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Polįtiszkoę žinios.

Amerika.
Projektas perkasimo Pana

mos kanalo Suvienytoms Val
stijoms nesidupdla teip leng
vai įvykdyti, ^kftip tai buvo 

Kada Neseniai ka- 
tarybos su 

izĮos buvo į se- 
nk), senatoriai 

Quąy, Morgan irj keletas kitų 
jų gzalininkų aixreiszke, kad 
jie visoms spėkoms prieszįsis 
Paųamcs kanklo nukasimui 
ir nbdaleisę pradaryti jokių 
tame dalyke

tikėta, 
nalo dalykai ii
Kolumbija įne^zl 
natą’ant aptariu1

i-i

tumtaikymų su 
SZ| syk mažai 

ika tikėjo, kaq t|s jųgrasini- 
mas turės kokijj įors vertę ir 
'' ’ A *-jek nors pai- 

ienog, kad 
tikro nesi- 

tuokia ir turi po *avim tokią 
įpėką, su kuriai randui reikia 

‘ m ant ryto
jaus pradėjo jie daryti viso

jo su ilgoms 
prakalboms į k{m adreso ir se
nato sąnarius, melždami viso
kius neva pataisytnus projek
to ir su pageltai yk’airių par- 
Įaraentariszkų vaszelių neda- 
ijeisti tolesnių taahe dalyke 
jodu. Obstrukcija tęsėsi vi
są sanvai tę ir jai pasisekė da
lykus nustumti ant tolymes- 
nio-laikp. juo labiau, kad, 
sulyg Suvienytų i Valstijų 
konstitucijos, kęn^reso sesija 
turi szią sanvaitę užsibaigti, 
o ežia yra da; daug dalykų 
neapsvarstytų) i| reikalu u jun

gimo. Dė-

kad ant jų busi ki 
sėta, pasirodė 1 ii 
briesziuinkai isz

fokuotis. Tuoj a

ias* kliūtis, istėj

ežių būtino
lei tokio dalybų! stovio poli- 

*tiszkuose srieziuose Įvyko ne- 
• j i menkas ? sujudimas. Kiek-

viens klausia šąvjęsL kas isz to 
gali iszeiti, ko nori isz to op- 
pozicijiszki sedatoriai, kokius 

1 jie tame mieri is turi? Kodėl 
tie patįs milijenieriai — Mor
gan ir jo Sėbrai 4-, kurie se
niau teip smar ciai agitavo už 
nukasimą Pat.
dabar tam kanalui prieszina
ši ir daro visokias kliūtis ta
ryboms su Kol imbija?

Amerikos pirmynženginė 
spauda mažai
atsakymų, bet isz paduotų jos 
tūlų faktų gali i 
svarbiausią ro< 
via tas patsai d • 
liaras.. Žinome
lūs kadaisi užnanymui nu
kasti kanalą per Ištinu, apie 
Panamą tąsyk nebuvo jokių 
kalbų. Visų
buvo nukreipta ant Nic; 
guos, visi apie J icaraguos ka
nalą sznekėjo.
kapitalistai, pamatę kad ežia 
galės gerai pasipelnyti, puo
lėsi greit iszpirkjti Nicaraguos 
žemes toj vietoj, kurioj buvo 
projektuojamas kanalas. Tarp 
tų spekuliantų buto* žinoma, 
ir senatoriai MoĮgan?Quay ir 
keletas kitų, kurie dabar su 
tokiu atkaklumu smarkauja 
prieszai nukasimą Panamos 
kanalo. Tikėjosi jie mat ant 
gerų pelnų Nicaraguoj, su
pirko ten žemes, ir sztai da
bar pamatė, kad tose savo 

Į spekuliacijose galiiszeiti teip, 
kaip Zablockis ant muilo. 
Randas nutarė nukasti kana
lą Panamoj, per ką supirkta 
minėtų kapitalistų žemė Ni- 
caragupj nustoja, jų iszroka- 
vimuose, visą savjo vertę. Tai
gi kaip ežia dabajr jiems nesi- 
prieszinti randui! Morgan, 
Quay ir jų t-ėbrai! reikalauja, 
ka i kongresas užgirtų kanalą 
kasti per Nicaraguą, kur jų 
supirktos žemėsatnesztų jiems 
milijonus pelno, o jei ne, tai 
tegul randas kokiu nors kitu 
budu atlyginimą jiems duoda 
už panesztus jų kasztus. Nors 
teikia tikėtis,'kad randas sa
vo priesziniūkūs įveiks, bet

įamos kanalo,

duoda ant to

suprasti, kad 
ę loszia ežia 
evukas do- 
jug, kad ki-

itida tuomet 
a-

Amerikos

kurioj buvo

y 0

tuo tarpu tie nepriaotinarni 
kapitalistai — spekuliantai 
t*avo kietaprandyste ir begė
diškumu nemažai jam ra- 
pesezių daro ir prie to ati
traukia jį nuo atlikimo kitų 
svarbių reikalų.

