiausiai jie revoliuci- 
jonieriams simpatizuoja ir jų 
būrelius daugina.

Bulgarlja.
Visa Bulgarijos ministeri

ja nuo savo urėdų atsisaką 
Priežastim tokio atsisakymo

ita Ttaffinmcr 
kure norėtų priimti karės mi
nisterio urėdą. Buvęs iki 
šiam laikui karės ministeris 
Paprikov reikalavo nuo val
džios ant išdidinimo ir ap
ginklavimo kariaunos priodi
nio kredito sumoje su virazum 
pusantro milijono daliarų, 
bet ant to nesutiko kiti mi- 
nisteriai, nurodydami ant to, 
kad viešpatystės iždas ir teip 

į jau yra iszsituštinęs, ir pini
gų nėra nė ant svarbesnių 
vieszpatystės reikalų.

Veneziielfc.
Prezidentas Castro, 

buvo padavęs kongresui savo 
rezignaciją nuo prezidentū
ros, ant meldimo to paties 
kongreso dabar savo rezigna
ciją atszaukė. Revoliuci jo-
nierių generolas Matos, isz- 
girdęs apie Castros rezignaci- 
naciją, pranešė kongresui, 
kad, jeigu tasai priims prezi
dento rezignaciją, tai jis,gen. 
Matos, panaudojęs visą savo 
įtekmę, idant urnai pasiliau
tų naminė karė, kadangi,gir
di, kolaik szalį valdys Castro, 
naminė tvarka negalėsinti 
būt įvykdyta ir karė prasitęs 
teip ilgai, iki Castro nebusiąs 
nuo szalies valdymo prasza- 
lintas. Taigi pasilikus pre
zidentui ant savo vietos na
minė karė Venezuelėj negreit 
pasiliaus.

kure

iy- 
Ko

P*

Suareštuotas likos tūlas Ko- 
maj, kurs būdam# Kaune pavogė 
nuo pirklio Volperto bankines 
popieras ant didelės pinigų su 
mos. Pavogęs popieras jis per
dirbo jas ant savo vardo ir 
pinigus perkėlė iss Kauno į Vil-

dęe volp’rt pranešė policijai,ku 
n vagilių susekė Vilniuje ir 
giai tuo paežiu laiku, kada 
maj norėjo isz bankoa atimti 
nigus; jį ežia ir suaiesztavo.

į vitnę krautuvę, užlaikancz<ę 
visokius raustinyczioms reikalin
gus dalykus, atsilankė dvi ypati, 
viena apsirėdžiusi kar sakoj uni
formoj, kita civilisakai. Krau
tuvės savininkui persistatė jie 
kaipo uive zdėtojss Vilniaus ka- 
r szkų triobėsių ir jo sekretorius 
ir pareikalavo, kad kromininkas 
duotų jiems ant bargo visokius 
jiem# reikalingus 11 vonia, už ku
riuos jam busę gale mėnesio iš
mokėta randavam ižde. Kromi 
įlinkas, nieko pikto nenužiurė- 
dams, sutiko ant to ir per tūlę 
laikę davinėjo jiems viakę ant 
bargo. Ui kę gaudavo kviteles, 
pagal kulias neva jam bus moka 
mi pinigai. Gabaus vienog žmo
gus, lyg prijausdama apgavystę, 
pradėjo apie savo patronus tirinė- 
ti ir isztikro susekė, kad tai buvo 
paprasti raaztin nkėbai, tarnau
janti tūlose miesto rasztinycziose. 
Padavė jis juos į sudę, bet sūdąs 
apgavikus įsiteisino, pripažinęs, 
kad tai buvusi nekalta bova 
szalies apskųstųjų.

Belgija.
Belgijos socialistiszkoji 

partija, kuri iki sziam laikui 
teip iszaugo, juog visai jau 
nesibijo valdžiai savo krutinę 
statyti, dabar iszleido milijo
nuose egzempliorių rasztą, 
kuriame be jokios mielaszir- 
dystės kritikuoja Belgijos 
karaliaus pasielgimą su Af
rikos gyventojais kafrais. 
Svarbiausiu karaliaus Leo
poldo turtų szaltiniu yra jo 
operacijos Afrikoj ir speku
liacijos ant biržų. Daleis- 
dama priegtam užlaikyti lo- 
szos namus Ostende Ir Spa, 
karalius vėl uždirbo milijonus 
doliarų. Priėjo ant galo iki 
tam, kad šiandien karalius 
Leopoldas dalyvauja finan-

audijo ant užmokėjimo 3 rublių 
sztriuopou. Prie antro perkrati- 
uėjimo bylos azlriuopa buvo pa
didinta ant 16 rublių. Viszins- 
kas perkėlė bylę į Szianlių au
džiu susivažiavimę, nurodydama, 
kad nėra įstatymo^ uždraudžian- 
ežio apsodinti lietuviukus raša
lus lietuviškai-lotyniškoms Ii 
taroms. 1866 metuose Miliutą- 
nui buvę įsakyta tik <6c aliszkus 
uz'eidimus lietuviazkoj kalboj 
spaudioti kirilica, bet l»i nepely
ti kitų lietuviškų IszTeldTmų Jei
gų gi ir butų tokie įstatymai,ant 
kurių pol e ja remiasi,* tai šiame 
atvėjuje jie neturi vertės, kada n 
gi apgarsinimai tpaudinti ne loty- 
niszkvms, liet daug nuo jų be i- 
skii ianczioma lotyniškai - 1 i e - 
t uv i a z k o m i s literomis. 
Sus važiavimas, nežinodama kę 
daryti, kreipėsi į navieczio polici- 
ję reikalaudama teksto įstatymų 
isz 1866 metų, ant ko policija at
sakė, kad tokio ne turi, ir patarė 
susivažiavimui kreiptis su tuo 
reikalu pas Kauno gubernatorių. 
10 dienę sausio ežių metų susiva 
žiavimas, nenorėdams “dėl nie 
kų” pakelti didelius iszjieszkoji- 
mus ir juo greieziau bylę užbaig
ti, nesikreipė pas gubernatorių, 
bet tiesiog užtvirtino taikos sūdo 
nusprendimę, sumažindama tik 
eztriuopę ant 3 rublių. Neužga
nėdintas tuomi Viszrnskaa bylę 
nustūmė dabar tiesiog į senatę. 
Žiūrėsime, kas m to i*zeia, rasi 
tie dalykai privers nors sykį val- 
džię areziau apsipaiinti su 
viazkoe spaudos reikalais.

Vargdienią“darte namai” 
Kaune.

Apie dešimt metų Atgal Kau
ne likos įkurti teip vadinami 
vargdienių “darbo namai”* — kss 
toks tarpinio tarp ligoubuczio ir 
ubagų špitolės. Ant palaikymo 
tų mmų miestas kasmet paskiria 
iš savo biudžeto 200 rublių, bet 
ta paszelpa yra teip maža, kad 
apie ję neverta nė minėti. lsz 
pagarsintos atskaitos už 1902 me
tus matome, kad išleidimai ant 
palaikymo namų, balansuojanti su 
(ėmimais, išiiesza 939 rublius 40

bo 87 žmonės: vyrų 20, moterų 
3b ir vaįkų 29; isz tų katalikų 
65, žydų 15, staeziatikių liute
ronų 3, tarp kurių miestelėnų 69, 
kaimieesių 11 ir dvarionių 7. Vi
si dirbaotįej e ežia varguoliai pa
prastai jokio amato nemoka, ser 
ganli visokioms ligoms: akių,ko
jų etc., teipgi nuomaroinkai ir 
nukaršėlial Atlieka jie viso
kius lengvesnius darbus, kaip 
antai daro popierinius maiszelius 
krautuvėms, dėžutes papėroeams, 
kopertus lipdu, plunksnas plėsto 
ir tt., už darbę gi gauna ant die
nos po 10 kapeikų be valgio ir be 
nakvynės! Lz to aiazkų, kokį 
sunkų gyvenimą turi tie varguo
liai vilkti ir kokiu biauriu pasity- 
cziojimu ir varguolio dalies yra 
visas tas “labdaringas” miesto į- 
taisymas.

isz

Iš Vilniaus gub.
Szkarlatinoe epidemija 

tarpu Vilniuje truputį susimaži
no. Nuo 1 iki 7 vasario Vilniu
je susirgo: szkarlatina 16 žmonių, 
litu 6, tymais 2, difterija 1, kra
pu 3, rože 1. Paviecziuoee: Asz- 
mėnų pav. susirgo tifu isz viso 
114 žmonių,isz kurių 30 pasveiko, 
o 6 numirė. Lydos pav. susirgo 
69. Vilniaus pav. — 42; Szven 
tėnų pav. — 39. Trakų — 28. 
Disnos— 20; Vileikos pavietyj 
susirgo tik 2 žmonės. Tokiu bu- 
du paviecziuose serga n ežiu tifu 
suskaityta suvirszum 300 žmonių. 
Szkarlatina,kuri pirma gana smar
kiai buvo iszsiplatinusi po visus 
paviecziua, dabar pasiliovė. Rau
plėms Vilniaus pavietyj susirgo 
16 žmonių,isz kurių 2 jau pagijo, 
o 1 numirė. Smorgouėj ssbirisz- 
ku maru susirgo 1 ypata.

tuo

Iš Gardino.
Laike atsilankymo į ežia 

szvietimo ministerio Zengeno 
miesto vyriausybė padavė jam 
praszymę apie reikalingumę j- 
steigti Gardine reahszkos mokyk
los, kadangi dabartinių vietinių 
įmokyklų toli neužtenka žmonių

ap-

lietu

Ik Rygos.
Sausio 25 dienę Ryge s 

vių Susiszelpimo Draugystė Lat
vių salėj loszė spektaklį su dai
nomis. Perstatyta buvo komedi- ' 
ja dviejose veikmėse “Piuties 
Baigtuvės”. Aktoriai tavo roles 
atliko gerai, bet publikai geriau 
patiko dainos. Choras susidėjer 
beveik i« keturių deezimczių y- 
patų. Dainininkės, jaunos mer 
ginos, buvo kaimisskai apsirė
džiusios: jaunesnės turėjo ant 
galvos vainikus, senesnės szvie- 
sias skepetas, baltuose marški
niuose, tamsenėse szniuravonėse 
ir placzius baltus žiurstus prisiki- 
szę. Vyrai teipjau buvo kaimisz- 
kai pasirėdę, o dainorių mokyto
jas, J. Visockis, iszrodė tikru se
nu žemaieziu. Svieto susirinko 
pilna salė, kurte kiek pasivėlino, 
turėjo grįžti namo, nes nebegavo 
bilietų. (Latviai pasakoja, kad 
ant jų teatrų labai retai kada tiek 
žmonių susirenka). Maiszėsi ežia 
ir gana ariatokratisžkos ypatos,ir 
visokį czinovnikai yvairiausiese 
uniformose, bet kalbant girdėjai 
beveik visus lieluviszkai. Tik 
draugystės pirmsėdis Giedraitis, 
nežinia kodėl, bėgiojo ir kiekvie
nam, kurs jam kiek poniszkesnis 
iszrodė, barazkino '• lenkiszkai. 
Buvo ir’kunigų azmols susirinkę, 
teip antai visi Rygos jaunesni ku* 
nigai, o keletas ir isz kaimų bu-

Lietu-

lsz Prūsų Lietuvos.
Visiems Tilžės urėdninkams.pra 

dedant nuo panaktinio iki vyriau
siam raštininkui, tapo szįmet vėl 
algos padidintos, per kę miesto 
iszkašcziai pasidaugina su vir
šum ant 16 tukatanczių markių. 
Apie tai N. L. Ceitunga Vaszo: 
Kaip lengvai tokie ponai gauna 
uav algas padidinti. Nepažįsta 
jie nė vargo, nė sunkių laikų: mė- 
no praeina ir jie savo algę į- 
braukia. Kitaip dalykai stovi »u 
laukininkais, darbininkais irama 
tininkais. Laukininkas sunkiai 

?diiba, bet nežino, kokius jam vai
sius jo darbas atneša. Darbinin
kas ir amatininkas turi dirbti ir 
rūpintis ant savo užsilaikymo,nes 
visur konkurencija vieszpatauja. 
Teisybė, jis mielai viskę daro, jei 
tik turi kę dirbti, bet kas suskai
tys tuos tukstanczius, kiltie mie
lai dirbtų, jei tiktai darbą gautų. 
Ne įstabu todėl, kad kitos luo
mo* lyg su pavydu žiuri ant u- 
rėdninkų, kurie be jokių rupes- 
czių linksmai atsižvelgia į ateitį. 
Prie to da sunkiau darosi, matant, 
kaip tie urėdninkai, kurie jug tų 
paežių darbininkų yra sziltai už
laikomi, apsieina su jais ne kaipo 
jų tarnai, bet kaip ponai.

Szįmet prieš rinkimus į viesz- 
patystės seimę Prūsų Lietuvoj so- 
cial-demokratai pradėjo smarkią 
agitaciją. Atspaudinę dangybę 
“kalendrų” lietuviazkoj kalboj, 
kuriose aiškina žmonėms jų pa
dėjimu ir socialdemokratų reika
lavimus, platina tokius tarp lie
tuvių ir kvieczia juos balsuoti už 
jų partijos pastatytus kandidatus.



Isz Amerikos
, Kalnakasiu straiko sautaikoa 

Hudas.
Washinoton, LJ. G K ilna- 

kasių straiko santaikos komisija 
apgarsino jau savo nutarmus. 
Svarbiausiais punktais to nutari

amo yra; 1) padidinimas visiems 
kalnakasiams mokestis* ant 10 
procento; 3) sutrumpinimas dar 
bo dienos; 3) v:soki nesusiprati 
mai tarp kalnakasių ir operatorių 
tui* būt santiikos sūdo Užriesti; 
4) piženklinimas minimaliszkos 
moke-Ves už darbų; 5) praszali- 
n'mas blogo apsiejimo unijistų 
su neun'jistais; 6) praszadnimas 
si*temo užlaikymo ksstynių poli- 
c jo«; 7) p Idymaa išduotų į-ti- 
tymų sulyg vaikų darbo. Szie 
santaikos sūdo užgyrimai turi 
būt pildomi iki 31 dienai kovo 
1906 metų. T»i gi kaip matyti 
sido nutarimai krypę yra ant 
darbininkų naudos, p bet daugelis 
kalnakasių tuo nusprendimu nėra 
pilnai užganėdinti. \

naujai statomų didelių namų Mor- 
ville Coverin Co., užpykęs aut 
formano VVeyerię paleido į jį po 
rų szuvių, bet nepataikęs prieszui, 
Suvarė patsai sau kulkų į gal
vų.

Sniego puantuose prašuvo.
L tikę paskutinių smarkių snie

go pustymų VVyomingo valstijoj 
pražuvo penki piemenys ir dau
gybe ganomų jų gyvulių.

1 Lancamter, Pa. Sudii» 
Landis iizle do drausmę (injunc 
tion) prit-s* straikuojancz us Ma- 
litta Casting kompanijos darbi 
n nkus. DaibiniiiKMma nevalia 
nė sargų pastatyti, kurie g ntų 
savo vietas nuo seabsų, nė atkal 
binėti seabsus nuo darbo, nea bu
tų sūdo aistriai nubausti,
kas tose liejinycziose tęsiasi 
nuo gegužės mėnesio pereitų 
tų.

*1 Tacoma, WAsrf. Czia
straikavo apie 100 dirbanczių ant 
tramvajų konduktorių, reikliau 
darni padidinimo mokesties.

diau^c su >-a-

Iszteisluta kriminaliste.
Cleveland, O. Vietinis kri- 

minaiiszka* sūdąs |>e~eitų subatų 
perkratinėjo bylų tiilos Wįnkow- 
skos, lenkės, kuri,
vo numylėtiii'u Jarow*kiu, nulį^ 

,dė* savo vyrų. Prisiegdintiejie 
, < sudži'os iszneszė verdiktų, kad 
-i lųoteriszkės papildyta užmuszystė 

-nėsanti biauria piktadarystė, ir 
Wmkowska tap i isttaisinta. Jos 
sandalyviumkas užmuszystėje, 
Jandaski, kadangi jis yra vyras, 
tapo pripažintas
prasikaltėliu ir n u-ūdytu s ant. vi
so gyvenimo į kalėjimų. Isztikro 
„ueisztiriami teisia rystės keliai I”

kriminalit-zku

Milijonieriaus
Bost >N, Ma*s.

palaikai.
Pasimiręs ežia

paliko 7 milijonus ^toliarų turto, 
isz kurių didesnę dhlį savo te?ti- 
ineute užruszė ant įsteigiau) ama
tų mokyklos- Pas^tiku-i jo dūk 
tė, Mrs. Willoughby Stuart. turi 
gauti iszto kasmet po 12 tukštan 
cz ų doliarų iento% o jo du su 
naieziai po 6 tukstihezius. Pone 
Stuart vienog i*z tokio testamen
to neužganėdinta ir žada per pro 
vų jieszkoti, idant jis butų panai
kini asirvhijiūltib^ai jai vienai

Kasu
Oznard, Cal. ’jTarp meksiko 

niezkų ir japoiiiszkų darbininkų, 
dirbanczių vietiniuose cukraus 
fabrikuose, kovo 24 dienų užgimė 
smarki kova, kurioj isz abiejų pu
sių palei-ta apie 200 szuvių. Mek- 
sikonieVs Perfecto Ogas ir jo 
draugas Voeąuez liko* nuezauti ir 
daugybę kitų sunkiai sužeista. 
Apie lOO'nieksikonių ir apie 600 
japonieczių toj kov^j dalyvauja ir 
nežinia, kuomi ji pąsibaigs.

Nelaime kaatyneae.
Athens, III. Kovo 23 dienų 

vienoje isz czianykszczių angį ų 
kautynių įvyko smarki gazų eks- 
plioz ja. Ekspliosijo* likos 7 
darbininkai užmisztS, 1 mirtimi, 
o kitas lengviau gūžei-tas.

Gaisrai.
Put HL'rg, Pa. Pereitų pane- 

dė į sudegė czia dideli namai, ku 
riuo.-e talpinosi keletas kisutu- 
vių. Ugnui užgimus krautuvėse 
buvo daugybė daibininkų-parda- 
vinėtojų ir sveczių, bet visiems 
pasisekė laimingai isz liepsnų pa
bėgti. Tik prie gesinimo du uz- 
nagesiai likos sunkiai apdeginiiir 
rodosi nuo žaizdų pasimirs. Ug
nies padarytų b'ėdį aprokuoja 
ant 150 tukstauezių dol.

Gkand Rapids Iai Czia sude 
gėdvi didelės krautuvė*. Ugnie* 
padarytų Blėdį apskaito ant 35 
tuk-ianezių doliarų. Prie geg
ninio vienu y pa ta nelaimingai 
įpuolė į ugnį ir sudegė, o du ug- 
nsg'siai likos sunkiai apdeginti.

Evpliozljos.
Fulton, Ky. Lentų pioviny- 

cziose McCauley 24 dienų kovo 
tekspliodavo garinis katilas. Eks- 
pliozijo* Ii<os 3 darbininaai ant 
vietos užmuszti. o szeszi sunkiai 
suleisti. Isz namų likos tik vie 
ni griuvėsiai.

Stroi 
jau 

me

•u

Nelalmes ant geležinkeliu.
Bloc'Minoton, III. 24 kovo 

bėganii* ekspresinis trukia Peoria 
& Eastern geležinkeliu užbėgo 
per neatsargumų ant szoninės Ii* 
n i jo* ir susimuszė su 
isz prieszingoe pusės 
trukiu. 8 pssažienai 
kiai sužeisti.

Altoona, Pa. 23
gantis į Wsshingtonų Southern 
geležinkelio pasažierinis trūkis 
netoli nuo Ayeoville nu-zoko

atbėgus u 
tavoriniu 

likos sun

kovo. Bė-

likos sunkiai s isti, o vienas 
pasažieris užmuszias.

Knoyville, Ia. Aut Burling
ton geležinkelio susimuszė paša-' 
ž erinis truki* su atbėgusiu isz 
priesziilgos pusės tavoriniu tru
kus. Užmusztisliko* ma.*zinistas 
Hiatt.

Isz darbo lanko.

ISZ
Lietu viszkn dirvų.
Iš Brooklyno, N.Y.

Kovo 25 dienų prezidentas 45 
lietuviszkos kuopos ‘•N.G W. of 
A.” suszankė neptpras'ę susirin
kimų aut a|sznekėjimo reikalų 
pasiuntimo lietuvių leprezentsnto 
ant turė*mczio >zįmet atsibūti 
Iarptautiszko Darbininkų Kon 
greso Nyderlanduose.

Baltimorės .Ijetuviszki kriau 
ožiui '‘Vienybes” nr. llsznekėda 
mi apie tų pilį reikštų, atsiliepia 
su klausymu, ar ir kitų Amerikos 
lietuviszkų kolionijų darbininkai 
pritaria D ro Szliupo užmanymui 
siųsti vienų isz Amerikos, kitę 
isz Europos lietuvių reprezentan 
tų ant to kongreso, taigi musų 
kuopa ant minėto susirinkimo nu 
taiė tų užmanymų visoms spėko 
mis remti ir rūpintis, kad lietu
vių tatrta, kuri susideda beveik 
vieniai darbininkų, buių nea1 bū
tinai ant to viso svieto proletari 
jato kongreso reprezentuota. Lie- 
tuviszki darbininkai kovoja ui 
būvį lygiai su kitų civilizuotų 
szalių darbininkais, drauge su jais 
velka sunkų ekonomi izkos ir po 
litiszkos vergijos jungę, todėl bu 
tinai turi su jais į aite-nį ry z| su 
seiti ir vieni kitiems rankas pa 
duoti. Gal jau netoli ta gadynė, 
kada susivieoyję vbo svieto dar
bininkai numes nuo savo spran
do kapitalizmo jungų ir iszvalny* 
draugijų isz panczių nelaisvės ir 
prispiudimo, todėl mums hetu- 
viams, kurie esame da labiau už 
kitas tautas kankinami, kenezm 
me didesnį politbzkų prispaudi
mo, juo lab au reiktų su tarptau-

Paropijonįs matydami, kad kuni
gas neisz iuoda lokundų iss įėji
mų ir iezleidnnų, pabitįžo prussy- 
ti vyskupo, kud ji* atsiimtų sau 
kunigų. Likos sukviestos ant 
mitingo draugysiės szv. Kuziu ie 
r o, sav. Juozapo, szv. Jurgio ir 
szv. Petro, Užrinkome Ls visų tų 
draugyfcsių komitetų, sudarėme 
prassymų po kuriuo pa-ir szė dau
giau kaip ket iri ezi ntai parspijo 
nų, ir nusiuntėme vyskupui, mels
dami, kad išskeltų iss czia kuni 
gų ir daleistų vėl po senovei lai
kyt* susirinkime s. Laukėme du 
mėnesiu atsakymo nuo vyskupo, 
bet nesulaukdami *u-zaukėme 
'vėl eks'ra sutrinkimų, ant kurie 
išrinkome naujų parapijos komi
tetų: prezidentu A. Kundrotų, se
kretoriais S. B nkeviezių ir J. 
Szunckį, kaaier. 8. Simanaviczių, 
truitisais J. Jesevics'ų ir J. Ab- 
raitį; prie to 10 kolektorių ir 12 
vyrų, kurie prižiurė* visus kilus 
parapijos reiki lūs. Matydsn s tai 
kuiigss norėjo suirdyti para pi j o- 
nių irdiaugy ežių vienybę, peik
dami komitetų ir kitu* preszin 
rus jam parapijonii*, bet musų 
vienybė* jam nepasisekė suardyti 
ir, tikimės, nepas ceks Tik, vy
rai, laikykimės druesiat. Musų 
turtas, tai mes ir turime jį vaidy 
ti. Varde vi»ų parapijooių

4 S. V. Boukevicziua, sekret.

juos idant tokiu budu psiengvin 
ti |ų kanezias i ztrėmime, Sib^ri 
joj ir kalėjimuose. — Paskui vėl 
dekliamuota edes: Baltru»rs:cziu- 
tė drkliamavo „Linksma yra 
mslyd. kad Uvynė pnded a’gy-, 
ii” ir Nelė Sallauskiutė — „Lie 
tava tėvynė brangi”. Po kalbų 
ir dekliamacijų padaryta buvo ko 
lekU ant naudos besimokinan 
ežios jaunuomenės. Surinku au
kų irs viso |2 74. prie to Kliubas 
nuo buvę* piidėjo 42 centu, taigi 
i«zvieo susidarė |3 16. Kovo 8 
dienų tas |>aU Kliubas laikė savo 
au»irinkiinų, ant kuiio surinkta 
pa zelpai Visztaho aukų 11.40. 
V s«8 aukas Khuhis pasiuntė 
„L'etuvos” redakcijai (žr. nr. 12. 
Rd.). A. Kumš t e.

kepurę, perėjo per sua’t nkuaių 
eiles ir surinko tam titului 2 do- 
liaru. Pinigus pasiuneziameksn 
biotinių komiteto kasieriui.

K. Balcziunas.

Bežiovaudama numirė.
O.-hkosh, Wn. Po trijų p rų 

nepaliaujamo žiovulio pasimirė 
czia tūla moteris Jennėr. Nega 
Įėjo ji ne užmigti, nė pasilsėti, 
kadangi apėmė jų tyokg tai nepa
prastas, nepaliaujamas žiovulys, 
teip kad spėkos jų yisai apleido ir 
ji snt gulo numirė. Daktarai pa 
tįs nežino, kokia taii galėtų būt 
liga, nors mena, kad žiovulys tu
rėjo paeiti nuo kokių ten smege 
nių pažeidimų, isz kc paėjęs ku 
tenimes ir traukymas koše rėš 
stimplos.

Pakelia i ns toj i m o mokesti.
Wilkes Barre, Pa. Mokestis 

įstojimo į kalnakasių organizacijų 
“United Mine Workers” nuo 1 d. 
balandžio szių metų tampa pa k ei 
ta aut 10 doliarų, vietoj buvusių 
iki eziol 2 doliarų. Szitas nuta
rimas palyti visų darbininkų dir 
banezių kietųjų anglių kautynėse. 
Organizacija tikisi, kad dėl tos 
priežasties iki 31 dienai kovo pri- 
eiraszys beveik kiekvienas kalna
kasys į organizacijų,kadangi įsto
jimas paskui bus daug sunkes
nis.

t Darbininku goradėjas.
Washikoton, D C. Peorijos, 

III., vyskupas Spaulding pereitų 
nedėlių laikė czia pamokslų, ku
riame ai-zkino, kad darbininkai, 
^norėdami savo gyvenimo sauly- 
gas pagerinti, būtinai turi įieztis 
į drūtas darbininkiszkas organi 
zaęijas ir kad toks jų organizavi
mosi pilnai sulinkus su Christaus 
muksiu.

Beprotes darbas.
Fiskdalle, Mass. Moteris 

maszinisto Burkes, susirgus pro
to liga nužudė ketvertų savo vai 
kų, lavonus suliejo kerosinu ir už
degė, galiaus paėmus peli pati 
pasipiovė.

Patžadyste.
Milwaukee, VVis. 1 

Henry Hensler, dirbantis
Dailidė 
i prie

5 Louisville, Ky. Kovo 24 
dienų laikyta czia buvo konferen
cija reprezentantų nuo' 27 kasty*. 
nių draugysezių ir 10 tukstanczių 
kalnakasių ant aptarimo mokės 
ties skalės. Darbininkai reika 
lauji tokios mokesties skalės, kfb 
kia buyo Indiana polyje snt kal
nakasių konvencijos užgirta, tai
gi 90 centų už tonų. Iki sziam 
laikui Keniucky’ės kastynėse mo
kėta tik 75 centus už tonų ir ope 
rotoriai nori tų skalę* ir ant toliau 
palaikyti ar bent ne daugiau kaip 
ant 10 procentų jų padidinti, bet 
darbininkai ant to nesusitaiko.

Mahanoy City, Pa. Kovo 
28 dienų sustraikavo czia 12 bra
vorų darbininkai už tai,kad kom
panijos atsisakė padidinti jiems 
reikalaujamų mokestį. Kompa
nijos nori pavesti dalykus ant isz- 
riszimo santaikos komisijai, bet 
darbininkai ant to visai nešulio 
ka. Jie tiesiog pasakė, kad kom
panijos arba urnai turi ant 
darbininkų reikalavimų sutikti, 
arba streikas iszsiplatins ir ant 
daugiau bravorų.

1 New York, N.Y. Czinnai 
pakėlė draikų darbininkai Man- 
halan virszutinio geležinkelio,rei
kalaudami pųdidinimo mokesties 
ir sutrumpinimo darbo valandų 
per dienų. Kompanija sutinka 
ant padidinimo mokesties, bet at
meta reikalavimus aulyg darbo 
valandų, o darbininkai būtinai 
nori,kad ir ant szių paskutinių rei
kalavimų kompanija sutiktų. 
Straikieriai vienog tikisi kovų lai
mėti.

Cincinnatt.O. Ant pareikala
vimo Kompanijų Cincinnati Beve- 
ling & SilveringCo. ir Western 
Mirrou Plate Co. audžia Rufus 
Smith iszleido t. v. “injunetion” 
prieszai straikuojanezius tų kom
panijų dirbtuvėse darbininkus. 
Jei straikieriai bandytų atkalbi
nėti užėmusius jų vietas * seab- 
sus” nuo darbo, butų asztriai 
persekiojami ir baudžiami.

iiizkų darbininkų ryaziu susidrau
gauti. Pritardama pilnai D-ro 
Szliupo užmanymui, musų unijos 
45 kuopa vienhakiai nutarė, 

'idant Amer.kue lietuvių repre
zentantu ant to Tarptauti*zko 
Kongreso butų |mtsai užmanyto
je*, taigi D ras Szliupas. Mes 
ant to isz unijos kasos paskiriame 
50 dol arų.

Draugai darbininkai, lietuviai! 
Pasirūpinkime ant to reikalo su
mesti po kiek kas iszgalime. ant 
apmokėjimo kelionės ir pragyve 
n i m o kasztų musų reprezentantui 
Pradžių jau turime: musų kuo
pa skiria 50 dol., draugas K. But
kus isz Chicagoa, kurs pirmas 
perstatė D rų Szliupų repiezen- 
tantu, aukauja 2 doliaru, taigi 
turime jau 52 dol. Balt morie 
czui teipgi žada prisidėti. Vary
kime gi darbų toliaus. Nors Vie
nybės Redakcija po koresponden
cija isz Baltimorė’s pridūrė nuo 
savęs, kad delegatas katztuotų a- 
pie 200 doliarų, tai visgi musų 
kuopa mano, kad tokia suma yra 
per maža. Delegatas turėtų »u- 
gaiszti mėnesį laiko, mažiausiai, 
o jug vidutiniszkas uždarbis pa

‘ Isz New York, N- Y.
Artinanties pavasariui pradeda 

1 vis kas atgyti ir gyvenimas linbs- 
'hieiniu atrodo, o žiūrint ant mu
sų brolių krutėjimo, da smagiau 
darosi. Teisybė, -.kaitant lietu- 
viszkus laikn stezius vimi ko at
randi ir geru ir blogo, bet vienas, 
kų džiugina szirdį, tai susiprati
mas lietuvių szelpti musų kankin 
tinius, patekusius už betų v isz k us 
d tykus į maskolių nagus, ir ei- 
nancsių į augtzletmus mokslus 
lietuv szkų jaunuomenę. Keiktų 
tik mums labiau susiprasti, su
eiti į artesnę vieny bę ir vieni kilų 
ne niekinti, bet kožnam reikale 
vienas kitam raukų paduoti. Be 
gyvendama New Yorke asz pa- 
tėmyjau vienų negerų pu-ę kei
kūnų czianykszczių lietuvių. Ta 
negero puse yra niekinamas nau
jai atkeliavusių j»z L'etuvos savo 
tautieczių arba teip vadinamų 
„grinorių”. Nors naujai atkelia
vę* butų daug iasmtotingesn''8.1 
prakilnesnis ir aęazviestesmc. Ui 
vis gi ilgiau czia pagyvenusieji 
sz 1 n si nuo jų, niekina ir pra 
'ardžiuoja, stengdamies prie to 
savędaug itzmananczisis „ponais” 
nuduoti. Toks pasielgimas isz 
i*z<«lie« seniau czia gyvenanezių 
lietuvių yra labai peiktinas, ka
dangi tuo niekinimu „grinorių” 
jie smarkiai įžeidžia szirdį pros- 
cziokėlio ir &uke)i« pas jį jausmus 
neprilmkumo ir ned raugink ūmo 
priesz kitus savo ronhrolius 
Tai gi ne niekinti ju<s reikli, bet 

: ezvelniai apsieiti, sufiažiodinti 
juos su czianykszczių lietuvių gy
venimu, jų krutėjimu, su abelnaie 
musų tsutoe re kalate, su musų 
taut'szkoms organizacijoms etc., 
rūpintis įgyti jų simpatijas, o ne 
at«zaldyti nuo savęs ir musų tau* 
tiszkų reikalų. Gali būt Us da
lykas ir yra priežasezia afszalimo 
czianykszczių lietuvių nuo vis ko, 
ir stokos draugnzkumo savita r 
piniuoee srntikiuoue. Teip jau 
daug randasi czia lietuvių, kurie 
net kalbėti lietuviszkai nenori,bet 
griebiasi — noro ir darkytos — 
lenki»zkos arba angliszkos kalbų. 
Todėl tai ir aukų ant musų taū- 
tiszkų reikalų isz New Yorko ne

Ihz Waterbury, Conn.
Amerikoje, antra „Lietuviszka 

Nepi i gulininga Katabkuzka pa
rapija” susitvėrė dienų 22 spalių 
1902 m. po vardu „Vi-ų Szven- 
tų”, VValerbury, Conn. Tas ui 
manymas, nežiūrint ant daromų 
visokių kliuezių ir persekioj mų 
isz pu'ės zokonįko ir kilų airiaz- 
kų tarpininkų, rado gerokų skait
lių pritarėjų irtai isz sumanes- 
n ų lietuvių Per tūlų la kų d<ev- 
maldybta buvo laik< m i avėta nėję, 
o nuo I dieni* kovo ašių metų 
jau savo nupirktoj** bažnyczioje 
ant Daher Avė. Klebonu tos 
naujos ir antros šautine mieste 
parai ij< syra kuo. D.lioirs. Ap»rt 
»be Ino darbavimosi kun. D. tos 
parapijos reikaluose, ui-itainau
ji ji* pagyrimų da ui suorgani
zavimą liekuviezkoa jaunuomenė'', 
žemiau 15 mitų .enumo, isz 20 
ypatų, kurie lavinasi ant mando*. 
1 nų. Tas kun. užmanymai yra 
pagirtinu ne vien dėl to, kad 
daugelyje lietuv szkų szeiniynų 
atsiras ui tūlo laiko muzikantas, 
bet ir n>udtng>a tuomi, jog tokie 
vaikai ir mergaitės neturės pro
gos įkyrėti gatvių praeiviams, ne* 
laikų praleis ant lavinimosi. Bu
tų malonu, idant daugiau atsiras 
tų listavbtkų kunigų, dirbanczių 
ant tokio* jau dirvos, tada ir ai
riai suprastų, kad mes ir be jų 
galime gyventi, ir tai dar geriau.

Žirgvaik a

Isz Serą n to n. Pa.
Kuto 15 dienų sutvėrėme czia 

kuopų „A u ssros Dr i u- 
kurios mieriai yra 

szelpti einanezię | augroteMiiius 
mokslui lietuviszkų jtunuomenę 
Priimdami ,,Au«zros” įstatymui-, 
Cen'raliszka Draugystė* vyriau
sybe prip Lh cagos kuo
pos virrzininkus { kuopų pr s - 
raszė ir užsimokėjo įžengiamųjų 
mokestį sekanti sųnariai:

Isz Allegheny, Pa.
Dirbai czia e na gerai ir pribu 

tusiems jau ne sunku darbas gau 
ti. Uždarbiai, tei-ybė,ne zokie, 
l*r dvi sanvditi ufd rbame po 20 
doliarų da ir su cinuis. Daibų 
yra visokių, sunkean ų ir lengves 
nių — aut p> s’rinkituo. Žinoma, 
prie sunkesnių darbų ir mokė tis 
yra didesnė.

Viet'niai lietuvi >i gyvena auti 
kime, va dų mažai tarp jų girdė 
tia. Ne be to, kad kartais kur 
dideanioj kompanijoj nespėtum 
dytų, het po sudus nesitųao. 

• Jos. Rupsz's. 
=.. .—
UžniHiiynias.

Paskutiniame laike musų tauta 
žymiai pasikėlė. Musų literatūra 
pasididino lygiai onginaliszkai* 
kaip ir verstais isz svetimų kalbų 
veikalais, teip kad d bar lietuv s 
nors vien tik save prigimtų kailių 
pažindamas, gali Jau ra»ti isz ko 
pasirinkti pagal fa,vo norų laik- 
rasziį, ar knygaę ir atliekamų 
nuo darbų laikų perleisti ant nau
dingų skaitymų. Turime priivė 
rę daugy! ę pagalbinių draugys- 
cz ų, turime keletu tautiazkų or 
ganizac jų susitvėrusių su gana 
grožiai* tuienais, liet vi* >a tos ne- 
uig«nėdija v šiem* musų svarbiau
siems reikalavimams vien dėl to, 
kad j< a yia pastskiistę į didesnes 
ar mažetnes paiVjas, į didesne© 
ar maže-nes kuopas ir kuopeles, 
o per tai iazskiretyt s yia musų 
spėkos. Nuveikni j- gi svarbesnio 
i autus dart o ręiįkaLuja ne iss- 
skiistytų spėkų, l»el drucziai au 
jungtų, suv enyty. Turime antai 
keletu su*.vienyjįinų — Tautiazkų, 

i Rymo Katalikų! 8 tndarę, Lais 
vamanių. Kam jų tiek? Tėvy
nės Mylėtojų Draugystės rodą 
svarbi užduotis, bet ji iki sziam 
laikui nedaug: da nuveikė. 
„Auszrua” ir „Jlotiuėlės” drou- 
gy-cz’ų teipjau svarbus mieriai, 
bet dėlei mažd skaitliaus savo 
►ųn rių nedaug ir jos gali nuve Ir
ti. Paprastai rpes kaltiname sa
vo tautieczius ui jų nerangumų ir 
ne>ira*zymų prie iuu»ų organiza
cijų. Bet tam jų nerangumui yra . Xr

dų įpliaukia per me’us 40 luka 
tanezių dol.tik nuo vienų sųnarių, 
o jug Aukų kom'tetas gal teipjau 
per metus surinka į lukatintį do
liarų. hz los abelnos sumos Su- 
•ivienyj'ini’S s«vo ižde palieka 
120 000 sųnarių reikalams (paszel- 
pai, posmert nei etc); Mokslaei
vių Komitetui paveda $5000; 
Kankmlinių Kom. — $5000; 
Tėvynės Myl. Kom. — $11 000. 
Nauda czia siųski. Komitetai, 
tur nti pinigus jau ranko»e, gali 
daug geiiau savo pareigas atlikti 
negu prie dabartinio sutemo, ka 
da komitetas reikalaujantiems 
paszelpoa mokslaeiviams negali 
nė prižadėti nė aisikyti, o tokio 
»e sanlygose mokslaeiviui, anot 
tos pasakos, nė joti nė sustoti. 
Tas pats ir su ksnkintin sis. Ka
da-gi Skyrių komitetu gaus nuo 
seimo paskirtas metines sumas 
grynais pinigais, tida vista jų 
triūsas bus tik sužinot*, kur la 
biau reikalinga yra paszelpa ir 
kur kokių skylę reikia užlopyti.

Viso* surenkamos aukos turėtų 
būt siųstos vien ant Aukų Komi 
teto rankų, o tas komitetas iš
duoda atskaitų isz surinktų aukų 
seimui. Seimas nutaria, ant ko 
aukos turi būt apverstos.

Svarbiausias užsiėmimas turėtų 
būt Tėvynės Myl. Komiteto. 
Rodą dabar T. M. D. iszieidžu 
moksliszka* knygeles, bet tie isz- 
leidimu toli da neužganėdija 
musų reikitlų. Prie naujo* orga
nizacijos T. M. komitetas turėtų 
pirmiausiai iszleisti keletu deszim- 
czių tuketanezių egzempliorių ge
rų elementorių, pr»din<ų mokti a 
knygių. <» miestuose, kur gyvena 
diktas lietuvių skaitliu*, žiemoms 
atidaryti laisvssvakarioe* mo kyk- 
laa, į kurių* galėtų lankytis kiek
vienas norintis pasimokinti, be 
skirtumo religijos, tikėjuniszkų 
pažvalgų ir nuomonių. Teipgi 
tas komitetas turėtų 'karts nuo 
karto parūpinti gerus kalbėtojus, 
leatoiius, kurie nors retkarcziais 
aplankytų tokias mokyklas su 
prelukcijoms Lektoriams vienog 
Butų uždrausta savo lekcijoje už
griebti tikėjimo dalykus.

Geistina butų, kad szį mano 
įne«ziaię pagarsintų ir kiti Ame 
likos hetuyūzki laikiaszcziai, 
idant tokiu budu j s butų placziau 
visuomenės "pavardytas. Orga 
mzacijų kuopos, kaip antai Susi

žiurnt ant to, ui poros dienų 
studentai vėl susirinko ir sudarė 
demon-tr.cijų- Prie jų prisidėjo 
vėl apie 5 užimtai žm<>n ų ir vtar 
traukdami ulycziomis su i sakel
iais raudonais vielų k us garsiai 
prote* Uvo prez žvėriszku* vai
dilos paselgmu* Ka« vienog 
po to įvyko, trūksta da žinių.

| Venezuelės rt-voliuc jonierių 
vadas, generolas Matos, pasiuntė 
respublikos v ceprezidentui, kurs 
yra leipjau ir kongreso p rmsė- 
džiu, generalui Aya<a sekanetių 
telegiamų: „Generalas C o t-o at
sisako nuo prezidentystės. Pakol 
Castio bus re-publikos galva ir 
ant savo urėdo pasilaikys, taika 
ir ramumas ss*lyj negali užvieaa- 
patiuti. bet eziuogii asz duodu 
siv<*garbės žodį, kaip veik kon
gresas priimt Cistroa rezignacijų, 
asz panaudosiu visų savo įtekmę 
ir spėkas, idant revoliucijiszkų 
kaiitunių vadai kuoveikiausiai 
paliautų naminę k ,rę n suteiktų 
-žaliai ramumų.” Menama vie
nog, kad Ca*tro savo rezigr.arijų 
nuo prezidentystės a'szauk*, to
dėl naminė karė neveik bus už- 
baigta.

| Žinomas italiszksa tėpl'oriua 
Fausto Lonard nukeliavo į Kon-j 
•tant nojiolį, norėdama ežia siu 
darbo p s1 jieazkoti. Vaikszcz'o- 
dsrn* Turkų sostapilies gatvėm *, 
jis užmanė nupieszti szkicusorien- 
taliszkų keleivių, bet urnai tapo 
suareaztuotas, kadangi pagal ko- 
r nų nevalia „tinkineziųjų” vei
dus ant drobės pieazti. Po kėl ų 
dienų katėjimo pa*zaukta jį į ►ui
ta no palocių ant iezsiteisinimo. 
Czia vienog, peržiūrinėjant Lo- 
nardo darbų auitanui teip labai 
nuimti jo pa sziniai patiko, kad 
jis tuojau padarė nelaimingų italų 
savo paločiau* tėpliorium, apdo
vanodama jį didele pinigų suma 
ir pavesdama czielų palocių gyve
nimui.

pratto darbininko isznesza iki 5V" daugiauū n plaukia, nors lietuvių
doliarų ant mėne&io, o augsztes 
nės pri fesijos ypata uždirba per 
mėnėbį iki 100 ir daugiau dolia
rų.' O jug ir kelionės kasztai de
legatui iszeitų didesni, nesiųsime 
juk jį treczia kliasa, idant jis ke
lionėje vargtų už mus kaip Kris
tus už svieto griekus. Ne per 
daug bus, jei gedėsime apsieiti su 
300 dol arų. Taigi vyrai, szian 
vįsi į darbų!

K. Balcziunas.

gyvena ežia ganadiktas skaitlius. 
A. Pranaitis.

Motiejų* Vali n tina vieži us 1.00
Jonas Kliuczin»kas .50
Ju<*z s Jud ekas 100
D ras A. B įcevicae 100
Bronislava Bsceviczienė 1 00
Pi u* Dubickas .50

į kuopus vyriausybę isziinko
me: Prez’dentu M. Valent inavi-
ežių; Sekretorėm P. Dubickę; 
Ktaierium D rų A. Bįceviczę. Su
sirinkimai bus laikomi pirmų ne- 
dėldienį kiekvieno mėnes o D ro 
Bicevicaiaus aptiekoj, po nr. 421 
Penn avė.

Broliai lietuviai, kurie supran
tate reikalingumų szelpti moks 
I n einanczius savo taubeezius, 
idant jie paskui savo darbais galė 
tų pris dėti prie kulturiszko pa
kėlimo tėvynės Lietuvos, tverki
me visur „Au*zros” Draugystės 
kuopeles, kad per tai pas didintų 
musų spėkos ant pasekmingesnio 
nuveikime teip i-zvento darbo!

Su godone
P. Dubickas, Sekr.

Musų miesto lietuviai sziuo 
tarpu pradėjo smarkiau krutėti. 
Neseniai susitvėrė ežia „Lietuvių 
kooperacija”, kurios mieriai yra 
ulsiimti prekyste ir tuomi savo 
sųnarių materialiszkas sanlygas 
pagerinti, o „Lietuvos Sūnų 
Draugystė” uimsnė sutverti visų 
Bruoklyno ir aplinkinių miestų 
lietuviszkų draugyeczių ryszį, 
idant suvienytoms spėkomis pa
statyti Brooklyue didelę salę su
sirinkimams, baliams etc. Jeigu 
tas užmanymas įsikūnytų, lietu
viai turėtų didelę naudų, juo la
biau, kad dabar Svetimtauczių už
laikomos salės yra be galo bran
gios ir ne kas kartas tas paezias 
gali susirinkimams gauti.

Reikalai musų parapijos*, kaip 
jau buvo garsinta porų sykių 
laikraszcziuose, da nėpabaigti.

ls? Union City, Conn.
Vietinis Lietuviszkas Kliubas 

kovo 6 dienų parengė vieszų susi
rinkimu su prakalbomis ir deklia* 
macijomis. Susirinkimų atidarė 
iszrinktas pirmsėdžiu J. Bekeris, 
kurs paaiszkino susirinkusiems, 
kad szis susirinkimas e<ęs ,su- 
szauktas apvaifcszcziojimui 20 me 
tinių sukaktuvių nuo pasirodymo 
pirmo lietuviszko laikraszczio 
„Auszroa” Prūsų Lietuvoj. Po to 
dekliamuotosbuvo eilės,dekliama- 
vo jas mali Sadlausko vaikeliai, 
kurių vienas vos 4 metų amliaus 
turi. Po dekliamacijų iazėjo su 
prakalba atsilankiusi į ežia isz 
Plymoutho Daktarė Želvienė. 
Kalbėjo ji apie atgijimų lietuvių 
tautos, apie įkūrimų pirmo lietu
viszko laikraszczio „Auszros”,ku
ris nors neilgai gyveno, bet pasė
jo gerų sėklų, pajudino lietuvys
tės dvasię, paladino lietuvius į 
darbų teip, kad sziandien turime 
jau sutvėrę savų literatūrų ir kelio 
likę lietuviszkų laikraazczių. To 
liau savo kalboje ji priminė apie 
musų kankintinius, nukentėjusius 
ui lietuvystę ir ragino tautiecaius 
neuiminzti apie jų vargų, szelpti

Iš Brooklyn'o, N.Y.
Pradedant nuo 8 dienos kovo 

czianykszczių lietuvių būrelis 
pradėjo laikyti kas nedėlė disku
sijų susirinkimus. Isz pradžių to
kios diskusijos ėjosi labai lėtai,ka
dangi aut susirinkimų ateidavo 
mažas skaitlius žmonių, per kų 
turėjome mažai kalbėtojų ir teip 
jau mažai klausytojų. Dabar 
vienog žmonės labiau apsiprato ir 
skaitlingiau pradėjo ant diskusijų 
lankytis, teip kad antai 22 dienų 
kovo prisirinko jau pilna salė 
žmonių. Diskusijos eina apie 
yvairius gyvenimo klausymus, a- 
pie draugijos rėdų, apie jo geros 
ir blogas puses, kokiu budu pa
gerinti gyvenimo saniygas dir
banczių jų luomų, etc. Diskusi
jos atsibūva kiekvienų nedėlios 
dienų nuo 2 valandos po pietų po 
nr. 73 Grand st., bet nuo berže
lio mėnesio, laike vasaros karoz- 
esių, bus ant poros ar ant trijų 
mėnesių pertrauktos. 22 dienų 
kovo po diskusijų p. J. Lutkaus 
kas paaiszkino susirinkusiems a- 
pie reikalų szelpimo nukentėjusių 
už lietuviszkus darbus lietuvių po 
maskoliaus jungu ir pats, paėmę*

ir priežaMįs. tįztai a»s gyvenu 
vieVj. kur, g>di iakyt, lietuvių 
visai nėra. Vienog, jei kada 
p ^įtaiko su kokiu sueiti ir už 
klaupti: Ar priguli į kokių musų 
organizacijų? — atsako: „Priguliu 
į N.N.” Ar priguli į tų ir anų? 
— gauni a t* ik yni ę „Ne”. I-zsi 
sznekant toliau pasin do. kad jis 
su mielu noru prigulėtų ir į kitas 
musų organizaetjvs, bet visa bėda 
tame, kad daug keblumų e*-ę su- 
riraszinėti su kiekviena atskirai, 
ant ko stoka ir laiko :r kantrybės, 
yparoiai mažai’iszlavintam žmo
gui. Taigi aia^ku, kad pavieniai 
gyvenantiems lietuviams — o to 
kių yr» labai daug — neprieina
mus musų orgaiįizacijo* vien dėlei 
jų perdaug didėlio ps>iskirstymo.

Dėl to gi, jei me* isztikro no
rime savo tautęi pryszakin pastū
mėti, tai pirmiausiai turime su 
vienyti į krūvų iszblaszkytas mu
sų spėkas. Mano įneszima* toks: 
Visoms musų ttfutiszkoms drau
gystėms susivienyti į vienų 
ryszį, užvaikytų „Susivieny- 
jimu L'etuvįų Amerikoj”. 
Tėvynes Mylėtojų Draugystė, 
Auszros ir Motinėlės Dr-stės tu 
rėtų teipjau į, tę Suaivienyjimą 
prigulėti, teip kad isz jų pasida
rytų v enas kūnas, po viena kon
stitucija. j >

Daleiskime dabar, kad jau visi 
esame krūvoj* visi esatM sųnariais 
tik vieno Supivienyjimo, turime 
vienų organų ir vienų konstituci
jų. Į tų Suslvienyjimų mokame 
kiekvienas vienų doliarų kas Irįs 
mėnesiai, arba 4 doliarus ant me
tų. Menka tai mokestis, betf 
kaip daug dagiau mes galėtu
mėm nuveikti prie naujo budo 
organizacijoj t. Sztai kas metai 
Susivienyjimas laiko seimų. Kuo
pų pasiuntiniui pirmiausiai per- 
krotinėja darbus Komitetų praė
jusių metų, kg komitetai nuveikė, 
ant ko apvertė jiems paskirtus 
pinigus ir kokių naudų isz nu- 
ueiktų jų dafbų tauta aplaikė. 
Susivienyjimas iszrenka Centra- 
liszkų Vyriausybę, o po to renka
si Skyrių Komitetai (kaip 
prie dabartinio stovio Skyrių 
Komitetus galima praminti teip: 
Tėvynės Mylėtojų, Mokslaeivių, 
Kankintinių'ir Aukų komitetai). 
Po iszrinkimui komitetų ir ap 
svarsezius visus tsutos reikalus, 
seimas perkmtinėja iždų. Daleis
kime sau, kad skaitlius Susivie- 
nyjimo sųnarių bus 10 tukstan- 
czių ypatų; mokant kožnam po 4 
doliarus ant metų mokesties, į iž-

Motinėlės Draugysczių turėtų tų 
dalykų gerai apspręsti ir ant ee- 
kanczio Susivienyjimo Seimo 
Brooklyne bandyti isztikro tokį 
ryt*zį užmegsti. Ne—Sun a ris.

Isz visur.
| Hillsforde, Anglijoj, susitvė

rusi yra gana origiųabszka mote
rių draugystė, ntsziojanti vardų 
„Draugystė iszdirtrimui tarp mo
terių abejutiszko atsineszimo au- 
lyg vyrų, arna prieglauda mer
gystę užtai kanezioms”. Į-ta tai 
tos draugystės yra labai a.sztrua, 
aaip aztai parodo sekanti para
grafai: 1) Visos draugystės sųna- 
rės turi turėt ne mažiai! per 17 
metų amžiaus, neszioti ilgus se- 
jonus ir dailiai suszukuatus plaų 
k u*. 2) K’ekviena turi stengtis 
nepasiduoti vilioja ntiems vyrų 
gražumams (sic!), turi neapkęsti 
meilės ir biaurėtis apsivedimo. 
3) Kiekviena sųnarė privalo agi
tuoti tarp labiau silpnų moterų, 
kurios pasiduoda pagundoms ir 
yra pasirengusios įpulti į mote
rystės pragarų, ir rūpintis jas nuo 
to sulaikyti. 4) Kiekviena turi 
pati sau duonų uždirbti, idant to 
kiu budu per visų gyvenimų pasi
likti neprigulminga. Kiekvienas 
peržengimas szių įstatymų bau
džiamas 5 ir daugiau svarais szi 
lingu Draugavimas su vyrais 
daleistas tiktai toks, kur tarp 
draugų nesimaiszo nė szeszėlis 
jausmų lytiszkos meilės.

| Apie įvykusius Tomske, Si- 
berijoj, studentų maisztus, laik- 
raszcziai dabar pranesza aiszkes- 
nes žinias. Laike bylos už kokį 
ten įžeidimų vyriausybės/ sūdo 
salėje buvo susirinkę apie 70 stu
dentų, o kada jie apleido salę, po
licija apsupo juos isz visų pusių. 
Studentai vienog prasimuszė per 
policijantų eiles ir traukė univer
siteto linkon, sziūkdami: “szalin 
su tironais!”. Urnai prie demon
strantų saujalės susirinko ir prisi
dėjo apie 3000 žmonių, kų maty
damas policijos virszininkas įsakė 
užbarikaduoti tiltę ir paszaukti 
pagelbon kariaunų. Tuojau pri
buvo ir patsai gubernatorius, ku- 
nigaiksztis Viazemskij, kurs pa
liepė kareiviams demonstrantus 
atakuoti. Kareiviai veik visus 
iszvaikė, o 76 studentus suvarė į 
kalėjimo kiemų, kur juos pradėta 
be miellszirdystės plakti. Ne-

| Aut aa'os Ceylou apskųstas 
lik<s ui neszvaiius dalbas gen.- 
majorus Ilector McDonald, perdė- 
tiuis angliszkų kariaunų ant Cey- 
lon. Salos gubernatoriui Ridg- 
way įsakyta suszaukti kari-tzkų 
sudų, kurs turės a pykusiu jį šildy
ti. McDonald yra vienas isz la- 
bisuti.i užsitarnavusių Anglijos
i ĮĮiiitfiL matai kas
tinimo orderių turi kiek jie. Ne
žiūrint ant to skundžiamas jis yra 
už biautius prasižengimus priešą 
moraliezkumų ir byla be ubejonės 
nukels nemažai triukezmo.

| Franeuzijos redikalip vadovas 
Clemenoeau Paryžiui padavė se
natui įneszimų, id»nt panaikinti 
francuziszkų ambasadų prie Vati
kano (popiežiaus paločiau*) ir 
iszbraukti i?z vieszpatys'ės biu
džeto paženklintų tam reikalui pi
nigų sumų. Užrubeiinių dalykų 
miniateris Delcoase tam įnešimui 
smarkiai pasiprieszino, tvirtin
dama, kad Francuzija būtinai rei
kalauja turėti savo reprezentantų 
prie popiežiaus. Balsavimuose 
senatas Clemenceau įnešimų at
metė 182 balsais priesz 82.,

| Isz Manilos praneš?a. kad 
šiaurinėje dalyj saka Mindanao 
22 dienų kovo pasikėlėliai arba 
teip praminti “ladrcnai” (plėszi- 
kai) užpuolė ant miestelio Sūri 
gao ir tęjį nuo amerikonų paver
žė. Kovoje kritn keletas ameri
koniškų konstabelių ir jų vadas 
Clarke. Amerikoniškos valdžios 
ant Fi'ipinų salų pasiuntė dabar į 
tas apygardas du reguliariszkus 
kariaunos skyrių su mierių atim
ti isz pasikėlėlių raukų apimtų 
miestelį Surigao ir nubausti pa
ežius maisztininkue.* ‘1* •

t Ant Maskolijos reikalavimų 
Neapolyj, Italijoj, suaresztuutas 
likos rusisZkas revoliucijonierius 
Goetz, kuri maskoliezkoji vaidila 
skundžia kaipo dalyvavusį užmu
šime ru sis z ko vidaus dalykų mi- 
nisterio. Italijos valdžia vienog 
pusiau oficialiszkai pagarsino,kad 
Goetz vien ui politiszkus prasi
kaltimus Maskolijai nebus:ųs laz
duotas, nebent rusiszkas randas 
parodys, kad apart tų suaresz- 
tuotas'syra papildęs kitokius kri
minali saku s prasikaltimus.

| Telegramai pranesza trum
pų žinutę: Mieste Zlatoust, Ufos 
gubernijoj, 28 dienų kovo įvyko 
smarki kovų darbininkų-kalna
kasių su maskoliszkoe valdžios 
tarnais — policija ir kazokais. 
Kovoje krito 28 žmonės, o apie 
50 randasi sužeistų. Zlatoust yra 
svarbiausiu kalnakasystės ir gele
žies bei plieno centru Uralo kal
nynuose.

, || Florencijoj, Italijoj, pasimi
rė žinomas amerikoniukas rauti-
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AR NORI?
labiau vortinkliais apipai
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rum*

924Suvalkų #ub., Marjampoles pav. 
dos gm.

Pav. 193.
Diele* čiulpikas 

(matosi iš apačios).

Pv. 184. Ptiyllozera 
*8 sparnai* (labai 

padidinta).

Pv. 179 Karkvabalio 
galva (padidinta). 
Apatinė pu*4, A. 

viršun*.

». 180. Mu*ė*l ie- 
tuo (padidintas), 
ana jau; B snapo 

apsiautalai.

Pv. 187. Skorpijo- 
na*. Nuodų prietai
sas randasi ant uo
de gos viršūnės. Il

gi* 3 coliai.

Pv. 181. Blusos galva 
(padidinta). A, B, 
snapo apsiautalai;

C. aštrus gylys.

Pv. 182. Peteliškė* IŠr. 183. Fhyllozera 
galva (padidinta). Im sparnų (labai pa- 

- i! didinta).

Pigini aut pardavimo gera* saliunas 
vietoje lietuviu ir lenku apgyventoje,biz
nis jau nuo seniai issdirbtav Parsiduo
da įsa priežasties savininko l'goe.

Selveetraa Lukosseviczia, 
M W. Divieion Si

miest# 
Tat miestas guli 

mylių nuo szaliee įoHapi-

įžiurėti. Jie tankiausiai rau
ti ų šaknų, iš kurių jie iščiui- 

kad

Pv. 186. A, voro nuo
dų vąšelis! (padidin
ti);!!, apatinė liemens 
dali*, parodanti kur 
yra išaugusios 8 ko-

Adresuok:

A. 0LSZEV8KI8, 
83-rd 81., Station 60,

CHICAGO, 1LL.

Vabalų grupa mvo veislių skaitlingumu 
viršija visus kitus gyvuliu karalystės skyrius. 
Skaitlius jų niekia suviršum šimtą ir penkias
dešimtis tūkstančių.

Tarp jų nekurtos padermės yra labai nau
dingom, kaip antai šilkvabaliai, bitys, košini- 
lio musulai ir tt.ĮĮ bet yra teip gi ne mažai ir 
blėdingų, . kaip antai gniusai, karkvabaliai, 
žiogąi ir daugybe, kitų.

pernM
LidŽia

>rasi*
tfll4

ndaS

as'mui
buvo

'Stamuui/tf/// ' nelPratuBiai akiai truput| 
sunku atskirti nuo kitų ku- 
no dalių. Tikriau sakant, 

Pv. 189. šimtakojį*. jų kūnai neturi nė liemens 
nė uodegos, bet susideda iš 

čielos eilės žiedų, kurių kiekvienas turi — at
sakančiai pagal savo atmainę — vienę arba 
dvi pori kojų. Daugumas šimtakojų yra iki 
tūlam laipsniui nuodingi sutvėrimai, ir pa
gimdo didelius skaudėjimus kūno dalyse, per 
kurias jie perbėga.

47. Crustacea arba Lukštuočiai. Visi 
artikulatai, apie kuriuos aš jums iki šiol pa- 
I»asakojau, yra ariniai sutvėrimai ir ,gyvena 
ant sausžemio. Priešingai vienog yra su vė
žiais (pv. 190), krabais (pv. 191) ir kitais 
jiems giminingais sutvėrimais, kurie gyve
na vandenyj ir vadiname todėl vandeniniais 
gyvūnais. Dėlei jų kietų lukštų, kuriais jų 
kūnas yra apdengtas, juos vadiname lukštuo- 
Čiais arba, iš lotyniško, crustaceais (nuo crus- 
ta — pluta, lukštas). Daugelis vabalų — pa- 
veikslan laumažirgis — pa kola i k jauni, yra

ninli 
b ati-

f y™ 
tiesz
k nės

vabalėlius ir muses, kuriais vo- 
. [i ula vorų atmaina, užtinka

GAMTOS ISTORIJA 
PĘ8K. PHVII18 BERV0, 

verte D-raa Bacevicala.
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Pv. 190. Vėžys (lakštuoti*). Pv. 191. Krabu (lakštuoti*), 
vandeninias gyvūnais, kaip kad amphibijos. 
Yra, teisybė, ir tarp lukštuočių tūli oru kvė
puojanti, bet jų visai maža; tarp tokių galime 
čia paminėti mediny musę arba kirvarpą, gy- 
venančię ant sausžemio.

48. Kirminai. Šitie gyvūnai neturi nė 
aiškiai pažymėtos galvos, nė jokių ginklų. 
Joks kirminas neturi nė kojų; vietoj kojų 
kai-kurie turi šeriukus, Vadinam usnėto, arba 
čiulpikus, kurie gelbėja jiems slankioti iš vie
tos į vietę.

Sliekas yra geriausiai mums pažįstamu 
kirminu. Štai čia yra vienas, kurį sodaunin- 
kas, bekabdamas žemes sode, su špatu perplo
vė. Jeigu patalpinsime tas dvi slieko puses 
į puodę, pripiltę žemių, ir tas žemes laikysi
me vis drėgnas (pv. 195>» tai mažiau negu į 
metus laiko iš tų dviejų pusių pasidarys du at
skiri gyvi sliekai', vienai slieko pusei, kur pa
siliko tik uodega, išaugs galva, o tai pusei, 
kur {tasiliko galva, išaugs uodega •

Dielės turi teip vadinamus čiulpikus (pv. 
193), su kuriais jos gali drūčiai prie kokio 
nors daigto prisičiulpti, prikibti. Atmaina 
dielių, kurias panaudoja žmonės kraujui iš
čiulpti. turi teipgi gana aštrius dantis, su 
kuriais jos odę prakanda.

Labiausiai vbdingais augmenims vabalė
liais yra teip vadinami phyllozera (pv. 183). 
Jie yra teip maži, kad be padidinančio stiklo 
sunku yra juos 
dari ant vynine* 
pia reikalinguabgmeniui skystį teip, 
vynmedis į trist-jleturis metus nudžiusta. Tie 
augmenis naikiUąnti vabalėliai veisiasi labai 
smarkiai, per tai'ir daugybę naudingų aug
meniu išnaikiba. Jie yra dvejopos atmainos: 
besparniai ir Sparnuoti phylloxerai (pv. 184)^ 
Sparnuoti yra <t1a pavojingesni," kadangi pa
sikėlus jiems nuo žemės vėjas nuneša juos 
net į toly minusias apygardas, kur jie smarkiai 
besileisdami daug blėdies žmonėms pridirba. 
Daugiausiai jų randasi pietinėj Francuzijoj 
ir čia jie (lasibaisėtinai naikina vyndaržius. 
Žmonės stengiasi išnaikinti juos visokiais bu
dais, bet be jokios pasekmės.

45. Vorai

do^ 
ims

Ulė 
ura

Valkata.
Parasz* Guy de Maupaasant.

Jau keturiasdešimt dienų ėjo 
ir fijo jis, bej i Makodama darbo. 
Savo gimtinį miest# Vili® — Ava- 
ray, M”nebe’j, apleido, nes nega
lėjo jame nu užsiėmimo rasti. 
Dvyde-zimt septynių metų darbi
ninkas mokantis dailidės amat#, 
doras ir dkrbestus vaikin is per du 
minėsiu buvo vien sunkumu Stvo 
.-šeimynoj — jis, vyriausias su 
nūs, priverstas yra sudėjęs raukt s 
sėdėti ir sėdėti namie dėlei visiš
kos bėdai bėa. - Duona ant stalo 
vis reczuu pradėjo pasirodyti,ka
dangi nors i-eserys ėjo uždarbiau
ti, — užd rbdavo visai menkai, o 
jis, Jokūbas Bandei, drucziauoas 
visoj szeimyaoj, per vis# dien#, 
nuo ryto iki vakarui dykinėjo ir 
da kiliems barazezius issvalgyda

irius
Lon-
siu

ninkaS ir poętas Chtrles Leland. 
La vi n | jo sudeginta Trespiano 
krematonjoj, o pelenai bus į Su
vienytas Vata ijas persiųsti irczi.i 
*x«le jo patimirus os ir teip jau 
sudegintos moteries pelėnų su 
dėti.

ki pi- 
ilykų 
ūmui 
rtin- 
i rai
tant# 
juose

m’s, 
nen- 
apo

įanao 
arba* 

lėszi-' 
Sūri 
•verJ 
meri- 
radaa 
dilCSi 
‘bar į 
arkos, 
atim-

Jos. Bastikis,
213 Cirpsi , Philadelphia, P*.

Pajieszkau savo brolio. Selvestro Jur
gelio i«s kaimo A*xtruhu, Liudvinavo 
f m.. Kalvarijos pav., Suvalkų gub. apie 
2i» melu Amerikoj Ji* pats ar ka* kita* 
teiksi* duoti tini* su! adresu:

Mis* Mary Jurgeliui®,
150 -9-ih »l., Pastate, N. J.

IteikaiMiiJa geru kriaueziu ir 
operatorių. Gera moke-itia, dar
bam ant ilgo laiko.

HEKG.MAN H BROH,
237 8. .Markei 8L, Chhaffo, Iii.

Reikulauj* 2U merginu mokintis sor- 
luoli popieraa. Gera mokesti*. Atsišau
kite pa* Weatern Paper Stock Co. Tat- 
tersallBld.. 18-ih liearborn *L Cbicago.

ie v e 
irebėji- 
te La n

bmar- 
gyven 
bijoda-

Brooklyn. N Y. 38 Susi v. L. A. kuopa 
turas savo susirinkimą nedelioj, 5 Ba
landžio, 2 vai. po pietų, svetainėje po nr. 
73GrandSt., ant kurio visus »a c ar i u* 
kvieesia kuoskaitlingiausiai susirinku.

Jos. Ssemski*. Kuop. Sekr.

Chicago. I>r-te Bsv. Franciszkaua 
Ser. ture* savo balių ir perstatyme "Bel- 
leern" sabalo* vakare, -’tl Gruodžio 19(B, 
Pulaskio saleje 800 S. Ashland avė. To
dėl meldžia visu ki'u draugyseziu neda
ryti toje dienoje balių ne teatru idant 
vieni kitiem* neužkenktumem.

(17—4) Komitetas.

Hartford, Conn. l>r-to S*. Jono Evan
gelisto ture* dideli balių pirmoje po Ve
lykų subatoje 18 d. Balandžio, Germanis 
saleje, 1058 Main 8t. Prasidės 7 vai. 
vakare. Muzika bu* net isz New Yor- 
ko. 1 n žengs vyram* 25c., moterim* ir 
merginom* dykai. Visus lietuviu* ir 
lietuvsitea, vietiniu* ir aplinkinius szir- 
dingai kvieczia atsilankyti, o visi busite 
kuogražiausiai priimti. Komitetas.

(10-4)

Chicago, III. Mas*-Mitinga* Lietuviu 
Demokratu bu* laikyta* subatoj, 4d. ba
landžio, 1903,7:30 vai. vakare, K. Kabelio 
saleje, 1193 So. Oakley avė., kerte 25-tos 
ui. Ten kalbės: Michael Ziujmer, kad. 
ant aldermano, L. Ažukas, Frank Palo- 
nis, Juozapas Urbas, A. Zachareviczia ir 
kiti. Visus Lietuviu* ukesus kviecti* 
kuoskaitlingisusisi susirinkti, kad pasi
rengti ant ateinaneziu rinkimu, kurie 
bus 7 d. balandžio. Su guodone.

Komitetas.

Pv. 191. Tae- 
nia arba stuč- 
kinė kirmėlė 
(labai suma

žintame pavi
dale). A—gal

va. Taenia 
išauga iki 20 

mastų ilgio.

: | Isz San Doru ilgo praneša, 
k» i re»oliucijoui©riai po vada 
gjneralo l’eppin užpuolę ant 
drulvielės, apgalėję esantį ežia 
garnizonę ir paleidę isz k lėjimo 
▼ aus uždarytus ežia politisakva 
prasikaltėliu^. ;. Visas mie*tas 
dabar yra DUikose egevoliut ijouie-

Užhaigę pu 
vabalai* pereitume prie vorų 
(pv. 185). Viri vorai turi po 
astuonias kojas. \ Jų galva ir 
liemuo eurijungia į vienę ku- 
nę, iš kurio yra išaugę aštuo- P*183 'orM 
nioa kojos. Vorai tųjamų neturi.

Tikriejie vorai t*avo gerklėj turi didelius 
liutnių vąšeliuh (pv. 186), bu kuriais jie įgilia 
ir numarina i 
rai maitinasi.
ma Pietų Amerikoje, yra laitai didelė, beveik 
kaip nykštie, ir jie kartais net mažesniu* 
jjaukščiiiB Įnteugia sau ant maiato pariBkerati. 
Pietinėje Suvienytų - Valstijų dalyse gyvena 
tarantula, beveik teip didelis voras, kaip vir
šui paminėtas, ir jo įkandimas yra net žmo
gui imvojingas.’

Daugumas vorų savo i>apilvė8 gale turi 
yi>atingę verpimo prietaisą, iš kurio jie išgau
na labai plonę, bet stebėtinai stiprų siūlelį. 
Iš tokių siūlelių daugelis vorų atmainų pina 
dailius tikins, teip vadinamus vortinklius. 
Tę tinklę voras ištempia kur nors ir sergėja, 
ar koks n'išmanėlis vabalėlis ar musė neįlėks 
į jį. Kaip veik koks musulas įsipainioja, vo
ras greit įgilia jį savo nuodingais vąšeliais, 
apmarina ir dar 
nioja.

Ar noriireru ir nsudingu ksygu? Jei 
teip, tai dabar gsh pasirinkti kokiu nori 
i»z "Lietuvos naujausiai i*zlei*tu*knygu.

Jei nori mokinti* angliszkos kalbos, 
ui nusipirk “žodyną lietuvisakoa 
ir anffliftakoR kalbu.”

Jei nori dasižinoti koki kur gyvens 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj Ir ant visokiu po mares lazsimecziu- 
■iusalu, nori žinoti kaip seniai kur Jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikaus, 
kaip Jie iszrodo. ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaiku* augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vieno*), 
nuo kada Ir nuo ko kurio tikėjimą per
ene. kokio* ju bažayczios, kokiosdiev- 
maldystea ir žodžiu sakant nori dasižino- 
ti visa žmonių istorija, ui nusipirk kny
ga “Ethnol«nfi|a”, o JvJe viską rasi.

Jei nori dasižlnoti monu ir burtu pa 
slaptiakokiu budu juo* magikai padaro, 
Ui nusipirk knyga •‘Paalaptys ina<i- 
joa bei Hpiritianio*'. uiaz jo* viską 
dasi žinosi.

Jei nori dari žinot i apie gamtos moks
lus, Ui nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete”, “Apie Žeme”, "Senu 
gadynių isznykesutvėrimai” “Biologi
ja”, “Svieto pabaiga” ir tt.,q isz. tikrai 
apaiszviesi.

Jei nori gražiu paukalcziu-ir Juoku, 
Ui nusipirk knygele* •‘Gyvenimo vaiz
deliai”, teipgi teatraliszks*: “Dede at
važiavo”, "Žile galvon velnias vuode- 
gon”, “Geriau* vėliaus negu niekad” Ir 
išimtu* kitokiu turime gražiu pasakų.

Pas mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu gromatoms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavinoziavoniu pa- 
vydale kortu ir pavydai* kvietku bukie
tu, guminiu lyuru, drukuojamu ma- 
szinu, auksiniu fontaninlu pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuojau*, o gausi katalioga.
Jei nori paalųstl pinigu* in kraju, tai 

siusk tiktai per mus, o visad* gersi ir 
greitai suvalkszczios. Musu name tal
pina*) randava paėsto stacija, žinoma po 
No. 80, tad me* tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntiniu* iszleisti.

Jei reikalauji szifkortee, Ui pir
miau klausk pa* mus «zif korėti u prekių, 
ne* mes turime vl*a* linija* ir tik pa* 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausioe 
kl brangiausio*. Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi prekes, kaUliogua ir vis
ką ko tik reikia. ,

kure lapais maitina«i, turi daug silpnesnius 
žandus. Musės t tiri trumpę, bet tvirtę snapą 
arba teip vadinatyę proboscis (pv. 180, B), bu 
kuriuo jos maistę čiulpia. Blusos ir blakės 
turi aštrų gylį (py. 181, C), bu kuriuo jos 
praduria odę ir čiulpia savo aukos krauję. 
Peteliškė turi ilgę užraitytą snapą (pv. 182), 
kurį ji ištiesia ir įkiša į žolyno žiedo taurelę 
ir tokiu budu čiulpia iŠ jo saldumynus.

— Pereitos sanvaitės ketvergo 
vakare didžiausiame ir puikiausia
me teatre Auditorium socialistai 
parengė susirinkimu. Auditorium 
teatre sėdžiamų vietų yra per 8 
tukstanczius, ir nežiūrint ant 
brangumo įėjimo bilietų svieto 
prsirinko tiek, kad ne vis ems 
sėdynių užteko. Kalbų peitrau
kose giiežta ant vargonų ir pia
no ir giedotadarbininki-izkus him
nus. Apart kalbų laikytų socia- 
listiazkų kandidatų ant yvairių 
miesto urėdų, kalbėjo da “Moti 
na” Jonės — senutė su baltais it 
sniegas plaukais, praminta “kal
nakasių aniola”, — ir katalikisz- 
kas kunigas Torna-i McGrady. 
“Motina” Jonės, kuri visj savo 
gyvenimu paszventė srit tarnavi 
mo darbininkų reikalams ir ne 
sykį už tai ant kapitilistų reika
lavimų buvo nubausta kalėjimu 
ir žiauriu persekiojimu, savo kal
boje mokėjo nupieszti teip aisz 
kius paveikslus isz baisiausiu bu 
du isznaudojamų ir kankinamų 
Pen^ylvSnijos ir Virginijos kalna
kasių gyvenimo, ypacz isz pasku
tinio straikų laiko, juog ne vie
nam klausytojui uždegė szirdį 
apmauda ir troszkimais atmony- 
jimo darbininkų skriaudėjams. 
Kunigas McGrady savo, kalboj lai
kėsi gryn ii socialistiszkų teorijų 
ir sumuszinėjo daromus prieszių 
užmetinėjimus socializmui. Su- 
lyg katalikų bažnyczios kunigas 
maž-daug sziteip pasakė: Rymo— 
katilikiszka hierarchija visas savo 
vilyczias atkreipė pneszai darbi
ninkų luomo® tiesas, visę savo 
įtekmę panaudoja ant rėmimo 
kapitalizmo ir visų jo nelabys- 
ežių. Katalikų bažnyczia sten 
giasi apginsi neteisingai užgrieb
tas tiesas piuiguoezių ir turtų val
donų, nės jų pus^j mato da galy
bę, obažnycžia nuo seniai jug 
stengiasi galingiems tarnauti, 
stumdama tuo paežiu laiku varg
dienius ir isznaudojamus į da di
desnį skurdo bedugnį. Kiekvie
nas geras katalikas gali J>ut soci
alistu, nes socializmas paremtas 
ant Kristaus skelbto doros moks 
lo; kas niekina sccializmę, tas 
niekina patį Kristaus mokslu,nie
kina krikszczionystę! — Toli 
®xauk lietuviszkiems kunigams 
iki kunigo McGrady’s, to tikro 
darbininkų draugo ir užtarėjo.

uuro. kortspon- 
isz Plymouth, Pa^ pasire-

| Anot žinių isa Hondūras, 
voliucijon'erių generolas 
kurs davė gerjt pa^zeipę gene ra 
lui Bonila jo kovoje už preziden
to kreelp, dabar apgulę-* 
Satf Antoni' 
ap e 18

Smulkus lytus pradėjo dulkti 
Jokūbas bustojo ir burbtelėjo:

— Vargas.... Visas mėnuo 
da iszeis pakol parsiviiksiu namo-

Reikalauja 12 vyru hstuviu prie pa- 
pr**todarbu in „Foundry”, Noblesville, 
Ind.. netoli Chicafu. Vien* tizju tur 
mokėti *n<h*zitai. kad (fslelu būti ju 
for*manu. Mokesti* po 81 -50 ant dieno*, 
foretnaoui 81.73. Platesn* isformscija 
gausite „Lietuve*“ redakcijoj.

Iteikalingaa partneri* prie gero *a- 
liuno. Me* esame dvlejr, bet viena* i«z 
uotu turi kitur iaavažiuoti, todėl jo vie- 
toa reikalingas kitas partneri*, arba no
riai:* gali visa' bizni! nupirkit, 
(saukit* pa*:

George Kanlinaviezia,
.737 W 22-nd Bt., Chicago. 111

(10—4)
Vargami*lrs g<r*i mokanti* tavo am*< 

ta ir galinti* vesti chorą ant 4 balau ja 
jieszko rieto*. Adremu:

Joną* Dancevicziu*.
Boz 258, Foutanet, Ind.

Pv. 193. Šmoteli* 
kiaulienos, kurioj 
randasi trichinos 

(id intame 
B,psro- 

irichino* 
yra įsiveitę raume
nį uose; A, mato
mos jos ii mėsų 

iiimtos.

Chicago persikels in Bu Louis, III. Jis 
p*t* ar kas kita* teiksis duoti tinę ant 
adreso: Joeeph Aliszauckas,

150 Orange 8t., Cleveland, O.

Pajlesskau savo broliu. Kazimiero ir 
Petro Palažiu, Vilniau* gub., Traku pav., 
Alekiandravo vol. Nemuuaizczlu parap., 
gyveno Philadelphia, Pa. Jie patys ar 
ka* kitas teiksis duoti žino ant adreso: 

Kazimiera* Pslaži*.
Boz 48, Esat Wlndaor, Conn.

Pajleazkau savo draugo, JuozapoGrei- 
oaiaus, Kauno gub., Raseinių pav.. Re- 
tavo pf rup., kaimo Labardziu. Jis pats 
ar ka* kita* teik*!* duoti žino ant adreso:

. F. Rimkus,
703 8. Canal Bu, Chicago, 111.

Pajieazkau Izidoriaus Gudžiūno, Kau
no gub., Raseinių pav., Mankunu vol., 
gyveno Philadelphia, Pa. Ji* pats ar 
kas kitas teiksi* duoti žin* ant adreso: 

K. Franckevlczia,
380 Millbury 8t., Worcester, Maas.

Pafiesakau savo pusbrolio Vinco Pa
plausko, Buvai k u gub., Marijampole* 
pav., Kvietiszkiogtn., kaimo Zarieczku 
Jis pat* ar ka* kitas tei**|s duoti iine 
am adreso.

Antanas Czižauska*.
Box 157, Beanor, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Felizo 
Virbicku, Kauno gub., Sziauliu pav.. 
Krioku parap., kaimo Buikunu. 
pats ar kas kita* teiksis duoti žine 
adreso

Ambrosiejua Balcziunas,
187 W ll-ih Si , Chicago, III

Pajieszkau tavo p u (brolio, Mikolo Ksr- 
nauako, kur* rsaze pas mane isz Ham
burgo, bet nepadejogerasdresairlogrc- 
mals gavau lik in 4 menesius. Jis pats 
ar kas kitas teiksi* duoti žinia ant adreso: 

Jonas Januszonia,
Boz S6 Hudson, Pa.

Pajieszkau savo drugu, Amano Survi- 
lo ir Martino Ridiko, kurisdu pernai at
kako isz Anglijo*in Ne* York*. Jie pe
ty* ar ka* kitas teiksis duoti žinia am a- 
dreeo:

U Kovo 23 ir ž4 dienp a.nt Eu 
rop-is kontinento net ke’i<Ui 
toi-e jauktas buvo žemės c 
ma?. Bavarijoj upielinkėt 
dan ir Woerih buvo teip. 
ku* žemės drebėjimą#,kad 
tojai apleido net namus, 
mi, kadTtĄtnai ant Jų neužgriūtų.

— Aa! t*i man ne velia gy 
vent.. .. Jie nori mane badu 
numarinti!. Galvijai!.... 
O man tik darbo reikia....

Ir skausmai suspaudė jam tzir-

Betsztai dabir jis jau visa san- 
vaitė n ekur negauna darbo, pasi
liko tie skatiko ir maitinasi trupi
niais, kokius galt išmelsti nuo 
mielaszirdingų moterių pasilai- 
kancz o-e rzalikelėj gnncziose.

Atėjo vakaras. Jokūbas Ban
dei pailsęs, su sustingusioms ko
joms, su tuszczi u pilvu, suvargęs 
ir nusiminęs vilkosi tolin ir tolin 
Imsas, tsikydams vis eiti augan 
ežia azalykelėj žole, idant tokiu 
budu savo cze ve rykus užvzduoti, 
kurių tik viena pora beliko, nes 
antroji jau seniai suplyszo. Bu 
vo tai aubita, rudens laikas. Sun
kus pilki deliesiai bėgiojo padan
gėse, genami smarkiu putimu vė
jo, kurą liūdnai szvilpavo lanksto
mų medžių szakose.- Jautėsi be 
kartinantis lytus. Prieszszventyj 
žmonės ankscz'au užbaigė darbę 
ir laukai visai sptusztėjo. Szen 
ir ten matė»i tik didėli, milžini.-z- 
kiems geltoniems grybams pana- 
szus, iszkultų sziaudų kūgiai, o 
užsėtos žieminiais javais dirvos 
buvo da visai plikes, tuszczios.

Jokūbu pradėjo alkis kankinti. 
Buvo alkanas kaip vilkas. Kada 
vilkas esti teip iszalkęs, jis nesibi
jo nė ant žmogaus užpulti. Pa
vargęs, galv? nuleidęs, eidamas 
stengėsi juo didesniais žingsniais 
žengti, kad tokiu hudu juo ma 
žiau jų daryti. Gaivoj ūžė, smil
kiniuos lyg kas su kūjais trankė, 
akįs kraujais aptekėjo, lupos uz- 
džiūvo.... Ėjo ir mėszlungisz^ 
kai lazdę rankoje spaudė, jaus
dama kokį tai nepaprastu troszki- 
mę iszpliekti kailį pirmam patik
tam žmogui,e naneziam namo ant 
vakarienės.

Eidama bėgiojo akimis ir ezen 
ir ten, į abi pusea kelio, jieezko- 
dams bulvių pasilikusių kur nors 
sustingusioj žemėj. Jeigu jy> 
pasisektų nors kėlėt# jų surasti, 
tuojau parankiotų stagarų, susi
kurtų grabėj ugnį ir tpsyk tik 
turėtų puotę! Pasivalgytų karsz; 
tų, skanių bulvelių, susiszildytų 
sugrubusias nuo szalczio raukas... 
Kaip smagu butų!

Bet bulvių Jokūbas nesurado, 
turėjo teip, kaip vakar, pasiga 
nėdinti žaliu buroku, iszrautu isz 
užeitos pakelyj lysvės.

Nuo dviejų dienų, matuodama 
keli# dideliais iingniats, ėjo jis ir, 
užimtas sunkioms, kąpkinan- 
cziomia mintimis, pats su savimi 
^balsiai nuakėjos. Iki sziol jis

Ant galo nuėjo jis į vatszcziius 
todę pasiteirauti. Pasakė jam, 
kad paėjus toliau į szaliea vidų 
riua gali lengviau užsiėmimę rasti.

- Gavę* isz valscziain ie:kalingas 
popieraa ir paliudyjimua, >u sep
tyniais frankais kiszeniuje iszėjo 
i-z namų, užsidėjęs ant peczių pa
svert# aat lazdos ryszelį, por# 
czeverykų.man-zkiniua ir kelines. 
Ejodien# ir naktį nes p ii stodama, 
ėj > ilgais, rodos galo neturiu 
ežiais, žvyrių piltais vieszkeliais, 
ar lytus, ar sniegas — nepaisė 
nieko, ėjo jie?zkodams toa ste
buklingos skalelės, kur darbinin
kas gali sau darb# rasti.

I-z pradžių jam rodės, kad jis 
nereikalauja jokio kito darbo 
jie?zkoti apart dailidės, nes pats 
buvo dailide. Vienog visuose 
varstotuose, kur tik jis klausinėjo 
darbo, visur jam atsakyta, kad, 
dėlei sumažėjimo daibo, ir be to 
daugelį darbininkų atleista. Tai
gi jis nutarė priimti bet kokį dar 
t)#, koks tik jam pasisuks, juo la
biau, kad ir jo masznelėj irz sep
tynių frankų nedaug jau beliko.

Tokiu budu buvo jis ir szeriku, 
ir malkų skaldytoju, ir piemenim, 
ir molkasių, ir tvorų tvėrėju, ir 
akmenų skaldytoju — o jž visk# 
t# gaudavo por# >ou». Ir lik vien 
dėl to, kad pasiganėdydavo teip 
menka mokestim, pasisekdavo 
jam įteikti dvarponių ir ukiniukų 
szykaztum# ir rasti pas juos ant 
kokių dviejų-tr jų d enų ui»iėmi-

Pav. 192. 
Perkirstas slieką* puode petalpiota*. 
į mažiau neiru metu* laiko iJ dviejų 
dalių pasidaro du atskiri <yvi sliekai

Teip sliekai kaip ir dielės gyvena lygiai 
ant sausžemio, kaip ir prėskuose ir Burnose 
vandeniuose. Tūli kirminai pasidaro sau iš 
žemių arba iš akmenių lizdus, kuriuose jie 
gyvena.

Žarninės kirmėlės, gyvenančios didesnių 
gyvulių žarnose, paprastai yra baltos. Žmo
gaus viduriuose jos teip gi apsigyvena. Tan
kiausiai randamos tokios kirmėlės yra tai teip 
vadinamos ascaris lumbricoides.\a\yai išnašios 
sliekams, nors skiriasi savo parva. Ne retai 
teipjau Įiasitaiko rasti viduriuose teip vadi
nama tania arba stučkinę kirmėlę (pv. 194). 
Ji išžiūri lyg siaura stučka, susidedanti iš 
daugelio šmotelių, ir turi kartais apie 20 mas
tų ilgio. Ant vieno, smailesnio kirmėlės ga
lo, galima su padidinančiu stiklu įžiūrėti la
bai mažęgalvukę (pv. 194, A), ant kurios 
vėl randasi čiulpikai ir vąšeliai. Žmonės ir 
kiti mėsa besimaitinanti sutvėrimai tankiai 
nemažai turi nukentėti nuo įsiveisusioe jų 
viduriuose stučkinės kirmėlėj

, Istorija stučkinės kirmėlės yra ištikro 
labai žingeidi. Kiekvienas toks 
kirmėlės šmotelis, iš kokių ji susi
deda, yra pilnas kiaušinių ir anks
čiau ar vėliau yra išmetamas lau
kan. Išmestas šmotelis sudžiūsta; 
eaantiejie jame kiaušiniai pasiliuo- 
suoja ir išbyra. Jeigu tada pasi
taiko kokiam žole besimaitinan
čiam gyvuliui tuos kiaušinius 
drauge su žole praryti, tūli tų 
kiaušinių, patekę į vidurius, pra
deda tuojau savo darbę. Į trum
pę laikę iš jų išsiperia gyvūnėliai, 
bet teip maži, kad jie lengvai pereina per 
žarnos sienas ir apsigyvena kokioj nors kūno 
daly j. Sykį čia apsigyvenus, ant vieno kūno 
galo išauga bumburas. kurs vis didyn aug
dama gyvūno galvę visai paslepia. Ta galva 
yra visai panaši stučkinės kirmėlės galvai. 
Mums yra pažįstama viena kiaulių liga verai, 
kur kiaulių odoj randasi teip vadinami ink
štirai. Tie inkštirai yra ne kas kitas, kaip 
tik įsivyravę iš stučkinės kirmėlės kiaušinių 
bumburai. Jeigu šuo, arba ir žmogus suval
gys neužtektinai išvirintę tokię kiaulės mėsę 
(nors ji butų buvus sūdyta ir rūkyta), kur 
radosi vienas ar daugiau inkštirų, patį inkšti- 
rę,teisybė, skilvis sumals, bet pasiliks jo gal
va. Iš tos galvos į trumpę laikę išaugs vie
nas šmotelis, paskui iš to šmotelio kitas, tre
čias — vis daugiau ir daugiau, ir štai už ko
kio laiko šuns arba žmogaus viduriuose išsi
vysto pilnai stuČkinė kirmėlė. Tas dalykas 
aiškiai parodo, kaip reikia būti atsargiam val
gant kiaulieną mėsą; reikia visada žiūrėti, kad 
ji butų gerai išvirta ar iškepta, kadangi turin
čius viduriuose stučkinį kirmėlę yra labai sun
ku, beveik negalima, išgydyti.

Abelnai kiaulienę mėsę reikia visada val
gyti gerai išvirintą. Penkiosde- 
šimtys metų atgal kiaulių odoj 
atrastas tapo dar kitas mažas, 
plikai akiai nematomas, kirmi
nėlis, teip vadinamas trichina 
(pv. 195). Ypatingai daug jų 
randasi pas kiaules auginamas 
Vokietijoj. Jeigu valgyti ne- 
gerai išvirintę kiaulienę, kurioj pavidale), 
randasi trichinos, tai tie maži , Ą L '”’ 
gyvūnėliai, patekę į vidurius, 
tuojau deda kiaušinius, iš ku
rių išsiperia daugybė mažiukų

(Toliaus bus.)

niekada ir apie niek# daugiau ne 
m alijo, kaip tik apie savo amai#, 
apie užaičmim#. Bet aitai nuo 
vargia, yienva'inu ir bepaaek 
minga* jierzkojimae chrbo, nuo
latini* atsakymas ir |>r įsaslinima* 
nuo darbo, per-entoe po pliku 
dangum naktį*, paniekinimu,ko 
kį užsipelno valkata akyae gyven 
tojų, turincz ų aivo namus ir že
me* rtnac t-lį, vienas ir tas pats 
be paliovos atkartojamas klausi
mai: “Kodėl gi tavęs ilgiau paa 
save nelaikė?" — piktumas, kad 
niekur negali gaut darbo sivoran 
koma, kuriese jautė tiek pajiegos, 
mislis apie pasilikusius namie tė 
vi a, kurie teip jau buvo be i-kati 
ko — viekas ta? ptipddė jo azirdį 
apmauda, ruatybė^nasiulimu, ku
rie su kiekviena d i enk, >u kiekvie
na valanda, minute, s lab au jo 
krutinę degino ir isz lupu, prie 
szai jo vali#, pradėjo iszsiveržti 
trumpi, vaitojimui panašaus, 
keiksmai....

Karts uuo kaito, suknupdams 
ant žvyrio, kurs jam isz po basu 
kojų rlinko, Jokūbas murmleno:

— Vargas... vargas... Tiek 
kiaulių... Leisti žmogui badu 
stipti... dailiiei... Kokie kiau
lės... Nė prie du*zio8 skatiko... 
nė skatikėlio... Sze tau, lytus 
pradeda azlakstyti... Niekusi, 
kiaulės!....

Apmaudaudama ant žmonių, 
ent visų žmonių už t-avo vargus, 
už Sivo skriaudas, jis keikė ir pa
tį prigimtai#, t# didį, aki# gim- 
dytoj#, kad jis e<-#s žiaurus, ne- 
mielaszirdingas,biaurus....

Sukandęs dantis j • be paliovos 
atkartojo: .“Tiek kiaulių!..”, 
prfeižiurinėdam* siauriems durnų 
ruožam*, szen ir ten bendriekian- 
t ema isz dūmtraukių. Turi būt 
vakarienę rengia. Ir ne pamisli- 
ję* apie kitok'os rų*z e* žmogaus 
skriaudas, kurias vadina: užpuo
limu, plėezimu — pajautė jis ea 
vyj didį troazkim# užpulti ant 
kurio nors isz tų namų, iazakersti 
visus ir paežiam jų v et# prie ?ta- 
lo užimti.

Kalbėjo sau:

Pv.188. Niežų vaba
lėlis, panašus mažam 
voreliui: jis yra teip 
mažas, kad be padi
dinančio stiklo sun
ku Jį įžiūrėti. Apa
tinė vabalėlio pusė.

Šiltuose kraštuose, sausose vietose tarp 
akmenų taukiai yra randami ilgakuniai su
tvėrimai, truputį vorams panašus. Jų ūsai 
arba antennae užsibaigia tvirtomis žnypliukė- 
mis; jie jokių vortinklių ne terpia ir jų nuo
dų prietaisas randasi ant uodegos viršūnės, o 
ne gerklėj, kaip tai yra pas vorus. Yra tai 
skorpionai (pv. 187). Jų įkandimas yra la
bai skaudus, o mažiems sutvėrimams visai 
pragaištingas. į

Žinoma mums gana įkiri liga, teip vadi
nami niežai (arba parkos}, paeina nuo labai 
smulkių gyvulĄliiĮ (pv. 188) vorų šeimynos, ku
rie yra teip maži, kad plika akim vos gali 
juos įžiūrėti. Tie gyvulėliai knisasi po oda 
ir tokiu budu padaro nepakenčiamę niežėji- 
mę. Seniau žmonės tikėjo, kad niežai paei
na nuo kraujo nevalumo, todėl duodavos vi
sokiems žyniams ir felčeriamskrauję nuleisti, 
kuomi tik daugiau sau kenkdavo negu gero 
padarydavo. Dabar vienog žinome, kad vie
natine priežastim tos ligos yra įsiveisimas tų 
gyvūnėlių po oda. Ligę tę veik gali išnai
kinti patepant odę su sietine mosčia, kuri 
tuos gyvūnėlius užmuša ir niežėjimas išnyk
sta. Iš to galite matyti, kaip naudingas yra 
mokslas net mažiausiuose dalykuose, ir kaip 
svarbu yra žinoti net apie mažiausius savo 
priešins.

46. Šimtakojai. — Šimtakojai, nors toks 
jų užvardyjimas yra perdėtas, turi mažiausiai 
dvidešimt porų kojų (pv. 189).- Jų galvę

Im tikro j a dabar keliavo na
mo, manydam*, kad gimtiniame 
mieste, kur jį visi pažįsta, visgi 
lengviau ras asu užsiėmim#, kad 
ne dailidės, tai kokį nors kit#, ne 
gų ežia, tarp nepažįstamųjų, kur 
kiekvienas su neiaz-itikėjimų ant 
jo žiuri.

Negaus darbo prie dailidžių.na, 
eis tarnauti, persisamdys kalkiua 
gesyti, molį k#*ti, akmenis skal
dyti. By tik uždirbt norą d'yde- 
szimt aoua ant dienos, v ugi turės 
už k# duonos nusipirkti.

Apsuko kuki# likusiais nuo ake 
petoa skudurais, kad vanduo už 
kalnieriaus nebėgtų, ir ėjo toliau. 
Urnai vienog pajuto, kad ploni ir 
suplyszę jo drabužiai v aii permir
ko, ir jis ėmė drebėti no szalczio. 
Žvalgėsi aplinkui nuliūdęs nusi 
minęs, žinodama gerai, kad netu 
ri nė kur pabėgti, nė kur galvos 
priglauti kaipo nereikalingas 
sutvėrimas, kuriam anl v so svie
to nėra prieglaudos.

Artinosi naktis, pasidarė tam
su. Bet aztai pamatė jia isztolo 
lankoj kokį tai iuod# taazk#. Bu 
vo tai karvė. Perszoko per gra- 
bę ir greit pradėjo prie jos artin
tis, patsai beveik nežinodamas 
kam.

Jam prisiartinus karvė pakėlė 
galv# ir žingeidžiai žiurėjo į jį, 
lyg norėdama Klausti, ko jis ežia 
jieszko. Tuo tarpu Jokubta ma
nė: “Jeigu turėcziau nors puode 
lį, bent pieno ataigereziau”.

Žiurėjo jia į karvę, karvė į jį. 
Ant galo spyrė jai į pilv# ir rik
telėjo: “Kelkis!" Atsikėlė ra
miai, joa sunkus, pritvenkęs tesz- 
muo nudribo. Jokūbas sugszlie- 
niks atsigulė tarp karvės kojų ir 
ėmė žįsti, žindo ilgai, 
spausdama abiem rankom pilnua, 
iziltus teszmenia, atsiduodanezius 
tvarto kvapu. Žindo teip ilgai, 
iki kol tam gyvam azaltiuyj pieno 
radosi.

Tuo tarpu szaltas lytus ėmė 
smarkiau lyti, o visoj apielinkėj 
nesimatė jokios pasislėpimui vie
tos. Drebėdamas nuo szalczio 
žiurėjo Jokūbas į mirgantį žibu
rėlį pasislėpusios kur ten už me
džių grintelės.

Redakcijos atsakymai.
Kum. Žilinskui, Plymouth, 

Pa. Ta mistai buvo privatisakai 
ir per laikrasztį pranešate, k#d 
iszduoti savo vard# gali tik patsai 
korespvndeuc j# r*t>xę* pseudony- 
inh*, redakcija to daryti negali. 
Malonu Tamistai patfsyti m u* po 
■udu* -—k# padaryti, nors netiki 
me, kad i-z to turėtų didelį pri 
imnum# lygiai godojama* kuni
gas, kaip ir ledakcija. Be to, ne 
teisingai apraszę* Plymoutho pa
rapijos dalykus sziame numeryje 
rat>zėjas savo kore-pondencij# at- 
azaukia. Tikimės todėl, kad vis
kas liek*si užbaigta.

BrOOKLYNO PAKAPIJON1MS. 
Talpinti į laikrasitj visu* Ju- 
»ų protestus ir pa^kuntli- 
mua negalima, laikraszlyje nėr* 
tiek vietos. Jus kaltinate savo 
kuii'g#, l»et n diai kad palįs la
biau kalti esate. Paveizdų, kaip, 
įgiję valdži# parapijoj, kunigai su 
savo parapijonimis aj* eina, turė
jote jau ne maia*, galėjote k# 
nors pasimokinu, — aodėl gi 
buvote aut visko užsimerkę ir 
aus* užaikiatę? Ak ir patįs ne 
vien# kunig# (lerleidote, žinojote 
todėl, kad kunigo- priderystė yra 
aprūpinti vien dvariukus žmonių 
le kalus, jo vieta yra bažnycaioj 
pne altoriaus ir apavieduyczioj; 
todėl reikėjo jam iu sykio tik l# 
viel# ir pavesti. Tai kur tau! 
Parsigabeno nauj# žirg#, pen
kiukė. ir vėl, užsimerkę, vadžias 
paleido: tebėga sau ant Dievo va 
liirn! Kam dabar skųstis ir pro- 
te-tuoti, jei žirgą*, pasijutę* liuo- 
*u l>ės#s, pa-(spardydama Jus isz 
vežimo bla*zko?

■ Karvė vėl atsigulė. Jokūbas 
atsisėdo prie jos ir ėmė j# gloity 
Ii, lyg dėkavodams už tai, kad jį 
papenėjo. Teip g'oetant jam ir 
rankos truputį aj szilo, ir sztai už
ėjo jam ant misliea, kad prisi
glaudęs visa* prie karvė# jia vi-gi 
turės aniek tiek »z Itesnę nakvynę, 
negu ant gryno lauko. At-igulė, 
kaip rado geriau, padėjo galv# 
ant mi n kanto ir azilto teatmena ir, 
kadangi buvo labai nuvargę*, 
tuojairužmigo.

Laikas nuo laiko vienok turėjo 
pabusti su atszalusia nugara ar 
pilvu, žiūrint ant to, katra pusė 
nebuvo prie gyvulio priglausta. 
T#ayk vertės ant kilo* pusė*.idant 
sui-zildyti nut>xalu*i#j# pusę, ir 
vėl kietai miegojo.

Gaidžių giedojimą* aszbudino 
jį. Au»zo, lytus perstojo 
dangus nu*igiedr>jo.

(Toliau bus)

| We»tfalijoj, netoli GUdbeck, 
kautynėse “Graf Moltke” puolan 
ežios iaz v rszaua žemės užgriuvo 
6 darbininku?. Nežiūrint ant u- 
mai padarytų pasi.-tengimų gel
bėti užgriūtuos us, po ai ji 
rado viaua negyvus, vieni 

'užmu*zti puolanczių uolų, 
uitroszko dėlei aiokcsoro/

PajieNzkojimai.
Pajiesskau Domininko Moieiko*. kur* 

pabaigoj vasario (February) menesio at
važiavo isz Lietuvos in New Yorka, esia 
buvo komisijos sulaikyta* dėl neturėji
mo pinigu, bet vėliau tapo inleistaa in 
Amerika. Kur Jis apsistojo dabar! Jia 
pat* ar ka* kita* teiksis duoti iine ant 
adreso: Frank Petkų*.

44288. Wood 8t., Chicago, III.

Pajieszkau savo dėdės, Antano Ksara- 
gio, Kauno gub., Telssiu pav., Kontau- 
cziu parap , kaimo Pakmineju. 3 metai 
Amerikoj. Jia pats ar kas kitas teiksis 
duoti iine snt adreso:

Juozapas Caerniauskas,
10 W. 25-th 8t., Chicago, Iii.

(17-4)

. Pajieszkau savo brolio, Petro Sziuasio, 
Kauno gub.,Sziauliu pav., kaimo Molą- 
venų, pereita rudeni jis isxvaiiavo Ame
rikon, bet kur apsistojo nieko ' nežinau. 
Jis pats ar kas kitas teiksi* duoti iine 
aut adreso:

Miss. Vincenta Sziuszaite, 
4458 8. Wood 8t., Chicago, Dl.

Ass, Locija Allszauckiene pajieszkau 
savo brolio, Jeronimo Stankevicziaua,

' . ' . r«. F*®-
:almoJe*ue*. Jis neseniai isz

Atszaukinifts. i
„Lietuvos 

’ deucijoj
mino L ant paskalų nenorams pa
raižiau neteiriiig# žini# apie Ply- 
•moutho lietuvisžk# parapij# ir 
kun. J. Žilinsk#. Dabar vienog 
patyręs, kad tęs paskalos yra ne 
teismgcs, au apgailėjimu skubi
nuosi alazaukti taa nete:sybes 
prtaez ska t y tojus ir praszau Ply 
moutho lietuvisąkoa parapijos ir 

/-kun. J. Žilinsko man dovanoti, 
atleisti, kaip.ir mes atleidžiam 
aaviema kaltiems- X.
. [Korespondentai niekada ne 
turi remtis antpa-kaių. Lrikrasz- 

. criui reik a praneszti tik grynus 
faktus. Neteisingos koiesponden • 

> cijoa visada pagimdo bereikalin
gus ir negeiiitamua vaidus, oprie 
to žemina lygiai patį korespon 
dent#, kaip rir patalpinusį jo 
korespondencij# laikrasztį. Rd ]



Aukos ant Kankintiniu.
J. Taraila, Waterbury, Conn. pa

aukautus lietuviu per Dr. Želvienei 
prakalbas Kove4 diena ......5.70

Sitn. Kraujutaltis, Warden Clyffe, 
N.Y. ' .......................20

Brooklyno lietuviai laike diskusi
jų sumėtė ir prisiuntė per K. Bal- 
csiuna. .......... 200

Lietuviai Lavrrence, Mase, per Pilta- 
naviciiu.

Lietuvos sunu draugyste at savo pra

tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumo, kaip vei
kia ir tt- teipgi ai rasaymas tulu ligų. 
Knygele yra geros*- moksliuko* ver
tes..............*,................................  30c

Kaip apsiraiszkia gyvastis tmogous kū
ne? Naudinga mokslisska knygele 
parodo rasstu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas

kalbu .......... 2.50
Ant prakalbu Dr. T. Želvienės 2.70

J. Amanas * ......25
K. Gedemavycze .......... 35
T. Barlvardas “ ...........25
T. Žvingylas  25
A. Žitkevicse  25
J. Garbus  25
S. Viralą  25
J. Pauakarnys ......50
J. Kantra ,  25

*M. Koiukeviqąe. . * , * .......... 25
J. Zablackas’ ... 25
K. Liks * ......10
B. Birbi ko \ .......... 10
N. Baronas _ ’ i ........... 10
D. Svekla " / .......... 10
A. Dutnalakis  10
A. Misiūnaite  1°
J. Bartvardite .......10
J. Kartvardukas   10
M. Bartvardiene  10

turi gyvybe ir savo sveikme..,...15c. 
“Ne Gedai" arba baisus sapnas.......... 5c.
Paveikslai. Pasaka isz lietuviu gyveni

mo. .. .1................................................10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida)..... ,25c. 
Sugriautas Gyvenimas.......................... 5c.
Bzunadvokatis...............................  15c.
Bzvente 1-mosd. Gegules menuo, 1902 

m. Isaleido Lietuviszkoji Boclal-De- 
mokratu Partija. Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
les menuo dienos ir kaip ji buvo ssven 
cziamadarbininku 1902 metuose. ...5c 

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo- 
kintHAkorystes amato tegul nusiper
ka szia knygele, o joje ras gerus pa

Sykiu 9.10
Isz saios sumos skire 95 kankintiniams, 

o 4.10 mokslaeiviams.
Dr. Szliupas, Philadelphijo* lietuviu, 

nuo apvaiksscziojimo “paminėjimo 
Auszroa" .......... 3-30

Pnbt. Kliubas, Philadelphia isz savo 
skarbonkos ......51
8t. Zembrzyckas, Philadelphia. Pa...25

Buvo 425.07
Sykiu 9432.09

Aukos besituokiuanezial jaunuo
menei. 

“AUSZROS l>r-tesM fondas.
Sim. Kraujutaltis Warden Clyffe, 
N. Y. 0.20
Lietuvos Sunu Dr-te Newark, N.Y. 10.00 
Minersville, Pa lietuviai nuo pra

kalbu Dr. Saliupo prisiųsti per J.
Ramanauska 4.46

Lavrrence, Masa lietuviai per M.
Paltanavicziu 4.10

Dr. Szliupas, Philadelphijos lietii-
viu nuo apvaikszcziojimo ,,pami-
jimo Auszros" 3.39

St. Zembrzyckas,‘Philadelphia, Pa 0.25 
DrasJ. Szliupas 1.00

Buvo 284.95
Sykiu 308.35

mokinimus iszaiszkintus rasztu Ir pa
veikslais .........................  ....15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka pa nušyla M.
Radzevicsutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų.............50c.

Spėka ir Nedega jau issejo isz po spau
dos. Preke........ ........................... ,-91.50
Graliais drūtais apdarais..............92-00
Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 

Mužikėlis..................................................10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių............ 5c.
Vienakis.........................   5c.
Bestiality of Russian Czardom.......... 5c.
Auszra 1884 metu............. 11.00.
Austrą 1885 metu..............................91.00.
Kalendorius 1893 metu.................15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... ,5c. 
Žirgas ir Vaikas......................................30c.
Vaidila. Originaliszka novele. Parasze 

Karolius Jak... s.perspaustaisz,.Var
po“. Tilžėje. 1902. pusi. 15. Grali 
apysakėlė isz senovės lietuviu atsitiki
mu... ......... ................ ...........  15c

“Lietuvos” agentai.
t ALLKGAENY PA •

S. Dominaitia, 1436 Adams 8\

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolis, 213 Athens St.

NEW YORK. N. Y. 
Jonas Nujokas, 336 Broome st.

A. Lesniesrekis, 144 E.Houston St.

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

Ant. Aseviczius, *
30 So. Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y. 
Stanislowaa Rinkevriczius, 73 Grand st. 
K Balcziunas 256 Grand si.

• ELIZABETH, N J.
Jurg s Orini kai lis, 75. Wall st.

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

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 Even st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

PATAISYMAS.
Stoughtoniecziu aukos ant kankinti

niu ir mokSlaeiviu “Lietuvos" No. 10 
tapo pagarsintos nuo mano vardo, ka tu 
rijo būti pagarsintos nuo sekancziu ypa
tų:
A. Blanda  100
A. Rarsztikis  50
F. Miloezevskis  50
A. Blendiene ;  15
S. Japavonis .......... 10
B. Vaisa vilai te ......10
J. Ambrozaite .......... 10

Viso 2.45
Iszszios sumos skyrė jie SI.45ant kan

kintiniu ir 91.00 ant mokslaeiviu.
F. Miloezevskis.

Naujas Žodynas.
Žodynas lietuyiszkos ir angliszkos kal

bu, sulajsyths Antano Lalio,Cbicago,Ill.,
1902, turintis puslapiu 390, dabar yra
gatavas. Yra tai pirmoji dalie lietuvisz- 
kai-angliszko žodyno, kuri tai di
džiausia ir geriausia knyga isz 
visu su lyg sziot iszleistu lietuvisz- 
kai-angliszku žodynu. Rasite jame visus 
lietuvisžkus lodžius iszguldytus anglisz- 
koje kalboje ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kursi voms literoms prie ko
kio jis gramati ko* skyriaus priguli. Da
bar jau nebus vargo Iszsimokinti gerai 
angliszkai kalbėti, kadangi turite kny
ga. kurioje surinkti visi lietnviszki žo
džiai ir iszguldyti angliszkoje kalboje. 
Tik tas nemokės angliszkos kalbos kas 
tingee mokintieei, arba pasigailės 93 ant 
nusipirkimo szios knygos. Knyga turi 
formatą dideses musu Geografijos. Kie
tuose, gražaus mėlyno audimo apdaruose, 
ant nugaros iszspaustassidabrinėmis li
teromis jos titulas. Preke.................. 93.00

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendorius spaudimas Peterburge.. 15c
Naujausias ir geriausias kalendorius 

sudaug^geru pamokinimu spaudimas 
Tilžėje....”.................................................25c

Monu Knyga.
Dabar iszejo isz spaudos nauja monu 

knyga po varei u: Paslaptys Magijoa bei 
Spiritizmo szviešoje mokslo. Pagal sve
timus szaltinius lenkiszkai sutaisė F. J., 
lietuviszkai verte J. Laukis, Chicago, 111,
1903, pusi. 262. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudinee, nes 
nusipirkę szia knyga atrasite joje visas 
monu ir burtu paslaptis,suprasite jas,nes 
yra aiazkiai apraszytoe ir paveikslais pa
rodytos visos ju paslaptys ir budai j u da
rymo. Netik kad jas suprasite, bet no
rėdami ir patys tokius monus daryti isz 
jos iszsimokintite. Preke ...........50c

Pinigus siunskite ant adreso:
A. OLSZEVSKI, 

924 33-rd Bt., Chicago, 111.

WESTVILLE, ILL
V. S. Kreivėnas.

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

’ NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika, 11 E. Lawrellst.

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

PHILADELPHIA. PA
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.

“Lietuvos” aeliauianti agentai. 
Jurgis Kazakevnczia,
Juozas Petrikis,
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAli pas juos užsiraszyti ‘‘Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgo 
už tą paczią prekj kaip ir redakcijose.

“LlKTUVOe IsZL»8TUVB.

Orą Kai Ir Listuvlai nuo 1M Iki ItfOm. Parašau 1 
uogai leukisakus letorikua Ssmkalnta. las- 
v>tta “Tuvynos Mylėtoju lirauKyslee*’.—Yrs 
lai aprasrymas Lietuve* *u Lenkija sualvie- 
nvjlmo ir jo pasekme*. Caia alsaki*! yra ap
raišyto lenku politika kaip jie paaielgę su 

■letuvo* kunlgaikssnalalsi Kelstucalu. Vy- 
•utu ir kitais. įsa salos knygeles skaltyto- 

>-* alsaklal *upra*. ar lenku prletolyste yra 
mum* naudinga ar bledinga............ 1S<-

Lietuviu protėviai Mažojoje Aaijuje nno senovsc 
Iki jie pateko pj vaidila -yirau Paraaze L>* 
tuvo* Mylėtojas. Kn galurlicj puslapiu. 
Ir 4 dideles mapa*. parodsnozias vietos, kur 
reooveje gyveno lietuviu protėviai Aprotao 
•ieluviu padėjimą dar 800 motu prie** Kn»- 
aus gimimf..... .................................. SOc

klludaugla Lietuvos Karoline. 1* tori ožka* pa- 
veiksliu penkiuose aktuose. Lenklsakai pa- : 
rasao Julius Slovacki, lietuviszkai verte : 
Vincas Kapsas (liros Ku< .rks). Kamiu 
pa.klrta ypeiiugsi teatro mylėtojam*. Urte 

££rosiu SkerdynaAproszo ana balsu atsitikima 
kode INI m. maskoliai užpuolė ant bažuy- 
czios miestelyje Krežiu, mūsas, eaaude ir pjo
vė nekaltus žmoni*, iazgnove altorius ir už- 
pec*. ljo bažnyczla. Aiškiausiai aprašo 
to visa atsitikima............................. . ISc

Uetavisskas Lementurtus su notariels. kate
kizmais ir mlstranluru.. ................... ISc

Mokslas apie Žeme ir kitu* tvistus, ju bu.y ir 
pabatgs. A prasto kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; ka*
yra saule, žvaigžde*.m*uull*; kaip toli yra 
lu kito* ivalgžoee; ka* yra plian o*, kome
tos Ir kitos rotai matomos ivaisades. Su k) 
aatronomlszku abroaellu. turinti U6 pusią 
Bius. Y r* tai viunatlee knvga.-is* kurios 

krot žmogus gali apslizvieeU.... . . Vrte
Drūtuose, grožiuose apdaruose............ >1.00

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po...................... 52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,52fo 
Vinz 1000 rubliu, rublis po..............52|c

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

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

BIBLIJA.
Lietuviuką Biblija, vokizzkoma Uta- 

roms, aeno ir naujo iazstatytno drūtais 
gražiais apdarais puslapiu 1134, su pri- 
siuntimu 93 00. Abrozai Philadalelphi- 
joeskerdynes lietuviszkoje bainyežioje, 
su prisiuntimu vienas 30c., 2 ui 50ę.

Adresuokite:
J. PETRIKIS, 

1S14 Rose avė., Bcranton. Pa.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
Ar reikalau|i hiritl gsr, laikrodžli, lsnciug*ll, ži*dy. taikredl, armoniką, tkripką, rato- 
mą maiinuk* Ir visokiu kitų auksinių Ir sMabrtalu daiktų Tų viskų galite gauti dido- 
liam pasirinkimo pas mus Vitus daiktus rtsiunfilame i visus Amerikos miestus Ir 
miestelius savo kaltais. Mus prekės visada mažesnes ant 29* už kitų. Teip-gi dėl 
guodotinų Draugysčių padirbame ženklelius, (špilkai) padėtis Ir tt, darbų atliekam 
greitai ir gražiai. Kiekvienam prisiunčiam DYKAI mus didelį KATALIOGA su 194 pus
lapiais. kas tiktai prisius savo adresą Ir už 5 centus marke, dėl apmoheiimo 
pačio kaitų. Adresuokite teip:

DAMIJONAITIS & CO.,
3111 80. HAL8TED BT., CHICAGO, ILL.

Mano aptiekoje raudant GERIAUSI L1ETUV18ZKI DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir uisisenejusias liras

P RAS KAZJJMSRAS BUTKCVJCZJA 
spsclallstos moterų ir valu u Ilgu. Priima ligoniu* kssdisa nuo t iki 6 vai. po ptotu. Pas man* gau
site: Tikras Palaagos Trejas dšvyuagss. Aussk* Bromo Halsams, gydanti kosulį, siute* ir plaocsiu 
godima Ateikite ar nuvykite itotuvfsekal aat adreso: APTIEK A MAGISTRO FORMACIJŲ*.

D. GIACZO,
4556 8. Ashland Avo. terp 45 ir 46-toeul. Chicago* H.

FOTOGRAFIJOS.
Mano fotografiszka galeriįa Intai syta su naujausiais issradimo apara

tais, kasztuojancsiais 9700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo likriausipi ir gražiausiai ir visa savo damba gvauan- 
tvojv, o jeigu kam nors mano darbas nesi dabot u, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vesebu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem Jiem ir kitiem. Ateikite įiersi- 
tikrintl, o daugiau kitur neeisite.

J- P. RashhiNkaN, lietuvhzkaN fotu Kratas, 
3213 So. Morgan SL, Cbicigo 111. 1 Mokas nno lietnvisikos bunycilos.

State Medica! Dispensary,
66 E* VauBuren Street,

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Uteisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu telp, tai pamegvk matu naujai išrasta gy

duole turi iszezvstis galva Uuo pleiskanų, sutvir
tins pla< au suknia, sulaikyt tu įlinkima, vieton 
Užpuolusiu ataugins naujus. Kiekvienam duosi
me užtikrinime, ir jeigu ne padarys to ka sakomr, 
UI sugražinsime pinigu*. Szita gyduole yra kaip 
dėl vyra teip ir dėl moterų. Preke gl.oo bunka 
Gabia prisiųsti pppievizy dole'v prastoj gromatoj 
Th* Aalmator. SSOS Aubura Av Chicago, 11

HILLE’S F0T0GKAFA8,
34A2 8. Halsted Bt.

Suims putoto* Fotografija*; už tusia, tiku

$2.00
* -aaa.la* V K*}TM re>taJk Barte ■*«*.*>*

Naujas Iszi-adlniaa!
..Keen-Edgv" geriausiai iszgalaad* aisztpusf 

brilv, dviejose minutoes ir padaro plona* a*a- 
turni*. sena* britva* padaro kaip aaujumis ir 
yra gvarantuoto. kad aiekadoa aeapgaas. Ir kam 
mokėti po»5c u* vien, iszgalaadim, britvos, 
kada tzmotelio . Keen Kdg*“ užtenka aal keliu 
metu. Visi lareakla.. kurte reikalauja gera aaa- 
menu, gali but> iszgalfatais aat ..Kseo-Edgo.. 
nuo karto užlaiko savo asztrum, trissyk ilgiau* 
negu galandami kitokiu budu.

Yra tol daigia*, kuri* visur turu* vist,. Klek 
viena* vyra*, kuri* pats skutasi, be jo uoapaeu 
ir ktekvlenuose namuose ji* turi rusu*, aee yru 
teib pigu*, kad kiekviena* gali ji ai keli* centus 
nusipirkti Ir naudotis Kaštuoja tiktai Iže. l»z- 
klrpk s* it, apgarsini m, ir prtdejp *ž ISe. mar
kia prisiunak. o me* iszaiuaalme paeitu ir apmo
kėsime prisiuatim^

Ktaiunskito ui *3. markuly, o mes jum* tonai*- 
sime toakiazk, katalog, su paveikslai* britve., 
rems, perfuma. masziaukla drakavojamu Ir U. 
Galite sueaedyti daug pinigu pa* mua pirkdami. 
Mes gvsraaiuojanie savo pardavimu* Adresas: 

POLONI A MEBkHANDISK CO.
Dep. K.' w estfleld. Mato.

Linksma bus tavo namuose,
Jeigu nnaiplrit.i viena U mu»u H<>** M Baze 
*oz. Yra tai uyviass Ir naiaceta* *ratza- 
Užkas larroauTa*. duodamu daugiau link* 
■yt*«. ueug Staro užu y soti tuuotu. 
Ktekv tena* gali ant jo groji u. uiokalo uvrei- 
kia. ir maža* valkas mokė* ant jugrajyli Pir
kęs JĮ uu.id, vysi ilgini., jo baisa. Ju grajyja 
su viri KM! visokiu UM-ltadiju. ka pemaiy.lu 
draugv gauto damų *uražo. JI* gali buli var
tojamas bažuyėiojs. liksiu** giesmiuutou 
draugystė** ir visur prte darnu ir kuklų. Nuo 
vieno baliau* galima aunaktl visu, jo kaA 
tu* paroamdžiu. j| vieton l>aliau, muziko. Ji* 
■rafija visu* *>-uu* HiUiuus. marku, valei**. 
p>uL*. kadriliu*, operų uw lu.li)*. ir vėliau
sia* daina* Gallgtajyti nuolatal ta paėia m* 
liudija arba kas kart nauja. Gražioje skrynutė 
t kaštuoto tik 9«l <><». Pr»iu*k »<u. u rek 

n*m<Aė»i kada )Į atvež. Agenlal ant ju da 
fodideliu* pinigu*. Prisiūto Sc, <> gausi kata- 
itaga. Adresuok:

P. 0. Box 1179, Kei Yort Dept. 9.

D-ras A. L. Graicznnas,
167 W.18-thht., < hic*KOj_ IU.

Gydo v įso kas Ii ges be'skirtumo; vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* aut 
augaacziaus padėto adreso.

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicagoe 
in Scrantoo, Pa. pour,

411 Peii. m., Scrutoi, Pl
Gydo visokias liga* be tojrrtoa* ir viaka užlai

ko tvirtoje soslaptyje. VE tol lieto v lai. kerte 
Ūktai reikalauto ėsktortsskoe panelboe. tegul 
kreiptasi oaa tavo tauto* daktare. *a kanpom 
tavo prigimtoj*.kalboj* geli tas**skeu Ir gaaU 
visa rodą.

Lletavlal. aoriaGeji* esatį pag*lba par gro- 
matas. tos kita mieste, togai pUaai spręsto sav* 
dga, o tada gos* pagalba

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rasztai ir darbai. Apra- 
raazeA. J. Daubaras......>.......15c. 

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

Dede atvažiavo. Komedija viename ak
te. Draugystes užsiimanczios teatru 
loezimu tegul nusiperka szia knygele, 
o galės duoti nauja ir pilna juoku te
atre, kuris užganėdins gersusia publi 
ka. Yra tai graži komedija ir reika
lauja tiktai 6 ypatų jos perstaty
mai....................20c

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

Grabnycziu žvake. Graži pasaka. .5c. 
■Gyvenimodžiaugsmai. Pagal serą Džo

ną Lebboka sutaisė P. N. Tilžėje, 1902, 
pusi. 68 .........................................25c

Kas isz ko gyvena. Iszleido L. S. D. P.
Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus..............10c.

Kas reikia žinoti ir atminti kiekvienam 
darbininkui- Geri pamokinimai dar
bininkams.................... ....20c

Kur musu iszganymas? Knygele isto- 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latvio judėjimą*; Politiszkos 
partijos Czeki joje; Dabartine Lenkija 
ir joasiekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; 8ta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1......  ..25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze 8. M. Izzleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parody-

Knjgos sawos bįmiugos.
XZywi Ap»iirl»xktm*l 8*tete. aat karia tmo 

aea nnolatoa Stori, bet ju gerai nesuprasta; 
•a V sbroselisis. NaadingUuM ksygele ant 
iw;eto daaiSinojimui už ko darom Sol 
bai. griautmal, lieta* ir sniegu; ku jrrs 
debesiai ir ant ko jie laikosi. . .....  3Oc

Aritmetika. Knigs iszsitnokistnal rakandu.
Preke...,.................................  MSc

HYGIENA. Dakuriszka knyga arba mokslas 
spie eilaikymf sweikatos. isi kurios ga'i be 
pagalbos daktaro UzaigydvU nuo daugybos 
Ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, sei ku jf su atyda perekai- 
tjrs,pataikys apsisaugoti nuo tckstancziu vi
sokiu ligų, pataikys uSlatkytioueiybeje savę 
sveikata, pailginti savo amil ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke........................................................35o

k.pis turtu iszdirbltna. Paruie Sėbram; verte
8. M. Veikalu gvildenantis politiszkaja eko
nomija. Kokiais keliais Issidirba tortai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aut 
draugijos gyvenimo. ...............................3Sc

Ar vyskupu Valancziu j (Volanezauku) nebu
vo vilingu lietuvystes» Paruzyta kn. Demb- 
akio. IszJetsta kultais Susivvnyjlmo Liet. 
L*isv. Jua. tT poslapiai....!................ISc.

filologija ubą Mokslu apie Gyvus Dulktus 
Pagal prof. Nusbaumf. Sutaisė Szernu. Chi
cago, IU, 1S01. Puslapiu 147. Mokslu kokiu bodu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu Žemes, kaip 
jie vystui pradėjus nno mažu vabalėliu *a 
d sėjo iki paukszcziu Jvieriu Ir paties žmogaus. 
Su paveiksleis............. .. .4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. Panuz£ žmogus. Iszletdo 
T. M. D. Yra Ui baudžiavos istori> kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepė ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada Ir kaip Ūpo pa
naikinu..............   (Be

Dvyniai Vagiu. Paruze kun. Dembskia. Isz 
leido Susiv.Lietuviu Laisvamaniu Amerikoje. 
Su autoriaus paveiksiu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupes. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežutia delei 
kurių moteriszke Ūpo žemesne už vyriszkl 11 
paduoda rodykles ant jos pakėlimu..MOc

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonlų 
sekancziu gražių paaakaieziu: Atsisveikini- 
maa; — Vagis; — Kas Kaltas: — Gatvės vai
kai; — Paparczio Žiedas: — Miszko Sargas, 
— Signalas; — Keleivis......................... ISc

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gei- 
kie, Nalkovski Ir kitu*, suuise Szernas. Yra 
Ui naudingiausU isz visu suiygsziol Iszeju 
siu lietuvlszku knygų. Alszkiai ir supran- 
Umal apraszo visa musu žeme, jo* pavidala. 
Ciduma ir platuma, jo* kalnu*, ju vardu*, 
augizti. vulkanu* meUncziu* l*z*aves agni: 
ji kokiu žeme tluogsniu tusldeda. kur Ir 
kiek joje yru anglių, geležie*, aukso, drus 
kog Ir kita gerybių; kiek manu, ežeru, uplu, 
įu vardai, plotis. gy'U; koki kuriuose van- 
denjrs: suros, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki j uųee gyvūnai gyvena ir tt. Žeme apra- 
szyta, dalimis, Įsiskaitytos Vlado vleszpatys- 
lee, Karalystes, kunigaiksztystes, respuhi'- 
ku* Ir U. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
jo : koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai, pramones, iizdirbial ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyvsntoju. fabrike, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karaz- 
t’iai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
l’s kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele «x<> »llu. 
<80 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudlnta, su 71 paveikslėliais: mapu, gyvu- 
i<«* Ir tt..............................................fU-OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis litaroml* atspausti para- 
aaal ant nudaro* ir srono. Preke.. .$14 SO

I*s kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevfozlu, sutaisė 
Szernas, Chicago IU. 19C1 m. Puslapiu 7X 
Bu paveiksleleis........ .  SOc

Istorija Chicago* Lietuvis, ju y anodijų irkn. 
Kravczluno provasu laikraszcziu "Lietuve*' 
buvusi belandžio menesyje,1899m. 586 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kmocziuno, 
“Lietuvos'* iszleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicago* S.Jurgio Uetuviszko* bažnyczlos. 
Popieros apdarais....................  *k!.OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais
Ltulala..................................................... fa SO

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai moksllsa- 
kas apraszyma* apie yvalrlu* musu žemes au
gs ms.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavldaltf iki didžiausiu 
ir tobuliausio. 8u K paveikslėliu., IŽO pusla
piai ......    85c.

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L'ojp- 
Breseton rtttseen Lithuanle supieoze kun. V.

embskis....................................................... lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlny* Dro 

L. w*hlam. Isz angUsiko iszgulde kun. V. 
Dembakts.................................................ISc

Naujau*!* Llstusriszka* Sapt i n y kas, surinkta* 
ir suredit. isz daugel ssvetimtautiszku sapnl- 
Stu ir surėdytas pagal tikra Peniaakai 

iptisska aapninyka,—*u 110 atšakiu abro 
IU,—su apraszymu planetų ir paslapcziu 

kokias senove* žmones vartojo fnspejlmui 
a tai les—Geria u sol lazguldo visokius
sapnus..........................................  SOc

' .Apdarytas..........................  OSo

Vienatine Lietuviuką Aptiek* 
ChlcteKuje!

— Atkreipiame iietuvir atydęznt vie
natinės lietuviszkoz aptiekog Chicagoie, 
kurioje galima gauti visokį a* <y dykina 
ir žole* kokio* tiktai europėjizzkoM ap
linkose randasi ir ui pigesnę prekę negu 
kitose aptiekone. Czia galima lietuviu
kai auaikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
dakuriukę rodę dykai; ui rodos davimę 
mokeatiea nereikaUuja.

Teipgi tzioje aptiekoje gali gauti vi- 
aokit) lietuviszkn znygtj, abrozėlių. gra
liu su pavincziavonėmis popienj groma- 
toma ir tt. Teip pat gali gauti azifkortea 
fr paaiųsti pinigu* į krajtj, ir t, viaę gali
ma atlikti liėtuviizkoje kalboj*.

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

bainyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

Tlini lietivisiki Irtilne 
VALGOMU DAIKTU.

Pranešiu visiems ksd atidariau pirma 
tikrai lietuvisska krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip tai szvieėios ir ruki- 
tos mėsos ir visokiu rroseriszku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas doazras 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 ta ve ra irpiriau kaip kitur.

JONAS VALAUHKAM, 
lUCroKH BU, lt* m ton, Mmu.

LIETUYISZKALBANKA,
INSTEIGTA|1888m.

Siunczia pinigus in visassdali* svieto, 
parduoda laivakortes ant greieziausiu 
laivu, iszmaino pinigui pagal kuru. 
Adresą*: B. MAC’K,

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

NESKAITYK
JOHN’S HAIR GR0WER apželdina nupliku
sia* galva* naujai* ir tankiai* plaukai*. Pr. 81.00 
JOHN’S WART KILLER - n u gydo visiškai 
karpus ir nepalieka jokio ženklo. Preke......*c 
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per
simaino į vyr, ir vėl atsimaino. Tikra* stebuklą*. 
Pat* ir draugai nuslstebėslt pamaty ir nesuprasit 
kaip ta* pasidaro. Kur ka* pasisuka su žilu pa
veikslu tol krovos apstoja ir vien* per kito lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuojau*. Preke.... lOo 
GERIAUSI ŠTUKA— ant svieto yra pranyks
tanti bolįuke. Atidarai skoėiulloke. parodai vi
siem jog yra boliukė. uždarai, atidarai, o boliu- 
kės nėra. Gali atrasti kito kileniuįe ar kur tik 
nori. Gali duot į ranka* dėl peržiūrėjimo vi* ne
suseka Lengva nuveikti. Preke.............‘.....Ne

Jeigu turi skandejl- 
ma ir svaigimą gal
vos. skaudejima po 
krutinę, sanariti.nu- 
garos ir kryžiaus, re
umatizmą, sunk urna 
ant krutinės, nepa
prasta szirdie* pla
kimą. užyma ausyse 
ir galvoje, drebeli- 
nia ir valkszcziojl- 
ms kraujo, patncll- 
oa viduriu, bjaurius

ir baisius sapnus, sunkuma kojose, jeigu Užeina 
sėkla naktyje ar prie nusiszlapinlmo. jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu esi-nuvargę* rytmety}, 
esi baugu*, gėdingas, nusiminęs, jeigu lytiško* 
dalys yra nusllpneje, tai musu Et-zarno* Juosta 
praszalys visa* minėta* symptoma*. priduos mag
netizmu ir gjrvybe visam kunul, meile, tvirtuma 
ir linksmumą, sutvirtina nusllpnejuslas nervas; 
vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Szita Elektros J uosta nešiojasi ant gryno kūno ir 
turi stebuklinga gydanezi* galybe vinz minėtu 
kentejimu. Elektriką dabar vartoja ganiausi dak
tarai, nes kaelektrlka padaro tai to gyduole* ne- 
Instengia. Del geresnio paaiszkinimo Ir rodos ra
ižyk, indedama* marke, ant szlo adreso: 

John's Supply House,
3216 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galit*gaut vilgo, kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant zvieto randazi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, izpilku, kompasu, koleziku, 
visokiu muzikaliszku instrumentu, ar
monikų ir cilinderei dėl grajinamu ma- 
szinukiu. Maazinukea dėl raszymo gro- 
matu- Monu knyga ir visokios prietaiso* 
darymui petuku. Istoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj. Pui
kiu maldaknygių; dideliu ir mažu ir vi
sokiu abrozeĮiu. Puikiu popiern gremž
toms su pavinezevonems ir kvieiitoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigiu prlsius- 
kite užc marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite apraszyma visu naigtu Ir ju- 
prekes. Pas mane tavoraš-geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

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

AK REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozehu, gražiu su pa- 
ineziavonems rromatom* Popioru, dru 

kuojamu MaszinukiuY Ta*viska gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia rali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkisskas 
knygas kokios lik ant svieto- yra. Ka
ssyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szlfkortea? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji si ošti.'pinigus in kra)u! 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuvos rraakei- 
ja greieziausiai suvaikszezioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

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

Adresuok.
A. OLSZEWSKI.

D24 33-rdBt. Chicago 111.
Sub.Sta. OO.

AK SLENKA PLAUKAI? 
AK NOKI KAI) ANTPLL 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isuigydyti ir praszalinti 11- 
gaa, tegul kreipiui prie Europeiszke 
IVof. ir Dr. BRUNDZO8, o sa kurio ro
dą tukateneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal įo metode irhy- 
gtuiuka užsilaikyme ir ti.

Klausenti rodos per grotnatas adre
suokite teip:

J. M. BruiiilzM Co.
New York-A Brooklyn, U. 8. A.

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
rese ir už 2c. marke, mes prisiusime dy
kai, Lietuvtezka kniga, kurioj aiszkial 
iszguldinta, kaip iszsigydint nuo nervu 
ir viriszkonusilpnėjimo, chroniszku li
gų, gal vos, krutinės, strėnų, plaucziu.szir- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatiz
mo, szalczio, kosulio, dusulio, drebėjimo 
ranku ir kojų, szaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdanezio kvapo, puczku, 
karpu, nusideginimo, Inai pjovimo, sz u n- 
voeziu, kaip atsipratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iszsigidyt nuo niežulio ir 
užsikrecziamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raszykit 
itetuylszkai, lenkiszkai arba angliukai.

Adresuok teip:
PEOPLE8 8PECIALTY HOUSE, 
140 Canalport avė., Chicago,IU.

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad au atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randui visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
siu alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
uviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) mitingu, veseliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pu mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Balakie, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tel. Root 21.

PikninkaniN daria*
Ant ateinanezio pavauno bus pareng

tu puikus pikninkams^dartu. užimantis 
10 lotu, visu eieklrasapezviestu; didele 
szokiams platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarztand, bow- 
ling alley Ir daugybe (kitu zabovu. Isz 
viso Chicago* miesto galima privažiuo 
elevatorium arba 63 streetkariais už 5c 
Draugystes gali gauti savo ipikninkams 
szi nerta pigiau kaip- visur. Atsiszauk- 
kite pu (94—4)

PaulJKarecka, 
758—123-d st., West Pullman, III.

A I J^ig“ esate ,ilpnl ant kuns 
▼ *■ ar lytišku danu, teip Ju< ne

callte dlrbtte ar atliktle vyro priderytesiu, jeigu 
turite skaudejima nugaros ar kryžiaus, pu kruti 
ne. sunkuma ant krutinės, svaigimą ir skaudejl 
ma galvos, drebejima kūno, sąnariu skaudejima, 
geltonas pk-rnl**, puvimą ar runas gerklėj, puoli
mą plauku, jeigu negalite miegotie, turit rūpės 
ežius, l>aime, bjaurius sapnus, kraujo užnuedyjl- 
ma, jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga. 
Jeigu iszelna sėkla naktyje ar po nuiisilapinimui, 
tol tuojau* eikit arba rassyfclt pas

DR. B. M. ROSS,
A \ lT."f Ho. Clark Mtrect
SS A KERTE MONKOEST.

1 3?* T. CHICAGO, ILL.
jr. J kuris vra nuo visu pripažintas 

Chicago* pagarsėjusi speci- 
/ jalista Ir pasekminga gydytoja 

vyriazku liuJu
J° ofise kurte yra Inrengtaa 

s*Xw r.-S ju suvirai 120 metu
randasi konaujausl Instrumentai ir elektrtezkoe 
maszlno* su kuriu pagelba daraut egzaminus ant 
syk atranda žmogaus Ilga ir jot pradžia. Teipgi 
prte egzaminavimo naudoja X-ray mašina varto
jama dabar per profesorius rtiuue didžiausiuose 
Tlgonbucziuoae, su kuria gailina matytis per visa 
žmogau* kuna. Kiti daktarai netezgvde ju* dėlto 
kad neturi atsakanrzlo* praktikos Ir tam tikra 
Instrumentu dėl atradimo Ilgos. Daktaras H. M. 
ROSS vartoja savo gyduoles tezrasta* laike 20 
metu pasekmingos praktikos, kurios tukston- 
ežiam sugražino sveikata ant visados ir padare 
juos linksmais ir laimingais žmonėmis.'* KODĄ 
kožnam duoda DYKAI. Ofisas atidaryto* kas- 
ilen nuo 0 Iki 4. Panedello, Seredus, Ktnyozio* 
ir Bubnio* vakarute nuo 7 iki 8:Wl Nedai fotu nuo 
<0 ryto iki 1 po pietų.

Km isz zmerikiecziu nori gauti
“Darbininku Baisa”

Ir kitus prigulinezius Lietuviu 
Soc. Dem. Part. rMztus, siusti 
"Dar. Balsui" rankraszczius, pinigus ar 
turėti kilus kokius reikalus, tesikreipia 
su tuomi prie musu draugo,Miszeikos.

Adresas.: V. Miszeika,
95 Canaiport avė., Chieago, III.

The Work Co., Chicago.
Mes duosime gerai apmokama darba 

kiekvienam, kuri galėsi padaryti savo 
namuose nesugaiszdamM savojo laiko. 
Norimi ta darba gauti teiksis prisiųsti 
91.00 ir už 2c. marke prastoje gromatoje 
ogaus pilna informacija lietuviszkoje 
kalboje kaip ta darba nuveikti ir apart 
to gaus pilna tavoru skrynute vertes tos 
sumos. Adresuok:

THE W0RK C0.,
3324 8. Halsted Bt., ChicaffO,UI.

(10-4)

nerviško, urinarilko ar lytiško silpnu
mo ar. suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikm* nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 

jlingumM kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu

, mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančiu pūslę? Ar turi tankų norą 
šlapimiesi? Ar pradėjimo Ir baigi
mo Šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik peršne- 

į kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
tpecijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
galba ir išgydymo yra galimu, mer 
sugražinsime tau sveikatą.

1 Syk. Tavo gromatoa bu# ullzikytoi
Prakalba Į jaunus vyrus. polaptyje, ir apart m UI daktarų nie- 

Jeigu kągalimaapgaileatauu tai tą. kito nežinot kad rašei ir ką rašei.
kur. vaikščioja diena po dienai iinZ | lUšyk be baimė., apokyk via, tei.y- 
dam. esF kaitų papildymo bjaurių bę apie ovj, apie ovo būdą, o mė# 
papročiTjattodamo kad jo apėjimai poaky.ime ką turį daryti. Me. netik 
poakoja jam gėdingą tetorija jo grie- kad užsiėmime tavo polaptybe., bet 

f dar padėaime tau jo užmiršt!.

Mes metome dyg.tančius bjaurumu# Li«« ,uo|,u* *
nelikusių papročių, nereikalaujame 91**!****- 
todėl nė šnekėti apie .ymptomo ir jų 
prieiotla. Ju. jau žinot. Mes eome 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to Spccijaiiškas prakalbėjimas j 
kalio, žinai, bet kada doieksi galą, j *****>•■•
to priguli nuo palies. pUS-amŽIR US Vy U

Tu esi dar pavasaryje gyvotie., 1 Ar pat. eai apkrauta, nereikaiin- 

todėl negali buli auka nyk.iančm. : <*<• •p.»oknlJmatfc? Ar užgavo tavj 
vilties, nvkstančio. laimės, ir žiūrite kv.Humai perml^im-i. išdykumą 

ant tamsio, ateities, neturinčios vy
riškos garbės. oAurinču* paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi peruergėjinfoT ir geros rodos ir 
tuojaus j ieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tuksiančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžži, ir saulės švieo vėl 
giedrei tau šviesti, norą dabar esi jx> 
tamsiu debesiu slėgiamas.

Atminkit jog svieto mažai apstoja 
apie mažgales ir pusilpaėjusio y pa
las. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag- 
netiškų vyrų. |*r kurių nervo ma
žiausio doUytėjimo perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko ką tik gamta ir amato padarė ga
lite* ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos, mes eome dyk ūmo. persižagimo negamtiškų
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilga* SpecijaliŠkftS prikalbėjimas veikmių, nusilpninančių nu bėgimų, 
tyrinėjimo išmokino mus pažinti . uurlic genito-urmariškų erzinimu, negero
žmonių Ilgo ir jo gydyti. Mes ! hPySeniUS VyFUS. išlavinimo ar puatyjimo reikalingų 
norėtume su Tamista ssabiškai pasi- Ar jūsų nervų sistema yra ateakan- organų, turinčių silpno lytiško kūno 
šnekėti, b*l j«ighįnegali ateiti, tai ra- čiatn stiprume? Ar eai iiuoao nuo dalis, netinkančio apaivedimui.

ar apėtneižimai? Ar jauti nualatai 
didinautiesi negalėj i mę. kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis* Ar pūslė prte mažiausio susijudi
nimo duoda nurę nusi&lapinimo. bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus įxveikale siūlių nubėgi mus' 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 

; turi dręsę ir prulę su savim? Ar juo* 
visados gali Įiaiauktie aut pareikala
vimo? Areni toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakau t is kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasi rodą vyk su mumis; MMe'į 
esame specijalislai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktikę daryti.

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gy dome jo atokančiai ir dėl
to mums sekasi išgydytu Mpsųprak
tika ir obaervacija yra Midi 14 ir pa 
mokinanti. Mes turime platų ištyri
nėjimą ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 

• privaliukų ir ypatiškų vyriškų ligų.
Mes trokštame sueit ar susirašyti 

su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvoiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sio ligas, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo.

Pirmu R Adu nvtfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
Illllld RuUd v J Edi. nefcasztuos, 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 BŪREN ui.
(nejimas per OO E. Van Buren Street,

Ar žinote Lietuviai?!
JUOZAS CHASNA

užlaiko geriausia Sali u na viom E 8t. 
Ix>uis'e, kur gelite gauti geriausio Alaus 
Degtine* ir Cigaru pirmos kliasos.

Teipgi siunczia pinigus in viso dalis 
svieto, parduodu szifkorte* ant visu lini- 
i u, pigiai ir greitai. Todėl kokiame ret

ai* kreipkite* lik pa* ovo tautieti,
J. CHABNA, 

54K N. 3r<l St.. E. St.Louin, III.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodounoms taatiszkocns ir baž

nytinėm, Draugystėms tezdirb*:- 
Ksruns*, Amerikoaiszkan 
Weli«wan, Szarpas, Jaos- 
tas, Ktikardat*. Ženkleli a n. 
Kepure* ir dėl Marazalkn

darbo butu priderančiai atlikto ir tuom suszelpti *awo tantete, paveskite ji tikrat 
hctuwaiti&i9 * s

T. ANDRUSZEVVICZ « C0.
115 W. DiVision St, Chicago, III.

Goodotinietns Kunigam* is/dir*

eytiniM paredas. Vteoki dari* at
lieka arttstts/kai in laiką.

Norėdamos guodotimis Dr tes. 
arba guodouni kunigai, kad Jum

SERGANTIEMS
GvarantuoĮams pilna iugytlyma.

Pasekmingiausiai gydau vįMėcias paslėpt*, 
Ir paviršine, lig** kaip antai liga, szirdie*, 
planeliu, inksto. pilvK gabu* e k sudėjimas, 
silpna atminti, dvaslssk* nusilplm*. lyttezkaa 
silpnybes, szleivuma. sutinime, veži, blykszle 
pas moterį*, kraujavioia Ir «.. nervu ligas, po
dagra. reumatizme dusinime. i«ralyžiu ir tt. 
Praszžlinu gumba*, gydau gtmdvmo ligas, vi
sokiu* sutinimus etc. Nerviška, ligas gydau

nuodi jimu,, odo* litras. M-men, bėgimą, žaiz
da, gerkle] Ir tHirooj. a«*yj. akyse ir au»vse, 
netekime vyriėktimn. (yrilu nusilpnėjimą ir tt. 
gvdau kuopasekmlngisusial ir Svarin
tuoju Fiina iszjydyntz Chro* 
niszkos ligos »r* mano ar 
llszktimti. Gyv»fctobrlo nevarto! 
dugnu, tezegzaminavlma* ligonio ir J 
dymas— tai yra mano pridery ste.

DR. LANDĖS
Sz pi tolini* *T>ec lai tetos. 

134 E. 24-ts ui., kampas Lsxlngtofl 
NEW YORK.

Valandos: nno 9 ryto tk< 8 vakare. Nedeliom* 
nuo 8 ryto 11Q 4 po pietų. ,

Negalinti asabteikal atsilankyti, gali para- 
szytl tatezka; būtinai reikalaujame pacijento 
Intetlkejimo. ;

Sineku visokiose ksJbore. Taria praktika 
Lebsnon Bellevue Ppst Oraduate ūntverelty 
HospitoL Direktorių* Mediclntezko InsUtuto.

Deimanto Elektrikus Kryžius
Jis teipgi vadinama* M ol

to Kryžiumi, terasta* Austrijo
je prie* Iretetų m*«, ir tuojau, 
tapo vartojama* Pra*uu*e. 
Prancūzijoje, bk and i u vijoje 
ir kitose Europos vieėpatysto- 
•e kaipo veista* nuo reumatiz
me ir kitokiu ii**t-

Deimanto elektriMca* kry
žių* gydo: reumatizmą, neū 

I rabtOV kryžiau* skaudėjime. 
I viOurių skaudėjimu*. «ilpnu-

I
to. nuomtrtnį. užkrėtimą 
ujo, nekieta lojimą, stoką 
apetito ir vidurių skaudėjimą*.
Lengvumą pajaučia no ke

lių adynų. kartai, po kelių die- 
. nu. Szi kryžių privalo 
I neėioti diena D naktį ant Kilki- 
1 nto tnlurello ai,įkabinę, ant 

kaklo teip, kad kryžiui kerotų 
Į sulyg duobutė, po kratine at- 
I grpžta, mėlvnaje pu 
| NEW ORLF.AN 

klų elektriikų krvžt 
greičiausiai. SĖSI

Prtelųsk S1.C0 per ezpree* si 
paėto Mooey Orderi, arba re<ls 
motoje FTnmatoje. o įneš prteių.l 
me Deimanto F.lektriAk* Kryžių 
DYKAI. C kryžių, gauti ažKitt

Tukvtanėiu* padėka vonių rau
name ano ypatų MhlaidžIusliĮ s* 
parellia Aio kryžiaus. Žemiau* pa-

kabinimui syki ant dienu* reikto 
kryžių Įmerkti į va*aroėiltį nBtn

suro nuo 12-20 sykių yra 
lis. Geresnio vaisto už S

NKIV ORLF.ANS. LA. L lepo* IK 1902 Guodotin, Pene'— čia prisiunėiame Jumte 16.00 ant pe*- 
**-^-**- —Įiu pirmlati, gautiejie kryžiai gydo stebuklingi i. Meldžiame žino* pcteiųttfc** 
------------ -------- >RYS HF.NF.DIKTINKOS. 28M Doaphlne st.. New Orte***, La.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO8S CO.,
3 06 HILWAUKEE AVE-, Dsp’t <7; CHICAGO, ILL

•eu pagelta geriausiu efektrtezku prietaisu.

Ljrttanlra daliu ligaa

tezgy-

F.PBradchulis
. Attorney and Counselor atLai.
Cbunber of Commorce Bldį. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Wohtagton sis.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wientntelis lietuwya adwokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos ozlon Amerikoj. 
Weda prowo kaip >ciwiliszkM teip ir 
kriminallazko irisuose suduose.
Hm. 168 W18tih Cor. Union Bt.

Telephone Canal 484.

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

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

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

Buce, to Kelpacb, Norrlko & Co.

Kauno gub. Szauliu pawieto.

» MARJA DOWIATT
| 723 W. 18th Street

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefoną*: Canal 78.
Telefonu galima in kiekvieno*

aptiekoa.
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