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> Politiszkos žinios.

Amerika.
Žmonėms Amerikoj jau 

nusibodo prezidento paskirtų 
........ ... įai nusidė-

Preziden- 
sija jau be- 

į veik nuo metų tyrinėja nusi
dėjimus pačto; urėdninkų, 
bet visuomenė .visgi nežino 

*" visų prigavysčiįų, kokias ko
misija susekė. iNeįstabu to
dėl; jeigu Wi 
nate ir kongi

1 , riai tokį tirii 
k tautai daug pinigų kaštuoja,
Įr palaikė ui neatąakantį. Kad

jis neatsakantis; kiti tą mato 
nuo seniai. Ką] tas kalto nei 

pačto už- 
urėdinkų

komisijų tiri nė j: 
jimų urėdninkt 
to paskirta kod

ingtono sena- 
» tūli * sona
tiną, nore jie 

veizdoj ne gražus urėdinkų 
darbai, parsidafimai traukė
si pe't metų eilės,. tai už tai 
visuomenė tujif tiesą apkal- 

perdėtinius, 
bojo. Tuom

kosi nutarta

iš tautos te

tinti ir pačto 
kad jie ne di 
tarpu nusidėjinų jieško vir
šininkų pačto paskirta komi
sija. Senate Ii

- pareikalauti vi bu tirinėjimo 
aktų; ant tolii.u tirinėjimu 
nusidėjimų nori užsiimti ko
misija paskirta
prezentantų, taigi iš sąnarių 
kongreso ir senato. Gal prezi
dentui tas ir ne 
jis turės pasidi oti tautos re
prezentantų reikalavimams.

patikti, bet

pasiduoti tautoė reprezentan
tu reikalavimams, kurie mat

apimtuose apskrituose štete 
Calorado: sodina nuo laivų 
jurininkus eu ginklais, kur 
tik užsimano.

Gyvenanti prie Panamos 
sausžemio indijonai, kurie ži
no visus perėjimus kalnuose 
į Panamą, ne prilaukus ame
rikonams, nesiduoda papirk
ti. Jie žada tais perėjimais 
pervesti Columbijos karei
vius į Panamą, jeigu užgim
tų kare. Tokiu budu siunti
mo kariu menės į atsiskyrusią 
provinciją stovinti pertuose 
Amerikos kariški ‘ laivai ne 
galėtų stabdyti. Karėse pa
prastai gyventojų prilanko
mas dvygubai padidina ka
riaujančio pajiegas, o ne pri-' 
lauk ūmas ir didžiausias silp
nina.

Kas vienog užgims iš da
bartinių tųsynių milžiniškų 
Suvienytų Valstijų su turin
čia vos tiek gyventojų kąNew 
York su Brooklynu Columbi- 
ja, dar vis nežinia. Jeigu 
sykį užgims karė, ji teip 
greit ne pasibaigs, kaip pas
kutinė išpaniškoji. Nuola
tinėse revoliucijose Columbi- 
jos gyventojai priprato prie 
karės, jie ją moka vesti ir be 
pinigų. Suvienytoms Val
stijoms karė kaštuotų daug, o 
didelės naudos nė iš perga
lės ne ištrauktų, užsipelny
tų tik dar didesnį neužsitikė- 
jimą pietinės Amerikos re- 
publikų; j

Rytine Azija.
rtinėe Azijos po >no-

vy Krai,” išleidžiamas Porte 
Arthuro caro vietininko, ad
mirolo Aleksiėjevo, kviečia 
visas Europos ir Amerikos 
tautas susijungti į vieną ryšį 
prieš mongoliškas viešpaty
stes -Japoniją irChinus. Tei
sybė, Europos ir Amerikos 
tautoms gal ir negeistinu bū
ti per didelis suaidrutinimas 
mongoliškų tautų, bet.jams 
dar mažiau geistinu yra per 
didelis suaidrutinimas Mas- 
kolijos. Ir laisvė ir civiliza
cija Japonijoj visgi augščiau 
stovi negu Maskolijoj; Azijoj 
terp nuožmių, verguvėj pa
skendusių tautų, Maskollja 
rods pakelia kiek civilizaciją, 
bet Europoj, kur tautos 
augščiau pasikėlė, Maskolija 
yra svarbiausia civilizacijos 
naikintoja ir stabdytoje. CL- 
vilzaciją Azijoj, jeigu tik 
apie tai eina, Japonija gali 
greičiau pakelti negu Masko- 
Uja. Šiuom kartu Europos 
tautoms didesnis pevojus ga
li grėsti nuo per daug susi- 
dr u tinusios Maskolijos negu 
nuo Japonijos. Todėl ir ka
rėj daugiau bus simpatizuo
jančių su Japonija negu su 
Maskolija. Kurgi Maskoli- 
ja Europoj pakėlė civilizaci
ją? Lenkijoj ir Lietuvoj ją 
nupuldė ir dabar caro val
džios nieko ne randa svarbes
nio, kaip visoms keturioms 
priešintiesi šitų kraštų pasi
kėlimui. Tas vien Maskoli- 
jai gali pritarti ir geisti dar 
didesnio jos susidrutiuimo, 

stotų Japonijos pusėj, mas
koliai užims Chinų sostapilę.

Apie įsiveržusius per r ube* 
žiu į Tibetą anglijonus nie
ko ne girdėt; jie, turbut, ne 
toli nuo rubežiaus nuėjo.

Vidurinė ir pietinė 
Amerika.

Nė viena republikos San 
Domingo revoliucijonierių 
dalis ne gali pasigirti, kad 
ant kitos butų viršų paėmus. 
Kods rando kariumenė užė
mė atgal pirma revoliucijo- 
nierių užimtus kelis mažus 
miestelius, bet tas nerodo, 
dar, kad randas butų įgavęs 
didesnes pajiegas: rando ka
reiviai užėmė tuos miestelius 
be mūšio, kada iš jų pasi
traukė revoliucijonieriai.

Aplink miestą San Domin
go pereitos nedėlios dieną 
traukėsi smarkus mūšiai. 
Revoliucijonieriai iš savo ka- 
nnolių bombordavo miestą. 
Šūviai pagadino daug triobų, 
viena bomba ezpliodavo ne
toli Amerikos ambasados, bet 
triobos ambasados neužgavo. 
Daug simpatizuojančių su 
revoliucijonieriais ypatų sua
reštavo. Miestas gali gin
ties! ilgai, nors jis revoliuci- 
jonierių lai v y nes apstotas ir 
nuo jūrių, kadangi maisto 
ne trūksta.

Kada čia pasibaigs kraujo 
praliejimai, nieks dabar ne 
gal žinoti. Nuolatinės revo
liucijos kada nors suteiks 
Suvienytoms Valstijoms pro
ga užimti visa sala San Do>

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Ant Špitolinės ulyčios, 

prie namų nr. 47, rado be ža
do gulintį 37 metų 8. Voini- 
lovičą, tarną tarnaujančių 
ant geležinkelių draugystės. 
Nugabeno jį į Savič ligon- 
butį, kurio daktarai pripa
žino, jog Voinilovič nunuo- 
dintas. Prie jo policijantas 
rado butelį su likučiais su- 
tarpintų degtinėj briežiukų 
galvučių. Atgaivintas, jis 
papasakojo, jog jį pavaišino 
degtine koksai pažįstamas, 
bet jo pravardės jis nežino. 
Pasakojimui tokiam vienog 
audžia tirinėtojas netiki, lai
ko tą už išmislą.

Vilniuje * rengiasi statyti 
naują teatrą ant 1000 sėdy
nių, kuriame duodami butų 
ypač operų perstatymai. Te
atras bus ant vietos dabarti
nio mažojo teatro, kuris bus 
sugriautas. Naujas teatras 
kaštuos 300000 rabi.

Seni Vilniaus amatininkų 
cechai likosi panaikinti; jų 
turtus Įterdavė miestui. Šį
met, adventuose, kaip tai bu 
davo kitais metais, kliaučiai 
ir mėsininkai užsimanė už
pirkti rarotų mišias ir parei
kalavo nuo miesto ant to 
mierio pinigų iš perimtų nuo 
šitų amatų cechų. Miestas 
atsisakė duoti 
nigus.
rengiasi

kraustyti čianykščią pavie- 
čio kasą, bet tas nepasisekė. 
Vagilius pajuto kasos buch- 
halteris ir jie, supratę, kad 
pajuto atsilankymą, stengėsi 
pabėgti, bet jau kasa buvo 
apstota kareivi^. Tokiu bu
du visi trįs vagiliai likosi su
imti ir sėdi jau Lydos kalėji
me.

Iš Gervčtų, Vilniaus gub.
Likosi čia išstatyta nauja 

katalikiška bažnyčia pagal 
plianą VilniausŠv. Jono baž- 
nyčios. Bažnyčia čia buvo 
labai reikalinga. Statymas 
traukėsi per tris metus. Nau- 
ja bažnyčia su visu užganė 
dina parapijos reikalus.

iš Ašmenų, Vilniaus gub.
Užstojus žiemai, šitose ap

linkinėse pasitaiko visokių 
vagy etų daugiau, negu pa
prastai; vagia labiausiai 
valgio produktus, matyt kų 
žmonėms trūksta; aplen
kia vienog arklių ir kitokių 
naminių gyvulių. Vienam 
dvarponiui neseniai pavogė 
šešias karves.* Jų, turbut.ne 
vedė ant pardavimo, bet ant 
maisto, pavogę, paplovė. 

■ ■ ‘
Iš Lietuviško Minsko.
Ant užmanymo Kauno 

Žemdirbių Dr-tės, kas metą, 
kur nors Lietuvoj, bus pa
rengiami susivažiavimai de- 

mai. Žuvininkystė, ne pai
sant ant daugybės ežerų ir 
kitokių vandenų, kas metą 
puola žemyn; pelnas iš bičių 
nuo 1895 m. sumažėjo ant 
pusės to, ką ūkininkai iŠ to 
pirmiaus turėjo.

Apskritai, ūkininkų padė
jimas eina niekyn ir per tai 
daugybė ūkininkų apleidžia 
kaimus ir traukia į miestus 
ant uždarbių.

Iš Rygos.
Maskoliško vidaus miniate- 

rio padavadyjimu likosi ant 8 
mėnesių sustabdytas išleidi
nėjimas išeinančio Rygoj 
latviško laikraščio ,,Deenas 
Lapa.” Laikraštis vienog tas 
išeina po cenzūros prižiūra, 
jis gali talpinti tik tą, ką 
cenzorius daleidžia. Tai už 
ką gali bausti ministeria? Nu
penėti žmonių prakaitu caro 
tarnai mat ant nieko ne pai
so, stabdo ir kvailiausiais bu
dais besiplatinimą apšvieti
mo*.

1 d. gruodžio pereitų metų 
Rygoj, pistonų dirbtuvėse 
Celier ir Bellot atsitiko bai
si espliozija. Dvi dirbtuvių 
dalys likosi su visu išgriau
tos. Ezpliozijos keturi dar
bininkai likosi užmušti, o 
trįs sužeisti. Nuo ko atsiti
ko ezpliozija, tikrai nežinia. 
Kada ji atrftiko, dar darbas 
dirbtuvėj ne buvo prisidėjęs.

Žieminiai javai.
Kaip garsina maskoliška 

žemdirbystės ministerija, žie
miniai javai Lietuvoj sužėlė 
gerai, geriausiai išrodo jie 
Latvijoj, o iš dalies gražia? 
jie išrodo ir didesnėj dalyj 
Lietuvos. Jeigu nieko neti- Į 
keto ne bus pa vasary j ir jei
gu vasara bus teiposgi gera, 
galima laukti Lietuvoj gero 
žieminių javų užderejimo, 
kas yra reikalingu, kadangi ’ 
pereituose metuose javai tie 
musų tėvynėj užderėjo ne 
geriausiai.

Naujas vandeninis kelias.
Kaip paduoda Peterburgo 

maskoliški laikraščiai, mas
koliška kelių ministerija ap 
dirbo jau projektą sujungi
mo Nemuno su Viela teip, 
kad botai iš Nemuno galėtų 
plaukti į Vielą, o ją tiesiog Į 
Varžavą, Kriokavą arba Ge- 
daniją, Prusnose. Darbus 
ant sujungimo šitų upių ka
nalais ketina pradėti rudenį 
šių metų, kaip tik kelių mi
nisterija išgaus reikalingus 
ant to pinigus.

Žemiški načelninkal Lie
tuvoj.

Pereitame „Lietuvos” nu
mery! mes pagarsinome dalį 
paskirtų į Lietuvą naujų šni- 
pukų arba teip vadinamų že
miškų načėlninkų, dabar pa
duodame pravardes likusių 
TT*’’— jeneral-gnbernato-
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B-— kapitonas S. Rindin, 4oje 
f " Vlad. Jermakov, Goję — N. 
i von Olderogv, Toje — Konet. 
F de Lorazi. Raseinių pa v.

2. dalyj — Mich. Mordvinov, 
r Soje — Friedrich Bchultz, 8- 

. oje—Vlad. Nakurnoi - Cho- 
menko.

Iš Prūsų Lietuvos.
15 d. gruodžio, lygiai Prū

sų kaip ir maskoliškoj Lietu
voj, ant dangaus buvo ma
tyt šiaurės šviesa, pasirody
mą kurios Lietuvoj žmones 
laiko už ženklą karių ir viso
kių. žmonės kankinančių ne
laimių. Suprantama, kad 

» šiaurės šviesa pati nė gali nė 
karių, nė nelaimių pagimdy
ti, nors jos pasirodymas iš- 
tikro kartais susibėga su di
desnėms karėms. Šiaurės 
Šviesa Lietuvoj buvo matoma 
laike pasikėlimo lenkų 1863 
m., o didžiausia ji buvo 
laike didžiosios karės terp 
Prancūzijos ir Vokietijos 18- 
71 m. •

Kaip paduoda Tilžės „Nau
ja Lietuviška Ceitunga,” 
pelkėj netoli Požingių, Klai- 

u pėdos pavietyj, rado sušalu
si 7 metų sūnų ūkininko Ku- 
nasto. Matyt vaikas, čiuži
nėdamas ant šėnučių, par
puolęs, prisitrenkė ir sušalo.

Netoli Rusnės, ūkininkas 
Takelis iš Šiškrantės pamatė 
durnus besiveržiančius per

. stogą savo namų. Su šeimy
nos pagelba jam pasisekė ug
nį užgesinti. Kaip pasirodė, 
ugnis buvo tyčia nžkrėsfa. 
Kas tą padarė, nežinia.

Ūkininkai Palmonų kaimo 
ant lauko pagavo palaidą 
mešką su rinke nosy j. Ant 
kelio rado paskui negyvą 
meškininką, matyt staiga pa-j 
simirusį. Nuo ko jis pasimi
rė, nežinia. Ką dažys su pa
gauta meška, nežinia.

AplinkinėseŠilininkų, teip 
kaip Australijoj, prisiveisė 
po laukus daugybė triušių, 
kurie daug blėdies laukams 

i dabar

Ssalcsiai.
N«w York. Rytiniuose štetuose 

servdoj pereitos sanvaitės buvo di
džiausi šią žiemą Šalčiai; tūluose 
kraštuose Farenheito termometras 
rodė net 40° žemiau sero, taigi bu
vo toki šalčiai, koki tik .Siberijoj 
ir Alaskoj pasitaiko. Geležin
kelių trukiai pasivėlino ateiti į pa
skirtą vietą. Upės ant syk užšalo.

Japouierzlai grįžta namon.
Los Angelos, Cal. Gruodžio 

mėnesyj vien iŠ Californijos 1000 
japoniečių iškeliavo į savo tėvynę 
su mieriu pastoti į kariumenę. Gy
venanti Amerikoj japoniečiai laiko 
karę Japonijos su Maskolija už ne
išvengiamą ir su noru keliauja į tė
vynę, ant gynimo jos reikalų nuo 
maskolių.

Priesz gumoH kramtymą
Boston, Mass. ČianykŠčiai mo

kyklų perdėtiniai pradėjo smarkią 
kovą šu mokintojoms turinčioms 
paprotį kramtyti ir čiulbti gumą. 
Čia rengiasi išduoti padavadyjimą, 
uždraudžiantį mokintojoms kram
tyti gumą. Iš tikro kramtymas yra 
tai biaurus paprotys.

Paskendo laivas. į 
Seaftle, Wash. Washingtono 
pakrantėse paskendo garlaivys 
Clailon su buvusiais žmonėms. 
Ant šito garlaivio buvs 40 pasažie- 
rių ir 80 jurininkų ir tarnų. Iš jų 
55 prigėrė, 31 išsigelbėjo.

Prlesztvauinio driežo kaulai.
Šiaurinės Californijos kalnuose 

rado vieną skeletą iki Šiol nepažįs
tamo prieštvaninio driežo. Driežas 
tas turėjo 7 pėdas ilgio. Praminė 
jį vardu Tbatlatosaurus.

Kvaila boba.
Topeka, Kans. Blaivystės 

tintoja Blanche Briar su kirviu įsi
veržė į čianykštį šteto rūmą ir su
kapojo brangų kybantį ant sie&os 
abrozdą tik todėl, kad jį padova
nojo Št. Louls, alaus leidėjas. Be
protė boba likosi suareštuota. *

pla-

Nelaimei* aut geležiu keliu.
Kansas City, Mo. Ant Rock 

Isįand geležinkelio,netoli \Villard, 
susimušė pasažierinis trūkis su ve
žančiu galvijus. Prie to 17 ypatų 
likosi užmuštų, o beveik visi pasa- 
žieriai tapo sunkiau ar lengviau su- 
žeisti: terp sužeistų yra ir mirtinai 
sužeisti.

Deadwood, S. D. Ant Burling
ton geležinkelio, netoli Rockford,

T Pittsburo, Pa. Paskutinėse 
dviejose sanvaitėse, 40.000 darbi
ninkų, neturinčių darbo dėl uždą- I 
rymo dirbtuvių, vėl turi už- < 
darbį, prasidėjus darbams pirmiau 
uždarytose dirbtuvėse; daugiausiai 
darbininkų patilpo pradėjusiose 
vėl dirbti geležies ir plieno dirbtu
vėse.

1 Bloomington, III. Traukia
si čia dar vis tarnaujančių ant strit- 
karių Štraikai. Miestas negauna 
ant vietos policistų dabojimui ka
rų, o šerifas pagelbininkų. Matyt 
gyventojai čia pritaria tarnaujan
tiems.

1 South Chicago, III. čianykš- 
čiose dirbtuvėse Illinois Steel Co. 
nuo panedėlio prasidėjo darbai. 
Prie darbo patilpo 1800 darbinin
kų. Dirbtuvės tos buvo uždarytos, 
jose nedirbo nuo kelių sanvaičių.

r New Yor. Laike susirinkimo 
housesmiths unijos, Teutonia 
Assembly rūme, expliodavo neži
nia keno pamesta bomba: menąj. 
kad ją pametė unijos priešininkai.

r Sharon, Pa. Darbininkai 
ČiapykŠčių plieno liejinyčių susitai
kė su darbdaviais ir per tai štrai- 
kus galima laikyti už pabaigtus.

Chicago, III. Dirbtuvės Il
linois Steel Co.,ant Wabansia ui., 
pagarsino, jog numažina darbinin
kų algas ant 10%.

•T Homesteaii, Pa. Darbininkai 
Carnegie’o dirbtuvėse rengiasi 
štraikuoti, kadangi jiems numažino 
algas.

* Joliet, III. Prasidėjo dar
bai čianykščiose Illinois Steel Co. 
dirbtuvėse, 3000 darbininkų rado 
jose darbą.

r Chicago, III. Plieno dirbtu
vėse Illinois Steel Co. numažino 
algas visų darbininkų ir tarnaujan
čių.

Lygintojai žalvario rengiasi pa
kelti Štraiką. Jie reikalauja pakė
limo algų.

* Scotdale, Pa. Prasidėjo dar
bai prie 1500 kokso pečių ir keli 
šimtai darbininkų gavo darbą.

* Scotdale, Pa. Fricko kokso 
pečiai čia pradėjo dirbti ir 1000 
darbininkų gavo darbą.

Meyersdale, Ra. Traukiasi 
kalnakasių štraikai Šitų aplinkinių 
kastynėse.

5 Al

tautišką koncertą ant garbės Susi- 
vienyjimo ir naudos visų atsilan
kiusių lietuvių, šalip vietinių,ėmė 
dalyvumą koncerte Dr. Šliupas iš 
Philadelphijos, Pa., Keistutis Šliu- 
pukas, Aldona Šliupiutė, V. Stoč- 
kus iš Torrington, Conn. ir Nau- 
jorko dainininkų draugystė po va
dovyste pono K. Eremino. Kon
certo programas buvo platus; štai 
jis:

1. Maršas, Liet. Sūnų Beno. t2. 
Prakalbos. 8. Tautiškos dainos, 
Naujorko Giedorių Draugystės. 4. 
Teatras: „Dėdė atvažiavo”, Sim. 
Daukanto Teatr. Draugystė. 5. 
At evening Paderewskio, Grand 
Polka de Concert, Mills'o, Grand 
Valse, Schulhoff’o, ir dar keletas 
pjesų — Aldona Šliupiutė. 6. The 
Spinning giri, C. H. Veon’o, Fan- 
tasia Mendelsohn’o, Mcnuetto 
Schubert'o, Mazurka Borowski’o, 
Varjielį d-ro Kudirkos, Bum-Čik- 
čik d-ro Kudirkos, Nemuno vilnis, 
d-ro Kudirkos, Mazurka Godard’o 
ir tt., Keistutis Šliupas. 7. Juokin
gas pasikalbėjimas „Lietuvos Se
nelio”. 8. Dekliamacijos Jaunų lie
tuvaičių. 9. Air varie, Prendiville 
(Clarionet Solo),V. Bagdanavičia. 
10. Prakalbos. 11. Solo1 ant smui
ko*), Ona AvieČiutė. 12. Dainos 
Jaunų lietuvaičių. 13. Maršas Lie
tuvos Sūnų Draugystės beno.

Lietuvių susirinko pilna svetai
nė (City Hali). Buvo tai pirmas 
toks didelis lietuvių susirinkimas. 
Iš visų aplinkinių miestelių didelis 
buris musą brolių atsilankė ir visi 
sugrįžo pilni džiaugsmo ir ramumo 
namon. Baigiant koncertą, d-ras 
Šliupas priminė ir apie aukas ant 
tautiškų reikalų. Tapo surinkti 
£7.82. Pinigai po aprokavimo vi
so koncerto bus pasiųsti į vietą. 
(Ant ko aukauta? Rd.)

Gal tai buvo pirmutinis iškilmin
gas koncertas, nes iki šiol niekur 
panašaus nebuvo matyt.

Varde visos 11 Kuopos Susiv. 
L. A. ištariu širdingą ačiū visiems 
dalyvavusiems Šitame tautiškame 
koncerte.

Iš f ittsburgo, Pa.
Lenkiškas laikraštis „Dziennik 

Narodowy" praneša apie maišatį 
užgimusią ant susirinkimo čianykš- 
čios lietuviškos parapijos. Kal
bant apie mokyklos reikalus, trįs 
.vyrai pasipriešino įvedimui minyš- 
kų, kadangi jos ėsančios negeros. 
Tas ir pakėlė baisų riksmą terp 
kunigo Šalininkų. Protestuojanti 
likosi laukan išvyti.

Toliau kunigas apreiškė, buk 
Pittsburge yra lietuviška anarchis
tų organizacija. Keturi metai atgal 
tie anarchistai buk nutarė užmušti 
prezidentą McKinley 'r ant to iš
rinko Lauryną Pijų, bet tas atsisa
kė tą padaryti, išbėgo į Michiganą, 
kur ir numirė. Kunigas Sutkaitis 
toliau |>asakė, kad tie anarchistai 
dabar norį ir jį užmušti.

Apkaltinimai tie labai svarbus. 
Jeigu jie kunigo išmislyti tik ant 
l>ergalė)imo minyŠkų priešininkų* 
tai nežinia nė ką mislyti apie to
kius išmislus. Pittsburgo lietuviai 
privalo reikalauti, kad kunigas da- 
rodytų savo apkaltinimus, jie apei
na ne vieną, bet visus lietuvius. 
Jeigu jie yra išmislyti tik ant atsie
kime kokių nors mierių, tai reikia 
pasakyti, kad žmogus, platinantis 
tokius išmistus apie savo brolius 
nevertas yra terp jo purvais ap
drėbtų brolių pasilikti, šalin su 
tokiais iŠmislinčiais! Jeigu gi len
kiško laikraščio koresj*ondentas 
neteisybę parašė, tai vertas, kad 
jam nė vieno danties žanduose ne
liktų ir dar už tokį išmislą baus* 
mė butų per maža.

jos svetainėj Iv. Jurgio Dr-tės, 
ant kurių susirenka buris lietuvių 
ir lietuvaičių, norinčių susipažinti 
su visokiais musų reikalais.

Lietuvių Politiškas Kliubas bu
vo išrinkęs kolektorius ant surin
kimo kiek pinigų ant kelionės mu
sų delegato ant terptautilko darbi
ninkų kongreso į Nyderlandus; iš 
savo iždo Kliubas paskyrė 5 dol. 
Praėjo jau keli mėnesiai, o vienog 
nieko negirdėt apie surinktas au- 
kąs: ar jos nusiųstos, kur reikia? 
Laikyti aukų nepriderėtų,nes žmo
nės jau įbaugyti Shefiandorio mu
zikantų, kurie antį visuomeniškų 
reikalų sudėjus pinigus sau pasi
laikė, nužiūri ir kitus aukų rinkė
jus, nenori užsitikėti. Gal musų 
kolektoriai dar nepradėjo darbo? 
Tautiški reikalai vienog laukia au
kų.

Juoz. Žemaitis.

Jonas Tareila.

Iš Brooklyno. N Y.
Čia, Brooklyne ir didžiam Nau- 

jorke yra gana skaitlinga lietuvių 
krūvelė, gal didžiausia Suvienyto
se Valstijose, gaila tik, kad terp jų 
išsiplatinusi la'tai girtuoklystė; per 
šventes teko matyt visur, kaip 

teip ir ant gatvių, vien 
s, lietuviai su 

vaikščio-

ro

lš Chicago, III
Kaip buvo garsinta, jog Jaunų 

Amerikos Lietuvių Pasilinksmini
mo Kliubas paaukaus ant tautiškų 
reikalų tūlą dalį pelno nuo savo aš
tunto Šokio, kurs atsibuvo 22 d. 
lapkričio, 1903 m., teip ir padarė. 
Ant praėjusio savo mėnesinio susi
rinkimo,padarius atskaitą, Kliubas, 
su visų sąnarių pritarimu, ant tau
tiškų reikalų paskyrė >5.00,kuriuos 
padalina sekančiai: „Ausros”drau
gystei sušelpimui einančių į augŠtes- 
nį mokslą £2.00; ant kankintinių 
£1.50; lietuviškam delegatui ant 
kelionės į Nyderlandiją >1.00: Viš- 
taliui 50c. V rŠminėtą sumą ati
davėm į „Lietuvos” redakciją.

Nors Jaunų Amerikos Lietuvių 
Pasilinksminimu Kliubas susideda 
tiktai iŠ 28 sąnarių, aukavime ant 
tautiškų reikalų paliko užpakalyje 
visas Chicagos draugystes, nors 
tūlos iš jų turi net suvirŠ po šimtą

_____________. „ .

Užbaigiant Paryžiaus pa* 
rodo* rokundas

Mes, aukavę ant Paryžiaus pa
rodos Hamondo Ind. lietuviai, at
likusius pinigus paskiriame ant iš
leidimo knygų. Knygas galės skai
tyti lygiai dievuoti, kaip ir laisva
maniai * Kad geras knygas galimg 
būt išleisti, reikia, kad butų toki, 
kurie jas rašytų. Be gerų raštinin
kų, negalima gerų knygų turėti, 
nors butų pinigų ant jų išleidimo. 
Raštininkai gali išsidirbti tik iš be
simokinančių augštesnių mokslų. 
Tuom tarpu, kaip matyt, daugelis 
aukautojų to nesupranta, skiria ant 
menkesnių reikalų didesnius pini
gus, o ant šelpimo besimokinančių, 
lyg ant juoko, trupinius.' Rd.). 
Daumantui už jo triūsą mes nu
tarėm paskirti po 10 centų (kaip 
tą suprasti? Rd.)

Skudik.

į Eu-

Reikaluose lietuviško de
legato ant kongreso Nyder

landuose
D-ras Šliupas rugoja, kad ant jo 

rašinėjimo po laikraščius ir
ropą reikaluose lietuvių reprezen
tacijos ant terptautiŠko darbininkų 
kongreso Nyderlanduose nieks ne
atsiliepia, o pašaliais net liberališ
kos partijos tūli sąnariai iŠ pasalų 
kandžioja; apie kunigus nėra nė ką 
kalbėti, jie tokiems kongresams 
priešingi. D-ras £liupas klausia, 
kodėl nieks neveikia, o slapukai 
kodėl atvirai neatsiliepia, kodėl 
kenkia užmanymui iš pasalų?

Siųsti musų reprezentantą ant 
kongreso užrnane pats D-ras šliu-

O.i. G.. ; . ; ;

mo nuo nemalonių apsirikimų, pri
valo atsiliepti prie manęs su reika
lavimu visokių informacijų, gaunu 
tokią daugybę lenkiškų ir lietuviš
kų laiškų, kad, pats būdamas dar
bininku, negaliu ant visų atsakyti. 
Priverstas todėl esmi kreiptiesi į 
„Lietuvos” redakciją su prašymu 
pagarsinti abelnas žinias apie dar
bus ir išlygas gyvenimo Californi- 
joj.

Dirbanti prie triobų statymo už
dirba čia: mūrininkai po 5 dol. ant 
dienos, plumberiai 5 dol., dailidės 
3—4 dol..narnų teplioriai 3—4dol., 
stalioriai 3—4 dol., roofers po 3— 
4 dol. Visi Šitos veislės darbinin
kai priguli į uniją ir angliškai neat
būtinai turi mokėti. KriauČiai už
dirba po £3—3.50 ant dienos, ma
šinistai 3 dol., duonkepiai £2.50, 
kalviai >2.50, šiauČiai >2.50, barz
daskučiai £2.50, mėsininkai £2— 
2.50. Šitie teiposgi priguli prie u- 
nijos. Grocerninkai, klerkai, tar
nai ir virėjai restauracijose gauna 
po 10-12 dol. ant sanvaitės ir turi 
valgį ir gyvenimą. Paprasti dar
bininkai uždirba daugiausiai po 2 
dol. ant dienos, o ant farmų po 1 
dol. ir, žinoma, gauna valgį ir gy
venimą. Toki yra darbininkų 
uždarbiai Californijoj; nuo jieškan- 
Čių darbo reikalauja mokėjimo an
gliškai; nemokantiems angliškai su
sikalbėti neveliju čia keliauti, ka
dangi tokius laukia vargas.

Gyvenimas su šeimynoms Čia la
itai brangus: valgio produktai Čia 
.dusyk brangesni negu rytuose. 
Lenkų Čia mažai, o lietuvių dar 
mažiau. Bažnyčios nė lenkiškos, 
nė lietuviškos nėra. Yra čia len- 
kiškai-lietuviškai-rusiniška drau
gystė prigulinti prie Zvviązko.

Oras čia švelnus ir sveikas, snie
go ir šalčių tokių kaip rykuose 
nėra, nėra ir vasaros karščių; vasa. 
ra gana vėsi.

Žemės dykai (homesteadų) čia 
niekam neduoda, kadangi tokios 
žemės nėra. Už žemę ant uždėji
mo farmos reikia mokėti po 50-100 
dol. ir daugiau už akrą, bet žemė 
visur gera ir vaisinga. Farmos 
yra trijų skyrių: vaisinės, ant kurių 
augina daržoves ir sodų vaisius; 
ant kurių sėja javus ir tokios, ant 
kurių augina gyvulius. Norint’ ap
sigyventi ant larmų, turi turėti šiek 
tiek pinigų.

Tokios tai sanlygos gyvenimo 
Californijoje. PersergsČiu ypač 
nemokančius angliškai, kad čia ne
keliautų, nes bereikalo tik išleis 
pinigus ant kelionės. Dabar dide
lė stoka darbo; dirbtuvių Čia nia-

-akr \idu besėdjs. us A 
tinai atkartojote. Kur man aW| 
gaut ?

jus visai užmušėte gėdingumą^ 
ir visus savo užmanymus pritaikė
te prie to, kad tik papenėt pageidi
mų šunį, pavergusį jūsų dvasią ir 
kūną. Tikrai jums sakau: žmoniš
kas gėdingumas — tai tas, kurį rei
kia jums pergalėt.” Teip Zara- 
tustra kalbėjo.

„Jus sutepėt geriausią, kas pas 
jusbuvo — meilę. Meilę,priartinan
čią jus prie dievystės. Meilė — tai 
vienintėlis tiltelis, per kurį jus ga
lėtumėte pereit prie viršžmonišku- 
mo. Jus jį sanšlavoms užmėtėte, 
nuo kurių biaurios sunkenybės jis 
prasmego. O Šis tiltelis buvo — 
meilė. ,

Jus meilę iŠmainėt ant jos surro- 
gato, nės įtiktinai klausėte pagei
dimų šuns vidui jūsų besėdinčio ir 
bešnabždančio jums melagingas 
bylas.

O pageidimų Šuo pas jus tuko 
ir nenorėjo išei»: juk jus patįs jį į- 
leisdami, pasakėte, — tebūva jis 
pas mus, kol jis panorės.

■ Vienog jo buitis jums kančių ne
atnešė, nes jisai visas dorybes iš 
jūsų išvarė ir aptemdino jūsų pro
tą.

„Jus pečiais traukote, girdėdami 
žodį dorybė, nėsa likotės begė
džiais.... lūs pamynėte viską 
žmonišką, net patį gėdingumą. Ti
krai jumfe sakau: žmonišku yra tas, 
ką reik pergalėti.”

Teip Zaratustra kalbėjo.
„O pageidimų šuo iŠ įtiktinb 

tarno į užsitikėjusį viešpatį pavir
to. Vis garsiau ir garsiau jis grię- 
žė dantimis, vis aiškiau ir aiškiau 
žibėjo jo akys; jis nebesiklausė jū
sų, kur gaut šiai dienai auką, bet 
neatbūtinai, galingai jau reikalavo: 
„duok man auką!”, ir visi jūsų už
manymai kreipės vien prie to, kad 
tik apmalŠyt jojo badą. .

Jūsų didžiųjų miestų gatvės ir 
pliaciai paplūdo parsiduodančiomis 
moterimis. Motina pardavinėja 
savo dukterį, vyresnėji sesuo — 
jaunesniąją, nuo jaunikio perka 
jo sužieduotipę, nuo brolio seserį!”

Ir tą jus vadinate civilizacijos 
vaisiais: juk tas viskas darės var
dan liuosos meilės:

Jus prisiegos šventenybę išjuo
kėte, paversdami ją vien tik į drau
gavimą, nėsa teip norėjo pageidi
mų šuo, jūsų širdyse besėdįs. Vy
rai mesdavo savo pačias, o pačios 
vyrus, nės pageidimų Šuo to rei
kalavo.

I

llll]perifect in originaln
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bakūžėlę iš karčių ir žagarų; 
tokias duobes sujungdavo po-

Amerikoj. Nuo neseniai ei vi

Čhigago. Dr-te Apvaizdos Dievo tu
rės savo balių nedelioj, 10 sausio, 1004. 
Freiheit Turner aaleje, 3417 8. Haisted 
•L terp 34 ir 35 ui. Prasidės 4 valanda 
po pietų. Inženga vyrui su mergina 25c. 
Visut lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvieczia atsilankyti ir pasilinksminti 
ant šuo baliaus.

Paprasti rakandai Ir Incdarbiai 
ias atakų. Su 7 4 piearlniain. Ver. 
te I a Nerio išleidimas. Tilte). 
1VO3 m. 48 pusi.

Aprašytas Čia būdas pynimo vi* 
šokių mebelių iš karklų šaknų, ir 
iš Šakų, kaip užvai'dinime pa* 
duoda. Ant geresnio paaiškinimo 
yra tam tikri paišinėliai. Kalba ši* 
tos knygutės geresnė negu kitų 
Nėrio išdavimų. Kodėl jis negali 
užlaikyti visuose savo įleidimuose 
vienodos kalbos ir rašybos? Tas 
butų juk daug geresnio*, šita kny
gutė turi kalbą gerą, todėl rodyja- 
me ją nusipirkti norintiems susi
pažinti su budu pynimo visokių 
naminių. rakandų.

Reikalauja lietuvissko vargam!- 
strus Parapija Nekalto Prasidėjimo Pa
neles Ssv^RUt St. Izhiis, III. Tokie 
teiksis auisuukti ant srio adreso:

Daug vandenskričių, o tuom (pačiu ir 
mechaniškos pajiegos Šaltinių, turi teiposgi 
Skandinavija, kur dėl stokos anglių iki Šiol 
pramone ne įstengė pasikeiti. Prancūzija, 
Vokietija .ir Austrija yra teiposgi gerose 
sanlygose. Maskolija turi daug puolančių 
vandenų Finlandljoj, ant Kanka to, Siberi- 
joj; už tai dėl daugybės anglių kastynių 
augščiausiai pramonėj stovėjusi Anglija yra 
jau daug niekesnėse sanlygose.

Kaip iSskaityta: vakarinės ir vidurinės 
Europos, ne skaitant Maskolijos, vandens- 
kričiai gali duoti pajiegų 82 milijouų garinių 
arklių. Taigi, išsibaigus anglims, ne truks 

■Stalonėms pajiegos, kuri varys fabrikų maSi- 
naa,* Šildys ir apšvies gyvenimus. Ekono- 
yriškos vienog sanlygos žymiai persikeis, tie 
terastai pasikels, kurie turės daugiau pajie-

II Norvegijoj, aplinkinėse Ma- 
ranger Fiordo, užtiko aukso lau
kus, kurie traukiasi ant kelių kylio- 
metrų. Tirinėjąs tus laukus che
mikas tvirtina, buk iŠ tonos žemės 
galima surinkti 20 svarų aukso. 
Radėjas tų* laukų, už parodymą jų, 
gavo 50000 kronų ir po 5000 kronų 
ant metų.

bę, statydavo 
kartais dvi-tris _
žeminiais urvais.

Arba pasistatydavo namus viduj pelkes 
ar ežero: įbedę į dugnų polius, viršutinius jų 
galus sujungę skersais eenojais, pritaikyda
vo ant jų pastolį augščiaus vandens; aut to
kios tai aslos, kur dar pripildavo smėlio, mo
lio ir akmenų, statydavo keletu bakūžėlių. 
Tokius sodžius ant polių statydavo ir ant že
mės: paupėj, kur upės kraštai užtvindavo, 
arba ant įlidifoų, kaip pirmiau medžius iš- 
kirsdavo. Sodžių, ant žemės pastatytų, ap
gyni m ui, apkasdavo perkasu ir apkasu; apka
sų padarydavo iš kryžmais įbesti) polių, ant 
kurių priversdavo žemių; iš vidaus prie tokio 
apkaso pristatydavo dar ilgus senoj na, spra
gas terp jų Užkaišydavo žagarų kūleliais ir 
moliu, o iŠ viršaus primesdavo smėlio ir ak
menų. Pasidarydavo keturkampė tvirtynė, 
kurios šonai stūksojo į visas keturias šalis.

Grįčelės ant polių buvo mažos —2 
sieksnių platumo), iš lygių senojų, supintų 
šakomis ir žagarais, aplipintų nedegintu mo
liu: išdegint molio, dirbt plytų nemokėjo. 
Nė pečių, nė kaminų nebuvo. Susisildyt ar 
išsivirt valgiui sukurdavo ugnį viduryj grį- 
čios; durnai išeidavo pro augštinį, padarytą 
viršuj ar iš šono. Tankiai namai perpus 
perdalyti buvo: vienoj pusėj laikė galvijus, 
antroj žmonės gyveno: čion viduryj pridėta 
buvo akmenų ugniai sukurt.

Drėgna ir nevalu buvo tokiam sodžiuj; 
aplinkui visur buvo vanduo: visokias atme
tąs, šiukšles, pamazgas, sudužusius indus 
mesdavo tiesiog žemyn, vandenin. Iš to pa
sidarydavo didelės krūvos, kurios pasiekda
vo net pastolį. Nesunku buvo ir sudegi to-

t InžinieriusGnesau iš Detroito 
tvigina, jog išrado prietaisą, kuri 
tiek padarys, kak ateitėj susimuši
mai geležinkelių trukių bus visai 
negalimi. Per susimušimus tru
kių dabar pasitaiko ant geležinke
lių daug nelaimių.
SI

Sykiu *415.74

Aukos ant kaštu delegatui te 
Nydertandija.

Liet. Seserų Dr-te, Minersvilie, ,

Balsi Nelaime-
Seredoj prieš naujus metus, 

seniai pastatytam Cbicagoj, 
Randolph pi., Iroqui& teatre, laike 
perstatymo po pietų užgimė bai
sus gaisras, kuris baisią pagimdė 
nelaimų; nelaimų padidino tas, kad 
teatre iš tikro ne buvo parengta 
kas reikia, ant gelbėjimo žmonių; 
mat amerikonai labiau rūpinasi a- 
pie uždarbį negu apie saugojimą 
žmonių gyvasties. Ugnis pasiro
dė pirmiausiai ant scenos ir į trum
pą laiką durnai ir liepsna pripildė 
teatro lankytojų ruimus, kadangi 
mat ne buvo įtaisų stabdančių ug
nies ^esiplatinimą. Persigandę 
žmonės, ant syk veržėki prie durų, 
bet atidarytų buvo mažai, kadangi 
Šaliniai išėjimai buvo užrakinti. Ant 
padidinimo nelaimės, užgeso elek
triką, kuri, matyt, ne gerai buvo į- 
taisyta; susirinkę ant galerijų Šoki
nėjo nuo viršaus,ant apačioj sėdin
čių ir, žinoma, vieni užsimušė, kiti 
sunkinus apsikulė, su sulaužytais 
sąnariais gelbėtiesi negalėjo. Teat
re vietų buvo vos 1700, o įleido 
netoli 3000, taigi daug daugiau ne
gu buvo sėdynių; tokiu budu ir pe
rėjimai buvo pilni žmonių. Iš vi
so sudegė su viršum 600 žmonių, o 
200 tapo sunkiai sužeistų. Išė
mus gaisro Vindobonos Ring tea
tre 8 d. gruodžio, 1881 m. kur pra
žuvo 800 žmonių, tokios nelaimės, 
kaip dabar atsitikusi Cbicagoj, lai
ke teatrų gaisrų per visą XIX ir 
XX amžius niekur nebuvo. Didžiau
sia kaltė už teip didelę nelaimę 
puola ne vien ant teatro savininkų, 
bet ir ant miesto valdžių, už neda- 
bojimą, už neprižiurėjimą. Nors 
teatras buvo netikusiai pastatytas, 

v i n i n k u i

Austro* Draugystes kuopos turi pilna 
autonomija. Surinktus nuo sąnariu mo- 
kMczius kuopos prisiuezis Centraliss- 
kamKasieriui, vardus gi sąnariu ir kiek
vieno mokaacziu rokunda prisiunesia 
Oeutr. Finansų Sekretoriui.

Adresai vinzinlnku ,Aazro*‘ I>-en 
Prezidentas A. L. Gralczunaa, M. D.

167 W. Iri.h st., Chicago, Iii. 
Kasteriu* A. Olszevskir,

924 33rd st., Chicago, Iii. 
Susinesz. Sek r. J. Szernas,

5230 Indiana av., Chicago, 111. 
Fin. Sekr. A. Lalis,

5236 Indiana av., Chicazo, III. 
Prot Sekr. J. Žukauskas,

167 VV. Iri h u, Chicago. 11 

Mauktais Balius.
Newark, N. J. Dr-te Palangos Juzės 

turės ežia pirma malkini balių »u baloj, 
16 sausio 1904, Harbarger salele, 80—82 
Hsmburg Plsce, prasidės 7 vai. vakare. 
Inženga vyrams 35c., moterims ir mer
ginoms dykai. Ant baliaus yra paskir 
tos dvi dovanos: viena už gražiausi, ki
ta ui na vairiausius parėdus. Isz dova
nu gali naudotis vyrai ir merginos. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites vietinius ir 
aplinkinius kvieezia atsilankyti.

Komitetas

Ant ežero kranto.
(Šių dienų paveikslėlis).

' Graži, šilta vasaros diena. Sau
lelė siunčia paskutiniu* spindulius 
ant žemės, apsiaučiamos naktie* 
tamsuma, šitie spinduliai, užsi- 
lauždami per medžių šakas, skęsta 
ežero gilumoje, apkaišyto iŠ visų 
pusių agliniu mišku,medžių Šešėliai 
aiškiai atsimuša vandenyje.
Ant augštos kalvos,apdengtos,kel

mais, sėdėjo dvi mergeli ir jaunas 
vaikinas ir džiaugėsi vakaro gražu
mu.

Ežeras, apkaišytas iš visų pusių 
miškais ir žydinčiomis žolėmis, iš
rodė jiems kaip veidrodis.

Jie, sėdėdami ant kalno, žiurėjo.
— Koks puikus paveikslas—pasakė 
viena mergina.— Žiūrėk, kaip ši
tie medžiai glaudžiasi prie van
dens, lyg norėdami pridengti eže
rą savo šešėliais.

— IŠtikrųjų puikus paveikslas— 
atsakė vaikinas.— Gaila, kad nėra 
čia Šatrijos Raganos, tai ji dar čia 

8aug daugiaus gražybės rastų.
— Nė jokio aš Čia gražumo ne 

matau — atšovė kita mergina, jau
nesnė ir matyt iš akių, labai links
ma mergina.

— Nė jokio gražumo ne matau
— sakė, liet akys jos rodė, kad Šir
dis kitąką jaučia, nes negal atsi
traukti nuo ežero, ir sako, kad tik 
pasityčioti ir pridengti savo jaus
mus nuo draugų, kurie ir teip ją j 
vadino svajotoja.

Matyt jiems nesinorėjo kalbėti 
ir kiekvienas tik žiurėjo į ežerą. 
Kiekvienoje galvoje gimė augŠti 
jausmai, arba atsiminė linksmas 
brangias praeities valandas.

Ar visada Šitas jiaveikslas bus 
toks gražus?

Žemė, vis toliaus skęsdama nak
ties tamsumoje, užmigo. Užmigs 
teip pat ir paikus iškilmingi jaus
mai jaunųjų žmonių Širdyse, kada 
prabėgs jaunystė ir vargų ir nelai
mių prislėgtiems reikės atsistoti 
ant grabo slenksčio.

Grybautoja.

II Maskolijoj dabar rengiasi įve
sti monopolių arbatos ir cukraus, 
taigi randas jų pardavinėjimą nori 
į savo rankas |>aimti, kaip j»aėmė 
degtinės pardavinėjimą. Degtinė 
mat duoda randui gerą pelną, tai 
jis nori sumonopolizuoti ir pardavi
nėjimą kitokių produktų. Mat 
randas stengiasi iŠ palengvo viską 
į savo rankas paimti. Dabar ar
batą ir cukrų, paskui gal tabaką, 
o ant galo duoną ir mėsą. Iš to 
tikisi ne tik didelį pelną turėti, bet 
ir didesnėj prigulmystėj ir vergu
vėj žmonis laikyti. Iš degtinės 
randas surenka per metus apie 300 
milijonų rubl.

II Paryžiau* laikraščiai talpina 
pranašystas pranašų, spiritistų ir 
kįtokių, ant Šių metų. Pagal tas 
pranašystas: angliškas Indi jų ka
raliaus vietininkas pasitrauks nuo 
vietos; Suvienytos Valstijos šiau
rinės Amerikos įsipainios į didelius 
nesutikimus su Vokietija ir Masko- 
liįa; Rooseveit apsirgs ir bus su
rengtas sukalbis ant jo gyvasties; 
Ameriką atlaikys finansiški nepa
sisekimai; Japonijos ciecorių pa
sieks didelė nelaimė; ant gyvasties 
Chinų ciecoriaus bus padarytas pa
sikėsinimas; vulkaniŠki" išsiverži
mai ir žemės drebėjimai bus Kons
tantinopoliui, Chili republikoj ir 
ant Filipinų salų; Prancūzijos mi- 
nisteriai pasitrauks nuo vietų terp 
7—19 balandžio; Maskolijoj, kon
certų hallėj, užgims nelaimė, kur 
daug žmonių bus sumyniotų; bus 
pasistengimai nunuodinti Maskoli
jos carą; Maskolijoj užgims maiš
tai; bus dideli nesutikimai terp 
Austrijos ir Maskolijos; Angliją 
pasieks nepasisekimas, jos expedi- 
cija į Tibetą pasibaigs verksmin
gai; bus dideli nusibankrutinimai 
Kalkuttoj ir Transvaliuj: užgims 
maištai IŠpanijoj; Chinuose bus 
moterų skerdynės; bus didelės 
žmogžudystės, mirtys žymių ypa
tų ir visokį ne paprasti gamtos ap
sireiškimai. Pamatysime, kas iŠ 
tų pranaŠystų išsipildys.

•ĮmžiauŠ pasimirė 614, senelių su 
viršum 60 metų 589. Pereitą gi 
sanvaitę pasimirė 604 ypatos, ku
riame tai skaitliuje buvo 825 vy
riškiai ir 279 moterys. Vaikų iki 5 
metų pasimirė 151, senelių su vir
šum 60 metų 148. Per visus me
tus daugiausiai mirčių buvo nuo 
plaučių uždegimo, nes 4630.

— Pereitos nedėlios dieną darbi
ninkas Wainarowicz, išlipdamas iš 
elektriško karo ant kertės Noble 
ulyčios, kadangi motormanas per 
■greitai paleido karą, nupuolė ant 
ulyčios ir teip sunkiai apsikulė, kad 
reikėjo, tuojau gabenti į ligonbutį. 
Daktarai rado, kad Wainarowicz, 
apart paviršutiniškų sužeidimų, tu
ri nulaužtu du šonkauliu.

Komitetas.

Liet u v iszkas Pikninka*.
Chicago. Dr-te Apveizdos Dievo tu

re* savo pilininką nedalioj, 14 rugpiu- 
crio (Augusi) Bergmnn’s Grove darže, 
Riverride, III. Todėl meldžia visu kitu 
draugyseziu ir kliubu nedarni toje die
noje pikniuku ne bailu, idant vieni ki
tiem neužkenk tumėm.

(15—1) Komitetas.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, gsriau nežinodami, 

siunczia savo pinigus 1b kraju per viso
kius žydelius ir kitokiussvetimtauerius, 
kuriu dauguma tankiai zubankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju. tai 
siusk juos per „Lietuvos" redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus „Lie
tuva*’ jau 11 metu kaip ri»vi ant savo 
kojų, turi savo dideliu*, t okiu skolų 
namus, 3 lotus, drakarne r iž kėlės do-

Triobos ant polių viduryj ežero, 

kiain ankštam žagarį n i am sodžiui; tuomet 
ant senos krūvos, su raišosios su pelenais, 
įbėgdavo apent polius ir pastatydavo naują 
sodžių.

Užsiėmimai ir valais. Norėdama gaut 
mėsiško valgio ir kailių apsivilkimui, žmogus 
eidavo miškan medžioti; kartu bėgdavo šiek 
tiek pripratęs jau šuva; tuomet valgė ir šu
nieną. [Žmogus pradėjo pripratint prie sa
vęs raguotus galvijus, arklius, avis, ožkas, 
kiaules. Bet pri pratintis jie gyvuliai buvo 
dar maži ir menki. Daugiausia juos laiky- 
dy^fiį|ut._ Naminių paukščių visai nebu-

szimtls tuksuneziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. Sria- 
dleu per „Lietuvos" redakcija rinnczia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kieczlai ir aostri; ‘ 
tai didžiausias i 
paėsto sueita, iss kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kotus diena.

Jei reikalauji szifkpries, ui pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, o gausi pigiau ir 
geresnius laivu* kaip visur. Mes par- 
d uodams sri f korte* aat visokiu kompa
nijų laivu, kas tik sut kokiu nori. 
Raszsyk tuojsus, o gausi prekes visu 
srifkorcriu ir pinigu.

Adresuok ant vardo ..Lietuvos” iš
leistojo sriteip:

A OL8ZEW8K18, 
924 33rd St. Sution 60. Chicago, IIL

IR KAIP 1$ JU NAUDOTI! 
P*<al Bitaerą.

Sukolekuvima* eheckio ....... .

lmuTaB 
Buvo 65M

Sykiu 45SJB

Aukos kankintinlams
Laike Kalėdų svecriai sumele

pa* R. Puizzi Rhinelander, Wi*.. ..41.00
Liet. Seserų Dr-te Minersvilie, 

P*............................................................tt.00
J. Labnnski Los Angelo* Cal............50

Buvo 652.38

Sykiu »55.88

Ankon V18ZTALIUL
Laike Kalėdų svecriai sumele

pa* R. Puizzi Rhinelander. Wis ..^<W
Liet. Seserų Dr-te, MineravilleT

Ukovo vandenskrrty* Siberijoj.

gos šaltinių, taigi vandenskriči^; Europoj 
geriausiose sanlygose atsiras du jos pussa- 
IJai: Skandinaviškas ir Apeniniškas, arba 
dabartinė Švedija su Norvegija ir Italija.

Šiaurinė Amerika, nors turi dar diktai 
anglių kastynių. pradėjo jau naudotiesi ir iš 
pajiegos vandenskričių: teip antai Niagaros 
vandeekričio pajiega suteikia elektriku Buffa- 
lo žiburiams ir varo mašinas jo dirbtuvėse. 
Bet apart Niagaros, Suvienytose Valstijose 
yra ir daugiau gana didelių vandenskričių; 
yra gana didėlių vandenskričių ir pietinėj 

atida-

Buvo 617.15
Jyide ^*18.75

Jons* Tarei i* isz Waterbury, 
Conn.................»............................

Menesine ssnsriu mokesti* ...
Ant. Yosas, Ksnkskee, III........
J. Jsnczevski. Dsyton, Ohio...
I. Eidymts, New Brunavrick N. J.H.30
Laike Kalėdų sveerisi sumeta, 

pa* R Puiszi, Rhinelander, Wis...61.50
Sąnariu mėnesines, per Dr.Grai- 

cziuna, Chicago ............................... 646.00
Liet. Seserų Dr-te Minersvilie, 

Pa........................................................ 62.00
J. l^abunski Los Angelo* Cal................50

Buvo 6346.81

|

Imperfect in original
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F “Lietuvos” Agentai.

NKW YORK. N. Y. 
Jonas Naujokas. 3M Rroome m. 
A. Lesniewskis, 144 E-Soution St.
1 So. BOSTON. MASS
Nikod. Gendrolis, 314 Broadway

NKWARK, N. J.
V. Ambeasevicata, 180 Ferry at. 
Ant. Ase v lesius 30 So.Orange, Avė.

BBOOKLYN. N. Y. 
Btanislovaa Binkewicsius 73 Graod st. 
K. Balcsiunas 354 Uratui sk

ELIZABETH. N. J.
Jurgis Utini kailis 75 Wall U.

88KNANDOAH. PA. i r 
Andrius Macsla. 13J S. Mainai.

WATBRBUBY, CONN 
Jonas Taraila. 844 Bank si. '

WE8TVILLR. ILL.
V fl J?Mivnnae **

etotoclte *»** Koteates epte Gyvas Daiktu*

ta ĮimOatae.............................i.^aov.
Dvyniai Vagiu. Parasae kva. Demteka bu

eogrepoa Knyjpte paUokta reikalui ptariBl 
BK> tsoteruK-te. Ji aurodu prteiatate tatai taw»4» Ate.—.-a ___t_ k_i

Kranoslaao prorasu lalkraasoaia •Ueteun*

Septetus apdarais .....................,>13-00
Augino kietais apdarais, aukautais 

atstato....................L,.,.................20 50

gtaavęt sagmeoy*? Pagal Loakevmta, sutaisė
Oavroaa. Chicago Iii. m ta. Puzisplu 71

L1E1U Va

SZTUKOS
l Gywop burtlnlike IMiski Prvl
I Siibukllngl Kryziokellm 
S BartislakS kąygvte 
4 StebskiinicM r*vilksiu
4 BarUaiako Maisimta 
• UrakaKojams Msazimli
7 Gyvasis uartlateko Bailiška*
8 MmsIoi su varža U pravarau
5 Martislia pypki, tos kurtos galiate ru 

Syti, bi tabako, labai aavalua, <iaig
N Magiaaka kasyta ir rote
II M.riaskas ssapaao batelli
II MOKU K N YG Agartea*ia sal įvirtom __

Pasiskubik ssiadlva l*s*l»kirti katra nori nu
mirė Ir parsitrauk, o nematysi ko dir ak kad a - 
matei. KATALtOGaS DYKAI. Advmaok taip: 

šttaple Novell y Houve 
3268 iiliuolM Court, Chicn<o, III.

•lai

Parankiausia Banką, 
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHANGE BUILDING, 
Union Stock Yards Chicago 

KAMTOLAS Ir SURPLUS S283.000.00.
VIR8IEININKAI:

- MMMKTOBIAI:

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spi n dūliai vartojami dėl atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

E.ST. LOUI8. ILL.
■J. <1. Ražokas, 471 ColUnsviUo Avė.

N8W BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika, 57 Whitney si.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee 8l.,

BALTIMORE. M D.
L. Gavrlts, 3018 N. VVashiugton si]

PH1LADELPHIA. PA
M. A. Ignotas, 035 8o. 2nd Si. 
J. Bukeviene 3343 SalmonStreet

LAWBEHCE MASS. 
Antanas Zvingilas,

‘ CLEVELAND, O.
C.J. Kakper, 783 Bt Cialr St

MLietuvoe” kelDtulanti
Jurgis Ksjtaketnctia, 
Juosag Petrikis.
Jurgis A. Damijonaitis, 
Petras Burneiku.
Imdorius Gudaitis.
L. D. Artojas -;} 'Į

Knrssie vyrai atsilankys lietuviai 
gsJi pus juos užsinmyti “Lietuva" 
Ir prenumeratą jiems urs mokėti; pi 
u'gai bus te Minga) mums priduoti. Pus 
juos taipgi galima gauti __
už tą pacaią preką kaip Ir redakcijose.

"L IMTU VOS IsSLUteTCVa.

' MALDAKNYGES.
MeSas Aukso AltoriusAataUkiMke maldo 

te to Meldo, yra ry.matiav,. wakartn»s.

Kasu yra miela gyvastis.
Lai pintiną lapelius tarpo broliu dar

bininku ..Kas yra Socialtamas.*' Smm- 
taa lapeliu Ūktai 35c.. taigi broliai dar- 
taininkai platinkime tiesas Sociahukaa, 
mirką vieuuteliai huoeuoja darbininkus 
■u kapitalistiuko rėdo, 
■ K. Buikas,

Hamiltoa s&. Clevelaud. Ohio -
(15—1)

Naujausios Knygos.
43 Pasakos iss gyvenimo lieluvisaku 

Veliu bei Velniu, 'surinktos Dro J. 
Basanaviculaus 470 puslap., Chi
cago, IU. 1903m. Saloje knygoje 
telpa keliui m tai gražiu pasakų: apie 
rąju (dangų), esysesiu, pekla: apie 
giltine, mara, kolera, apie dvases 

Ss (duuias), velnius ir ju vaidinimui 
n>4Į. Pasakos uirgnytos],tokioje 
kaišome kokioje buvo pasakotos. 
Panevėžy] pagal Panevėžio kalba, 
Sijyalku gubernijoje, pagal Savai- 

Inįjį kalba. Prosu Lietuvoje pė- 
gal įPruV®1“*1“ k*U*’ toufc'i1’! 
PMal dsuk'u^ *r>t- Kasmei:-

tett Yra tai aaajeeais ir graStauota kayuvto 
1

tymo SS.’ Sekrearautn. prooealjs,

kai

•<<>. s. Matai Akio Altoriai, prata* 1», d ra
tais apdarais, saki*alal< trasusis, sp- 
feaetaytoau briaaaoms pasidsbr.. ivojm 
bleu.ėmis. ra kaboti.... ,.fr.........

MoKslaine Dnpui Kirpimo.
8ii mokslai ne, mokina Krlaucttua dra

panų kirpimo visose dalyse Amerikos. 
Lekcijas priaiuaesiam per leksikos, ne
galintiems aaabtsakni atsilankyti, o pa
baigusiems mokslą isaduodame dlplio- 
mus. Del pilnesnes informacijos, klaus
dami rastykite ant salo adreso: 
' The Čhicaco Cuttlug Scliool, 
aosa Mlchlcaa av., Chlca<o,IU.

Gražiu ir pigiu daigtu
Daugybe graliu, naudingu Ir pigiu 

daigiu rasite pas mase, kaip lai: viso 
ktu knygų Uetuviaskoje, lenktoikojo ir 
anglisskoje kalbolo; abrosu, abroaoliu, 
altorėliu, pavinosevooiu grotosioms 
popieru, raianesiu, nkaplieriu, kryžių, 
kryželiu. laikrodžiu, laikrodėliu, lenciu- 
geliu. tiedu, špilkų, nuskartu, k oi toni
kų. britvu ir daugybe kitokiu daiktu.

Abroseliai su smilkiniais rūbais po 15c. 
didesni po 25c. Pavincievonsa po 5c , 
10c., 15c.. 35c.. 40c., 50c., «5c. Ir 75c. 
Ik ant tuzinais abroaeliua ar pavineaevo- 
nes duosiu ui puse prekes. G romą toms 
popieros su kopertais ir viena auksuota 
litara tusinas po 15c., 20c t r 25c Bu 
cieiu auksuotu litaru vardu, viena 10c., 
tusinaa 70c.: gražesnes viena 15c., tuti
nas 85c. dar gražesnes viena 30c., tuti
nas gi.25. gražiausios viena 25c., tusinaa 
• I 00. Kas tik ko reikalaujate ateikite,

Reikalauju agentu ir pediioriu, duotu 
gera uždarbi nuo dolerio. Raižydami

Jobu IterkiutiM, 
4505 S. Hermitags ar, Chicago, III.

Dr. E F. Napieralski
Specjjalistas Priiatisiku Ligi.

Valandos:
Iki 10 ryto, nuo 3 iki 5 po pistu ir po 

7 vakare.
Dilina* ir gyvenimas:

732 West 17th Street, korte Paulina m.
. prisėtais u v. Vaitiekaus balny esi a.

Telefoną* C anai 1187.
Telefoną gaust dykai visose aplinkose.

skaros

Mbar ŠAtesarė, II U. S Yard 5Ti

šita banku priima ant uikavojlmo pinigus nuo tl.00 Iki didžiausiai sumai Ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procentą čia vis: Stock Y ardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojau*, kai p tik gauna algas, ir už padėtus gaus 3 procentą.

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X.
_______________ ___  miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus Į>a- 
veikslas, aut kurio ma
tosi naujas popiežius 
tol p kaip gyvas. Vi- 
dūriniai rūbai balti, 
viršutiniai rauuoui, o 
abroto dugnais tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gauna man ..Lietuvos** 
redakcijoj. Adresas:

A. OLŠEVSKIS, 
»Ž4 38rd Str..

Chicago, III.

Burtininku Maszinele.
Szltas yra stebuklingaa 

i'Zradimaa.
PREKE 5G CENTU.

gisUuoto). graasato)*. Biunezteai metaną kata Salvei. galtaM Mastai i«o*to po te. marfcvi

JudicioiiM Advertislng Aęency, Chicago, Iii

Apdarytos.

MABJA 1X»WIATT

STUVIU DAKTARAS

Svieto pagarsėję speGijalistai STATE MEDICAL DISPENSARYJ išgydo visas vyrų ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA- 
LIŠKUMAS. ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specialistus šiaurvakaruose.

Vyrui m feiisstteai ir silpnom'nefsrem, tekstais. skaudėjimais kiastisoM, lytilką nssilpeėjimų, sksudaačiu mrsitisptaimo, oakfl- 
•lais netafimsis, susrirgukunais arba aoiklavintais organais. tretyjimas atmintin, nerviUutmu. skaude|imai krutinėję. inkšti) liga, 
plautis petite. nesrstoH*as žiapums. kritei tai priei akis. nogatejimas atlikti tava prtaerysČM}- tkiužejimas galvos. klapatyjantis pa
raudimas, priotatasaviaias, sMpaoaas, awiaakoii|n, negeras kvapas, patrotyjimas apetito, pitoiimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

Qnariillitfknc litinę* nubrK,mal«n*nao<,YJ,ma* kranjo. Varicoeele, violas*
□|KV|JUlMLUd ilgua. kai UreicziausUM išžudymą* dėl nilpnu styru.

jauni vvrai nusilpninti per bjauriu* paproesiiiH Ir peraidirbima. Milpnt ir nerrtaaki ISZGY- 
• DOMI PO TIKRA GV.UIANCUA, AUBA PINIGAI 8CGKAŽINTI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL .

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.

F.PBradchulis Į*7jetuwiszka*'*Aparatu Dirbtuwe. 
Attoraej ud Couselor itLiv. I

Ckuber •( tonerce NU KraiTH J
B. E. Oorner LeBelle A tVashington sis ’

CHICAGO, ILL.

nvtinenu Draugystėms Uždirba:-' 
Karu aso, Aaserikoaiazkas 
Weiiawaa, Ssarpaa, Jaoa>' 
tas, K ■ kardo*, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marasalka

Guodotmiems Kunigams iszdir' 
ba:- Kanas, Arnotas. Ihilmati- 
kas. Altas. Stalas tr irisas baž
nytines parėdus. Višaki darbą at
lieka artisuazkai ta laiką.
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