Pasistengimai prezidento 
Ruošė veltu aprubežiuoti truk
tų galybę užsibaigė teip, kaip 
galima buvo iszsyk prana- 
szauti: ig,vilkas sotus ir avis 
sveika. Kongresas perleido 
Elkinso teip vadinamą anti- 
trustų bilių, pagal kurį visi 
trustininkai, kurię peržengs 
Shermano 
iszduotus keletą metų atgal 
prieszai trustus, pateks po 
sudu ir bus nubausti. Tas 
pats bilius uždraudžia gele
žies pramonininkams suma
žinti prekes trustams už par
gabenimą tavorų. Kuris toks 
pramonini n kas tą įstatymą per
žengs,turės užmokėti nuo tiki 
20 tukstanezių doliarų baus
mės. Įstatymas, nors gabiai 
apmislytas. bet jis niekam, 
ypatingai gi dirlianrzioms 
luomoms, jokios naudos neat- 
nesz. Įstatymai prieszai trus
tus egzistuoja jau nuo deszimt 
metų, bet jie trustininkams 
tiek kenkė, kiek sienai mu- 
szimas knmszczia. Uždraudi
mas gi geležiniams pramoni
ninkams pristatyti tavoms 
-trustams už nužemintas pre
kes teip jau nė žiupsnio ta
bako nevertas, kadangi di
desnė dalis trustininkų patįs 
turi savo geležinius fabrikus, 
tai gi jie isz tokių Įstatymų 
gali sau tik Įiasijuokti. Szeip 
ar teip, prezidentas Roose- 
velt savo nuduota kova prie
szai trustus parodė, kad jis 
tiems trustams nieko pikto 
nenori daryti; bet tuo }»acziu 
pasigerino žmonėms, )>amui- 
1 i jo akis minioms ir dabar ga
li drąsiai tikėtis, kad sekau- 
ežiuose jirezidento rinkimuo
se jis Įstengs laimingai dar 
savo suolą ant antros tarnys
tės [įasilaikyti.

padavadyjimus,

Pietinė Amerika
Venezuelės valdžios visoms 

savo spėkoms stengiasi už 
gesyti savo szalyje revo
liuciją, kuri su užpuolimu 
ant jos europeiszkų vieszpa- 
tysezių da labiau iszsiplatino 
ir apėmė beveik visą kraustą. 
Iki sziol prezidentui Castro 
pasisekė kai kuriose vietose 
pasikėiėlius apmalszinti. bet 
priesz didesnes pasikelelių 
pajiegas, esanezias po vado
vyste generolo Polando, ran
do kariaunos nieko negali 
padaryti. Generolas Polan
do su savo kariaunoms atvy
ko netoli Caracas ir ežia pa
darė stovynę, nuolat grasin
damas randui užpuolimu ir 
įėmimu sostapilies.

Europeiszkos vieszpatystės 
vėl yra neužganėdintos isz 
prezidento Castro pasielgimų 
ir vėl pradeda visokių prie
kabių jieszkoti. Svarbiausia, 
kas Europos vieszpatystėms 
nepatinka, tai nauji muitai 
ant užrubežinių tavorų, ku
rtus Venezuelės randas pakė- 
ė ant 30 procentų. Vokieti

ja ir Anglija būtinai reika
lauja, kad tas pakėlimas mui
to ant jų tavorų butų kuovei- 
kiausiai panaikintas, bet pre
zidentas Castro tam prieszi- 
nas. Kasžin,kad tik isz to ne- 
užgimtų naujos tąsynės.

, Maskolija.
Rusiszkoji spauda szįmet 

szvenezia savo 200-metinį 
savo jubilėjų. Prie tos pro
gos rusiszkoji revoliucijisz- 
koji partija iszplatino atsi- 
szaukimus, reikalaudama 
liuosybės spaudos ir panaiki
nimo autokratiszkos Rusijos
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valdžios. Savo atsiszauki- 
niuorie rusiazki revoliuci joti ie
nai sako, kad Maskolijai da 
Įicr^anksti ir nėra priežasties 
szvęsti savo spaudos jubilėjų. 
J ubiĮėjo diena busenti ta, ku
rioje rusiszka spauda iszkovos 
sau laisvę. Du szimtu metų 
prabėgo nuo pasirodymo pir
mo rusiszko laikraszczio, bet 
per visą tą lai ką rusi szka sjiau- 
da yra sujmucziota begėdisz- 
klausiais cenzūros Įiancziais. 
Maskolijos valdžia uė aut va 
landos nebuvo jialiovus var
žyti sjiaudą, ji stengiasi ir 
dabar smaugti kiekvieną liuo- 
sesnį žodį,neprileidžia žmonių 
prie apszvietimo, o nuo laiko 
atsiradimo Rusijoj sjiaudos 
visus tuos, kurie platina 
szviesą, raszo teisybę ir sziek 
tiek užsistoja už žmonių rei
kalus, valdžia žiauriausiu bu
du persekioja, kankina ka
lėjimuose arba į Siberiją ” ga
bena. Remiami ir platinami 
valdžios laikraszczięi yra tik 
tie, kurie garbina carą ir Jo 
despotiszką valdžią. Teip 
sztai Moskvos general guber
natorius iszleido įsakymą,ka^ 
trecziojo laipsnio traktiernės 
gali prenumeruoti laikrasz- 
czins tokius tik. kaip antai 
„Sviet”, „Graždanin” ir 
,.Moskovskija Vieilomosti”. 
— „Ar Įianaszus padavadyji- 
mas ne parodo aiškiai, kad 
valdžia visoms spėkoms sten
giasi sukoneveikti žmonių 
dvasią ir protąf’’ — klausia 
revoliucijonierių atsiszauki- 
mas. 1355 metuose vienas 
isz kileziausių Maskolijos vy
rų, Herzen, nuoszirdžiausiais 
žodžiais meldė caro Aleksan
dro II suteikti Maskolijai 
laisvą spaudą, iszrodydamas 
jam, kaip sunku yra gyventi 
ten, kur asztrus cenzūros na
gai sukedena kiekvieną lais
viau isztartą žodį.'kaip sun
kio® yra sanlygos protiszkam 
žmonių iszsilavinimui ten,kur 
jų misija yra varžomos viso
kiais budais. Tas praszymas 
vienog praskambėjo be jokio 
atgarsio ir tada Herzen patsai 
Įsteigė Londone pirmą rusisz- 
ką laisvą nuo cenzūros ?Į>au- 
dą. Ne caras suteikė Masko- 
lijos žmonėms laisvą žodį, bet 
patįs revoliucijonieriai tai iš
darė, kariaudami su despo- 
tiszka caro galy be. 1861 me
tuose pasirodė pirmi revoliu
cijonierių atsiszaukimai į 
žmones rusiszkoje kalboj, ir 
tuose pat metuos*? senatas tu
rėjo jau progą užsiimti per- 
kratinėjimu dalykų sulyg 
pirmų slaptų rusiszkų spau
stuvių. Nuo to sykio su 
kiekvienais metaisaugo skait
lius rusiszkų revoliucijiszkų 
laikraszczių, kuriuos spaudin- 
ta tai užsienyj, tai slaptose 
spaustuvėse jiaczioj Maskoli- 
joj. Teip 1877 metuose Pet- 
ropilyj Įkurta likos slapta 
spaustuvė, kurioj iszleidžia- 
mas buvo revoliucijonierių 
organas „Narodnaja Volia". 
Po ilgi} jieszkojimų, teisybė, 
jiolicijai pasisekė spaustuvę 
susekti ir sukonfiskuoti, bet 
jos vietoje pradėjo atsirasti 
kitos slaptos spaustuvės viso
se Maskolijos dalyse. Szian
dien tokių slaptų spaustuvių 
Maskolijos ribose pridygo 
daugybė, ir tai ne tiktai ru
siszkų, bet ir kitose kalbose, 
kaip antai lenkiszkoj, žydisz- 
koj, armėniszkoj, gruzinisz- 
koj, o net ir lietuviszka spau
stuvėlė buvo savo lizdą susi- 
nirus. Caras su visais savo 
czinovnikais ir policija neį
stengia jau laisvą žodį pa
smaugti. Nors tie laisvo žo
džio platintojai yra persekio
jami nuožmiausiu budu, nors 
skirsto juos po aresztantų ro
tas, uždaro kalėjimuose ar Į

Si beriją ant sunkiausios ka
torgos siuntinėja, nore ir my
riop kartai* juos mnkankina, 
bet sunkiai prisieis valdžiom* 
ntgesyti revoliucijiszką Judė
jimą dabar, kada tas judėji
mas nuo daugiau ar mažiau 
skaitlingos inteligencijossau- 
jalės perėjo ir iszsiplatino 
tarp darbininkų ir paprasto
sios liaudies ir, tokiu budu, 
apėmė visus Maskolijos žmo
nes, priskaitant į tai ir ne- 
maskoliszkuosius gaivalus, 
kurie Rusijos vieszpatystei 
yra da | tavoj i ogesni. — 
..Sziandien szveneziame 50 
metinę szventę pirmos musų 
slaptos spaustuvės" — sako 
toliau revoliucijonierių atsi- 
szaukimas. „Krito prie to 
nesuskaitomas aukų skaitlius, 
kris ir da jų nemažai,bet per
galė turės sykį būti teisybės 
pusėje". Ant galo revoliuci- 
jonteriai atsišaukia į visus, 
troksztanczius liuosybės, pil
noje to žodžio prasmėj, prisi
dėti prie s<x*ialdemokratisz- 
kos jiartijos ir sujungtomis 
sfiekomis kariauti priesz ca
rizmą.

nėra dar

tik kovę 
būrų re- 
A ugi i jos

stojo rokuoti anglus už savo 
priorus. Tą galima buvo 
permatyti, kadangi žmogus 
teip tvirto budo, teip drąsus 
ir karsztai savo tėvynę mylin
tis, kaip I)e Wet, savo neuž- 
ganėdyjimų ne slėps, bet stos 
Į prys/akį kaipo vada? neprie- 
telingiausios Anglijai būrų 
partijos, drąsiai statys jai 
oppoziciją ir garsiai protes
tuos. Dalykų stovis da la
biau prie to a|>sisunkina dėlei 
smarkių vaidų tarp j*aczių 
anglų Pietinėj Afrikoj gy- 
venanezių. Gyventojai Į*asi- 
dalijo į dvi prieszingi viena 
kitai partiji. V ienoj pusėj 
stovi Milnerio szalininkai, 
kurie būrų respubliką rokuo- 
ja už pilnai užkariautą savo 
szalĮ ir reikalauja, kad Ang
lijos valdžia tam atsakaneziai 
su ją ir pasielgtų, ypatingai- 
gi kad valdžia atimtų savose- 
įleenėms kol i unijoms autono- 
miszkas tiesai* ir tuomi ]>anai- 
kintų holandiszkų gyventojų 
persvarą. Kitoj pusėj stovi 
Bloemfonteinu, Johannesbur- 
gx> ir Pretorijus anglai, kurie 
vffl prieszi nga i reikalauja, 
idant apkariautoms Pietinės 
Afrikos szalims butų suteik
to# k liovei kiaušiai autono-
miszkos tiesos ir kad visos tos 
kolionijos butų sujungtos i 
vieną didelę valdybą ant pa
veikslo Australijos federaci- 
jos. Tokiu budu ta szalinin-

gubernatorių Milnerį ir joju 
valdžią. Su laiku Anglijai,

• Pietinė Afrika.
Nors lordui Kitchener pa

sisekė a į įgalėti burtis ir szių 
paskutiniųjų vadai kapitu
liavo, l*et dalykai 
galutinai užbaigti, 
ta sutaiką užbaigė 
ant karės lauko ir 
publikos perėjo į
rankas, bet pasiliko da neuž 
baigtt klausimai, kokin budu tftioma. pastaeks srioktu ar 
susireguliuos santikiai tarp 
užkariautų ir užkariautojų, 
kokiu budu tas buvusias res
publikas sujungti su senes
nėms Anglijos kolionijoms ir 
kaip užgydyti žaizdas, kurias 
ta kova |»adarėnelaimingiems 
pietinės A f ri kosgy ven tojams. 
Anglijos ramias supranta tos 
n/.duot ės sunkumą, būvą pri
sirengęs ant ilgo da prieszini- 
mosi isz szalies būrų vadovų, 
tikėjosi naujų užkariaut »se 
szalyse sukilimų ir dėl to Pie
tinėj Afrikoj pastatė ant sar
gybos drūtą armiją. Žinojo 
teip gi, kad reiks da daug 
nuveikti ir kasztų paneszti, 
kad sziek-tiek užtrinti karės 
jiėdas ir pakelti ekonomisz- 
kas nukentėjusių gyventojų 
sanlygas. kad tokiu budu pa
daryti juos sau prilankes- 
niaisir įiertai lengviau* butų 
Juos privienyti prie savo ko- 
lionijų. Ant tų dalykų su
reguliavimo Į Pietinę Afriką 
pasiųstas likos kolionijų mi
ni stori s Chamberlain. Atsi
lankęs Chamberlain isztikro 
pamatė visus sunkumus tų už- 
duoezių, kurių Anglija isz 
kalno tikėjosi, bet aj>art tų 
atrado da ir kitus sunkumus, 
apie kūrins Anglija visai nė 
nemislijo. Teip antai Cham
berlain susitiko ežia su labai 
asztria oppoziciją isz szalies 
neužganėdintų būrų vado De 
Wet, paskui su kitais būrais, 
kurie įteikė Jam peticiją, isz- 
mėtinėjanezią Anglijos val
džiai už tai, kad ji savo pri
žadėjimų neiszpildė ir sutar
ties neiszlaikė, galiaus jam 
staeziai pagrasinta, kad bū
rai visoms pajiegoms prieszin- 
sis priesz padavadyjimus val
džios, kuri savo malonėms ap
teikia szalies iszdavikus ir ge
nerolo Botho szalininkyatę, 
atsidavusią savo prieszių ma- 
onei. Szios žinios nemažą 
spūdį ant Anglijos padarė. 

3urai, mat, sudedami gink- , 
us nuo savo tiesų neatsisakė, f

Santaikos iszlygas jie priėmė 
dėl to, kad buvo visiszkai ka
rės nuvarginti, bet tuomi jie 
neiszsižadėjo kovoti už juo 
Matesnias savo tiesas prie re
organizavimo szalies ir neper-

kitokiu budu santikius su 
savo naujais pavaldiniais su
taikyti. bet pakol tai įvyks, 
turės ji pati nemažai rtų>es- 
ežių ir kasztų paneszti.

Balkanu pinsalis •
Dalykų stovis ant Balkanų 

pusiau salio mažai kuo atsi
mainė. Anot laikraszczių 
pranešimų su 1 ta na s turėjęs 
konferenciją su Mas kol i jos ir 
Austrijoi {lasinntiniais Mace- 
don i jos dalykuose ir klausęs 
jų patarmių, ką turįs tolinus 
veikti.

Tuo tarpu Macedonijoj tai 
Hzen tai ten įvyksta susirėmi- 
mai, kurie nors ne jierdaug 
kruvini, tai visgi parodo,kad 
iki ežiam laikui yra jau ne 
menkas skaitlius susiorgani
zavusių jiasikėlėlių būrelių 
Macedonijoj, kurie gali leng
vai tą revoliiicijiszką judėji- 
mąpemeazti ir į Albaniją.

Bulgarijos |>olic)]a sulaikė 
deszimtį vagonų, gabenanezių 
ginklus isz Vokietijos į Mace- 
doniją pasikeleliams. Minis
trų prezidentas Daneff aplai- 
kė nuo pusi kelelių virszininko 
Saratovo laiszką, kuriame Sa- 
ratov perstato jam plianus 
kovos ir prie to nurodo. ko> 
kiu budu Bulgarija gali duoti 
pagelbą pasikėlėliams mace- 
doniecziams, neužtraukdama 
ant savęs Jokio nužiūrėjimo 
nė atsakymo.

Isz Lietuvos.

lie-
8U-

Isz Vilniaus.
P. skutiniime laike vietinė 

tuviška inteligencij i užmanė 
tverti lietuviškai-žemaitiškę
ausiazelpimo draugystę, ant pa 
veikblo tokios jau Petropilio lie 
tuvių sutvertos draugystės.

Pradžioje šių metų neregių 
priežiūros komisija nupirko nere 
gių prieglaudai namus ir pliacių 
šūdui, kurs turi 800 ketvirtainių 
sieksnių. Už tai užmokėta 34 
tuksUncziai rublių. Namuose bus 
įkurta teipgi neregiams vaikams 
mokykla.

Miesto tvarkos užveizdas ap
dirbo projektę apie įtaiaym? Vii 
niuje elektriškų tramvajų. Pro 
ektts pavestae arešto rodai ant 

apsvarstymo.

Dėlei lytingos žiemos, uždar
biai užs'imaočzių gabenimu ledų, 
'švežimu nuvalyto nuo 
sniego ir tam panašiais 
šįmet buvo visai menki 
blogų kelių gabenimas į 
visokių žemdarbyatės produktų _______ __ __ įį t
aps stojo, per k? prekės tokių.paduoti jam prašymę, kad ji*

ulyczių 
d tukliu

Dėlei
miest?

kure tuo tarpu apvažinėja dides
nius Lietuvos m entus ant apsipa- 
žinimo su mokyklų ir mokinimo 
stoviu, o gal da ir su kokiais ki 
tokiais mieriau. Taigi aplaikiue 
žilti? apie pribuvimę ministerio į 
Panevėžį, miesto rodę užmanė

produktų labai pakilo ir betur- 
cziaros miesto gyventojams 
neina daug valgo kęsti.

pri<

Vilniaus gub.
Gubernijos komitetu nutarė rū

pinti* apie įvykdymę sekanezių 
užmanymų: į-.teigtiVilniuje vidų 
tinę agronomijom mokyki?, žemes
nę ukininkystė* mokyklę antro 
laipsnio ir po vienę toki? mokyk- 
I? treczio laipsnio paviecziuose; 
į teigti prie vabezių mokyklų 
m< kytojų seminarijų kur
su* rodauniukyritės, daržininkys
tės ir bitininkystės; įsteigti vieš 
patystės kasUiis įtaisai* reikalin- 
gis išdžiovinimm pelkių ; panai 
kinti servitutus |>adalinimo v suo 
men\zkų ganyklų; reikalinga, 
kad vifšpatys'ė duotų in sivo 
pu-ės pašėlpę uaininkų pasiuko 
lyjimo kaiomu; paskirstyti kai 
mu* į viensėdžius; uždrau-ti dali- 
nim? ūkės į mažus šmotelius tarp 
tėvų vaikų; perkelti t>zvent?ti lai
ke vasiros darbymeczių iez pa
prastų dienų į artymiaun? nedėl- 
dienį.

Tub profesionališki darbinin
kai iš inteligencijos užmanė su 
tverti draugystę. į kuri? prigulė
tų matininkai, agronomai, giri- 
n nkai, takštoiiii,*odauninkai ir 
kitokių giminingų tom* profesijų 
ypatos. Mioriu te* draugystės 
butų: sureguliuoti specialu-Zkęj
darbę, įsteigti k a-? susišelpiami 
ant senatvė*, apsergėfnnss gyvas
ties, sue>še!pimas ligoj etc. Vi
sas tos draugystės a? n irių tria
su* turėtų apimti gutarnijas: Vil- 
mau«, Kauno, Gardino, Minsko, 
Mobilevo ir Vitebsko.

Pirmoje pusėje šus o mėnesio 
gaisrų Vilniaus gubernijoj i-zviao 
18, tarp kurių I paėjo nuo neat
sargumo, 1 nuo negerai įtaisytų 
.peciių ir 16 nuo nežinomų prežas- 
ežių. Ugnies padaryt? blėdį ap
skaitė išviso ant 26 984 rublių.

Netikėtų mi'cz'ų buvo 5; už- 
mušysesių 1; patžudysezių 1.

Vagysczių pipildyta 13; pa
vogta daigtų vertės isz viso 
1793 rubl. 45 kap.; grynsia pini
gais pavogta 100 rublių.

Arklių pavogė: Vilniau# pavie- 
tyj 1; Lydos 2; SĮzventėnų 1; 
Aštnėnų 3 ir D.anos 2, —- išviso 
9 arklius.

ant

Isz Gardino.
Ant vieno# isz miesto ulyczių 

gyventojai užtiko “gydanezio 
vandens šaltinį", kurio sudėti
niai iki sziol da ne tapo nuodug- 
piai isztirinėti. Sz^ltinis t*s atsi
vėrė Shdkevicziius namų skiepe, 
ir kasdien išduoda su viršum 
keturis šimtus vi ėdrų vandens. 
Vanduo yragrynas.it krisztalas,ir 
labai priminus gerti. Kadangi 
tas yra netoli D. uskeninkų, kai
lio, ar naujai ahivėtęs šaltinis 
nepasirodys dar didesnės, negu 
Druskininkų šaltiniai, veitės.

Isz Kauno.
Siusiu 29 dienę į Kauti? atsi

lankęs buvo apsžvietimo ministe- 
ris Zenger. T? paczi? dienę pa 
skirta miesto deputaeja perstatė 
jam reikalmgumę įsteigti Kaune 
realiszk? mokyklę, ant ko mies
tas apsiima duoti ant pastatymo 
tokios mokyklos plačių vertės 40 
tukstanezių rublių ir priegtam 60 
tukstanezių rublių grynai# pini
gais. Esinti dabar Kaune gim
nazija toli neužganėdija gisiems 
reikalams, į j? telpa nedidele mo 
kytinių skaitlius, d siuneziant sa
vo vaikus į kitus miestus mokytis 
tėvams prisieina daug neparanku
mų nukę-ti. Arszis kaunieczių 
prašymas bus išklausytas neži
nia, ant paduotos peticijos minis- 
teris atsakė, kad tas dalykas rei- 
kalaujęs “apmislyjimo”, todėl jis 
ant syk tvirto atsakymo negalįs 
duoti.

Isz Panevėžio, Kauno gub.
Į ežia laukiama atvažiuosiant 

| apszvietimo ministerio Zenger,

dahigtų įkurti ežia pirm? moterų 
gimoazijp.

Ihz Gryvos, Kurl.gub.
Neseniai ežia uždengė stiklo 

fahrikę, per k? ir du szimtu szei- 
mynų paliko be uždarbio ir duo
nos kęsmo, daugumas neturi nei 
už k? namo pagrįžti. D užiausia 
nelaimingųjų dalis tai lietu
viai.

T. Sarg.

Isz Prūsų Lietuvos.
Klaipėdoje ir Ž bio*e lietuvi*! 

laikė susirinkimus reikaluose pa
matymo kandidato skyrimams in 
ciesorystės re'tnę. Susirinkimai 
laikyti 14 ir 17 vasario, bet apie 
jų pasekmes da Žinių nėra.

Laisvamanių part'ja Tilžės ir 
Pakalnės pavieczių kandidatu į 
v ešpatystės seimę^iastatė miesto 
rodininkę Dulcę, isz Karaliau- 
esiaus.

Oras atszilo, upės visos atsivėrė 
ir keliai biauriai patilo. Lankos 
gyventojui dejuoja,kad dėlei men 
ko žiemos kel o szįmet turėję be 
malkų pasilikti. Malkų rods jie 
nusipirko, bet dėlei kelių bjauru
mo neg J i m a buvo suvežti.

Lanko* gyventojams nuplauk
dami ledai nemažai blėdies pri
dirbi. Dėlei ledų susikimšimo 
Kastasenų ir Taveln’nkų triobo# 
aptvino teip, kad gyventojai turė

limo paežių spnarių, butų geriau* 
iszaidal i n t i akcijas.

Teip eęnariams besitaraujant 
ateina ir prezidentas ^Gribta, . ly
džiams s V. Žnmaiczio. Paskuti
nis pusėtinai užsipylus, papasako
jo susirinkuęifms, kaip jisai „po- 
nę prezidentę” pirne«zę*. P. A. 
Petraška patėmijo,aksd „girta* 
negiitę nesza”, kadangi . Griba* 
bavo visai blaivas. Po pasakų ir 
juokingų patėmyjimų G ribas — 
tuibut užvydėdhmas, kad jo vieta 
užimti, paklausė patyloms Jurgio 
Birulio—ar Pilėnasesęs sęnariu, 
p. Petruszka patėmyjo, kad pagal 
Draugystės įstatymus jaunė vien* 
nėra sęnariu, kadangi jau per ko
kia 5 mėnesius nevieni mėnesinių 
mokesezių nemokėjo. Gribas ui 
valandėlės vėl užklausė, ar Pilė
nas e-ęs sęnariu. Pilėnas praszė 
jį su klausimu kreipties prie se
kretoriaus. Panaszus ‘klausimai 
gal butų kas-ž n kol tęsėsi, jeigu 
pirmsėdys nebūtų klausinėjanczi^ 
ir atsikanczių sus’abdę*.

Pirmutinis klausimas buvo 
pirm-ėdžio toks: „arvisi sutinka, 
kad akcijos butų iszdalintosž — 
meldžiu rankas pakeltiRankas 
pakėlė visi, be iszėmimo, s?nariai. 
Paskui buvo pakeltas klausimas, 
ant ko turi hut apversttadraugys
tės turtas? Vieni sake, kad ant 
kankint nių, besimokinanezio* 
jaunuomenės, pašelpos lietur- 
cziams ir tt., V. Žemaitis gi, įsi- 
drę#inę*,x užmanė,, kad dalis mė
nesinių mokesezių turėtų ^but ap
versta] „ant * 4 dievmaldystėa”. 
R d* gani buvo dievobaimingų 
žmonių, bet nė viens tam nepri
tarė, k? reitzkė abelnas tylėjimą*, 
i Pirmsėdis, prsiremdsmas [ant 
menko skartliaus susirinkusių sę-

jo gabenti* j viršutines namų da- narių, užmanė tę klausim? ap
svarstyti ir ant galutinio susirin
kimo paduoti savo užmanymu*, 
kas link budo suvartojimo likusio 
draugystės turto.

Tokiu tai budu užbaigė Koope- 
ratyviszki Draugystė „Lietuva” 
sivo gyveni m?. Gaila, kad žmo
nės dar nesusipranta, nemoka su
naudoti sivo pajiegų ir turto ant 
gero savo ir tėvynės!

Žingeidus.

lis, o į tvartus visti negalima bu
vo įeiti ir gyvuliai, per por? die- 
<nų mirkdami vandenyj, pasitiko 
nešerti. Vieno ūkininko tvar
tuose prigėrė trys kiaulės.

Nesveikas paskut mame laike o- 
ras p įgimdė daug visokių ligų- 
Ypatingai prasiplatino infl ienc ja, 
kulia daugybė žmonių susirgo.

Tilžėj stovi daugybė tuszczių 
gyvenimų, tarp kurių: 40 krautu
vių, 60 gy venimų po 1 kambarį. 
70 po 2 kambariu, 70 po 3 kam- 
b rius, 50 gyvenimų po 4 kamba
rius, 30 gyvenimų po 5 kamba 
rius, 20 po 6 ir 20 gyvenimų po 
7 kambarius.

Klaipėdos landrotis pagarsino, 
k<d ypatus, kurios be pavelvjimo 
ženklo rinks gintarę jūrių pakran- 
cziuose, bus areštuotos ir nu 
sztriuopuoto*. Ž « n dari m s įsaky
ta asztriai pridaboti, kad vogtinai 
surinkto gintaro, neturinezio duo 
to tam tikro valdžios ženklo, nė 
pirkliai nepirktų.

Mašinistas bėganezio isz Szar- 
takių į Tepliav? trūkio, pamatė, 
kukius 500 metrų nuo stacijos 
Goldbach, gulinti ant geležinke
lio dvi ypati. Vos ne vos spėjus 
trūkį sustabdyti, pasirodė kad tai 
buvo vyras ir moteris, kuriuodu 
nusigėrę ant geležinkelio buvo 
prigulę pasilsėti. Vyras pasiliko 
nepažeistas, b?t moterei trūkis 
žaizdę galvoje padarė ir ję nuga 
bent# į ligonbutį.

Pereit? sanvaitę Tilžėj už kiau
lei mokėjo: už por? 4—6 sanvai- 
ežių paršų mokėjo 9—12Mk., už 
senesnius iki 15Mk. Parszininkų 
kiaulės nešė iki 3^Mk. už stuk), 
riebesnės 33—35Mk. už centnerį 
gyvo sunkumo.

Isz Londono.
Nedėlioj 15 d. vasario Koopera

tyviška Draugyste „Izetuva” 
laikė savo susirinkimu. Atsilan
kė apie 20 ypatų eanar.ų ir pasza- 
lieczių. L lukė susirenkant dau 
g:aus, bet nesulaukė. Kadangi 
Drausystės prezidentas p. Grihas 
ant laiko neprihuvo, tapo iszrink- 
tas tuo tarpu K. Pilėnas pirmsė 
diiu. Kad susirinkusių negai- 
sz nti, kuriems buvo nuobodu 
pasiduę belaukiant prezidento, 
pirmsėdis, atverdamas susirinki
mu, papraszė sekretoriaus, p. 
Krajaucko, kad perskaitytų pro 
tokolę paskutinio susirinkimo. 
Sekretorius pasakė, kad dėlei sto 
kos laiko jiriai savo prideryrezių 
iszpildyt’ negalėję*, protokolo ne- 
paraštę*. N'eks ant to n:eko ne- 
patėmyjo. Kada prasidėjo szne- 
ka apie Draugystės stovį, tai p. 
Levinskas patėmyjo, kad paskuti
niame laike Draugystė labii p*- 
krypo ir kad dėlei visiazko atša-

Tūlas lietuvis J. O , draugas 
buvusio ežia kun. Szlamo, rožan- 
ežių bekalbėdamas užsimirszo 
apie 10 D evo prisakymų. Dirb
damas prie lazdų jisai, būdavo, k^ 
randa, tę, darbdaviui nematant ir 
pasiima. Imdavo jisai, žinoma, 
su iszrokavimu, tiktai tiek, kiek 
telpa į sermėgos kišenių. Taigi 
imdavo jis-ti ne lazdas, tiktai jų 
galvukes, kurios, sako, nepigios. 
N^matydanAs tame nieko blogo, 
pradėjo jisai radinėti v'.s taukiaus 
ir dauginus. Bet sztai patiko jį 
nelaimė. Priesz tris sanvaites, 
kadi j:sai nešėsi radiniu* namo, 
suliiaė jį detektivas, kuris be jo
kių ceremonijų pradėjo jam grai
byti apie kiszeuius ir, radęs vie
name p urėti n? skaitlių galvukių, 
nuvedė jį’į ptiHciję, i« kur jo jau 
ir nebepale do.

17 d. vasario Londono Kr imi- 
nal szko* sesijos sude tapo nubius- 
tis int 4 mėnesių kalėjimo už 
vagystę.

Szit? atsitikimę aptašiau teip, 
kaip vietiniai lietuviai vien-* kitam 
apie tai pasakoja ir mėg*ta ptsi- 
ty<-zioti isz nubausto nelaimės.

Aaz-gi,isz savo pusės,jnoęėcziau 
pasakyti jiems tai, ap e k? jie yra 
uisimirs’ę. t. y. anot Biblijos žo
džių: svetimo akyse mato krisi?, 
o s*vo netėmyja ręsto. Ak ne
vienas, ypacz iš dabartinių,,gav. 
nerių'*, pamena, kaip ,jie kitę 
kartę menkai teuždirbdami „ras
davo” ir namo paraineszdavo. O 
dabar, kada stojo dirbti ant švęs, 
išgirdę apie svetimo nelaimę, ty- 
cziojrsi.

Tegul nė viens nemislija, kad 
tuo patėmyjimu norėcziau apginti 
paczi? vagystę. Anaiptol. Bet 
aš apginu žmogų —- darb'ninkę, 
darbdavių isznaudojamę ant tiek, 
kad paskui jisai priverstas yra 
pasiimti nors menkniekį «o, kę 
įam darbdavy tūkstanteriopai yra 
nedamokėję*. Tegul visi „gav- 
neria^i,kurie isznaudoja savo bro- 
lius'neužmiršta, jog prisaavmi- 
mas, darbin:nkui uematint, jo už
darbio yri daug dideni# — pa 
gal žmogiszkas tiesas — nusidė
jimas, negu vagysta, kurię papil
dė žmogus dėlei menko uždarbio, 
atjausdamas skurdų savo szeimy- 
nos padėjimę. Vargszas.

yragrynas.it
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Amerikos
Teisybes žodžiai.

LouhviiAjb, Kt. Vienoj isz 
Vietinių balnyczių kunigą* Smith 
turėjo pamokėlę apie “augsztųjų 
luomų nuodėmes”. • Jis pasakoju, 
kad nuodėmės, papildytos szilkus 
dėvinczių,yra ne malonės ulnuo- 
dėmes, papildomas apdriskėlių, 
kad pale:8tuvysczių orgijos, ke 

' llamos iszpaosztuoae didlturczių 
ruimuose, yra teip jau bisūrios, 
kaip ir orgijos tamsiuose Slin
kiuose, o augsztųjų luomų mote
rys, kurios ęlapta paleistuvauja, 
nėsę nė ant plauko ne geresnės ui 
vieszų vietų paleistuves. Paleis
tuvystė tarp augsztųjų luomų 
moterių esantį Ubai prasiplat'nua.

• — Teisybė pasakyta bet ne vis i. 
Žemųjų luomų, vargdienių mote
ris ir mergiotė piiveiczia tankiau
siai skurdas pardavinėti savo ku/ 
nę už pinigas, kuomet didžturtės 
leidiiaii paleistuvystėn isz perlek- 
lio ir nieko neveikimo.

~ -• r;1 ' ■ | • ’• I •
Statys naujus fabrikus.

Garsus plieiio trustas, kurs pa
glemžė po savita viaę plieninę ir 
geležinę Suvienytų Valstjų pra
monę. su laiko bėgiu be abejonės 
įstengs apvaldyti tę pramonę ant 
viso svieto? Isz kas s to vuval- 
dauezio trusto dabar vėl paskirta 
37 mil jonus doliarų ant pastaty
mo keliui kos naujų f .brikų, o ne 
uli'gio žada dn didesnę sumę pa
skirti ant iszpirkimo visų į trustę 
nepriguliucz'ų fihrikų. Ant pa
statymo f įbriko South Chicagoje 
paskirta 7 milijonus doliirų, liku
sioji gi suma padalyta bus tarp 
kitų mieetų. Tius'o valdonai isz 
džiaugsmo net stoka, kadangi su 
kiekvienais metlais amerikiszkas 
plienas įgyja vis ^didesnį pireika 
lavinųi ulrubeliuoie, per kę į 
trumpę laikę j e {įstengs visiszkai 
europeiszkę pramonę nustelbti — 
bent tuloee pi eno ir geležies isz- 
darbystos szakot^*

mintoms sugniaužtoms Jtumsz- bininkai rado skrynutę su nema 
ežioms ir siuntė joms keikimas ir 
piktžodžiavimus.

ia pinigų'suma. Pinigus jie pa
sidalino tarp savęs.

ISZ
Lieto viszkn dirvų

turi e t ant naudos kankintinių 
kita pusė ant moksleivių. * 
kauta jais yra ašie: *

A u
organizaoję, nepaisant visai ant 
kn. Žindiiaus prieszgyniavimų.

Unijistas.

Daug sniego.
Wichita Fmlls, Tex. Pasku

tinėj vasario dienoj si'ose apielin- 
kėse buvo smarkus sniego pusty
mai. Sniego ulneszt <s likos pa 
salierinis trūkis Fort h Worth 
Denver geležinkelio ir per dvi 
dieni laikė jį po sniegu. Ant 
laimės tūli ptsalierlai turėjo ka
rabinus, ir szeip teip iszsik&fę isz 
po sniego sumedžiojo nemažai 
zuikių, kuriais paskui sugrįžę at
gal maitino keletędeszimczių isz- 
alkusių savo sankeleivių.

Nenori kad vaikus caiepytu.
T ERKE H AUTE, IND. KOVO 2 

dienę czia likos uždarytos trys vie- 
szo8 mokyklos, į kurias lankėsi 
apie 7 tukstancziai va kų. Prie
žastis uždarymo yra tai, kad tė
vai nenori duoteavo vaikus caie 
pyti, ko sveikatos ulveizdos buta
nai reikalauja. Kova ta dėlei 
vaikų cziepyjimo tęsiami jaū keliu 
tas mėnuo, ir kad lengviau pri
versti besimokinanezių vaikų tė
vus, valdlios ulgyrė uždaryti vi
las to mies'o vieszas mokslai nes.

Nelaimes ant geletinkellu.
Wa8hington, D. C. Netoli 

miestelio Lebanon, III. nuszoko 
nuo rėlių bėgantis tavorinis trū
kis. Pecakurys ir jo pagelbinin- 
kas likoei ulmuszti, o vienas 
bremzeris mirtinai suleistas. Ap
žiūrint katastrofos vietę pasirodė, 
kad tai turėjo padaryti kokie 
piktidariai su mieriu apiplėszti 
ekspresinį trūkį, kurs neulilgiu 
turėjo ta linija prabėgti. Pikta
darių vienog ne susekta.

Knokville, Tenn. Bėgantis 
Southern gelelinkel o trūkis nu- 
azoko nuo rėlių ir susikūlė. Trys 
pasažieriai liko* prie to užmuša)i 
ir 25 sunkisi suie sti.

FortSoott, Kans. Apie 
turioe mylios nuo czionai 
Missouri Pacific geležinkelio 
simuszė pas literinis trūkis su 
bėgusiu isz priešaingos pusės 
voriuiu trukiu. Ant viltos
m u ša tų nesiradę, bet sunkiau ir 
lengviau suleistų paaalierių su 
skaityta 23. MirVnai pažeistas 
vienas tik peczkurys.

ant
su-

už-

Patvintai.
Memphis, Tenn. Pirmose kovo 

dienose vanduo Missisaippi upės 
smarkiai pasikėlė,ulbėdama visas 
apielinkes, teip kad dabir j ie j lo- 
tis siekia 10 mylių. Aplinkui 
gyvenanti fermeriai turėjo apleis
ti namui ir gabeutis į sausesnes 
vietas. Arkansas va'slija ir le- 
mutinė dilia Miseissippi slėnio 
dėlei smarkių patvinių teipgi turi 
nemaiai nukentėti.

PirrsBUBG, Pa. Upės Monon- 
gabela, Alegheny ir Ohio iazsi- 
liejo. Gulmczios slėnyj nekurtos 
Pittsburgo miesto dalys likosi 
smarkiai užlietos, per kę gyven 
tojai turės ne melai blėdies nu
kentėtu

EvpllOEtjOH.
Easton, Pa. Apie septynias 

mylias nuo czia gulineziame mies 
telyj New Village, N.J. dirbtu
vėse “Edison Cement Works” į- 
vyko galų ekspliozija. Eksplio 
zija buvo teip smarki, kad visa 
dirbtuvė subirėjo, o prie to 6 dar
bininkai likos ulmuszti ir apie 25 
sunkiai sužeisti.

Savo gaivu pardavė.
New York, N. