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Metas XI

Pietini Amerika.
Besitęsianti nesutikimai 

Venezuelės su Europos viesz- 
patystėmis: Vokietija, Angli
ja ir Italija, kuri parijo net 
iki bombardavimui Venšiie- 
lės porto SanCarlos iš szalies 
vokiškos laavynės,gal jaune- 
užilgio pasibaigs. Sutaikini
mą besi varžančia u pusių pa
vesta Suvienytų Valstijų pa
siuntiniui Venezuelėj minis- 
teriui Bowen; ir tarybos jau 
VVashingtone prasidėjo. Blo
kada Venezuelės portų urnai 
bus praszalinta. Pasirodo, 
kad du metai atgal Vokietija 
buvo užmaniusi savo reikala
vimus Veneiuelėj pavesti su
taikęs suc !Į 
mo, bet V< nezuelė tai atmetė. 
Taigi dabar tos dėl priežas
ties ji ne
Išsyk užmanyta buvo visą tą 
dalyką pai esti ant nuspren
dimo Haagos tribunalui, bet 
galiaus susitaikyta panaudoti 
kitus kelius tarybų, ir jei tie 
neišduotų, 
turėtų eiti 
vienok ga 
ministeris lowen ir Europos 
valdos į-stengs susitaikyti 
ant užgaaėdyjanezių visas

iti ant uusprendi-

mažai nukentejo.

jokių vaisių,tąsyk 
į Haagą. Dabar 
ima tikėtis, kad

puses iszlygų ir aptarti, ko- 
kiu budu -Venezuelė galės 
Europos vųešpatysczių reika
lavimus a o-----

Czia vidnok netiek yra 
svarbu, kp^iu keliu bus atlik- 

i aa-tai* Afla
vieszpatystės 

stato reikalavimus, svarbiau 

 

czia yra padaryti jau Vokie 

 

tijos žingsniai, taigi jos už
puolimas Venezuelės ir 
bombardavpnas porto San 

 

’arlos. Jt$gu viena vieęzpa 

 

|tystė apskelbia kitai karę ir 

 

ta karė i&£i|cro užgema, tąsyk, 
suprantamas dalykas,priešai 
turi tiesą adįgulti kariaujamos 
įpusės pili# tr kariauti teip, 
^aip ji^m# parankiausiai yra 
Savo prięązių . įveikti. Bet 
įialykai. Sui Venezuele buvo 
kitokį. . AiĮt Europos vieš- 
batysezių rt ikalavimų Vene-

. luielė sutiko 
atiduoti ant

ginti.

18 E

ginčių priežastis 
taikos sūdo ir 

jįau buvo prast
ame atsitikime

karės žingsn iaįiturėjo būti ati
dėti į szaln (Nežiūrint vienog 
i nt to, vbl iškas kariškas 
laivas ,,Pan 11 
j eržengti v|nezuelėsrubežius 
1 nt vandenei ir Įsigauti į Ma- 
Eibų marias, kaip rodos su 

iu sunaikinti ten stovintį 
aivą. Vokiecziai 
pirmas kariuolės 
paleistas isz por-

Nežiūrint vienog

her” pasikėsino

skelbia^ kad 
sguvis buvęs 
tų San Carl >s. Gali būt ir 
tėipt bet jeigu VoKieczių ka- 
riszkas laivai norėjo įsigauti 
ten, kur jam; 
tąi portas ti: 
eiuviu persergėti jį, kad per
žengimas jos' 
žiu ženklina
jte atgal pasitrauktų. Taigi 
toks Vokietijos pasielgimas 

1 perstata ją į juo niekesnėj 
szįviesoj, kadangi ji užsipuolė 
aht šalies tuo kart, kada ėjo 
tarybos apie užbaigimąginezų 
taikos keliu. Ir abejoti reik, 
kad tas iszeitų jai paežiai ant 
sveikatos. Jau dabar, kaip 
į a<irodo, gyvenanti Pietinėj 
Amerikoj voki s zki e jie kolio- 
luistai, ypacz pirkliai, kurių 
komercijiszki reikalai takiu 

, budu tapo pastatyti pavoju
je, yra nelabai savo tėvyniš
kus szalies darbais užganėdin
ti. Tas, ant galų galo, gali 
sulaikyti vokieczių iszeivystę 
įVenezuelę, Braziliją ir Ar
gentiną, kur jų kolionijos iki 
šiol teip paikiai augo ir vo
kiškąją pirl^lystę plėtojo, ir

buvo uždrausta, 
rėjo tiesą tuo

Vandenių rube- 
Icarę, ir todėl kad

Fra ne arijos pasiuntinys at
siliepė dabar į Venezuelės val
džią, kad toj ė ant kongreso 
1867 metuose prižadėjusi 
h*rancuzijai įsteigti tūluose 
savo szalies portuose francu- 
ziszkas muitinyczias, kurios 
imtų nuo įgabenamų tavorų 
atsakantį procentą ant Frau- 
elizijos naudos. 1885 metuo
se Francuzija nuo tušavo tie
sų atsisakė ant iszlygų, jefgu 
mokeseziai jai bus tuojaus 
iszmokėti. Kadangi tas vie- 
nog iki sziam laikui neįvyko, 
taigi dabar ji savo reikalavi
mus priversta esanti atnau- 
jjnti, nesiklausdama visai, ar 
tam jos reikalavimui Vokieti
ja ir Anglija pritaria, ar ne. 
Francuziszkasis pasiuntinys 
tuos reikalavimus perstatė 
kitiems dipliomatams ir porą 
sykių turėjo apie tai paszne- 
ką su prezidentu Castro. Tai
gi matyt, kad Francuzija teip
gi nenori savęs užmiršti ir 
savo senus reikalavimus vėl 
atnaujino.

Venezuelės revoliucijonie- 
riai iszleido manifestą, ap
reiškiantį, kad blokada sza
lies netaps teip ilgai prasza- 
linta, pakolaik prezidentas 
neatsisakys nuo savo urėdo. 
Jie teipgi atsiszaukia į žmo
nes, kviesdami juos prisidėti 
prie revoliucijonierių armijos 
kad į trumpę laikę užpulti ant

tuose reikalauju autouomijoa 
pavaldinėms Turkijos arai ims, 
be abejonės šaitanui labai ne
patinka, ir kuo tie dalykai 
užsibaigs, parodys toleenie 
laikas.

Tuo tarpu Bulgarija visoms 
pajiegoms stengiasi iszszaukti 
sukirszimę macedonieczių 
priesz Turkiją ir tas jiems isz 
dalies sekasi. Revoliuci j lai
kas Macedonijos komitetas 
giriasi, kad kunigaiksztis 
Ferdinandas jokiu jau budu 
ueįstengsęs užgesyti suky limo, 
kurs netolimoj ateityj turėsęs 
įvykti. Pasakojama, kad 
Bulgarijos armijoj randasi 
apie 600 oficierių macedonie
czių ir priegtam nemažiau 
kaipszimtas tukstanezių szeip 
macedoniszkų iszeivių Bulga
rijoj, kurie teipjau geidžia 
sukylimo žmonių priesz savo 
prisjiaudėjus turkus.
Vienas rusiszkas laikrasztis, 
charakterizuodamas pasielgi
mą turkiszkų valdžių Mace- 
donijoj, szeip toliaus raszo: 
Visiems yra žinoma, kad Tur
kija — tai ne vienatinė viesz- 
patystė, kurios dėl gali įvyk
ti karė ant Balkauiszko pu
siausalio. Už sultano nuga
ros stovi Vokietija . ir teipgi 
Anglija, nuo kurios, progai 
pasitaikius, galima visko 
laukti. Francuzai su dideliu 
prilankumu atsiliepė apie at
silankymą gr. Lamsdorfo į 
Vindoboną, kadangi Masko- 
1 i jos sutaiką su Austro-Ven-

dyti ant Balkanų pusiausalio 
reformas, nežiūrint ant intri
gų isz azaliea Vokietijos, ku
rias remia teipgi Anglija ir 
Italija.

Pareina žinios apie vėl at
naujintas galvažudystes Ma- 
cedonijoj isz szalies turkiškų 
valdžių. Gooleve turkų ka
reiviai sugavę 38 ūkininkus, 
kuriuos baisiausiu budu kan
kinę, deginę jų kojų padus, o 
ant jų jtaczių ir dukterų dasi- 
leidę pikeziausių begėdysezių. 
Ar tos žinios yra teisingos, 
sunku pasakyti, bet atsižvel
giant ant kitų ikisziol isz tur
kų szalies papildytų galvažu
dy sezių pavaldinėse Turkijai 
szalyse, gali būt, kad ir ežios 
žinios nepramanytos.

Grovas von Ballestrem.kurs 
dėlei kilusių Vokietijos j>ar- 
lamente vaidų atsisakė nuo 
pirmsėdystės, likos keizerio 
paskirtos ant viso amžiaus są
nariu prasiszkojo ponų buto. 
Tos dėl priežasties menama, 
kad tuomi cieoorius norįs atsi* 
dėkavoti jam už jo pasiprie
šinimus socialistams, kurie 
laike debatų apie vieszpatye- 
tės biudžeto stovį stengėsi į 
parlamentą įtraukti dalykus 
Kruppo, kaijiogi ir paties 
ciecoriaus laikytas tuose da
lykuose vieszas kalbas.

Dėlei tankiai atsikartajan- 
cilų Vokietijos parlamente 
vaidų, pasiuntinys Spaner

Pagal paskutines žinias, 
Bu Hainara taj>ęs sugautas ir 
skrynioj į Fezą nugabentas, 
kur jis busęs žmonėms ant 
išjuokimų^ ir j»aniekinimų 
atiduotas. Kiek vienog tame 
yra teisyliės, negalime tvir
tinti.

platino po visus Vilniaus, Vilei
kos ir Trakų psvieczius, juose 
susirgo 29 žmonės. Rauplėms 
Vilniaus paviętyj susirgo 9; 
krioklige Vilniaus ir Trakų pa 
viecziuose susirgo 13; krupu 
Vilniaus pav. ir Koaęedaruo* su
sirgo 2; sibiriszku mkru Aszmė
nų pa v iety j Susirgo 3 žmonės.

Anglijos jierdėtinis Afrikos 
kolionijose liordas Milner sa
vo urėdą ežia jau sudėjo ir 
issvažiuoja į Indi jas, kur jis 
likos teipgi ant augszta urėdo 
paskirtas. Dėlei jo žiaurių 
apsiėjimų būrai baisiai jo ne
apkentė ir be paliovos reika
lavo, kad Anglijos valdžios 
jį isz Pietinės Afrikos prasza- 
lintų.

Isz Lietuvos.

Vilnius.
Paskutiniame laike Vilniuje 

pnviso daugybė pasiutus ų saunų. 
Kasdien apdrasko j:e po keletą 
sveikų savo bendrų, priegtam ir 
ant žmonių užpuldinėja. Tos dėl 
priežasties gyventojai bijo ir isz 
namų isseiti, nepasiėmę kokio 
uore ginklo.

Ant SoŽjos ulyczios vienuose 
namuose policija susekė slaptą 
degtinės pa rda viny ežią. Szinko- 
riut likosi suareazuotas.
I Sekantį praneazimą semiame 
įsa lenkirako “Dzienmk N a rodo- 
wy*: Prie tankių revoliucijiazkoe 
dvasios apsireiškimų Rusijoj ga
liom priska tyli demonstracijas 

Laike ‘ teatrališkų

Paskutinės žinios iš C u ra 
cao pranesza, buk apie ketu 
rioliką mylių nuo Caracas |vy 
ko smarki kova tarp revo 
cijonierių ir prezidento U 
ro kariaunos. Kovą laitų 
revoliucijonieriai ir da

- isz visų pusių trankia jų 
riaunos sostapilies linkui.

* Europa.
Pietų Europos 

niaukstosi. Taika

liu- 
’0.st- 
ėję 

, aar 
ba

dangus 
vargiai 

ežia galės ilgai išsilaikyti. 
Macedonijos dalykai juo 
liau juo labiaire pinklesni 
darosi ir dipliomatišknbse 
sryežiuose tas klausimas yno 
aštresnį pobūdį priima. Aijiot 
paskutinių žinių Turkija ir

to-
i lis

paskutinių - žinių Turkija 
Rumenija pradėjo gabentis 
kariškus ginklus — Turk 
isz Vokietijos, Rumenija 
Maskolijos. Turkijos kariau
nos vis didesniame skaitlic je 
traukiamos į Macedonijos jia- 
rubežius. '

Revoliucijiszkas Maeedoii- 
jos komitetas pagarsino, bjik 
revoliucijonieriai turįįtekmĮn- 
gus savo draugus Londoųe, 
Austrijoj ir Francuzijoj, ku
rie macedonieczius užtikrina,, 
kad jeigu jie pasekmingai 
įstengs užduoti porą pirmuti
nių Turkijai smūgių, tai Eu
ropos vieszpatystės ant galio 
bus priverstos į Macedonijos 
dalykus įsikišti ir jiems p ’i- 
gelbėti galutinai isz po Tųi 
kijos jungo iszsimuszti. T 
dėl priežasties manoma, kad 
ant pavasario kare ant Bal
kanų pussalio yra neiszven- 
gtama.

Gandas eina, buk Franci- 
zijos valdžia norinti perstatv- 
ti sultonui formališkai Au
strijos ir Rusijos propozicija^, 
kad, dėlei iszvengimo kraujo 
praliejimų, Turkija pati pa
darytų savo pavaldinėse sza- 
lyse, ypacz Armėnijoj, Macė- 
donijoj ir Albanijoj refor
mas, tokiu budu, kad ji mi
nėtose szalyse pastatytų urė- 
dininkus, kuriems butų pilnai 
tų szalių rėdymas pavestai, 
nors jie turėtų prigulėti nuį 
augsicziausių Turkijos val
džių. Toks Austro-rusisikas 
programas, kurs savo pama-

ja
isz

r- 
’bs

naudos vokiecziams, o ne 
franeuzams.

Visų Europos vieszjiatys- 
czių prietilčiai tarp savęs ga
nėtinai Įtempti. Jų neiszsiti- 
kėjimą vienos kitai geriausia ; 
teliudija padaryta tarp Ang
lijos, Fra ne uz i jos ir Italijos 
sutartis, pagal kurią jokia tų 
vieszpatysczių laivyne neturi 
tiesos pirma įeiti į Tangerą 
(Sziaurinėj Afrikoj); jeigu 
pareitų reikalas, tad įMorok- 
ko vandenius galėtų įplaukti 
ne kitaip, kaip tik visos trys 
laivynėssykiu. Prie to Ang
lija reikalauja, kad jos ka
riškiems laivams butų daleis- 
ta pereiti angsztumą, jeigu 
keturi maskoliszki laivai butų 
per Bosforą perleisti. Tos 
dėl priežasties visi angliški 
laikraszcziai labai neprilan- 
kiai apie Rusiją atsiliepia.

Jeigu — teip angliszki 
laikraszcziai sako — rusiški 
kariški laivai, užsimaskavę 
pirkiiszkų laivų "vieluku, per
eitų isz Juodųjų marių ir pas
kui, Talone apsiginklavę vi
sais reikalingais karėj gink
lais, susivienytų su stovinezia 
Tarpžeminėse jūrėse francu- 
ziszka laivyne, tai dalykai ga
lėtų grėsti pavojumi visai 
Europai, o ypatingai Angli
jai. —

Eina paskalas, buk sulta- 
nas iszsitaręs, kad niekada ne
mieli jęs paskirti krikšezionių 
ant urėdų Macedonijos admi
nistracijoj. Jis atvirai pasa
kęs, kad tame dalyke jis vi
soms savo pajiegoms stengsis 
verezianezioms jį ant to viesz- 
patystėms priešintis ir pasi- 
duosęs jiems jei tik tada, ka
da busęs ant karės lauko ap
galėtas.

Maskolijos Vidaus dalykų 
ministeris, gr. Lamsdorf, už
klausė Vokietijos kanclerio 
Buelowo, kokių žingsnių pri
silaikys Vokietija Macedoni
jos dalykuose. Panaszų klau
simą Lamsdorf uždavė Angli
jai ir Italijai. Maskolija 
matyt neslepia savo mierių 
veikti iszvien su susitarusioms 
tarp savęs vieszpatystėms, 
idant priversti sultaną įvyk-

mą, reikalaujantį, kad nuo 
szio laiko parlamento pirm- 
sėdžiu valdžia liktus padidin
ta. (vykus vaidams tarp pa
siuntinių, prezidentas apreisz-* 
kia, kad rodos persitraukia ir 
išstota juodą vielų ką. Į ro- 
dų butą tąsyk įeina policijos 
komisorius su savo jiavaldi- 
niais policistais ir areštuoja 
kėlusius netvarką jiasiunti- 
nius, jiaties pirmsė<ižio nuro
dytus. Taigi nepalytėtinu- 
inas jiasiuntinių tokiu budu 
jiasinaikina. Ar tas įneszi- 
mas bus užtvirtintas, nežinia; 
atiduota jį aržesniam apsvar
stymui tam tikrai jiaskirtam 
komitetui.

Isz Naumiesczio.
28 birže1 i o 1902 per atlaidus 

szv. Petro iszvydo žmonės pne 
szv. Petro !paveikslo kabanczię 
baltę kojukę. Tuojau pradėjo ki
li galvoti ir iszgalvojo, kad tai... 
e<ę stebuklai; nematant, atsirado 
kojukė prie paveikslo szv. Petro. 
Keletas rūpinosi nuo kunigų ir 
nuo baiiryczios tarnų patirti kę 
daugiau! apie tę kojukę. Kaip 
jiems iszaisakino žinovai apie tę 
kojukę, neteko man girdėti. O 
žmonės vieni szeip pasakoja, kiti 
teip ir sapnuoja apie kokius ten 
nauju? stebuklus.

Vieno paklausiau apie tai, tai 
jis sztai kę man papasakojo apie 
tę kojukę.

„Vienai muterirakei (nė vardo, 
nė pravardės ne parašė, nes neži
nojo,) skaudėjo koję: daug dak
tarų ir vaistų isabandė.o nieks ne
gelbėjo. tada pasižadėjo į Nau
miestį prie szv. Petro, ir tapo 
sveika, tada atėjo į Naumiesczio 
klebomję, papasakojo szpilolnin- 
kams, tie pralotui.o pralotas par
sivežė isz Varraavos sidabrinę ko
jukę, paraveotino ję ir pakabino, 
kaipo ženki? stebuklingo iszgy- 
dvmo.” —

Kiti szeip pasakojo: „vienai 
merginai skaudėjo ko j? (vėl ne
pasakė, kas per mergina). Ir nė- 
joki vaistu negelbėję, net ir dak-

per Kalėdas nuėjo į Truazclių 
zarezemę, bet jau namo negrįžo. 
Rytmety pati išėjo jo j ieškoti 
ir atrado vandens klane kniupez- 
czię begulintį, negyv?. Tun būt 
buvo gerokai užsigėręs ir beeida
mas namon perpuolė ir jau neįs
tengė atsikelti. ,

Antrę Kalėdų dieną Kaukė
nuos apsinuodijo 19 metų merge
lė Augustė L.. Ji nuo seniau jau 
skundėsi, kad gyvenims jai^agri- 
i-ęs esąs, taigi minėtą dieną ji nu- 
irupinėje deguczių galvukėa ir su 
pienu tą sierą išgėrė. Pašauk
tas urnai daktaras ne galėjo jau 
joe iazgelbėti ir ji pasimirė.

. Netoli Kaukėnų iszszoko isz rė 
lių bėgantis trukia, bet teip lai 
mingar, kad nė vieno pažeisto isz 
žmonių neatrado. Porą aanvai- 
ežių atgal toj paezioj vietoj teip 
gi buvo viens tavorų vagonas isz 
rėlių iazszokęs ir apvirtęs. Prie
žastim teip tankių iazazokimų yra 
perdaug staigus toj vietoj gele
žinkelio užsisukimas.

Psezysziuos tūlas ūkininke suė
jo karezemoj vyty, kurs jam už 
berną pasisiūlė. Įsidrožę abudu 
parvažiavo namo, ūkininkas paro
dė savo naujam bernui lovą ir da
vė savo didžiuosius kailinius už
sikloti. Atsikėlęs isz ryto nera
do jau nė berno nė savo kaili
nių.

Užradžiuoe sudegė triobos ūki
ninko Szilerio. Užgimus ugnelėj 
namie buvo tik viena Sulerienė, 
begulinti ant ligos patalo, bet jai 
pas sekė isz liepsnų iszsigelbėti.

Apie Labgavą vėtrą apvertė 
tvartus ūkininko Ruakio, prie ko 
7 galvijai tapo užmuszti ir keletas

juoksiu isz tavęs, kaip iszvesi pli
kas sienas ir kreivus langus ir ne
aptašytus ksrnyzus. . Raitysies 
tada man po kojų, melši, kad pri- 
gelbėcziau tau... Bet ne, vaikuti, 
nesulauksi! Nors isz gėdos su
degtume!, nore atzaros* prigerta
me! — nelaukk, sakau, nieko nuo 
manęs! a

Senis pakilo nuo savo vietos, o 
Petras bueziuodamas savo kūdikį 
atsakė:

— Gerai, pamatysime. Vieno 
tik praazau, tėveli, — nieko man 
nekenk; pagelbos gi asz jokios 
nereikalausiu. ,

— Pamatysime!
— Pamatysime!
— Pasenau, broleli, ir amžius 

mane iszmokino... Pažiūrėk tik 
ant miestų... isztolo matai pul
siąs, iszdidžias sienas puikiausių 
triobesių. Vardas meistro Vaitie
kaus pagarsėjo po visą Lietuvą ir 
Rusiją... Tie mano vaikeliai, ku
rtus asz sutvėriau, iazbaretyti po 
visus didelius miestus... ir visi ta
vo sunaus ainiai iszmirs pirmiau, 
negu nore vienas isz mano akme
ninių sūnų sugrius!... O tu nori 
da su manim lenktynių eiti!...

— Ne tiktai noriu, bet ir iszti- 
krųjų tave, tėveli, pralenksiu, — 
užsidegęs atsakė Petras. — Pri
siekiu vardu savo Mariutės ir saio A
savo kūdikio, jog nors ttan savo 
krauju parsieitų sienas lipdyti, 
bet visgi pastatysiu Dievo namą, 
kokio da svietas nematė! Bus tai ' 
nedidelis dievnamis, bet savo gra
žumu virszys visas net ’r didžiau
sias. TaAa ir tave -ybė bus nu
mažinta...

Apmaudo® pilnas senis iszėjo ir 
užtrenkė duris. Marė pakybu- / 
navas kakalį, tyliai, savo vyrui

Vokietijos jiasiuntinys Au
strijoj, Wedel, savo kalboj..-TV..., kflUCZIB IHZ

asztriai nupeikė agitaciją, va-\^a žmonių 
romą Austrijoj teip vadina
mų pangermanų. Jis sako, 
kad tik pasidėkavojant tai 
begėdiszkai agitacija i niekada 
negalėjus įvykti tarp vokie
czių ir czekų sutaiką ir kurios 
dėl Austrija negalėjo 
komercijiškų reikalų 
kaneziai sureguliuoti, 
gana to, pangermanai

savo 
ataa- 

Ne- 
___ , ____ savo 

darbais visą Austro-Vengią- 
jos viešpatystę negeriaiisloje 
šviesoj užriibežiuose persta to.

nesi- 
vasa

Afrlka.
Morokkoj maištai 

liauja. Žinios isz 1 d. 
rio pranesza apie smarkų su
sirėmimą pasi kelelių su sul
tano kariaunoms. Pereitos 
sanvaitėsketvergę sultano ka
riaunos užpuolė ant didžiau
sios pasikėlėlių kariaunos da
lies, vadovaujamos paties 
sosto pretendento Bu Ham- 
aro, ir visą ją isznaikinę, vie
nus iszžudydamos, kitus ne
laisvėn paimdamos. Apie li
kimą paties Bu Hamaro tikrų 
da žinių nėra, ar jis teipgi 
kovoj krito, ar likos į nelais
vę paimtas. Jeigu gi jam pa
sisekė kokiu nors budu gyvam 
išlikti ir nuo nelaisvės pa
bėgti, tai visgi jis ilgai jau ne
įstengs be atsilaikyti, kadan
gi tankus nepasisekimai jo 
kovoje su sultano kariaunoms 
atszaldė nuo jo ir karšeziau- 
sius jo szalininkus.

▼oliBrijiaakus raaubunui, nuo ga
leli jot kokios tai nematomos ran
kos pradeda mėtyti ant partero 
revolicci j įsakus aUiazaukitnus,ku- 

i riuca publika besi varžydama g»u- 
doSr akai to. Perstatymui už»i
baigus, jaunuomenė užgieda 
“Maneillaiee” ir kitas rovoliucijo- 
uierių daina*. Panarai demon 
si racija įvyko n-šen i ai Vilniaus 
teatre laike perstatymo Maksimo 
Gorki dramos “Mieeczionys”. 
PrieBzpaakutiniam aktui užsibai
gus, kada uždanga nusileido, nuo 
galerijos pradėta azaukti: “Te
gyvuoja liu< sybė! Szalyn su ca 
ru! Tegyvuoja Gorki, kurs ra u 
dasi |>o policijos priežiūra ("(Gor
ki-—garsiausias dabarties Mas 
kohjos rasztininkts; savo rašaluo
se jis asztriai nupeikia bjaurius 
niaakolirakų valdžių darbus, i-z 
rodo vargus žmonių, kuriuos jie 
kenezia isz caro myliotos, etc. Jis 

j raratminkas ir todėl 
valdžia pradėjo jį smarkiai perse 
kioti). Ypatingas vienog daly
kas, kad akyveizdoj tos demon- 
strscijos caro tarnai — žandarai 
ir pirticija — užsilaikė visur abft- 
jutiązkai ir nedarė jokių areszta- 
vimų. Kada sykį M nske, laike 
testralirako perstatymo caro gim
tuvių dienoj.po atgiedojimui *‘bo 
že caria chraui” padaryta buvo 
panaszi demonstracija, policija 
suaresztavo visus buvusius ant 
galerijos ir nugabeno į kalėjimę. 
kur apie 50 demonstrantų buvo 
žvėriszku budu nuplakti.

Pagal Vilniaus gubernatoriaus 
padavadyjimę nuo 1d. sausio szių 
metų teip Vilniuje kaip ir visuo
se kituote gubernijos miestuose ir 
miesteliuose tapo ant turgavieczių 
ir rinkų įtaisytos svarstyklės vi- 
žiems atgabenamiems ant parda
vimo tavorams sverti. Už pasvėri- 
mę reikia mokėti 1 kapeika nuo 
pūdo.

Suaresztuota tapo tūla Grinevi- 
cncnė už pavogimą bažnycaioje 
sidabrinio laikrodėlio isz Snoikos 
aiazeniaus.

Isz Vilniaus gub.
Bagyje sanvaitės nuo 9 iki 15 

dienos gruodžio visokioms lim- 
panezioms ligoms Vilniaus guber
nijoj apsirgo žmonių: Vilniuje: 
sziltinėms 15; tymais 30, kurių 
vienas numirė; krapu L ir raup
lėms 1. Paviecziuose susirgusių 
buvo: sziltinėms: Vilniaus pav. 
16; Lydos —71; Szvenczionių 
-—15; Aszmėnų -—- 9; Trakų — 
13; Dianos — 42. Tygįai prasi-

k na uv. Petro atlaidų, menkai 
galėdami piėiti, iraai rengusi ira 
namų, ir aulpėdama iazėjuai į 
Naumiestį poteriaudama. Einant 
jai ka« kart lengviau darėsi, o ka
da luinycaioje papoteriavo, tai 
ir būvimi i užgijo. Tada davė pra
lotu! pinigų, o tau davė nulieti 
kojukę, paraventioęi liepė paką 
bint bainyczioje, kaipo atmintį 
stebuklo”.

Kiti da durniau ir juokingiau 
apie tai nupasakoja.

Tai koki ats tikimai pradžioje 
XX amžiaus!! LnSiaus akyva, 
kaa tokius užmanymus pramano!

Lai žmonas Bau tiki, kad jiems 
tai smagu, bet lai nebūva tie ate- 
buklai įrankiu apgavimo prastų 
žmonių, įrankiu viliojimo p nigų.

Ir aziandien kabo ta kojukė, 
žmonės prie jos meldžiasi, o jų 
aptemdintu protas tveria apie tą 
kojukę ir tą stebuklingą atsitiki 
mą dyvinas pasakas. Ira Uk-ko.

Mums sztai ką raszo: „Tamia 
toms gal bus jau žinoma, kiea aaz 
gavau nukęsti kunigo persekioji
mų, teip kad net turėjau isz Lie
tuvos bėgti. Pas b ko vienog ma
no moteris su trimis vaikucziais, 
kuri, kaip pati man vienval rasto 
ir nuo kitų gavau iszgirsti, labai 
kenezia nuo persekiojimų kunigo 
Szereivos, Panemunėlio kamen 
doriaus, kurs iszdavė manę mas 
koliams, bet man pasprukus, visą 
sayo apmaudą dabar nugiežta ant 
joe.... J. O. Szirvydas.”

Pridėjimų, rodos, jokių nerei
kia.

isz Prūsų Lietuvos.
Siautusi pabaigoj gruodžio mė

nesio audra begalo daug blėdies 
pridirbo visoj Prūsų Lietuvoj. 
Iszlaužė daug medžių, namų sto
gus ko ne visur nudraskė, o prie 
to ir keletas gyvaeczių pražu
vo.

Ūkininkas Krapaitis isz Skrob
lynų, važiuodamas vakąre namon, 
per neatsargumą užvažiavo ant 
Ragainės geležiųkelio linijos, tuo 
tarpu bėgdama į Ragainę trūkis 
vežimą pagriebė ir sulriuszkino. 
o patsai Krapaitis likos' sunkiai 
sužeistas.

Klaipėdoje sudegė namai ūki
ninko Buczkio. Namai buvo a- 
sekuruoti, bet sudegusiejie baldai 
ne, o jų vertę aprobuoja ant 180 
markių.

Darbininkas Bruczys isz Mac- 
mozurų su savo keliais draugais į

Žiliuos likos laike audros už 
masalas vienas piemenukas, o prie 
to ir kita ypata tapo suželta.

Du ūkininku, begrįitancziunuo 
turgaus ira- Karaliaucziaua, susiti
ko su vežimu gr. Lehndorfo, ku
rio vežėjui ne sp^ju.4 į szalį pasi
suku, ūkininkų vežimo dyselys 
susmego vienam Lehndorfo ark
liui į krutinę, teip kad jį reikėjo 
jau pribaigti. Arklys byvo 
nas isz geriausių ir kasztavo 
1000 markių.

apie

Meistras ir Darbininkas.
(Isz žmonių padavimų)

I.
Kakalys kurinosi. Priesz1 ugnį, 

ant apdengtos kauru kėdės, sėdė
jo ir szildėsi dailydė Vaitiekus. 
Szalia sėdėjo jo žentas Petras ir 
duktė Marė. Kambary buvo ty 
lu. Petras, galvą nuleidęs, viena 
ranka turėjo apkabinę* savo jauną 
paezią, kitoj laikė mažą sūnelį. 
Senis meistras buvo paniuręs ir 
piktas.

— Klausyk, Petrai, — tarė jis 
už valandėlės: — kitą syk apsi
saugok ir prie Žinonių nedaryk 
man jokių patėmyjimų. Godok 
mano žilą galvą. Atmink, kad už 
viską, ką tu žinai, turi padėkavoti 
tik mano rankai ir mano galvai. 
Bandyk tik kitą syk teip padary
ti, tai pamatysi.... ir tave ir ta
vo paezią ir kūdikį — visus jus į 
plynes iszvysių! Asz geriau vie
nas pasiliksiu, negu matyti ir gir
dėti tavo nieainimus mano žilos 
galvos.

— Jeigu mes tamistai, tėveli, 
kuomi nors neįtinkame, — atsakė 
Petras, •— tai galime nors ir tuo
jau prasiszalinti. Bet argi ant to 
asz pusę savo amžiaus apvereziau 
dirbdama ir besilavindama, kad 
kas nore mane vadintų n’iazmanė- 
liu? Jeigu norite matyti, ką asz 
moku ir galiu padaryti, tai leiski
te man vienam! tos bažnyczios sta
tymą užbaigti. Dabar vos tik 
pamatai jos padėti — ir tegrieb 
mane velniai, jeigu mano darbas 
nebūtų geriau atliktas už visus 
tamistos padarytus.

— Ta-ta! nosį nUsiszluostyk! 
Lengva pasakyti, ale nelengva 
padaryti! —atsiliepė senis Vai 
tiekus,kl&stingai nusiszypsodams.

Nagi gerai. Asz nė pirezto 
prie tavo darbo nepridėsiu, nė 
nepažiūrėsiu.... Ryt iszvažiuoju 
isz Vilniaus, o tu pasilikk ir dirbk 
sau vienas. Pamatysime, ką tu 
padarysi. Sugrįžęs bent pasi-

— Neturi tu gėdos vienval su 
1 seniu bartis. Nedaug jau jam be- 

pasilieka gyventi, kamgi todėl at 
, imti jam ramumą paskutinėse gy

venimo dienose. žiūrėk, kaip jis 
visada pyksta už tavo nenuolan
kumą. Atmink, kad jis yra ma
no tėvas-., jis tive teip mylėjo ir 
net mane tau atidavė, kuomet tu 
nieko daugiau neturėjai apart sa- 
Vo rankų ir nieko nemokėjai.

— Ogi kuo szitos rankos blo
gesnės už kitas? — su apmauda 
at«akė Petras. — Man net baisu 
pamislyti, jeigu mano vardas iaz- 
nyktų drauge su manim, kuomet A- 
jo vardas drauge su jo pastaty
toms b&žn y ežioms gali pereiti į 
amžius. Ne, Mariut, teip negali 
būti! Ir asz turiu pasilikt garsiu, 
nors ir savo gyvastį turėcziau 
tam paaukauti. Asz turiu paro
dyti, ką iszmanau, jaueziu, kad 
galiu padaryti ir padarysiu!...

— Priesz tave, širdele, kelias 
da atviras, da viskas pryszaky, 
— atsakė Marė, rankas besissil- 
dydama. Nesiskubink. Viskas 
bus savu ląiku...

— O kas gali man užtikrinti, 
kad asz sziądien ar ryt nenumir
siu? — atsiliepė Petras. — Szią
dien mano, o ryt — kas žino? 
Bet visgi asz labai džiaugiuos, 
kad senis pasitraukia ir man vie
nam palieka statymą bažnyczios. 
Gėda jam bus, kad nenorėjo ma- ■ 
nęs suprasti ir mano vertę pažinti. 
Ne žemiau asz už jį stovių — pa
matysi !

Apkabino savo moterį, prispau
dė prie szirdies, sudėjo kųdikį į 
vygę ir pradėjo vaikszczioti po 
kambarį, isz vieno galo į kitą.

II.
Buvo rudens vakaras. Naujos 

szv. Onos bažnyczios sienos buvo 
dar žėglionėms apdengtos, bet vi
si praeiviai su dideliu žingeidumu 
į ją stebėjos. Czielos minios kar
tais susirinkdavo prisistebėti tam 
isz puikių puikiausiam dailoe vei
kalui. Visi garbino vardą darbi- 
ninko Petro, nebuvo nė vieno, 
kurs nebūtų sakęs, kad mokytinas 
virszyjo net savo mokytoją. Petro 
szirdis džiaugės, jo akys gėrėjos, 
o galvoj maiszėai mintys apie gar
bę, apie nemarumą...

Vakaras buvo szalta&Petras ir 
Marė stovėjo antkapiniųir gėrėjos 
žiūrėdami į nedidelę bažnytėlę. 
Petras buvo linksmas; spausdama 
paezią prie szirdies, kalbėjo jis, 
rodydama ant savo sutverto vei
kalo.
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— Ar matei tu, szirdele, 
nors panaszaus?... a?... Ryt 
glionėe bus nuimtos ir viskas 
szvis visame savo puikume....
kad tik gretaiaus pagrįžtų musų 
senelis. Pažiūrės jis, pamatyt, ir 
gėda jam bus, kad teip labai ma
ne ir mano mokslumy niekino!..

Marė atsiduso ir galvy nuleido. 
Petras nepaliovė savo veikalu gė
rėtis.... Ant syk iszgirde juodu 
toli užpakaly savęs keno tai žings 
nius, ir nespėjo vyras ir moteris 
atsižvelgti, setai prisiartino jau 
prie jų seni* Vaitiekus. •

Akys jo degė rūstybe. Pamėly
navusios lupos drebėjo. Jis visas 
kratėsi, lyg karsztligės pagautas. 
Siuto, žiūrėdama į stovineziy prie- 
ssai jį bažnycziy. Pamatę* ženty 
ir dukterį jis pradėjo rėkti: 
I,-a» Dž'augkitės, tagamoe, mo

kėję manę pažeminti!... Puikiai 
tu man, Petrai, atsidėkavojei už 
suteikt y tau pr’eglaudy, už pa 
caiy
prigl austi — zsz tave priglau- 
džiau kaip save sūnų!... Du sykiu 
buvau atėjęs saitam stebuklui pri
sižiūrėti... ir, teisybę sakant, myn 
niekur nepasisekė iszstatyti teip 
puikios bažnyczios. Džiaugki* gi 
dabar sava pergale!'' Bet ar nega
lėje! ku tai padaryti man numi
rus?... Laukti ilgai nebūtų pri
siėję, viena koja esmi jau kapuos... 
Bet ne, biaurybe! užsimanei ma 
ne gyvy užkasti, mano.garlę už-

Tu neturėjei kur galvos

Ir pradėjo l^enis verktu Priesz 
jį stovėjo be žado jo žentas ir 
duktė. Petro akyse spindėjo ne
apsakomas džiaugsmas, Marės a- 
kyee blizgėjo aszaros.

— Dovanok, tėveli! — pratarė 
ji tyliai:— tu pats jug jam liepei 
statyti... o kaipgi jis butų statęs, 
jei ne juogeriausiai — pagal savo 
tamaoymp?...

— O kam jis tastatė teip, kad 
mane uigėdmti, pažeminti?.. Pik 

£ ta dvasia ežia jam pagelbėjo, 
tikro teip, asz žinau.' Tegul 
kunigai sivęslu vandeniu tas 
nas pakrapįs, — subyrės tie
tontaki murai ir prakeikti akme- 

. nys sutrupina jo garbėstrokaztan 
cziy kaukolę.... >

Senis nuszluostė riedanezias 
jam per skruostus sszaras ir aky* 
jo vėl užsidegė piktumu. Petras 
ir Marė stovėjo gi 1 iai užsimystavę. 
Staiga isz už debesių talindo mė- 
y*i >i ■ nu iyrii nulis ir, ąpezvietęs visy sceny, tar 

naujai bažpycziai pridavė da 
dėsnį puikumy.

Senis rodės apsiranvna 
minksztinę* savo balsy ji* su
viszku malonumu atsiliepė į žen

tik 
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— Parodyk gi man areziau sa
vo veikaly.... užlipkime ant žėglio- 
nių..

— Dabar naktis, nieko neįžiū
rėsite,— atsakė Petras: — ryt 
ryty tai kas kita, bus galima ge
riau prisižiūrėti.

— Nesibijok: akys mano ir 
naktį mato tai, ant ko ssz visy 
savo gyvenimy praleidžiau. Etva, 
duok pasigėrėti tavo veikalu.... 
pirmu ir paskutiniu.... teip! Pikta 
dvasia tau daugi Ai nepagelbės!..

Juodu nuėjo. Marė, drebėdama 
nuo szalczio, pasiliko ant vietos 
ir žiurėjo, kaip juodu lipo ant žė- 
ghunių, risdamies į pacziy viražu 
nę. Mėnulis puikiai szvietė. Vi 
sur buvo tylu, kaip grabe; girdė 
tis buvo vien tik jų kalbos žodžiai. 
Juo augazeziau lipo, juo senis gar
siau kalbėjo. Ant galo juodu su
stojo ant žėglionių bažnyczios 
pryszaky. Senio aky* buvo įspir
tos į puikiai iszvestua langus, 
dsildariszčus k ainy žus ir puikius 
pagražinimus.... Rūstybė, neap
sakoma rm-tybė žibėjo jo akyse, ir 
atsigrįžę* į Petty, suszuko:

— Teip! tu mane pralenkei!... 
bet teip pradėję*, ar tu žinai, kuo 
užbaigai?-..
' l— Užteks man te, kad užbai

giau, prik rpdams tamistos iszdi 
dūmo sparnus, tėveli,' — atsakė 
Petras. — Ar seniai tamista isz 

įmanęs juokeis? Ar seniai didžia- 
vaie, kad be t a mist oa pagalbos asz 
neapsieiriu?...

, Teip! sakiau!—suriko se- 
nis, — ir dabar da pasakymu: te
gul tas, kurs gelbėjo tau iszstaty- 
ti szity stebukly, ateina dabar 
ežia ir... 
pulties!.

Isztarę* tai, , senis akytuo
ju stvėrė Petry už kalnieriaus ir 
smarkia^stumė jį nuo žėglionių 
žemyn.

Ne savu balsu suklyko darbi
ninkas, bet spėjo užsikabinti ran
koms už iszsikiszurios žėglionių 
lentos. Marė,kaip proto netekus, 
aaoko bažnyczios linkui, szaukda- 
ma didžiausiame nusįminime:

.. Tėveli, tėveli!... mano 
ras!... tėveli, gelbėk!...

Petras vis dar laikydamasis
beėisupanczios lentos, bet jau žu-

iszgęlbėja tave nuo pra-

Ty-

ai

negirdėjo 
rankom pa- 

i ir trenkė

dydams spėkas, mir 
su meldė

— Gelbėk mane, 
bėkite!...

Senis meistras nieke > 
nė neklausė. Abiem 
griebė jis didelę plyt y 
Petrui į galvy. Nelaimingasis a- 
kymoju nupuolė žemyn ant krū
vos plytų ir akmenų skeveldrų 
priešą bažnycziy ir jalu daugiau 
neatsikėlė....

į besitraukianti atgal kary; prie 
to, dėlei vėlų susikryžiavimo, at
gimė ugnis, kuri abudu karu kaip 
bematant sunaikino. Pssažieriai, 
kurių apie 90 likos suleistų, iss 
jų 8 mirtinai, spėjo iss liepsnų pa 
bėgti ir Bužei*tua*ius issgabenti.

Isz Amerikos
JuodveldZiu g-nMiainiai.

Washinoton,D.O. 26 d. sau
sio atsibuvo ežia skaitlingas juod 
veidlių draugystės t. v. “Afro- 
American League” susirinkimas, 
ant kurio buvo apunekėtas neg 
rų padėjimas Suvienytose Valsti 
jose kaipo ukėsų. Vienas isz 
kalbėtojų sziteip isssitarė: “Vas 
kutiniame laike mus jau ganėti
nai pamokino, ir jeigu panaazus 
begėdiszki darbai ir ant toliau? 
atsikartos, jei ir ant toliau balt- 
veidžiai nepaliaus su mumis žvė- 
rtazkai apsieiti; ludyti mos dė
lei menkiausių prieiasezių, tai 
juodveidliai turės ant galofsukil 
ti ir visas pietines valstijas, kur 
toki darbai ttnkiausiai atsikarto 
ja, ugnim ir ginklais isznaikinti. 
Ulteko jau mums kentėti balt 
veidlių galvaludystes ir prispau
dimus. Turėsime sukilti kaip 
vienas vyras, kad savo sumindiio 
tas tiesas atgauti — ne argumen
tais, ne protavimais, bet su 
ginklu rankoj”. — Jei panašaus 
grasinimai įsikūnytų, ne juodvei- 
veidiiai butų kraujo praliejimo 
kalti, bet pats amerikonai, kurie 
isatikro visur su juodveidliai* bru
tali sakai a paeina.

Didelis vargas.
Mezico City. Dėlei prasipla

tinusio maro žmonės pradėjo kęs
ti didelį vargy. Ypacz tas atsi
liepia ant beturezių miesto Ma- 
zatlan. Neturėdami1, pinįgų ant 
iškeliavimo isz epidemijos apim
tų vietų, pasilikę jau nuo kelių 
sanviiiczių be darbo vaikszczioja 
jie būriais po miesto ulyczias, pri
sižiūrėdami vežimams, gabenan
tiems susirgusius į ligoubuczius.^ 
Nakties laike, kada degina už 
krėstus maro namus, susirenka 
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vargusių Įmonių, vyrų, moterių 
ir vaikų priailiurėti gaisrui ir pa- 
staildyli. Visi turtingesnėj i e 
viens po kitara apleidlia miesty, 
bet ky turi daryti varguoliai, kū
ne nieko neturi? Labdarystės 
komitetas suszelpimni ligouių ir 
belurcztų iki sziol surinko vos 
50 tukstanezių dolerių, su kuriais 
vienog ne daug galima sui-zelp- 
ti, kadangi reikalaujanczių pa- 
szelpos yra szimtai tukstancz ų.

Nori pašiepti amerikonus arklie-

New York. I»z Vokietijos at
keliavo į Ameriky tūlas Walden- 
berg, kurs ketina uždėti Ch'cagoj 
senų arklių skerdinycziy. pa-i tikė
damas, kad tuomi jis įstengs 
gėry “biznį” padaryti. Žragei 
daujantiems aroerikiszkų I ikrasz 
ežių reporteriams jis pasakė, kad 
♦ame juk nieko ypatingo nėra,ka
dangi Vokietijoj nuo seniai žmo 
nės esy prie arklienos pripratę ir 
kiekviename didesniame mieste 
turi įtaisytas senų arklių skerdi 
nyczias; net ir pats keizeris reko- 
mendm j« savo kareivius arkliena 
8zerli. Jeigu teip yra Vokieti
joj, tai kodėl, girdi, tas negali 
būt ežia Amerikoj, juo labiau, 
kad amerikonai daugiausiai mėsos 
suvalgo; o senų arklių esy užtek 
tinai. ?

Del muzikos paczla apleido.
New York, N.Y. Aktorė Pi 

larMorin kreipėsi į su d y, reika
laudama persiskyrimo su savo vy
rų Aime Licbaume, iinomu pi 
anistu ir kompozitorium, su ku 
nuo buvo apsivedus 1884 metuo
se ir kuris dabar, palikęs jy, va
žinėja po avietę su koncertais, vi
sai apie pacziy užmirszę*. Ant jos 
laiszkų, kokius jam raszė praszy- 
dama grįžti namo, jis atsakęs,kad 
nors ji esanti gera moteris, bet 
muzika esanti jam meilesnė negu 
pati, per tai visai ne^mislijyS pas 
jy grįiti. Jeigu su jy apsivedęs 
tai tik dėlei savo jaunystės pai
kumo, ir sziydien labai isz to gai
lėsis. Gyventi su jy visai dau
giau nenorįs.

Stry t karini suslmusze.
Pittsburg, Pa. Pereito ketver

ge vakare bėgantis isz Homestead 
j Pittsburgy strytkaris uivaiiavo 
ant skersai szėnių važiuojsnczio 
vėlimo. Iszsigandęs motormana* 
greit pastūmė kary atgal, bet tuo 
tarpu bėgantis nuo kalno kitas 
strytkaris visu smarkumu trenkė

Su liūtais ne Juokai.
Charleito^, S. C. Padrąsin

tas dresiruotojos liūtų merginos 
Hali, įėjo drauge su ja į klėtky, 
kurioje buvo keturi liūtai, malas 
dvylikos metų vaikys Raymond 
Browc. Didžiausias liūtas veik 
perszoko per merginos Hali gal 
vy ir įleido dantis į kairiyjy vaiko 
ausį. Tas paerzino ir kitus Hutus 
ir visi puolėsi ant vaiko. Nors 
keletas vyrų su pugelbs geležinių 
lazdų spėjo Hutus numuszti sza- 
lin, bet vaikas, dėlei aplaikytų 
žaizdų, vargiai iszliks gyvas.

Galvažudyste.
Luung, La. Juodveidis John 

Thomas uiszovė sserify Ourey, 
kurs jį norėjo ui kokį tepra»ižen- 
gimy aresztuoti, ir pabėgo. Apie 
1000 Įmonių, apsiginklavę kara
binais ir revolveriais pasileido pa
bėgėlį vytis, kurs matydams, kad 
ne galės iszsprukti,atsigrįžęs pra- 
dėja i besi veja nesiūs išžudyti. 
Pasisekė jam niekurius paleisti, 
bet įdukusi minia atsimokėjo jam 
Ivėriszkiausiu Hudu: negana, kad 
suszaudė jį kaip rėtį, bet ir kuny 
į szmoteliua sudraskė. Amerika 
vienok priškaityta prie labiausiai 
civilizuotų szalių....

Klierikai suaztralkavo.
Detroit, Mich. Czianykszczioj 

lenkų dvasiBzkoj seminarijoj su- 
sztraikavo augszteeniojo kurso 
klierikai, skaitliaje dvideszimt 
devyni. Reikalauja jie tūlų semi
narijoj reformų, priegtam ge
resnio maisto, geresnio apskalbi- 
mo ir didesnės pagodonės. - Se
minarijos rektorius kn.Dombr o tra
ki susztraikavusiųjų reikalavimu* 
atmetė ir paežius sztraikierius isz 
seminarijos tametė. Daugumas 
isz pavarytųjų azįmet butų 
buvę įszventiuti.

Sidabrą pavogė
Alamooordu, N. M.

jau

Trys 
meksikuniecaūi prisigriebę ant 
trūkio Illinois Central geležinke
lio >szvogė tris didelius stukius 
sidabro, kurį gabeno į Ch cago.

ir norėjo juos sugauti, bet tieiaz- 
sitraukę revolverius pradėjo į be
sivejantį «zaudyti. Szerifas teip
gi szovė į juo* ir vieny jų užmu 
szė, bet pasilikuriejie dusu si d a b 
tų pabėgo Vertę iszvogt > sids 
bro rokuoja ant 40 tukstanezių 
dol.

Kauką apvogė.
Sterleville, III. Trys apsi- 

maskavę plėszikai įsilaužė į vieti
nį banky ir iszvogė su virazum 3 
tukstanezius doliarių. Laikė plė- 
szimo du vagiliai stovėjo ant sar 
gybos, o trecziasis, matyt tame 
dalyke specialistas, su pagalba 
d namito banky skaldė. Vienas 
isz areziau gyvenanezių iszgirdęs 
dinamito ekspliozijy, ūmai pra- 
neszėapie tai savo kaimynam*,bet 
pakolaik tie subėgo, vagiliai jau 
buvo savo darby atlikę ir-pabė
gę-

Norėjo nunuodyti.
Louisville, Kt. Nelinomas 

piktadarys įpylė į kavy nuodų, 
kurios atsigėrę visę Bircb’ų szei 
myny pajuto baisius vidurių skau
dėjimus. Paszauktas ūmai dak
taras atrado, kad k«va buvo ui- 
nuodyta. Birch yra n a*zlė,kuriai 
mirdama vyras paliko 3 szimtus 
tukstanezių doliarių turto, todėl 
manoma, kad kas nors isz jos 
rzeimynos norėjo jy pacziy ir duk
terį nuludyti, idant jų turtu pa
sinaudoti.

Anglių stoka visur.
Alteord, Ia. Atbėgu* prie 

stacijos Northvveetern geležinke
lio trūkiui su anglim's, apie 500 
žmonių užpuolė ant jo ir anglis 
sukonfiskava Geležinkelio ur3d- 
ninkai greit telegrafavo VVebeter 
pavieczio szerifui, kur* pribuvęs 
su savo deputatais suarcsztivo 30 
ypatų. Žmonės už tai labai įnir
što ir laike jų sudyjimo laukiama 
sumiaznnų.

Nori neprileist negru prie balsavi
mo.

Topeka, Kans. Legisliaturun 
likos paduotas įneszimas, reika
laujantis, kad visi juodveidliai 
taptų prie balsa dmo ne priteikti, 
taigi tokiu budu nori nuo jų ukė- 
■ystės tiesas atimti. Įneezimas 
teipgi palyti ateivius, kurie teip
gi neturi būt prileisti prie balsa
vimo, pakolaik jie nėra pilnai na- 
turalizuoti.

Ypatingas miegas. 
cralia, III. Tūla jauna
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mergina, Dora Meek, miega jau 
120 parų be pertrūkio. Per ty 
laiky jį tik syki buvo prabudus, 
bet vos isz ta rus pory žodžių, kad 
jai labai silpna daros, ulmigo vėl 
giliu miegu. Daktarai jokiu bu 
du ne gali susekti, kokia tai liga 
butų ir maitina miegsnesiy prie 
moniszku badu.

Pavogti labukai.
Toledo, Oh. . Tūloj medžių 

sukrovoj surasta ošia apie 500 
tusscsių laiszkų kopertų. Kaip 
pasirodė, tie laiaskai buvo per 
paežius Naujus Metus tavogli, 
kuriuo* e buvo siuncaiami dova
noms pinigai ir kiti smulkesni 
brangus dalykai. Kokie vagiliai 
mokėjo teip gabiai apsiruoszti, 
iki sziol dar nesumokta.

Nelaime kastyuese.
Terre Halte, Ino. Kautynėse 

firmos Hsrris Lankord, apie tris 
mylias atokume nuo miesto, ui 
gimė ugnis ka»tynėse. Ant ne
laimės tuosyk ir elevatorius buvo 
sugedęs,^ teip kad su dideliu 
vargu pasisekė darbininkus iss 
kastynių iastraukti, nors ir ne 
visus sveikus, kadangi du užtrosz 
ko visai, o penkį likos apdeginti.

Kuo yra žydai.
Tūlas D-ras Msurice Fishberg 

ant susirinkimo draugystės „A 
merican Theological Socisty” 
New Yorke laikė praneezimy apie 
iydų paeigy. Savo iszvedlioji- 
muose jis stengėsi parodyti, kad 
niekada nebuvo hebratakos tau
tos paemanezios nuo Abraomo, 
Izaoko ir Jokūbo ir kad lydai — 
lai tik ėsy tie patys armėnai.

New Yorke, valiuojant stryt- 
karių, likos.he jokios priežasties 
suaresztuotae dvi “nužiūrėtas y* 
pa to®” — tūlas Mas Bagdinski iss 
Chicago* ir iinoma propagatorė 
anarchizmo Emma Goldman. Nu
gabentus į policiją audžia veik pa
leido, kadangi jokių suareestuo- 
tųjų prasikaltimų neparodyta.

Me«sko* valka nuede.
Bedford City, Va. Try* juo

dos meszkos užpuolė ant beriau- 
ezianezių l>«giryj (armėno Par
ker trijų vaikų, kūnų vieny, patį 
jaumauayjį, sugriebę sudraskė; 
dviem vyresniem pasisekė pabėgti 
Dažinoję apie nelaimę tėvą;, nu- 
^7710^1*0 keiety neapgnaultų

savo vaikelio kaulų.

Pagimdė keturis ant syk.
Pittkblro.Pa. Tūla lenkė 

Spychalska pagimdė ežia ant i«yk 
ketvelta vaikų, kurie vi»i yra 
sveiki ir tvirti. Dalykas tas teip 
pagarsėjo, jog net Savenytų 
Valstijų prezidentas Kooeevelt 
gimdytojai savo pasveikinimy pri 
siuntė.

Indijon u uipuol linas.
Cananka, Mex. Indi jonai, 

Yaųui giminė-, užpuolė ant svar
biausio to* valstijos kastynių 
miesto San Malda). Terp apgi- 
nėjų miesto buvo ir 20 ameriko
nų, kurių a^ztuoni likosi užmusz- 
ti. Indijonų pusėj rodos 
ne matai amerikonų.

teipgi

Patiudynte.

Hili>dale, Mich. 28 d. sau
sio pasikorė ežia kunigas Rjchard 
Osborn, 85 metų seneli*. Aptinki 
nėj pažinota jį kaipo szaunų kai 
bėtojy ir pamokriminky. Sirgo 
ji*, kokia ten nemgydoma liga ir 
tas turbut privertė jį papildyti 
patžudystę.

Laivas nuskendo.
Lewes, Del. Plaukiantis su 

minksztoms anglims laivas “Jen 
nie llogbes**, iszlikus audrai, pa
skydo netoli Fenvicks Jsland. 
Laivo kapitonas ir jo penki py 
valdiniai — jų viso tiek ant 
buvo — tapo iszgelbėti.

laivo

Daug sniego.
Psvielyj Coeur d’AIlen, valsti

joj Idaho, sniego tiek prisnigo, 
jog vietomis, ypacz Lnokout kai 
nuote, pusniai riekia 14 pėdų 
augszczio, iszilgai gi Northern 
Pacific geležinkelio supurtyta 
augazeziau vagonų ritogų.

Mc&lnleyo gimimo dienos ap- 
vaikazczicdiniaa.

, Canton, O. 27 d. saurio pribu
vo į ežia prezidentas Roo-evelt 
ant apvaikszcziojimo gimimo die 
uos nužudyto Suvienytų Valstijų 
prezidento McKinleya Priė
mimas at^itankius o Roosevelto at
sibuvo tyliai, be jokių ovacijų.

Anglys nupuolė.
New York, N.Y. Dėlei atski

limo oro anglių prekės nupuolė 
c^ia ant 8.50 doliarių ui to- 
ny.

Nelaime. . Si
Park Citt, Utah. 5 Didelis su-

asalusio sniego gabalas nuslinko 
nuo kalno ant gulinėsiu pakalnėj 
kastynių Quinry. Trys Įmonės 
likosi ulmussti ir penki sunkiai 
suleisti.

EzplloaUoa.
• Anniston, Ala. Czianykszozioj 
dirbtuvėj Southern Car & Found- 
ry Co. ekspliodsvo garinis katilas. 
Tos ekapliozijos pasekme buvo 
penki darbininkai ant vietos ui 
muszti ir keletas suleistų.

v Nelaimes ant geležinkeliu.
New York, N.Y. Netoli VVeat- 

field, N. J., bėgantis isz New Jer 
sey trukia, teip vadinamas Royal 
Blue Flyer, susimu*zė su kitu ta 
priestingo* pusės atbėgusiu tru 
kiu. Pasekme to trukių susikuli- 
mobuvo SOŽmoniųufmusz- 
lų ir apiefiOsužestų, terp 
kurių daugelis mirtinai. Gal ra
sis dar ir daugiau užmušt tų, ka
dangi vieta dar nėra pilnai nuo 
trukių skeveldrų nuvalyta. Tuo
jau po susimuasimui vagonų lau
žuose įvyko ugnia. Taigi, kaip 
toj Amerikoj loszia žmon ų gy
vastim. Jokios pryžiuros, jokio 
at»argumo — nusisukai aprandy, 
kas kam bėdos!

Tuoon, Ari z. 28 d. az. m. ant 
Šou t hemą Pacific geležinkelio,ne
toli Vailsburg, aurimuazė vėl du 
priesz viens kity bėganti trukiai. 
Kaip laikra»zcziai praneaza, apie 
30 žmonių ir ežia liko* užmusztų 
ir daug sužeistų. Iki sziol nu
traukta isz po vagonų laužų 23 
lavonai. Po aurikuliraui laužuo 
ae ūmai užgimė ugnie. Aut kiek 
žmnma, nelaimė įvyko dėlei tele
grafijų žioplumo.

La Fox, II^. Ant Chicago & 
North We»tern geležinkelio, ne
toli miesto, 29 d. sz. m. suaimu- 
azė du trukiai, kuriuose vežta 
galviju*. Isz žmonių trys likosi 
užmuazli ir aaztuoni sužeisti.

GaUral.
Colfaz, III. Czionai sudegė 

gimnazija. Priežastis ugnelės 
užgimimo nežinoma.

PiEZi’ONT Moroan, žinoma* A 
menkos geležinkelių karalius,Ae** 
liauja j Ottawy mieryje sus taiky
ti su Canadoe valdžioms kas 
link apėmimo į savo rankas Cana- 
dos geležinkelių. Jei tame jam 
^WĮ|^fktųt tad jis rūpinsis apim-

ti kitę geležinkelį, teip vadinamy 
Canadian Tran»continental.

Isz darbo lauko.
Ino. Terp kal
ifo* komiteto ir

5 Indianai 
n a kasių onrai 
kastynių operatorių tarybos apie 
reikalaujam^pakėlimy darbinin
kams mokesties iki szloi dar neuž
sibaigė. Kalnakasių Komitetas 
aptetakė, kad jie jokiu budu ne 
gali sutikti ant siūlomos jiems 
mokesties, opeistoriai gi vėl jo
kiu budu nenori nusileisti. Tūli 
kastynių savininkai pasakė, kad 
jie sutiktų pakehi mokestį ant 
10 centų daugiau už tony takas*- 
mų anglių, bet darbininkai neiks 
Isuja 20c. daugiau, grasindami, 
kad jei darbdaviai ant tokio rei
kalavimo nesutiks, tad nuo 1 d. 
balandžio bus iszszauktas abelnas 
Suvienytoje Valstijose kalnaka
sių hztraikas.

5 Pi llman, III. Czianyksz 
ežiose vagonų dirbtuvėse »u- 
sztraikavo visi darbininkai, susi- 
liszę į darbininkiszky unijy. 
Reikalavo jie padidinimo mokes
tis* ir sutrumpinimo darbo va
landų per dieny. Kadangi darbo 
ežia tuo tarpu užtektinai, tai 
kompanija, nenorėdama pineszti 
blėdirs užvilkinimais pasteliavimų 
ūmai sutiko ant darbininkų rei
kalavimų ir takabino notas, kad 
nuo 1 d. balandžio darbas tęsis 
9 valandas per dieny. o mokestį 
darbininkai gaus už 10 
darbo.

1 VVlLKES B AKRE, P A. 
da Delaware & lludson
kelių kompanijos apgarsino, kad 
ji sutinka pakelti savo darbinin
kams mokestį. Konduktoriai 
ant tavorinių trukių gaus 25 cen
tus ant dienos daugiau, ant angli- 
nių trukių konduktoriai gaus 50 
centų daugiau. Dabartinės jų 
algos buvo 3 dol. per dieny. Yar- 
dų konduktoriai gaus: dirbintie- 
jie dienom 5 dol., o dirbantiejie 
naktims 7.50 dol. ant mėnesio 
daugiau. Visi kiti darbininkai 
ant trukių gaus virszaus 10c. per 
dieny.

South Bend, Ind. Dirban- 
tiejie aut strytkarių Indiana Rail- 
way kompanijos konduktoriai ir 
motormonai pakėlė sztraiky ir 
vaikazeziojimas karų miestuose: 
South Bend. Mishavaka, Elkhard 
ir Goshen visai apsistojo. So

valandų

Užveiz- 
geležin-

šatraikavo jie uitai, kad kompa
nija praszalino nuo darbo deszim- 
tį prigulinczių į geldinkelių dar
bininkų organizacijy Įmonių. 
Šatrai kiuriai reikalauja, kad pra- 
baslintiejie butų atgal į derby gry- 
linti.

| Hyme, Italijoj, «u*ztraikavo 
raidžių statytojai, dirbantiejie 
spaustuvėj laikra*zczio “Oserva- 
tore”, kurs yra oficialiszhų popie- 
liaua organu. SztrHko priežas
tis yra kassyk labiau malinama 
darbininkams mokestis. Ko no
rėti nuo sviettakų kapitalistų, 
jeigu patHil popiei*ua, galva ka 
talikiazkos balnyczios, f kriaudžia 
vargszus darbininkus ir ieznaudo-

Euzabeth, N. J. Laivų dirb
tuvėse kompanijos Townsend & 
Downey, Shootera I-land, su- 
sztraikavo apie 200 darbininkų— 
unijinių, reikalaudami, kad 
kompanija. ne priimtų į darby 
darbininkų, kurie į jokiy darbi
ninkų organifacijy nepriguli.

kcssžessESSBS

ISZ 
Lietuviszku dirvų

Omaha, Neb
Viens musų tautietis papuolė 

oria į dide'ę bėdy. Užsimanęs 
vaikinas nelabai padoriai pasipel
nyti, ji* {ta'!’*'?'’ namie nuo dar 
bo apkrauttė dv ėjų vyrų k u parė
ti us, bet matyt to nebuvo gana, 
todėl nuėjo į kitu* namus, kur jo 
pų*brolia |>Uvn ant boa rd o, i r ežia 
teipgi norėjo apsiruoazti. Užtė 
mijus gaspadinė. kad sveczta p° 
svetimus kuparėlius knisasi, pra
dėjo varytį jį laukan, bet tasai 
tasitraukę-* teyplveiį. paleido į jy 
tris *zuviu|. Viena kulka patai 
kė ga<-p*dibei į amakry. bet žaizda 
nepavojingla. Gatpadinei pakėlus 
riksajy, vygilis movė laukan, bet 
vėliau likos sugautas iy nugaben 
tas į kalėjimy. Jis paeina isz Vil
niaus gubernijos ir vos tik 8 mė
nesiai kai^ į Ameriky atkako. 
Vaikinas gąna t*msu«, be jokio 
apšzvietimd, laikraszczių nė kny
gų nemėgo ą^caityti ir nuo lietu 
vių szalmo*į dabar vienog už ne 

 

gražų darbyį pakliuvę* į kalėjimy, 
azaukiari lietuvių pageltas*. (Liė 
tuvių parei 
Ii tuos, ku

yra azelpti ir gelbė 
keoczia ui teisybę.

tai smaugiami, Ma»kolij 
muoae i.- katorgoj kankint niai už 
idėjy; o ne vagilius ir plėazikus. 
Stoka mums pinigų ant tautos rei
kalų, taigi turime apie juo* rū
pintis, o ne ape d ori »zku* n u puo
lė liūs. R j.)

Czianyksztė szv. Antano drau
gystė laikė savio metinį susir nki- 
my, ant kurio Nutarta permainyti 
konstitucijy. 24 d. sausio ta drau
gystė kėlė balių ant naudos para 
piji-s, kuri ateinantį pavasarį ren
giasi pradėti Dtožnycziy statyti

plaukė 45 doliaĮki gryno pelno. 
Dabar "vėl į trumpy laiky laikyti 
bus pagrecziui trys baliai, vi»i aut 
parapijos naudop. Vis tai gerai, 
bet reikėtų pat|aryti ežia nors 
vieny balių, kūno pelny paskirti 
tauttakiems reikalams, juo labiau 
kad czianykvzczki lietuviai da nė 
cento ant jų nepaaukavo. Laikas, 
broliai, ir mums susi prasi i ir savo 
nsszlės skatiky ant tėvynės auku
ro sudėti. — Minėta szv. Antano

yra jau 450 doliarų, nors synarių 
1 j? priguli ne perdaug. Nežinia 
kodėl musų broliai omshiecziai: 
nesistengia prie į jos prisirsszyti 
didesniame skait|iuje. Prigulint į 
draugystę daug nįaudos galima isz 
jos turėti, kaip ahtai susirgus ar 
szeip į kokiy bėd| įkliuvus, kada n 
gi draugystė visada už savo syna- 
riu* užstoja ir nelamėje suszelpia.

Pereit y rudenį atsibuvo ežia 
pora vestuvių ir |ry* baliai, ant 
kurių vienog žmonės mandagiai 
bovijori, be vaidų ir musztynių 
kas paprastai pas lietuvius ant 
didesnių suririnkigjų pasitaiką

Prie negerų pusių musų miesto 
gyvenime galima priskaityti isz 
dalies tautiszky antagonizmy. Y 
paežiai tai duodasi jauHti isz airių 
pusės, kurie teip lietuvių kaip ir 
lenkų labai neužkenezia. Kelis 
sykius jau jie buvp užpuolę ant 
lenkų balių ir vestuvių ir beri 
linksminanczius sumuszė, o lietu
vius kitaip nevadina, kaip tik 
„Ruseians”. (Be priežasties nie 
kas nesidaro, be abejonės lietuviai 
patys kalti, jei juos, kittaucziai 
maskoliais vadina. Ęd.) — Bro
liai omahiecziai, ar ne gerai butų 
sutverti mums poliVszky draugys
tę ir ant tos dirvos eziek tiek su
krutėti. Ateinantį pavasarį bus 
rinkimai, taigi mes galėtumėm 
pasirūpinti, kad mięsto urėdai ne
patektų airiama Jei negalime 
nieko iaz savo tarpo ant urėdo

pastatyti, tai geriau tari aksime 
nors czekus arba vokieczius, kurie 
visgi mus areziau palįsta.

Žiema ežia ta pradlių pasirodė 
labai szalts, bet nuo naujų melų, 
■salti* atsimetė ir dabar oras ežia 
sziltas, kaip gegulės mėnesy.

Omsbiet>a

prie** viena kity ir sėdami nes py.

Ir naudinga. Teip autai Batu- 
ksuskas su savo “Saule”,

dinėja nepaliovė dar purvais 
drapetyti ant lietuvių, iaž kurių 
malonės j s minta, neperriejo 
tamsybės platinti ir vaidas tarp 
lietuvių platinti, kad drumstam 
vandeny ger.aus žuveles gaudyti.' 
Vieton vesti tikru keliu, v>«toj 
azvie4i žmones, jis stengiasi paku-, 
kyti juos tamsybėje ir rodo keliy 
į purvyny. Yra ir daugiau tokių 
laikraaztpalaikių, bet ežia užteka’ 
apie tai raszyti.

Kaip jau buvo ••Lietuvoj” įr 
“Vienybėj” garsinta, 18 d. «z. m. 
laikytas ežia buvo L.N.P. Kliubo 
susirinkimas. Po a ^varstymui 
kliubo reikalų.p. Vaicziulaitiz a*, 
teikė kliubui paaukautos tiutie- 
czio F.Eirmonto i»zCh cag<« kny
gutes visokio turinio skaitliuje 44. 
egzempliorių, už ky LN P. K)m-‘ 
bas užtarė aukautojui -zirdingy 
aeziu. Po to buvo szoekėta apie 
aukas kankintiniama “Saulė/* * 
skaitytojas, pasipraszę* pirma*- 
džio balno, p*pas«kojo, ky “Sau- 
lė*' raszo, taigi buk redakcijos,k«- 
rios priima auka*, ant kankintinių, 
sukemsza sau tuos pinįgua j ki- 
szenius ir statosi murintu* namus. 
Terp kliubo sąnarių pašilo viso
kios kalbos. Vienas sąnarys pa. 
sitycziodamas isz “Saulfts zaunų, 
ats liepė, kad Boczksuskas nieko 
nesakytų, jeigu žmonės ažuot au
kauti Lietuvos kankint i niauta, 
siųstų pinigus jsm. Mat aotee 
alkano nejauczia. Po to lapo nu
tarta ta Kliubo kasos paaukauti 
ant kankintinių 32 00, priegtam 
da nuo geros valios tautine zių su
rinkta $3 45, taigi viso labo susi
daro 35-45; atrokuojant ant paės
to kasat ų 10 rentų, Lietuvos re- . 
dakcijai į kankintių kary pririuu- 
cziame 5 dol. 35 c. (Aukn* pagar
sintos kitoj vietoj. Rd.).

Vaiczmlaitis.

Isz Plymouth, Pa.
Jau kuomi Plymouth’a* gal pa- 

•igirti, tai „Dr. V. Kudirko* Dai 
nininkų Draugyste”. _Ne ant 
tu*zczio szen ir ten lietuviai kvie 
ežia jy padainuoti. Per nauji • 
m**iu* buvo Forest City, Pa«, 15 
sausio E iward*ville, Pa., o 25 
sausio Luzerne, Pa. Drinavimsa 
yra verta* paklausymo: juo lo
baus balsai lavinasi ir dainuoja 
vi* geriau*. Dainininkų vadove 
»rba mokintoja yra Ona Alytionė, 
gimusi Amerikoje, po tėvai* To- 
toriutė. Ji moka gerai muziky 
ant piano ir vargonų, teipgi turi 
gėry ausi ir balcy. '

Piymoulh'o lietuviai ant 1d. 
kovo rengiasi iszk dm ingai ap- 
vaikszczioti 20 metines sukaktu
ves iszleidimo pirmojo lietuviazko 
laikraszczio su lotyn»*zkomi» li
terom* „Auszra”, Prūsų L:eluvo 
je. Ty svarbų ataiminimy lietu
vių dvasnzko atsibudimo vertėtų 
apvaikszczioti visose lietuviazkose 
kolion;j< se, parengiant prakalbas, 
dainss, deklianmcijas elc. ,,Ausz- 
ros” įkūnytajam?,fjksip antai Dr. 
'J. Basanavicziui, Dr. J. Szliupui 
ir.kitiems sandarbičiukams pri
derėtų bent kok'y atmintie* do- 
vany suteikti, nes jie yra pirmai
siais budintojai* lietuvių r*z mie
go ir sziydien jų darbo vaisiai yra 
milžiniški. M«n rodosi, vertėtų 
parengti „Auazro*” sukaktuvių 
garbės (į'pliomy >r ,OH tinkamai 
papuoštus įteikti už*ipeluius:ems 
mu»ų budintojam*. Kaeztai pa
rengimo tokio dipliomo turėtų 
būti sudedami po kelis centus nuo 
visuomenė*.

Plymouth'o lietuviazka psrapi 
jasulyg parapijinių susirinkimų 
sugrįžo į savo sena* vėža* —- ka p 
tai buvo prie kun. Burbo* įvelta. 
Susirinkimai yra laikomi ne kas 
mėnesi*, bet k«* nedcldieni*. Su
degus bažnycziai kilo neatitikimai 
tarp Plymouth’o lietuvių ir Ed- 
ward*ville* su Luzerne, kurie už
simanė atimti pusę ugnapin gių 
ir pasistatyti siu kity bažnycziy.

ndurfuidi*ire ftrtttb ■pniyi« i ■
jonų, ir geroji dar, atsitraukė nuo; paskutiniam eetMui.i 
Plymoutho. Ant naujos btžny- jkankintinių komitetas juo 1 
caios ir klebonijos reikia daug kiaušiai pagarsintų t------- -
pinigų, o jų nėra isz kur paimti, kaso* atakai! y. — Re L] 
ypatingai žmonėms gana pras sko- 
liju* per straiky. Senoji bzžny- 
ežia buvo apsergėta ant $15 000;] 
klebonija ant $3.000. Atsisky | P<* susirinkimo, laikyto 28 d, I 
rusioji dalis parapijos pareikalavo gruodžio, užbaigų* kilus reikalus 
$5.000, o už klebonijy tie $3 000 draugai tarėjo pa-zneky apie Lie- 
tai s«va»ti* kun. 2dinsko, nes už | kankintinių*, kūne kenezia 
pernai,szerifui beparduodant kle- vargy iszvyti msakoliszkų valdžių

[Nors visiems yra Iinoma, kad 
“Saulė” niekada neprisilaikė tei
sybės, nė doros principai jai nepa- ■ 
žįvtami, bet visgi minia greicziau* 
įtiki blogui negu gerui. Nura
minimui aukautojų, kad jų sude
dami naszlės skatikai neina nie
kur kitur, kaip tik ant siisaelpi- i 
mo nelaimėn pakliuvusių Lieto-. J

— «x- 
kėia. *

kankint ini

Isz Scranton. Pa 
Ant nepaprasto T. M D. kuo- 

Atsisky Į po* susirinkimo, laikyto 28

bonijy už mokesezius, kun. 2. jy 
nusipirko. Atliko 310 000, o 
naujoji bažnyczia ir klebonija 
kaaztuoja $19 000. Kad surinkti 
pinigu*, kun. 2. daleido iszrinkti 
parapijos Romi tėty, bet iszrinkta 
toks, kokio nesitikėta. Komite
tas iszrado „dytuos", kad ne jų 
bažnyczia, bet vyskupo ir dėlto 
nerenka pinigų. Jeigu vyskupas 
sugryžina jiems, tai iszmokės sko- 
ly, o jei ne, tai tegul vyskupas 
iszmoka. Toliau* iazrado, kad 
už bažnycziy kontraktieriui mo
kėta lik 39 000, nors kun. 2. sakė 
jog $12.000. Tas sukėlė kreivy 
nuomonę. Ant susirinkimo kun. 
2. negalėjo parodyti bilų nuo tų 
$3.000 ir tiktai bėgyje asztuonių 
dienų tokias parūpino. Mat tie 
$3.000 buyę į kokias ien mažas 
knygutes įraszytį, o ne į didėses 
knygas. Parapijonai skundžiasi, 
kad juos skriaudžia ne tik kompa, 
nijns, bet ir prabaszczius jų baž
nycziy pražudę*. Nesutikimams 
vis augant, kun. 2ilinskas gyzdi- 
na pametimu Plymoutho ir persi
kėlimu į So. Boston j," kur yra 
Laisva nuo vyskupo T nagų puiki 
lietuviazka bažnyczia. X.

Isz TolucaUH.
Liūdna yra liurėti į sunkų mu

sų tratos padėjimy po maskolių 
jungu, bet da nesmagiau darosi, 
matant musų paežių tautoje to
kius individuuraus, kurie velija 
lietuviams nedaugiau ui sziau- 
rėb maskolius gera Maskolijos 
užduotis yra spausti be mielaszir- 
dystfis Įmones visokiais budais 
isznaudoti juos, laikyti tamsybėje, 
ir ui maliausiy pasiprieszinimy 
savo budėjams priesz jų bruta- 
1 szkus darbus tremti į tolintius 
Si beri j os tirus arba kankinti ka
lėjimuose. Czionai gi terp pa
ežių lietuvių atsiranda Įmonės, 
kurie, nors negali teip padaryti 
kaip daro maskolius, bet savo 
darbai* pasirodo nemažesni lietu
vystės prieesri, kadangi jie ardo 
terp mus vienybę, , gundydami

į szaltus Si berijo* tirus arba kan
kinami kalėjimuose. Tapo pada
ryta kol e k ta, ta ko susirinko 1 
dol. 25 centai, kurias tai pinįgua 
pasiuneziame kankintinių komite- 
to kasieriui, p. A. Otaevskiui.

Broliai ir, seseris, viri ir visur*, 
kur tik susirenkame, ar ant drau- 
gysezių susirinkimų,ar ant knksz- 
tynų, vestuvių ar szeip vieszų pa
silinksminimų, ■ nepamirszkime 
savo brolių kankintinių, nes jie 
kenezia už mus vi-ų gerovę. Rin-1 
kime sukas, kur tik galime, ir pa
tys aukaukime ant jų suazelpi-| 
mo.

J. Aukszcziunas, Kuopos prez.

Ant paskutinio T.M.D. kuopoj j 
susirinkimo, po užbaigimui kuo-fl 
po* reikalų, nekurie draugai pa 
kėlė klausymy sulyg pinigų, ku- I 
rie pory metų atgal buvo sudėti j 
ant įsteigimo knygyno. Kadangi 1 
dėl tūlų pnežatczių įsteigimas i į 
knygyno neįvyko, tai ir pmįgai* I 
iki sziam laiaui p-siliko pas ka- j| 
sielių. Taigi dabar, matydami J
kad isz knygino • nieks neBl 
iszeia,, draugai nutarė tuos pinį-B 
gus sumoje $2.75 paaukauti, pa-»J; 
skirdami isz to $1.50 ant kankinę^ 
tinių, 75 centus ant besimokinau- 
ežios lietuviszkoa jaunuomenės iq 
50 centų Visztaliui ant tabako] 
Pinigus pasiunežiame kankintinių 
kasieriui. (žr. aukų riubrikoj. —- 
Rd).

M. Valentinavicze.

Isz New Yorko ir Brook- 
lyn, N. Y.

Uipereity nedėlę,25 sausio Brook- 
lyno “Susivienyj mo L. A.” kuo
pa turėjo savo susirinkimy, ant 
kurio buvo apsznekėti burinezio 
seimo reikalai Centrai takas Su - 
rivienyjimo komitetas nori, kad 
seimas butų atliktas, kaip papras
tai, pirmose sanvaitės dienose,vie
tinė gi Brooklyno kuopa norėtų, 
kad seimas prasidėtų Kovaitės 
pabaigoj, kadangi ji tam laikui 
turi užprašai us teatrai taky drau
gystę duoti dramattakyperstaty-



: mą ir teipgi giesmininkų chorą su 
dainomis. Darant seimą sanrai- 
tės pabaigt], daugelirias vielinių 
lietuvių g:<Utų pribūti ant dete 
gatų prakalbų, o prie to ir kuopa 
galėtų paueestue kasstus atrink
ti.
-• Po naujų metų ežia nyk ąsočius 
saliuninkua miesto valdžia labai 
įbauiė, įsakydama nedalioms lai
kyti Balionus viaai uždarytus. 
Pirmuos beveik atvirai galėdavo 
jie ssinkuoti.

Daugumas kriaucaių labai skun
dikai ant aunkių laiku. Darbo 
visai matai, uit.it nuo miegojimo 
kitiems jau net akys uipurto.

J. Naujokas.

' -• Isz visur.
i ____ _

| Ktip jau pereitame “Lietu 
vos” numeryj buvo praneszta, 
Bretanijos gyventojai skaitliuje 
apie 100 tukstanesių, kenesia ba
dą. Praneuaijoe valdžioj ant su- 
azelpimo baduolių paskyrė 500- 

‘ -■ 000 frktikų, bet tat visai matai.
Dabar Maskolijos caras pasiuntė 
jiems kaipo auką 10000 rublių. 
Pinįgai tie pasiųsti ant trankų 
Franouzijoa prezidento Loubet. 
Geras t d isz caro‘ pusės darbas, 
bet dar geresnis butų, kad jis dau
giau pasirūpintų apie badaujan 
ežius pietinėj Maskolijoj savo 
pavaldinius.

| Biisi nelaimė atsithcb Angli
jęs sostapdyj. Londone. Isz ne 
tinomų pneiasezių užsidegė lino 

. ■* ini ežia Colney Hsich moterių su 
miszėlių namai.1 Namai buvo vi
si mediniai, seni, todėl ugnis į 
trumpą laiką iazaiplatino su tokiu 
smarkumu, kad utgesinti ją jo 
kioms spėkoms jau nebuvo gali
ma. Namai buvo pilni ligonių, 
kurias gelbėta kaip galima, ne- 
ž turint vienog ant to apie szeszios 
deszimts ypatų sudegė ir daug 
prie to aplaikė žaizdas nuo apde- 
gimų.

| Londone, Anglijos sostapilėj, 
rengiama yra miltimazka socialis
tų demonstraciją. Teip bent pra- 
nesza sccialistiszkai-demokratisz- 
kos federacijos sekretorius Georg 
Hevritta. I Ant rinkos Trafalgar 
sąuare susirinka apie 50 tukstin- 

DeVuTiDei’ų darbo žįuoilhr 
taleryje aptarimo rezoliucijos su 
užklausimų vaidilom, ką tojė ant 
galo non padaryti su 700 tukstao- 
czių Įmonių, kurie visoj vieszpa- 
tystėj negali gauti jokio uiniėmi- 
mo ir kendzia didžiausią vargą.

„ ..LL....» ------
J Hongkpngo vice karalius pa

liepė suaresztuoti septynis maisz- 
tininkų vadovus isz Kuong Su 
Nuo suareeztuotų dasiiinota, kad 
HangkongO apielinkėse ėsąs pa- 

i darytas suokalbis ant iszszaukimo 
maiszto Kantone. Pas suaresztuo 
tus rasta daugybė atsiszaukimų, 
kviecziancziįų gyventojus prie 
maiszto prisidėti.

, • _lL>.:---- —
•I |* Yokieitijos valdžios užkvietė 

/ visus gyveuanczius pietinėj Mas} 
kol’joj vokiszkus kolonistus grjž 
ti j Vokietiją, aunuos jt nor; ap
gyvendinti lenkiszkose savo pro
vincijose, kad tokiu budu geriaus 
galima butų vesti germanizavimą 
lenkų. Apie 2000 vokiszkų szei- 
mynų jau persikėlė į Poznanių.

_ Vokieti jes valdiios nubaudė 
profesorių Delbrueck, Berlyne, 
uitai, kad jis nupeikė keizerio po
litiką lenkiezkose Vokietijos pro
vincijose. Bausmė yra arba ui- 
mokėti 300 markių, arba vieną 
mėnesį sėdėt kalėjime.

| Ugnakąlnis Vezuvijus, Itali- 
i • joj, vėl pridėjo iszsiveriti. Isz 

po iemių girdėtis smarkus lyg 
' perkūno duiidėjimas ir karts nuo 
karto isz kritero iszmetama lava. 
Visas kalnas pridengtas juodų 
durnų debesiu.

, *1 Gyventojai miesto Genujos, 

Italijoj, renka pinigus pastatymui 
paminklo garsiam revoliucijonie- 
riui Garibaldi ir jo -tukstaneziui 
kareivių, kurie isz Genujos kelia
vo į Siciliją priesz Bourbonus ka
riauti.

ii Kunigaiksztis Wolffgang isz 
• Stolberg-Stolberg rastas tapo sa- 

■■ vam parke uiszautas. Szale jo 
buvo pamesta jo paties szaudyklė, 
todėl neiinoma, ar jis pats sau 

.galą pasidarė, ar kas kitas prigel- 
bėja

. | Angliszkas laivas Graffe, ve-
' iantis emigrantus isz Glasgow į 

Buenos Airėj, paskendo.

| Neuidgio Maskolija praves 
geležinkelio liniją nuo Kuang - 
Cheng - Tze iki svarbiausios

Mandiurijoj prekystės vietos Gi
ria. Linija turės 135 mylias il
gio.

----------------- T“
t Popiežius Leona<XIIl atsi

sakė priimti ant audiencijos atsi
lankius) į Rymą Argentinos repu- 
blikos viceprezidentą Costa ui tai, 
kad tas pirmiaus sudėjo vizitą I- 
talijos karaliui.

| Portorico salos gubernatorius 
Hunt praszalino nuo vietos majo
rą miestu San Juan, ant kurio bu
vo paduota daugelis skundų ui 
ėmimą kyščių.

| Scvedijos karalius Oskar sun
kiai susirgo ir rodos isz ligos jau,- 
neatsikels. Valdžią paėmė dabar 
į savo rankas jo sUnus, sosto įpė
dinis, Gustavas.

|, Myriop pražudytą pulkau
ninką Arthurą Lynch Anglijos 
karalius nuo tos bausmės paliuo 
savo, apkeikdamas tai ant uždą 
rymo ant viso amžiaus į kalėjimą.

| Apie tris mylias nuo Dunge- 
ness salsvos (Anglijoj) susimuszė 
du angliszki-laivai Britiah Prince 
ir Waterloo ir abu smarkiai susi
žeidė.

| Frsncusijoj pasiuntinių butas 
328 balsais priesz 201 atmetė įne- 
szimą reikalaujantį panaikinimo 
biudieto ant apszvtetimo reikalų.

| Nataliuj, pietinėj Afrikoj, 
pradėjo platintis maras.

Kiek pražūva žmonių ant 
Amerikos geležinkelių.
Teip vadinama “Interstate 

Commerce Commission” pagarsi
no žinias, kiek bėgyje paskutinio 
1002 metų bertainio pražuvo 
Įmonių ant Amerikos geležinke
lių. Hagai tas iinias matome, 
kad per tą laiką dėlei yvairių ne
laimių ant geleiinkelių (trukių 
susimuszimų.iszszokimų isz rėlių, 
tiltų įtūžimų e te.) 263 žmonės li
kos užmuszti ir apart to 2613 su
žeisti. Priskaitėnt prie to nelai
mingus atsitikimus, įvykusius prie 
sujungimų trukių, nupuolimus 
darbininkų nuo virszaus ta v orinių 
trukių, atsitikimus laike lipimo 
pasažierių į ir isz vagonų skaitlius

iki 845, skaitlius sužeistų iki 
11.162. Per tą metų bertaioį at
sitiko 1444 trukių susimiszimų, 
tarp Kurių 51 pasaiierinių ir 1014 
iszszokimų isz rėlių, tarp kurių 
92 pasaiierinių; pagal tai iszeina, 
kad per tuos tris mėnesius kas 
sanvaitė įvyko po 11 nelaimingų 
atsitikimų >u pasaiieriniats tru
kiais ir po 25 su tivoiiniais.
Palyginant skaitlių įvykstanezių 

dabar nelaimingų atsitikimų su 
skaitliumi tokių jau 1 atsitikimų 
sene-nių laikų, matome, kad juo 
toliau, juo tokios nelaimės tan
kiau pasitaiko. Skaitant nuo 1888 
iki 1901 me.ų mažiausiai nelai
mingų atsitikimų .buvo sekan- 
cziujse metuose.
1888 sužeistų 2138; užmusztų 315
1889 ” 2146; ” 310
1890 2425; ' ” 286
1895 ” 2375; ” 170
1896 ” 2873; ” 181

Daugiausiai nelaimingų atsiti
kimų įvyko sekaneziuo.-e metuo 
se: f 
1892 sužeistų 3227; užmusztų 367
1894 ” 3054; ” - 324
1900 ” 4128; ” 249
1901 " 4988; n 282

Tokiu budu pasirodo kad skai^ 
tlius nelaimingų atsitikimų vieno 
paskutinio 1902 metų bertainio 
lyginasi skaitliui, įvykusiam per 
czielua metus kurių nors isz anka 
lesnių laikų.

Kiek sziaip dirbanezių ant ge 
ležinkelių darbininkų pražuvo lai
ke paskut'nio metų bertainio, ko
misijos iszduota atokaita ne paro
do. Ji sako tik, kad abelnas 
skaitlius užmusztų buvo 845 ir 
sužeistų 11.162 žmonių. Nepri- 
skaityta ežia teipgi atsitikimai 
ir tokie, kaip antai suvažinėjimai 
ant kryžkelių, užmuszimai teip 
vadinamų trampų (valkatų), kada 
jie nori į bėgantį trūkį įszokti 
arba iszszokti.

Sekancziuose metuose skaitlius 
nelaimingų atsitikimų, kuriuose 
nukentėjo daugiausiai dirbantie- 
jie prie geležinkelių, buvo:
1899 sužeist.34923;užmusztų 2210
1900 ” 39642; ” 2550
1901 ” 41142: ” 2675

^ziaip nelaiminguose atsitiki
muose, įvykusiuose daugiausiai 
dėlei peržengimo geležinkelio tie
sų (kaip antai ėjimas ar važiavi
mas geležinkelių linijoms, kur 
□uolaVii trukiai bėga; kabinimas! 
į bėganezius trukius, arba szokt- 
mas nuo. bėganez o trūkio; neat

sargumas ant kryžkelių, etc.),bu
vo:
1899 sužeiet.6225; užmusztų.4647
1900 ” 6549, " 5066
1901 ” 7204; ”, 5498

Isz privestų skaitlių matome, 
kad skaitlius nukentėjusių per 
pastarąjį metų bertainį buvo be 
veik toks pat, kaip skaitlius nu
kentėjusių bertainiuose vijų že 
miaua priverstų trijų metų. Prie 
to reikia pridurti, kad paskuti
niuose metuose v sur ant geležin
kelių buvo įtaisomi automatiszki 
bremzai ir sujungianti vagonus 
kabliai, kurie turėtų jug dirbau 
ežius prie to darbininkus nuo ne 
laimių apsaugoti. Bet teip nėra. 
Kaip matome isz geležinkelių 
praneszimų už 1901 m. tuose me 
tuose ant kiekvieno 400 dirban
ezių ant geležinkelių darbininkų 
vienas buvo užmusztas, o ant 
kiekvieno 26 — vienas sužeistas. 
Tuo tarpu dabar isz kiekvieno 13 
tarnaujanczių ant geležinkelių 
darbininkų vienas buvo sužeistas, 
isz kiekvieno 136 — vienas už
musztas. Taigi dalykai ne Uk ne 
pasigerino,bet atbulai — skaitlius 
nelaimingų atsitikimų pasididi
no.

Minėta Interstate Commerce 
komisija kasmet valdžiai ir kon 
gresui suteikia tokias žinias apie 
baisius atitikimus ant geležinke 
lių. apie nerūpestingumą geležin
kelių kompanijų reikaluose apsau
gojimo pasažierių ir dirbanezių 
ant geleiinkelių darbininkų nuo 
teip tankiai atsitinkanezių nelai
mių. bet iki sziol nė kongresas nė 
valdžios nieko isz to nedarė. Bet ta
me nieko įstabaus nėra, kadangi 
visa szios szsliea valdžia ir patsai 
kongresas, isz didesnės dalies, su
sideda isz paežių kapitalistų, -ku
riems juk no rupi nė žmonių labas 
ne apsaugojimas jų nuo nelaimių. 
Visi jų žingsniai, visos m i slys at
kreiptos vien ant krovimo -au mil- 
žiniszkų lobių, kuriuos jie su 
biauriauaiu begėdiszkumu moka 
isz žnivnių iszplėszti.

negu Dievą, kuomet po jų juo- 
d«is rubtia besialiapianti da juo
desnė jų dusais, ir jie myli dar 
labiau doler) negu Dievą. ' Tarp 
lietuviukų katalikiszkų kunįgų 
rasime didesnę jų dalį.

—- Pereitą nedėlią “Kudirkos 
Giedorių Teatraliscka Draugys
tė” Freiheit Turner salejė davė 
perstatymą dramos “Ponai ir 
Mužikai”.

— Ant South Halsted ui. nr. 
6235 panedelyj sudegė didelė de- 
parlament ųė krautuve S. Lede- 
rer. B ėdį ugnies padarytą skai
to ant 60000 dol.

RedakcIjoN atsakymai.
J. MlSZKlNIVI, PaTEBSON, N. J. 

Nematome reikalo iszduoti tamia 
tai korespondento vardą.

Kokespondentams. Dėl sto
kos vielos netilpę sziame numo 
ryje korespondencijos atidėtos 
kitam numeriu*.

Pasaka apie žvirblį. 
, Klausta eykį žvirblio:— “Kam 
tu, broleli, deri? Nė tu moki 
giedot, nė tu proto didelio netu
ri, nė tu naudos jokios niekam 
neatneszi — ką gi tu, ant galo 
pagalius,moki?“ — “Vieną daly
ką ase moku, — atsakė žvirblis: 
—- A«z moku be to visko apsieiti 
ir laisvėje gyventi, o mokėti lais
vėje gyventi —• tai didžiausias 
mokslas.
Dorink a apmaude.

Jaunikis savo sužiedotįnei: —- 
Ž nai, szirdel^, pasakysiu tiu 
visą apie savę teisybę, slėpti jau 
ne galima. Taigi— nepasipiktiok, 
azirdėl* — ase tunu tris benku- 
czius....

Su žiedo t i nė: — O, o! tai tu net 
teip buvai pasileidęs!.. Au tu
riu tik vieną.

Draagysczia Reikalai

Pajlesskau savo brolio, VIdoo Doaai- 
eaioiio, Keturvalakių para p., Huvalku 
fub. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
tins ant adreso:

Antanas bominaltis,
SI Obio st., Cleveland, Ohk).

Paltesakau savo sunaus Jono Kunic
kio, kurs Ims New Yorko, atvailavo in 
Chicaga gruodiio menesyje 1902 m. Jis 
pala ar kas kitas teiksis duoti line ant 
adreso:

Jurgis Kunlekis, 
l&SHopeSt., Brooklyn, N, Y.

Naujas Žodynas.
žodynaąlietuvisakos Ir anglisakos kal

bu. sutaisytas Antano Lalio,CMea<olllL,
1902, turintis puslapiu 390, dabar yra
gatavas. Yra Ui pirmoji dalia Hotuviss- 
kal-angliuko lodyno, kuri ui di
džiausia ir geriausia knyga iss 
visu su lyg ssiol isaleistu lietuviss- 
kai-anglisxku žodynu. Rasite jame visus 
lietuvisskus žodžius isaguldytus anglus- 
koje kalboje Ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kursivoms literoms prie ko 
kio jis gramatikos skyriaus priguli. Da
bar jau nebus vargo lazsimoklnti gerai 
angliukai kalbeli, kadangi turite kny
ga. kurioje surinkti viu lietovlsski žo
džiai ir isaguldyti anglisakoje kalboje. 
Tik taa nemokės anglisskos kalbos kas 
tingės mokintieai, arba pasigailės 93 ant 
nusipirkimo ertos knygos. Knyga wturi 
forma U didesea musu Geografijos. Kie
tuose, gražaus mėlyno audimo apdaruose, 
ant nugaros isMpaususaidabriuemie ii- 
Uromis jos titulas. Preke...............K100

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendorius spaudimas Peterburge .15c
Naujausias Ir geriausiu kalendorius 

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

Monu Knygą.
Dabar issejo iss spaudos nauja mpnu 

bąyga po vardu: Paslaptys Magijos bei 
Spiritismo u v ienoje mokslo. Pagal sve
timus saaitmius lenkiukai sulai u F. J., 
lietuviukai verte J. Laukis, Chicago, III,
1903, pusi. M2. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudinu, nes 
nusipirko uia knyga atrasite joje visu 
monu ir burtu paalaptis,suprasite jas, nes 
yra aiukiaiaprauytoe ir paveikslais pa
rodytos visos ju paslaptys ir budai ju da
rymo. Nelik kad ju suprasite, bet no
rėdami ir patys lokius monus daryti iu 
jos tasai mok malte Preke ...........50e

REIK ALINGAM Geras seoeris prie 
“Lietuvos" spaustuvu tuojaua. Taipgi

GAMTOS ISTORIJA 
PĘSK. PSYIItS BEirae, 

verte D-ras Bacevlczta.L GYVULIAI.
jieAkotį vabalų, kuriuod jis labai naikina. 
TiMlėlf Md tas iMiaa gutvėrima^ yra atradėju 
sodaunbikų ir ūkininkų ir todU niekuomet kikk- 
ntfteparuūiff nereikia naikinti. Teisybė, neku- 
rioae dajlyse randasi Nikftnotpparniai k.« ir vai
sina ėdi.

ŽieipoH laike 6ikAnotaparniai paaialėpia 
akylėse, kuriose jie per via^ 6alt^ laikų miega 
ir nereikalauja maisto nė vandene. Tokiu 
budu, žiemų šikAnobųiarniai, kaip papraatai 
žmonės pako, apmiršta arba užmušta.

14. Insektivorai arba vabalusėdantiejie 
gyvujiai. Yra dar pienžindžiai, bet jau be- 
Hparmai, kurie teipgi maitinasi vabalais ir už 
tai tokia* gyvuliu* moksliškai vadiname tn- 
sektivorais arba vabalus ėdančiai* gyvūnai*. 
Tie visi gyvuliai yra papraatai mažo Bildėji
mo, ne* jau ir iš to galite numanyti, kad di
delis gyvuly* tokiu maiatu mindama* neil
gai galėtų gyventi.

Iš tų vabalu* ėdančių svarbiausiu yra 
(pv. 30), kurio plaukai turi pavidalų aš

trių dagių, kurie, jam susirietus į kamuolį, 
būna ginklu ant apsigynimo nuo kitų gyvu
lių; jis teipgi yra gyvuliu, kų žiemų miega, 
taigi snaudžiantis gyvulys.

Pv.80. Ežys, jis vietoj Pv. 31. Kurmis. Jisčdabsltg- 
plaukij turi dagius. Jis irias kirmėles ir jjj lizdus,
miega per v|są žiemą.
. Kulnis (pv. 31), kuris su savo stiprioms, 
plačioms kojoms žemėje išrausia urvus, yra 
teipgi vipnas iš ėdančių vabalus gyvulių. Jis 
turi labdi mažutes akis, kurios, lyg jo ausų 
skylės, yra pasislėpusios minkštame, lyg šil
kiniame kailyje. Naikinimas kurmių teip 
pat yra labai blogu ir neišmintingu darbu, kų 
žmonės dažnai mėgsta daryti. Jis niekuomet 
neėda ir nenaikina augalų šaknų, bet prie
šingai, jis augalus apgina nuo visokių jiems 
pavojingų kirminų; jis žemėje besirausdamas 
praryja jiesuskaitomų daugybę vodingų aug
menims kirminų ir jų gūžtų, kurie randasi 
giliai žemėje.

Laukini pelė teipgi t<jkj pat, kaip kur-

(pv. 89), kitaip da vadinama amerikoniiku 
Hutu, yra pilkai rudo plauko, nė šlakuota, 
nė raina; tankiai jų da vadina pantera dėlei 
jos panašių tikrajai panterai įpratimų ir 
krutėjimų.

Vienatiniais žvėrimis kačių veislės Euro
poje yra laukinė katė, gyvenanti giriose, ku
ri, kaip manoma, yra pranokėja musų nami
nių kačių, ir lokys (pv. 40), gyvenantis da 
kaip kur ant augštų kalnų. Tūlos didesnių 
lūšių atmainas, paprastai vadinamos lauki
nėms katėmis, randasi šiaurinėse Suvienytų 
Valstijų dalyse ir Kanadoje.

Pv. 39. Puma (Šianrinė* Pv. 40. Luiya (Šiaurinė* 
ir Pietinės Amerikos). Amerikos).
Paskui kates seka kunes. Paveikslėlio 41 

perstata laukinį Australijos šun|, teip vadi
namų dingo. Dantys šunių veislės žvėriųtru- 
pūtį panašus yra kačių dantims; bet jų na
gai visados yra iškišti ir niekada neįtraukia
mi į letenų teip, kaip autai katės. Turime 
teipgi vilkus, kurie, nors ne teip pavojingi 
jie yra Amerikoj ir Vakarų Europoj, pavojin
gi vienog gyvenantiejie Azijoj ir rytinėj Eu
ropoj, kur jie visada dideliais būriais prisi
laiko. Maskolijoj autai jie kasmet sudrasko 
daugybę gyvulių, vertės, vidutiniškai skai
tant, ant 20 milijonų rublių. Mes turime ir 
lapes (pv. 42), kurios yra labai gudrios medė
jos ir gyvena urvuose jų pačių žemėse pasi
daromuose.

Algerijoj ir kitose Afrikos dalyse, teip
gi visu Tarpžeminių jūrių pakraščiu Azijoj 
ir net Graikijoj randasi mažesnių vilkų sky
rius, teip vadinami šakalai (pv. 43), kurie ir 
nemažai blėdiespridirba išnaikindami daugy
bę paukščių ir mažesnių žvėrių.

Pv. 41. Diojro. Pv. 42. Lapė. Pv. 43. Šakalas (Afrikos).

Hijenos (pv. 44) gyvena Afrikoj ir Azi
joj. Jos yra didelės ir tvirtos, , bet mėgsta 
geriau maitintis maita negu draskyti gyvus 
sutvėrimus. Jos niekada ant žmogaus neuž
puola.

Vietines Žinios.
— Nedėlioj 4 d. vasario “Ausz 

ros” Draugystė laikys savo mėne
sinį susirinkimą Dro Graicziuno 
namuose, 167 W. 18 ulycz. Są- 

pnsiraszyti susirinkite ant 7:30 
vai. Vakare.

— Pereitą sanvjitę 28 d. sau
sio Vitos leokiszkų darbininkų 
organizacijos, po vadovyste savos 
socialistų partijos iszkilmingai 
apvaiksccziojo atminimą 17 metų 
atgal maskoliszkų valdžių nugala
bintų Vatszavoj keturių lenkisz 
kų revoliucijonierių: Bardovskio, 
Kunickio. O^sovskio ir Pietru 
sinskio— vadovų tuolaikinės re
voliucijonierių draugystės “Pro- 
letaryat”. Apvaik-acziojimus at
sibuvo VVahho svetainėje, kuri 
buvo puikiai iszpuoszta. Kalbas 
laikė “Robotmko” redaktorius J. 
Borkovski ir kiti prakilnesni leti- 
kiszki socialistai. Žmonių prisi
rinko tiek, kad vos galėjo svetai 
nėję sutilpti. ■

•— Chieagos miesto iždo komi
tetas apreiszkė, kad ant apmokė
jimo darbininkų dirbanezių visa
me Cook pa v iety j prie yvairių vie 
szų darbų, nepritenka pinigų. 
Stoka jų jau nuo lapkriezio mė
nesio pereitų metų ir vargiai su
sirinks užtektinai iki sekaneziam 
kovo mėnesiui. — Vienog ant 
“politikos” reikalų ir ant priė
mimo visokios veislės ateilankan- 
czių įChicagą užrubežinių kunį- 
gaikazezių pinįgų niekada ne 
trūksta. Vargstą darbininką vi
sur mat galima skriausti.

Dėlei miglos, kokia buvo perei
tą nedėlią apgulus Chicagą, susi
tiko einanti isz prieszingų pusių 
du i tai jonu su dviem airiais ir 
netyczioms krūtinėms susirėmė. 
Karsztuoliai italijonai, manyda
mi kad juos tyczia airiai stuktelė
jo, tuojaus iszsitraukė revolverius 
ir pradėjo į savo menamus prie- 
szu8 szaudyti. Tai padarą pabė
go ir policija d ir nespėjo jų su
sekti, paszautuoeius-gi, kurie yra 
sunkiai sužeisti, nugabenti į Ii- 
gonbutį.

— Ant Indiana Avė. pn. 1452 
sudegė dideli namai. Prie gesi
nimo keletas ugnagesių sunkiai 
apsidegino, o terp jų ir viens na 
mų gyventoja, kuri sirgo ir ne 
galėjo urnai isz liepsnų pabėgti. 
Blėdis ugnies padaryta, kaip ap 
rokuoja, ant 75 tukstanezių do 
liarų.

— Kunįgas H. Percyvval ap 
reiszkė, kad jis apleidžiąs pre«bi- 
terijonų bažnyczią ir pereinąs į 
episkopaliszką, kadangi, anot jo, 
presbiterijonų kunįgai reikalauja, 
idant žmonės godotų juos labiau

Chicago. Dr-te Si. Petro ir Povllu-ani 
salo vlaotmetusumaiiDo iki 11.00 malon
ino mokesti naujai instojantiema į Dr-te 
sanarums. Dr-taa mitingai yra laikomi 
paskutinėje nedeltoje kiekvieno (nene
što. 2 vai. po pistu, Apvelsdos Dievo pa
rapijos sale)#, kerta 18 Ir Lnioa ulyeaiu. 
Todėl norinti i netoli ln 8a. Petro ir Po
vilo Dr-te teikei! ateiti ant mitingo ir 
bus nonai priimti. Paaiakubinkito pa-

15 vaiku gsrai mokantis hstuviszka 
rusta akaitjru mokytis litaru statyti.

Reikalinga mergina prie namu darbo 
la dvieju ypatų familija. Atalszaukite 
pu: Dr. Marija Doviatt,
733 W 18th Kl., - Chicago.

2ud floor m priauk to.

lleikHlinga dora lietuvaite prie fo- 
tograflsako <>flUo. mokintis fotografiuko 

nors

Reikalingu d 
logmflnko oftau. _
darbo Tur mokėti lenkiukai ir 
bisai angliukai susikalbėti. 

J. P. Ruhinskaa.
3313 S. Morgan St, Chicago, III.

Pajiėukau Jauno vaikino, mokanesto 
gerai rauyt lietuyits<ai.leniuttkaMr rua;

mis, darbų atlieka. Ji yra labai ]>anaši į pa
prastų kurmį, bet ji skiriasi tuomi, kad jos 
nosis yrą smailesnė ir jos aštrus dantys 
yra labai pritaikinti prie jos gyvenimo 
budo; ‘'ji su savo dantimis lengvai gali su
laužyti visokius kirminų lukštus.

15. Mesaedžiai gyvuliai. Dabar mes 
pradėsime mokintis apie gyvulius, kų maiti
nasi mėsa, kų praryja gyvulius ir paukščius 
gyvus. Tokie gyvuliai yra draskanti misai- 
džiai gytmliai arba kamivorai (nuo lotyniško 
žodžio earv - mėsa ir vorare, kas ženklina ry-

Pv. 45. Rudasis lokys, gyve
nąs Pyrenėjuos. Maitinasi 
vaisiais ir medumi.

Lokius arba meškas gali patikti visose 
svieto dalyse išskiriant Afrikos ir Australi? 
jos. Paprastai Ąmerikoe lokYS_xra i uodą*.

Pv. 44. Hijena (Afrikos) 
Ant žmogaus niekada neužpuola.

(30—3) ■ '

ANGLYS DYKAI! Jeigu eori gau
ti dykai aamotuka kietos anglie*, kuriu 
ne ui pinigus dabar negali gauti, lai uo
liam imk ateiti ant 6 didelio bailaus, pa
rengto Jaunu Amer)ko* Lietuviu Pasi
linksminime Kliubo, nedalioj. 15 d. va- 
sarto, 1903. Freiheit Turner saloje 3417- 
31 8. Halated st Prasidės 4-la vai. po 
pietų Muzika pirmo* kiiaao* po direkci
ja pagarsėjusio prufeeoriaus Fr Kiefer. 
Inženga25c y patai. Bus Ui vienas- isz 
dailiausiu ir linksmiaulsiu lietuviuku 
balių priesz užgavėnes Kuinas bu* uir- 
dingai ori i m taa ir ras sau linki mesui va- 
kara negu kur kitur. P ar uodo tas bailus 
dėl paguodotu Įmonių Visus szirdingai 
uipruzome Komitetas.

Fairai! Fairaį!
WaUrbury.Conn Dr-te Lietuvos aunu 

lou fairua ant naudos Uutlszku kapiniu 
Ir iszmozlnimobeno Prasidės utarnia- 
ke7J0 vai. vakare. 10 d. Vasario. Con- 
cordiaąvetameje, 3»5 Bankai L*tarain- 
ke bus balius >r anokiai, kitais vakarais: 
szoktai, prakalbo*, dainos ir dekliamaci- 
Joe, subatos vakare bus giliokio trauki
mas ir ulbaiga Inejimas. ezyilu tikie- 
tas 40c, “single" 10c Visus lietuvius 
ir lietuvaite* vietiniu* ir aplinkinius 
kvieuia skaitlingiausiai susirinkti.

Dr-te Lietuvos Hunu.

Piknlnkaa.
’ Chicago: Dr ste Dovido Karai, turės 

antra metini pikninka nedelioj, 14 d. 
birlelio.Re*sigs G rovė. Riverside, III. 
Darle yra parengta nauja salo dėl šio
kiu, kurioj randasi sėdint# d<&3000 sve- 
cziu.talgi atsitikus lietui ar vėjui tai 
kiekvienas ras pastoge, teipgi isz szaltu 
yra ulleipliamoa duris laike vėjo ar lie
taus. Darias padidintas.^naujo* supi
nės, puiki sale ir daug kitokiu iolaiay- 
mu dei zobovu. « Todėl praazome kitu 
draugysčių ne daryti toj iliedoj piknin- 
ku kad neulkenktumem vieni kitiems.

(13—3) Dr-te D. K. Komitetas.

New Britain} Conn. Lietuviu Ukesu 
Neprilgulmlnga* Kliubas turės savo ba
lių 7 d. Vasario, pertraukose šiokiu bus 
prakalbos ir dainos, kurios didei palinks
mins susirinkusius. Balius prasidės 7: 
30 vai. vakare, ant Casino Hali, arba 
kitoj pusėj trukiu stoties, ant Church 
8t. pCuoskaitlipgiausiai susirinkti ui- 
praszo. Ko m italas.

Pafieszkoįimaf.
Pajieszksu savo brolio, Juozapo 

galczio, Kauno gub., Raseinių pav.,kai- 
mo Zuikisskiu. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti fine ant adreso: *

Jonas Grigaitis,^
12320 Green 8t., W. Pullman, III.

Pajleszkau savo brolio, Kazltniero ®s- 
tavecko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Liudvinavo gm., kaimo Armoniszkiu. 
Jis pats ar kaa k i taa teikaiaduotl line ant 
adreso: Andrius Gateveckas,
3 Buellst., Cleveland, Ohio.

Pajleszkau savo sesers, Onos Isorai- 
cziukea, isz kaimo Piasullu. Viszakio 
Rudos D*rsp , ir pusseseres Agotos Matu- 
laicziukea, įsi Žaltines, Luksziu parap., 
abi Suvalkų, gub. Jos paežio* ar kas 
kitas teikaia duoti line ant adreso:

Mateuaza* Isoraitis,
Box 448, , Fozeroft, Me.

Pajleszkau savo brolio, Jono Szvamba- 
rio, isz kaimo Vanagu, ir pusbrolio Ka
zimiero Baniusaio isz kaimo Klupu,, Pa- 
szvintloio vol., abu Sziauliu pav., Kau
no gub. Jie patįs ar kas kitas teiksis 
duoti line ant adreso:

Teresia Bzvambaria, 
167 W. 18-lh st, ■ Chioago, III.

Gri-

adr«a<>

(13- 2)

laaaukia pąr gromala ant 
H.J Behoitaer.

141 Washiagton 84.,

Pigiai ant pardavimo 6 kriaucziukoa 
suvamoa -menino* ir viena akyliu iai- 
aluvlmui. Atnašaukite pu:

Stanialova Poceviešiu, 
3313 8 Halated St., Chicago.

Reikaliojam agento -
Pardavinėti Cigarus, apsukrus teisin

gi vyra) be sunkaus darbo parduodant 
cigaru* padaro gerą biznį Indekit 2 c. 
štampą o per ir romi ta gausite, informa
cijas Cigarai su Vnifo* lietuvių darbo 
lebeliu. Naujokas A C<x, *

G Baronas,1W
Urakaojams MaaMaakr SlO.Oo,

ARMONIKAI.

J 8* IŠ klevIMn t bosai S rodai bal._4 S 
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rasų ma* k ateito* a visokia daiktu.rrikla prisl*-
■ U nSSeratas merky dsl paeito kaistu.

DAMIJONAITIS &C0„
3111 Se. HaHM SL. CMICAGO. ILL.

IW7

.. ........10 M
■me Norlatl

Radikalisikis Isigydymas:
Uo. papuėku nuo vrklo, plauks ntMilplBo. uit»i 
kr*Xiamti ir riaukiu lirų. M-a daodame ruda ir 
Kluone* »u drukuota aprašymo kaip Ja. VartoU 

tinai trik apraėjrti lir<* aymplomua.
Ura BrundaaCo.BrdwayA8.Mh si.. Brooklyn. V Y

Citrina kaipo vaistas.
Yra foktu, kad citrina turi sa

vyje tokias ypatybes, kurios na*- 
kiną tulaa ligas. Isz tyrinėjimu 
pasirodė, kad laszaa citrinos syvų 
inleii-tas in vandeni uimusza tifu- 
sinius mikrobus koki vandenyje 
randasi. Yra tai dalykas vertas 
iazmeginimo, norą nekurie dakta 
rai kitaip ant to veizi. Vi«i dak
tarai tvirtina, kad sudrutinimas 
visu kūno organu yra vienatinių 
atsiapyrimu priesz silpnybes. O 
sudrutinima negalima apturėti 
isz pabudinaneziu vaistu, nes tie 
veiki* tik ant valandos,todėl reik 
vartoti vaistus tokius, kur e ant 
visada kūno organus sutvirtintu. 
Trinerio Gydantis Kartusis vynas 
l Triner’s Elixir of Bitter Wine) 
priverezia visu* organur prie vei
kimo, o tas veikimas daro juos 
tvirtais. Jis valo krauja papras
tu budu, be jokiu kenkianeziu 
Mineralu, suteikia gera apetitą, 
pagerina ilebcziojima, priduoda 
nauja energija ir gyvumą. Ant 
pardavimo visose aptiekose ir pis 
pati fabrikante, Juozapa Trineri, 
7998o. Ashland ave.,Ch:cago,lll.

džių veislės tipu yra katė. Taigi bandykime 
padaryti nekuriu* ištirinėjimus tos musų ge
ros kačiukės, jeigu tik ji mums duosis su sa
vimi tai daryti. Pažiūrėkime pirmiausiai į jos 
letenų. Matote kaip ji yra apšarvota aštriais 
nagais, ji gerai supranta savo nagų vertę, 
ir reikalui prisiėjus visada moka juos kuo- 
geriausiai ]»anaudoti. nors šeip ‘paprastai ji 
laiko juoH įtraukus, paslėpus (pv. 32), teip 
kad jei eipant jos nagai visai žemės nesiekia. 
Bet ji išleidžia visada juos, jeigu nori ar | 
medį įsiluįrti. arba kada ji ant savo aukos 
užpuola (pv. 38). Pažiūrėkite į jos nasrus 
(pv. 34). Abiejose pusėse matote ilgus, sti
prius ir smailius dantis, su kuriais ji savo au
kų pagriebia, o jų užpakaly eilę kitų dantų, 
aštrių, drūtų, susikertančių viens su kitu 
kaip pora žirklių, su kuriais ji mėsų kajx>ja. 
Baisus tai jo* ginklai! Jeigu paprasta katė 
gali juos teip panaudoti, tai tik paminlyti, 
kokių spėkų įgyja jie pas didesnius tos veis
lės žvėris, kaip antai j>as liutus ir tigrus, ka
dangi tigrai ir liūtai — tai tik milžiniško didu
mo katės, Hurie teip greitai gali apsirųoštisu 
žmogum, kaip kad katė apsiruošia su pele.

jį = a. .. ■ ■ ■ ža ■ a. j,;—-y-. _ _

WtropB^^fvena rudasis lokys (pv. 45), pa
tinkamas ypač Alpų ir Pyrenėjų kalnuose; 
ji* yra mažiau pavojingas žmonėms, kadangi 
neturi tokio pikto budo kaip kiti draskanti 
žvėrys, ir maitinasi tankiausiai vaisiais ir me
dum, nors kartais neniekina nė mėsos: ant 
gyvulių vieuog retai užpuldinėja. , Baltoji 
meška (pv. 46), užtinkama Grenlandijoj ir 
kitose šiaurių šaltose šalyse, ir grizzly lokys 
(ursus horribilis.pv.47), nuožmiausias gyvulys 
gyvenantis šiaurvakarinėje Amerikoje, yra 
jau kur kas fiavojingesniai* žvėrimis. Jie 
niekada nepraleidžia žmogaus neužpuolę ant 
joJ^ign tik kur pasitinka, ir ištrukti iš jų na
gų yra labai sunku. Pakuria* (procyon lotor) 
priklauso teipgi prie lokių veislės, bet, kaip 
jum* žinoma, yra daug mažesnis už loki.

Pv. 47. Grissly lokys, gyveua 
Siaurių Amerikoj.

Pv. 32. Katės Pv. 33. Katės Pv. 34. Kalės nasrai su kelu- 
pėda su su- pėda su iškii- riaie ilgais smailiais dantimis 
trauktais nagais, tais nagais. pryšaky iraAtriais užpakaly.

Baisiausiu ir jiavojingiausiu tos veislės 
žvėrimi yra Azijos tigrasipv. 35),turintisdai- 
liai rainų kailį. Jis yra be galo dsųsus ir drū
tas ir ant žmogau* užpuola su baisiausiu 
smarkumu. 1875 metuose vienose tik prigu
linčiose Anglijai Indi jose tigrai sudraskė 917 
žmonių.

Liutiis (pv. 36) yra gyventoju Afrikos ir 
nekuriu Azijos šalių; jis nėra teip didelis už
puolikas, kaip tigras, bet visgi ir jis savo au
kos neaplenkia ir užpuldinėja teip ant lauki
nių kaip ir ant naminią gyvulių. Yra be
veik aprokuota, kad kiekvienas liūtas Alge
rijoj kasmet padaro šaliai blėdies apie aštuo-

Pv. 46. Baltoji meąka, gyve
nanti ledinėse dalyse Didumas 
jos 47 coliai.

Amerikos ir Europos girių gyventojos 
obšrus arba barsukas (pv. 48) turi nekurį pa
našumų lokiams. Jis labai mėgsta vaisius, 
bet teipgi tankiai atsilanko ir pas višta* ir 
kitus mažesnius gyvulius.

Dideliais naminių paukščių ir smulkes
nių gyvulių neprieteliais yra žebenkštis (pv. 
49), kiaunė (pv. 50), karmonys (pvi 51) ir keš-

Pv. 48. Barsukas ar
ba obšrus, Ma vai
sius ir paukščius. 
kas (pv. 52); visi jie yra ilgi, lainus sutvėri
mai, gyvenanti paprastai Amerikos ir Euro
pos giriose. Sabalas yra tai kiaunė,. d smir- 
dilis ( mephitis), kurs, kaip šeškas, išleidžia 
iš savęs labai biaurių smarvę, yra žebenkščių 
atmaina. Ryklys (gulo luscus), gyvenantis

Pv. 49. Žebenk&tis. Pv. 50. Kiaunė. 
Maitinasi paukščiais ir kitais smulkiais 

sutvėrimais

nis

Pv. 38. Afrikos Hutas.
leopardas arba pantera 

(pv. 37) labai retai ant žmogaus užpuola. Ke
letu jų atmainų galima užtikti Afrikoj ir Azi
joj- i!

. Pv. 35.35. Alijos tigras.
Dailiai šlakuotas

Pv. 37. Pznlerz (Afrikos Pv. 38. Jaguaras (Viduri- 
ir Azijos). nės ir Pietinės Amerikos).

Vidurinėj ir Pietinėj Amerikoj gyvena 
Caguaras (pv. 38), kurs yra beveik teip dide
lis kaip tigras, bet ne teip labai žmonėms pa
vojingas; jo gailis teipgi šlakuota*. Puma

Pv. 51 Šermenys. Pv. 52. Šeškas
laibai mėgsta vištas ir kitokius smulkesnius paukščius.

Kanadoje, Siberijoje ir Šiaurių Europoje, 
yra didesnis gyvulys ir labai ėdrus. Yra tai 
didžiausias medėjų priešas, kadangi jis visa
da moka pavogti jiems iš spųstų sugautus 
žvėreliu*.

Žmonės labai mėgsfa ant šit ų žvėrių me
džioti, ne vien dėlei to, kad jie daro daugelį 
blėdies vogdami višta* ir tL, bet labiau dėlei 
jų kailelių, kurie yra labai dailus, minkšti, 
šilti ir gerai aprinkami. Juo šaltesnis kraštas 
kur jie gyvena, juo jų kailiai yra puikesni ir 
brangesni. Kanadoje ir Siberijoje yra veda
ma gana pelninga pirklystė tais kiaunių, šar- 
monių ir sabalų kaileliais, kurių kasmet par
siduoda milijonais.

(Toliaus bus.)



/’

Atsiszaukimas.
Atsiliepiu varde vilios savo parapijos 

m savo parūpi jonus ir visus lietuviu* gy- 
venanezius Amerikoje melsdamas paau
kauti po kelis centelius, kas kiek iszsi- 
gąli, ant pataisymo musu bažnytėlės, ku
ri yra labai apleista ir reikalAuja patai
symo. Gal ne vienam teku dar sugryžti 
in savo tėvynė, okaip laibus linksma 
Inejti in bažnyczia, ant kurios pataisymo 
bu^l paaukavęs savo skatekeli. Pasili
ki A, kad mano atsiliepimą iszgirs geros 
szirdies žmones ir ne pasigailės nors ma
žos aukos ant teip labdaringo darbo. Pa
silieku su guodone

Kn. Petras Doczkus, Klebonas Rasei
nių pa ra p.

Aukas siųsdami adresuokite:
Ks. prob. Petras Doczkus.

Gor.'Rassieny, gub. Kowno.
(13—2) RUSSIA.

Baltimore, Md. P re nes z u liūdna nau
jiena, kad 4 laukio, sziu metu pasimirę 
musu mieliause motina, Elzbietą Nemu- 

, riene. 70 metu amžiaus. Paėjo i^t kaimo 
Parausiu.Pažeriu gm. išztevu Bleiliukiu- 
te,.I879 pasiliko naszle su 5 sunais ir vie
na dūk t ere, bet vėliau mirė duktė ir vie
nas sūnūs. Apie 7 metus gyveno Ame
rikoj, bet mirti pargryžo in tąvyue. 7d. 
sausio kūnas tapo Uzkilmingai palaido
tas ant Szunsku kapiniu. Liko po jai tur
tas apie 8000 rubliu vertes. Visus genies 
ir pažystamus meldžiu atsidūsėti užjos 
dusze A. Nemura.
116 S. Paca st., Baltimore. Md.

Pilininkams darias /
Ant ateinanczio pavasario bus pareng

tas puikus pikninkams darias, užimantis 
10 lotu,-visas elektra apszviestas; didele 
nokiama platforma, ant kurtos tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarstand, bow- 
ling allėy ir daugybe kitu zabovu. Isz 
viso Chicagos miesto galima privažiuo 
elevatorium arba 63 streetkariais už 5c 
Draugystes gali gauti savo ^pikninkams 
szi narža pigiau kaip- visur. Atsiszauk- 
k itepas * (24-4)

Paul Karecka.
758— 123-d st., West Puliman, III.

Atidarymas Šaitano.
Chicago. Subatoj ir nedelioj 7 ir 8 d. 

Vasario darau balių atidary mo mano ga
liūno ant kurio dideleje saleje grajysge- 
ra muzika ir svecziai susirinkę gale* ge
rai paaiszokti ir pasilinksm:nti. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamuskvieczia 
atsilankyti.

J. Javaiszas,
650 8. Canal st., - Chicago.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimą*, rasztai ir darbai. Apra- 
raszeA- J. Daubaras................15c.

Atminimai ui motinos duszia. Apsa
kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva.............5c.

žys. Szi knygute labai suprantamoj | 
kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno........................  10c.

Dede atvažiavo. Komedija vienameak- 
te.1 Draugystes užsiimanezioe teatru 
loszimu tegul nusiperka szia knygele, 
o galės duoti nauja ir pilna juoku te
atro. kuris užganėdins gerausia publi 
ka. Yra tai graži komedija It reika
lauja tiktai 6 ypatų jos perstaty
mui ............... ...... J..........20c

Grabnycziu žvake. Grąži pasaka..5c. 
Gyvenimo džiaugsmai, ^hgal serą Džo

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

Judesius. Apraszymas kaip tūli lie
tuvis! laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- 
dymo kitusisztremimoSiberijon...5c.

Kas isz ko gyvena. Iszieido L. 8. D. P. 
Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus..........10c.

Kur musu iszganymas? Knygele isto- 
riązkai-politiszka — didmes vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas: Pulitiszkos 
partijos (’zekijoje; Dabartine Lenkiją 
ir Joesiekiat; Kapitalizmas irtauti*zs 
kas klausimus Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistrszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes nas*umas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1...............   25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze S. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Y ra apraszytos ir paveikslais parody
tos visos ižalys žmagauv kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip joaturi savo* gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
tes...............   30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 

, j parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme....15c.

Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo.....................5c.

"Ne Godai” arba baisus sapnas..-. . ,5c. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo......... . ....................................... 10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida).... š.25c. 
Sugriautas Gyvenimas.... ................5c.
Szunadvokatis............  15c.
Szvente 1-mood. Gegužes menuo, 1902 

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

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo
kinti tekorystes.amato tegul nusiper
ka szia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimas iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ...................................  15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraazyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų........ JO c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
dus. Preke.............................81.50
Gražiais drūtais apdarais........82-00 

MIBTUVOS BKDAKCIJOJ DAR YRA GADSA- 
Los ir sEKAjiczioe knygos:

Istorija Lietuvos, Skirmantai te. ...25c. 
Mužikėlis......................   ,A-
Vsiszes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis... .......................................
Bestiality of Russian Czardom.. 
Auszn* 1884 metu.......................
AuazraM885 metu............... 
Kalendorius 1893 metu 
Programas Liet. Sočiai. Partijos. 
Žirgas ir Vaikas............... ..............
Vaidila. Originaliszka novele. Parasze 

Karolius Jak... s,perspausta isz„Var
po”. Tilžėje, 1902, pusi. 15. Graži 
apysakėlė isz senovės lietuviu atsitiki
mu

T. M. D. Moksleiviu fondas.
J. Banis, Mt. Carmel, Pa..............,25c

Aukos Įsa VVaterbury, Conn.
Visiteliai. Jaunuomenei.

..50 

..50 
-.25 
1.00 
..50 
. 25 
.25 
..25 
.,10 
..25 
..25 
..10 
..05 
..05 
..25

2c
5
1
2

25

2

26

1
5 
2
»
2i

25

25

10

3
10
3
5

io 
T»4

Jurg. Kažemekas 
Jonas Tareila 
Jonas Žemantauckas 
Jurg. Prisevicze 
Mik. Ulinskas 
Silvestras Piisevyczs 
Jonas Prisevycze 
Vincas Keneusis 
Ona Klissiene 
Augustinas Kundrotą - 
Nikalojus Kalėda 
Ant. Rudaicziute 
Magdt. Danisevicziule 
Petrone Prisevycziute 
Juozas Danisevyczius 
Mare Danisevyczrene 
Mare Bendoraicziute 
Ant. Povilaska 
V. R. Dilionis (kun.) 
Jonas Czeąnavicrius 
Jurg. Laskevycze 
K. J. Senkus 
Jeva Bendoraitiene 
Mot. Laskevyczius 
St. Senkus 
V. Zubrickas
Viktoria Žemantauskiute 
Pranas Jeszinskas

Jurg. Bendoraitis 
Lucija Žemantauskiute 
Vin. Pautienius 
Al iena Prisevycziute 
A. Brazsicziute 
Mot. Brazys

..05 

..10 

..10 

..30 

..10 

..25 

..10 

..10 

..26 

..25 

..05 

..10 

..10 

..05 
1.00 
..10 
..05 
..10 

87'86 
Buvo 829.10 

Sykiu 836.IMI

Aukos Visztaliul.
A. N. Urzy, Poland, Ariz.....................50
J. Banis, Mt. Carmel, Pa...................... 50

Walerburio lietuviu 81.94
Buvo 82.66 
Sykiu 4

“AL’SZROS Dr-tos” fondas.
Joa. Giedraiti* Mt. Carmel, Pa..........50c
M. Ambrozeviczia, Nevrark N. Y....... 35
A. Stanialis
A. Paszek (lenkas)
A. Aseviczia
P. Pranu
M. Praniene

.60

*’.......... 25
".......... 50
”.......... 50
”...........15i
” ......10 

Buvo 8171.91 
Sykiu 8174.16

Aukos aut Kankiutiniu.
Surinkt* ant prakalbu Kun. Dillonio 

Forrington Conn., per A.Vokietaiti 
A. N. Urzy, Poland, Ariz. 
J. Banis, Mt- Carmel. Pa.J 
V. Ambrozeviczia, Newark, N. Y. 
Joa. Juszka, W. Boylston, Mas*. 
Jos. Giedraitis, Mt Carmel, Pa.

Sykiu84.00
Nuo Dr-tesszv. Antano, Carnagie.Pa.

2.80
55
25
35

Kasztai

per A. Savukaiti.
Antanas Savukaitis 25
Ig. Savukaitis 25
Petras Malinauckas 25
Leonas Norbuta 25
Kaz. Salvestraitis 25
Franas Kisieliauckas 25
Pet. Zakaravicza lt<

Kajetonas Gedminta.f-“* * 
Ant. Jenkauckas

*5 
25

Pet. Lepavicza 501
Juoz. Kuzmickas 25
Ant. Alekna 15
Valentas Petrikonis 10
Juoz. Revuta 2t)

Sykiu 3.55 
pasiuntimo 05 Į

Viso 3.50 I

Netrark, N. Y. lietuviai, per M Am 
brozeviezia.
M. Ambrozevyczia 
A. Stanialis
J. Vaiczeliunas 
P. Židžiunas 
A. Paszek (lenkusr 
V. Janulionis 
E. Pontus 
S Valiulionis
K. Stravynskas 
A. Martiszis 
A. Matjoszailis 
J. Ivanauckas 
M. Kairuksztis 
J. Vosylius 
A. Vinczigelikis 
A. Miszkunas 
J. Sigmon 
S. Vidgin's 
P. Daukszis 
J. Kernagis 
M. Miszkunas 
Kun. V. Matulaitis 
M. Akialis 
P. Mozdeika
J. Tamosziunas • 
M. Žilinskas
K. Krulikas 
V. GI uszi nekas 
A. Streikus 
J. Dominauckas 
R Dominauckas 
V? Pakulis 
S. Savickas . 
A. Žolmas 
J. Bindokas ’ 
J. Bindokiene 
J. Andriuszis 
J. Dubickas
J. Giebas
K. Bindokas 
J. Hankevicz (lenkas) 
J. Jablonskis (lenkas) 
C. Salomon (žydas) 
C. Praizner (lenkas) 
A. K. Svytra ‘ *- 
J. Laukaitis

,..10c. 1
...5c. 1

> •.. »5c.
.. .5c.
81.00. į
81.00. f
..15c.

.5c.
30c.

15c

Naujas Iszradimas^ 
kankina daugeli darbininkų. Serganti reumatiz
mu jaučia skaudėjimą kojo*e. *ticno*a, nugaroje, 
pečiuose, rankos* Ir per neatsargumų tampa ne
laimingu iki smert. Daktarai iki «iol neižrado gy
duolių nė patentuotų įrankių,kariai* galėtų išgy
dyti reumatizmą. Visokilinimentei ir visokį kiti 
gydvmai ne tik kad neiigydo reumatizmo, bet 
pdeėiBjtai. dar jie tą ligą padidiną ir padaro ją 
neitayaom*. Kad at»llluo*uotl nuo joa, reikli 
•tekti gamtiškų bodų gydymosi, kuri* tą ligą il
gy do ant visados. Norėdama* tapti sveiku, pel- 
siųsk 62 vien ant uždengimo kaštų apgarsinimo 
ir lietuviikai drukuoto pamokinimo kari jam* 
prisiųsiu, kokiu badu pat* save be daktaro ir gy
duolių visai iiaigydysi savo namuose. Adre»uok:

A LIETUVIS, 
3321 Autarn Ava., Chicago, III.

V. Blažukonis ...........10
P. Blažukoniene .......... 10
M. Laudinskls ...........10
V. Žukauskas .......... 10
J. Norkūnas ...........10
J. Italtuna* ........25
M. Kaziukonis ...........15

Sykiu 81.iB
Buvo 8180 25

• Sykiu 8204.8U
.'."fe

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

inozlavonems g tematoma Popiaru, dru- 
kuojamu Maazinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Ošia gali 
gauti visokias lietuviszka! ir lenkiszkaa 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ka
ssyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji ssifkortes? Kassyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in krajuT 
Raazyk, o gausi prekes.

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labą! ma
ža preke. Ko lik reikalauji raazyk inde- 
'damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZKW8KI.

924 33-nl St. Chieairo. III.
Sub Sta. 80.

FOTOGRAFIJOS
Mano fotografiazka galerija inlaisyląsu naujausiais tazradlmo apara

tais, kaaatuojancziaia 8700. Visokias fotografijas kaip padieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo dahha ovanaK- 
TVtMV, o Jeigu kam nors mano darbas nesidabotu, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veseliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.
i i J. P.RiiNhliiNkiiN, lietuvhzkrtN fotografas, 

3213 So. Iorgm St , Ctitcigo III. t Uotas nno lietniszlo! bunyczlos.

įšyla su naujausiai! Ji 
fotografija* kaip pal-i 
aiiausial ir visa savo

Mano uptiektje randasi GERIAVB1 LIETVVI8ZKI DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusias ligas* CZD

P RAS KAZJMJSRAS BUTKSVJCZJA 
specialistą* notaru ir valku Ilgu. Pnlna ligoniu* kasdien nuo! iki S vai. t>o pietų. Pa* mane gau
siu: Tikra* Palangos Treja* devyuere*. Austro* Krono Halsam*, gydanti kosulį. siutęs ir planeliu 
gedima ateikite ar r***yk||e Ijetuvlsakal aut adreso: APTIKKA MAGISTRO FORMACIJOS.

D. GIACZO,
4556 S. Ashland Avė. tarp 45 Ir 46-toa ui. Chicago, III,

Linksma bus tavo namuose
Jeigu nusipirkti viena it musu linas Mvsir

įl NerelkĮajjjoke£reeL^^

State Metai Dispeasary
66 E. Vari Buren Street

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszkn, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.
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Sykiu 811.34 

Minersville, Pa. lietuviai, per J. Jasu- 
kevieži u. 
M. Szalaszeviczius 
K. Neverauckas 
A. Stankeviczius 
J. K ar para vieži us 
'A. Morkeviczius 
W. A. Draugelis 
M. Dauksza 
Z. Kundrstaviczius
V. Ramanauckas 
M. Grabatrtkas 
T. Žvirblys 
A. Valatkeviczius 
J. Bendinckas 
J. Ruscekas 
8. Stakneviczia 
J. Matuseviczius 
A. Žilynckas 
M. Bulyncki
W. Venckunas 
P. Draskinis 
J. Jasuleviczius 
J. Merkeviczlus

.25 
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25 

.25 
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.25 

.25 

.05 
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.25 

.25 
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.10 

.20 

.10 

.29 

.25 
__ ,25 
84.85

Surinktos ant tcriksztynu Onos Narku- 
niutes. Haverhill, Maas., per 8. Vys- 
k osaka.
8. Vyskoszka

“LietuvoN” agentai.
ALLEGAENY, PA.

S. Dominaitis, 1436 Adams»S’..
So. BOSTON, MASS.

Nikod. Gendrolis, 262 4-th Si.
■ WORCESTER. MASS.

^K, W. Blažaitis, 18 Union avė.
NEW YORK. N Y.

Jonas Nujokas, 334 E. 55-1 h st.
NEWARK, N. J.

V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st
BROOKLYN. N. Y.

Stanislowaa Rinkewiciius. 73 Grand st.
K. Balcziunas 310 Bedfurd avg.

ELIZABETH, N J.
Jurg s Orini kailis, 75 Wall st.

SHENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 133 S. Mainau

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 lųven st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside si.

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

E ST LOUI8, ILL.
J. J. Ražoka*. 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN.
Motiejų* MoteiKa, 398 Elm st.

BALTIMORE. M D.
L. Gavlis, 2018 N. VVashington st

PHI LA DELPHI A. PA.
M. A. Ignotas, 1124 S. Fru n t St.
“Lietuvos” KeliMuiauti agentai.
Jurgis Kazakeviczia,
Juozas Petrikis.
Juozapas Matulis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai ■ _ -
gAli pas juos užsirnszyti ••Lietuvą” 1 Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. Aljc 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- ' >f** rubliu, rublis po.............52ąc
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas i pr,e kiekvieno siuntinio reikia pndeti 
Juos teipgi galima gauti visokes knįgas 30c ant paežio kanalu.
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose. Jei norite kad pinigai greitai suvąikss- 

"LuTpvos Imlustutb. čziotu ir niekur nežutu. tai siuskite per
——————reL

■>)!*•. urug Siuto Kol vkhti v**uox*i. 
K M*kv lenas gali ant )o arejytl. mokslo iH-rei- 
kis. ir matas valka* mokė* ant jograjyti. Pir
kę* jį nusklyvysi i*girUe» io bal*a Ji> graji ta 
■u Tlrž 100 »i.okiu tnrliodlju. ka pamatyti 11 
drauge gauto dalim *uraSo. Ji* gali Imi t i var
tojama* bažnyčioj*.. iėkaloae. gtesmlnlnku 
draugyitėae ir visur prie dainų ir Šoklų. Nuo 
v ten" baliau* galima surinkti vteu* >> kai- 
tus parsamdžiu. jį vietoti baliau* niuniko*. Ji* 
grajlja vi*u* senu* Himnu*, mariu*, valčių*, 
polka*, kadriliu*. o|M*ru tneliodija* ir vėliau
sia* daina*. Gallgrajytl nu<Uatai ta |«ačia me- 
liudija art* ka* kart nauja. Gražioje *krv nuiė 
)e kaaluoja tik •<! <»<». Pri.lu.k *Zi». o reS- 
ta užmokė*! kada jį atvež. Ageniai aut ju da 
rodidellu* pinigu*. Prisiuak S-, o gausi kala- 
liūgą. Adresuok:

STMDIRD IFG. CO., H Bukliu St, P. O.Boi 1179, lt* Tori. Dept. 9.

Pasargos - Skaitytojams.
1) . Kada lik raszai laiszką* į "Lietu 

vos** redakciją, visada paraszyk ant 
lėliško sevo varde ir adresą.

2) Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir sena ji savo adrese. 
Jeigu pats gerai rassytl nemoki, tai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraižyti. \

3) . Jeigu iszperki "Monėy Orderi”, 
lai nelaikykie ji pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes ne "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paėsto gauti- Pasilai- 
kik sau tik metale balta korcziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
* Money Orderį” siuskiaprastoje grums
to)*, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolle- 
ho, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jei^Ai suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi". BiunczianLmarkea. reikta jas 
įdėti įlaiszka 1 luotas, sausas, nešulį pin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam

i netinka ir tokios už pinigus bebus pri- 
I imtos. _*.’

Meldžiame raszeju temyli ant virsi 
paduotu pasargų, o lokiu budu i>aleng- 
visite issleiatuvei darbe prie iaiezku avi' 
sakinejimo ir patys veikiau atsakymu 
ąauaite "Lietuvi*” Įsileistų ve.--

................... • J
Dabartine Pinigu Preke.

: Iki 500 rubliu, rublis po...............    .53|c

Daigiai kaip —

Dr. RICHTERO

“ANKER”<i.i.n.k
PAIN EKPELLER.

RlKumaiizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt 

ir wirokia Rheamatlttfca 
rk^adtjima.

^ptiekorins *rb» j

F. At Riclter & Co.
215 Peart Street.

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu k|galima apgailestauti tai tą, 

kure vaikščioja diena po dienai žino
dama esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, Jausdamas kad joapsėjimai 
liaukoj* Jam gėdingą istorija jo gris- 
kų.

Mes matome dygstančius bjaurumus 
netikusių paffočių, nereikalaujame 
todėl nė šdekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jua jau žinot. Mes esame 
jau gale kėlioj Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada d ašie kai galą, 
taa priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, nykstabpos laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ai^ftiea, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi j^y*4ęėjim.o ir geras rados ir 
tuojadajleškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrai tau šviesp, nors dabar esi po 
tamsi u debesį u ąlčgtamas.

Atminkit Jog svietas matai apstoja 
apie mažgales ir nuailpnėjusias y lie
tas. 1^1 mė ir moterių paguodonė yra 
lik dėl tvirtų, pilpat galinčių ir mag
netiškų vyrų, per' kurių nervas ma
žiausias dasilylėjimaa perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis
ko ką tik g a mis ir amatas padarė ga
limu ir naudoki^ 8 kiekvienas links
mumo pragos. ’

Syk. Tavo gromatos bus užlaikytos ' nerviško, urinariško ar lytiško allpnu- 
paalaptyje, ir apart mus daktarų nie- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
kas kitas nežino kad rašei ir ką rašei, atsitikime esi lygus pareikalavims? 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
bę apie savę, apie savo būdą, o mes rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
Išsakysime ką turi dary ti. M«-a netik galybė ir veikmė nupuolė žemiau taip- 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
dar padėsime tau jas užmiršti. lingumas kankina, ar silpnumai ati-

, - ___ * , i* traukia nuo linksmumo ir galingu-į UH, „M .Mrtru. i...... a .ura mo, Af 1ut| )okjlu, lr >tlJu. 

įtinančią pūslę? Ar turi tankų norą 
šlapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun- 

Specijaiiškas prakalbėjimas į tumu? Jeigu teip,'tai ateik peršne- 
nil* omMnili* uuruc j kėde tą viską arba rašyk. Mes gali- 
pus-amžmius vyrus. me suteikti tau Jiidelę pageiba. Mes 

Ar pats esi apkrautas neretkalin- turėjome daug -praktikos gydyme 
gaiš apsunkinimais? Ar užgavo tavą gpecijališkai vyr.škų ligų ir jeigu pa- 
kvailumai, persiiagimai; išdykumai geiba ir išgydymas yra galimu, mes 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolat*! sugražinsime tau sveikatą, 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi-. 
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus?
Ar ėsi daug maž užpiktinantis ar ne- j 
tinkantis atsitikimuose? ----------
turi drąsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali pašaukue ant pareikala- 

' vimo? Ar esi toks tvirta*, stiprus, 
greita*, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 

' ne, tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalislai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

DOVANOS.
Kas pas mane uisiraszys "Lietuvą*' ir 

užsimokės viso meto prenumerata gaus 
puiku kalendorių arba kitokia kalendo- 
nads vertes knygele dovanu

L. Gavlis, "Lietuvos” agentas. 
2018 N. Wasbington Si.. Baltimore.Md.

Kingo* saw<M Kpauuoe.

•u 7 abroashai*. Naudingiau** knygele aal 
»wMo dMižinojiihui isz ko daro*! žai 
bal. griausmai, lietu* ir saiegas; kasyta 
debesiai ir aat ko ji* laiko*! .... ... :<Oc 

Ajitmetlka. Kalga ins moklaimu! rokuadu.
Preke............................................'.............. lifte

HYGIENA. Dak<uri*zka knyga arba mok s.a* 
*p>* užlaikymą seeikato*. isz kurios ga'i be 
nagelbo.uakt.ro i.zsigvdyU nuo daugybes

Kas isz amerikiecziu nori gauti

^Darbininku Baisa”
ir kitus prigulineztus Lietuviu 
Soc Dem Part raaztus. siusti 
"Dar Balsui” rankraizezius. pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipta 
sutuomi prie mu«u draugo,Miszeikos.

Adresas.: V Miszeika.
95 Csnslport sve., Chieago, III.

X/A I J-ura etate silpai ant kuo* 
' «• ■. . ^ .i i.i|.>g**
‘ relite dirbttaur atlikite tyro pnderypuru

šokio liga, patalky* užl*;kytie;j«iyb*> •»»« 
•veikalą, pailginti *awo amžl ir m<-ke* užau
ginti sveikai* ir tvirtais savo ealkeUuv 
Preke..................   Hftc

immrtie. i 
«. knato 
18 poiafi

lifte

arto. Inleuta kaaztal* Suaiviesyjlao L>*t.
L«Uv. TT pmlapial.................... Mftc-

Hiologlja arba Kokti** apie Gyvu* Daiktu*

cago, 1U. 18C1.Puslapiu 147.Mokstas kokiu bud* 
radonu gyvi sutvėrimai ant musu Sėmės, kaip

daejo Iki pauksacainjtvteriu ir paties žmogaus, 
bu paveikite!*............ .'...................................ilk.

Uaudžiava Lietuvoje. P .1_.*4 žm<«u*. Iszleido 
T. M. D. Yra tai traudžiavo* i»t<>rija kokiu t>u- 
du ji Lietuvoje įvyko, kaip at.iliepe'ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta................................................. Ifte

Oeogralija arba Seme* apraszyma*. Pagal G*i- 
kle, N alko viki ir kitu* sulai** Szerna*. Yra 
tai naudingiausia i*'y visu sulygsilol i*ie)u 
siu li*tuvi*zku knyga. Aisrklal ir supran
tamai apraszo vi«a musu ueme, jo* pavidalą, 
diduma ir platuma, jo* kalnu*, ju vaidu*. 
Kugszti. vulkaaus metanoliu* isz saręs ugnį: 
JZ kokiu žeme sluoksniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležie*, aukso, dm* 
Ko* ir kita Kcrvblu; kiek mariu, ažerz. opiu.

azyt* dalimi*, iaukaityto* vi*O* vi*»zp*tya- 
te*. karalyste*, kueicsikaztvtte*. re*pu*u*- 
icu* Ir tt. ' Kirk kurioj* žemrje yra * y v-u lo
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. ui- 
•trmimaL pramone*, iszdirblai ir Ge*o*; ko
ki mieital. *u klek gyventoju, fa brika, pra 
Stoniu: kur koki orai: izaloziai ar karaz 
t’ial. lietu* ar giedro*; krr kok* Ugi* dieno* 
Ir naktie*; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i*a kur saule per kslet* diena nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyra didele oliu. 
480 puslapi*, ant geros standžios popiero* 
spaudimo, *u 71 pa veik aleliais; mspu gvvu- 
tVir tt.74............................................ .tiu <»O

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis H taromis atspausti para 
anai ant nukaros ir srono Preke . g'-i 60 

Gyvenilho Vaizdeliai susidedanti isz. asztuooių 
sekanezių gražių pasakaieziu: Atsisveikink 
mas; — Vagis; — Kas Kaltas; — Gatvė* vai
kai:— Pa pareito Žiedas: — Miszko Sargas; 
— Signalas; — Keleivis........................  ifte

Istorija dusrlenylu W e lelijų Szlaurlr.-. Z.r>en- 
ko«.‘ Apraszc kaip Koliumbos atrado Ame
rika, koki ozla tada žmones gyweao, koki 
žmones plrmiausi-i* Isz Europos pradėjo wo- 
žflioti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
fcarewo Ir kokiuos? nnrtuoae; kiek prezidentu 

-•» buvo, koki ir kiek kuris gero padare salai
N žemei. O ant pat galo taip'naši Konstitucija 

I 8uwienytu Walstiju. kuriyra reikalioglamui 
dalyku perskaityti klekwienam žmogui 
szloje Amerikos žemeje Aywenanostem. idant 
suprastu koke* ji* ežia tiesa* tart, kas jam 
jra wale daryti, ka* n* wale. Turi

** .$» 3ftD’utuote, graliuose apdaruose

jlnaml augmenys? Pagal Lunkeviezlu, šutote* 
Saerna*. Chicago I1L 1901 m. Puslapiu 7& 
8a paveik*tetei».............................................SOc.

Kraštu 8kerdyne.Apra*zo ana balso atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė antbažny- 
ezto* miestelyje Kražių, mu*ce, siaudė ir pjo- 
we nekaltu* stnoiii*. l*xgriowe altorius ir ui- 
pecae Ujo bažuycsia. Ateiklauslal apra*M> 
to vaisa atsitikima...............  18c

XJetu*i*xkas Lementoriu* su notarinis, kate- 
kismai* ir mtetrnnturu .....................Ifte

Mokslas apie Žen>| ir kitua tvietm, ja bu .f ir 
pabaiga Apnašo kas yra Žeme, Itz ko ji »u- 
• id*da. *nt ko laiko*! ir kaip taksai; ks* 
yra (aule, 4wal«4d*».menuli*; kaip toli yn 
in kita* Swalgidea; ka* yn plian o*, kome
tos ir kito* retai matomo* Smigade*. Su 30 
s*tronoml»zkn abroaelln, turinti 226 pu*la 
piu*. Yn tai wienatlne knyga, lis kurio* 
tikrai Smogu* gali apticzviesU....7ftc

Orutaose, gniinoM apdaruo*e........... 81.00

Dl Alllf Al r L AU IK Al >-"*• ■ ■*■■**■•■■■ naujai bursito* 
gyduoles, rnnalkin* pelikanas (bluzgana*), *u- 
laikys slinkimą, sutvirtins ja szaknl* ir vieton 
iszpuolusiu ataugins nauju*, dailiu*, tankius, 
minksztu* ir gluodnlu* plauku*. Apsaugo* nuo 
orapllkimo ir pražilino. Atsiusk 31.00 o gausi 
Tranką musu garsingo* gyduole* ant isztneplnimo. 
ANIMATOR. 3306 Auburn Av, Chicago, I1L

DR. B. M. ROSS

lu liun

s>k atranda žmogaus liga ir taa praūžta. T-lpši 
prieegiaminavimonaiėi.>jn’X-ray maa/lna varto
jama dabar pėr profesorių* v v* u.** didatausiiMM* 
ligonbuc* tuose. *ti kurta gailina matute perrišo 
ŽSM«au* kuna. K it 1 daktarai neisrgSde jus dėlto 
kad neturi »t*ak-»n<-,i<u praktikos ir tam tikru 
invirunrentu defatradimo ligos. Daktaras lt. M

estam sugražino sveikata ant visad., ir padare 
juos linksniais ir laimingais žmoneinia. ' RGDA 
kožnara dti.ala DYK AI. Ofisas alkdamas ka*- 
lien nuo0 iki 4. |*ane<lelio. *et*doa, I*. : n veikė

lOrytolkilpu pietų.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikels isz Chicago* 

in Serą n to n, Pa. po or, t
421 Peno, irę., Scrantoa, Pt

Gydo visokias ligas be skyriam ir viskis atlai
ko tvirtoje paslaptyje. UCtoJ Ustavial. karte 
tiktai reikalas)* daktarisskon pagelbės, tegul 
kreipiasi pas savo tautos daktare, su kuriuo* 
savo prigimtoje kalboje gali sas*aeketi ir gauti 
visa rodą. . •

Lietuviai, norintieji* rauti pageiba per gro 
matas, I»x kitu miestu, tegul pilnai aprauso savo 
ilga, o tad* gaus pageiba.

Tikrai lleUflsika kraolare 
VALGOMU DAIKTU.

Praneszu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip tai: szviežios ir ruki- 
tos mėsos ir visokiu groeeriszku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas deszras ir ki
tokius valgomus daiktus sutsisau kuo- 
geriausiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas maty atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni tavora ir pigiau kaip kitur.

JONAS VALAL'SKAK,
IDCroHA 8L. BoHton, Mana.

F.PBradchulis
Attorney ind Coonselor at Lti.

CkUBber of Comnerce Bld|. Room 709.
8. E. Corner LsSąlle A Wa*hmgton *t*

CHICAGO. ILL.
Telepbone M ai n 3642.

Wlėninlelu lietu'vys ad*oksląą, baigfs 
moksli 1 urispnadesMilosczioa Amerikoj. '

krimmalinkas irisuose soduose.
Km. 188 W INth Cor. Lnion 8c 

Tsiephooe Caaa) 484.

■2 s5
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AR SLENKA’,PLAUKAI? 

AR NORI KAf) A.M* PLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nort iszsigjrdyli ir pmszalinti li
gas. tegul kreipiasi prie Eurapeiszke 
Prof. ir Dr. RRUNDZOS. o su kurio rė
dą tukslancziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metode irby- 
geniszka užsilaikyme ir tl.

Klausenti rodos per gratnataa . adre
suokite teip: A

J. M. Bruiulza Co. *
New York-4 Brooklyn, U. 8. A.

-[NESKAITYK ŠITO!-
JOHNS WART KILLER - nugvdo visiškai

MEDEOA dvi llėmiok, piėraų 11 vi*,*ia drabuilų 
yru k<4nan rv-ikalluga ir turi turvtL Pr*Kė ikr 
JOHN S HAIR P08AOE v ra puikiausiai kve
pianti plauku petuaalil Augiu* plauku*.......... *<-
JOHN S HAIR TONIC sulaiko slinkimą plau
kų. ap*aug<>> nm> praplikimo ir «r»>ihm<>. Atau
gina nauju* ir dailiu* plaukas. Hunkė po... SOr 
JOHN S HAIR GR0WER apželdina nupliku-

JOHNS BREATH PERFUME užmuša smar
ve ir negardžius skonius burnoje. Turi pulku ir

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per- 
*lmaino | vyrų ir vėl atnimaino. Tikra* *t>-trtikla*. 
Pat* Ir draugai nu*i*trlė»it pamalu ir n**u|ir*ait 
kaip ta* pasidaro. Kur ka* pasisuka >u litu pa
triksiu tai kruvo* apcloja ir vien* pi-r kita lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuojau*. Preke... ior 
GERIAUSI tTUKA—ant svieto yra pranyks
tanti holiuke. Atidarai tkoėluliuke. parodai Vi- 
siera kai yna boliukė. uždarai, atidarai, o Uoliu- 
kė* nėr*. Gali atrasti kito klL-niuje ar kur tik 
nori. Gali duot | rankas dėl perainiėjinuv v|» ne. 
susek*. Lengva nuveikti. Preke ....................

.lohn’a Hupply Ilonai.
3216 3. Morgan St., Ohicaąo, III.

ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus paimti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Me* 
norėtume su Tk«h*ia asabtškai pasi
šnekėti, bet jeigumiegali ateiti, lai ra-

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gy dome jas atsakančiai ir dėl- 
Ar" visados 00u.®8 bek“i ‘4«rdy‘i- Prak* ' 
- . . tiks it observaclja yra didele ir pa

mokinanti. Mes turime pinty iityri- ( 
nėjimę ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatišky ir ypatiiky vyrišky ligy.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- ( 
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, , 

! nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję ( 
1 kantrybės; kurie kenčia užsisenėju
sias ligas, persidirbimę, rūpesčius iš
dykumo, penu žagi m o negamtiškų 

Specijališkas prikalbėjimas veikmių, nusilpninančių n u bėgi m y. 
. gsnito-urinariŠku erzinimu, negero

į apysenius vyrus. . išlavinimo ar pustyjimo reikalingų . 
Ar jūsų nervų sistema yra atsakan- organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 

čiam stiprume? Ar esi liuoaa* nuo dalis, netinkančias apaivndimui.

PiriTIP Rodfl Dvlfjli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko
i UJU RvuU U j MII. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

numq, 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 TViedicai Liiėperrstlf
ANT f

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUBEN ui,
lne]imas per OO E* Vari Buren Street.

rirtnmrT

ir link,mum* autrirtls* nmilpm-ju.ia* nen**;

’ — • • ~ i. uiine UlilrelU
kentėjimu. Etektrik* d*h*r vartoja garsiausi d*k-

SIS S. Morgas SI..

D-ras A.L.Graiczunas,
187 W. 18-thSt., Chicago, Iii.

Gydo visokis ligas be'skflĮtumo: vyru, 
moterų ir valko. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodutinom* tautiškoms ir baž

nytinėm! Draugystėms nedirba.--1 
Kirsit*, Amerikoai'tzkae 
Wellasis, Szarpse, Jsos> 
ta*. K u karde*. Zeekleliue? 
Kepures Ir dėl Msrsisikii

[ Guodotimen* Kunigams iaafir 
rbs: Kapa%j Arnotą*. Dalmati

'lieka artisttukai in\l*:ks
į ” Norėdamos guoiąttoo* Dr te*, 
arba guodmint Kunigai, kad Jusu 

darbas batu priderancziai atliktas ir tuom saszelpti savo tautelę. paveskite 'ji tikrai 
lietu araitiai,

T. ANDRUSZEWICZ S CO.
115 W. DlTislon Si, Chirago, III.

mbbubmb

C j Deimanto Elektrikos Kryžius.
Priei užsikabinimą tr po užsi- 

kabtnunui sykį ant dieno* reikią 
kryžių Įmerkti,! vasarožiių actą 
ant pora* miliutų. Vaikų kryžių*

Jis teipgi vadinamas Wol- 
to K ryti ūmi. ilraslu Austrijo-

kaipo vaistas nuo reumatu- 
» ir kitokių ligų

Deimanto elektriika* kry- 
— yydo: reumatizraa. rwu

Prekė Aio kryžiau* H.iO. Siun
timo kaitų* Su» ienytoee Valstijose 
ir Kanadoje mes patv* apookatnr 
Gvarantuojame kad ši* kryžiui vra 
grre»niu rautu už riektriėka dir
žo. kur* nuo 19-30 sykių vra bran- 
r->ni,.' Grmoio rakto ui Ii kri 
zių norą todėl ji* privalo raiti*

Žius gydo: reumatizmą neu 1
r^rij*. kryžiaus skaudėjimą .ė*^.: <T^1

HILI.E'S FOTOGRAFAS, IiBĘgS-SESgM : 
s*** s. iiaintcd s,. |

, kraujo. nežlel)čiojimą. stoką 
(apetito ir vidurių skaudėjimu*. (

I^-ngvuina po ke- 1
lių adynų. kartais poke||ų,|įe- 1
nkryžių privalo MBKiOL1 
ncSiotl dieną ir naktį ant Šilki 
nio iniurello užsikabinės ant 

J kaklo teip. kad krvžtus karote 
į sulyg duobutės po krutinę at- 
| gręžtas mėly na je puse kūną. ,
I. , <?1R1<KA?'S- LA. Liepa* W. 190! Guodotin* Pene!-- Čia prisiuzičlame Jum

Ptrrelaus ra u t te Jie kryžiai gydo stebuklingai. Meldžiame iit 
greičiausiai. SliSRYS BEN EDIKTINUOS. SO4 Itouphine »uN*v Orteoaa, La.

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO..
306 MILMAUKEE AVĖ., Dsą’t tl: CHICAGO, ItL

82.00 1

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kuriojt 
galite gaut visko, kaipo tai: <* ' w 
kokiu tik ant svieto randasi.Lenciūge!!i 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, szpilku, kompasu, 
koleziku, visokiu instrumentu, armoni
kų Ir cilinderei dėl grasinamu maszinu- 
kiu. Maszinukes dėl raszimo gromatu. 
Monu knigair visokis prietaisas darimui 
sztuku. tstoriszkos knigos kokios tik 
randasi lletuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu; dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su payincziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigiu prisiusklte 
už 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite apraszima visu daigiu Ir ju 
prekes. Pas mane tavorai geresnį? kaip 
visur, Adresuokite teip:

JOS. MATUTIS,
112 Grand 8t., Brooklyn, N. Y.

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Ąuburn avė., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziauaias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szvieslausia ir didžiausia Lietuviszka Ba
ladei mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petrus Sclakli*, .
3321 Auburo Avė. CHICAGO.

Tel. Root*21.

SERGANTIEMS 
Gvarantuo|ams pilna Iszgydyma.

Prisiusk Si .00 per ei presą at 
pačio Moaey Orderi, arba reglr 
truotoje gromnioje. o me* prisiusi 
me Deimanto ElektrtSką Kryžių 
DYKAI. 0kryžių* gausi už 16.00.

Tuksiančius padėkaeonių gau
name nno ypatų itaigvdžinsių su 
pav-lha Šio kryžiau*. Žemiau* pa
talpiname viena 11 tokių nartčka- 
vonių:
—'Munčlanse Jumis NkOO ant nea-

ve. kurioj^- 
dziegoreliip 
LenciugeMž

Vienatine Lietuviszka Aptieka
. Chicufdje!
— Atkreipiame lietuviu atydąant vie

natinės lietuviszkos aptiėkos Chicagoie, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europi j isz koše ap-

‘ J n«*u 
galima lietuviai-

tiekose randasi ir už pigesnę prekę 
kitose aptiekose. Czia galim* liet 
kai susikalbėti-ir, Jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalauja.

Teipgi szioje aptiekoje 'gali gauti vi
sokių lietuviszk" Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavinoziavonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti ssifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą via* gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

Pasekmingiausial gydą ir visokia* paslėpta* 
ir pavtfszines ligas, kaip antai liga* szirdies, 
plaucziu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimu*, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytlszka* 
silpnybe*, szleivuma. sutinimą, veži, blyksite 
ims moterį*, kraujavime ir tt.. nervu liga*, po
dagra. reumatizme dusinime, paralyžių ir tt. 
Pra*zalinu gumba, gydau gimdymo liga*, vi
sokiu* sutinimu* etc. Nervlszka* Ilga* gydau 
•u pageiba geriausiu elektriszku prietaisu.

T^ytlasku daliu lisaa • 
iszgydau per kalėta dianli. kraujo už- 

nuodyjimu*. odo* Ilga*, semens bėgimą. Žaiz
da* gerklėj Ir burnoj, nosy), akyse ir ensyse, 
netekime vyrllkumo, lyczlu nusilpnėjimą ir tt. 
(ydaii kuopesekminglauslai ir pvaran- 
uojta Pilna iitlydyma Chro* 

alaakoa ilgos yra mano apsčia* 
Sikliffltl. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo

dugnu* Iszegzaminavimas ligonio U jo iszgy- 
dy tna»— tai yra mano prideryite.

. DR. LANDĖS
-Bzpitolini* specialistas.

134 E. 24-ta ui-, kampu Lexington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nno 9 ryto iki 8 vakare, NedeUom* 
nuo 8 ry«> iki 4 po pisiu.

Negalinu asablszkai atsilankyti, gali para- 
.zyUTątorita; butinei reikalanjame pacljento

Rzneku visokio** kalbose. Turiu praktika 
Lebanou Beltevue Po*t Graduate Univereity 
HoapitaL Direktorių* Medkclnlaako Instituto.

Dykai j > r i - 
L" s’ u ine

k o z 11 a n i a 111 
Et Par,‘ikala-

v',n" nnisu
NAIJA 
lietuviszka 
k a tai i oga, 

> 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 SI, Chicago, 111

8ucc. to Kelpacij, Norclko & Co.

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

Telefonas; Ganai 78.
Telefonu galima i it kiekvienos 

aptiekoe.

LIETUWIU£DAKTARA8

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. 8zaulluj>avieto.

nagelbo.uakt.ro
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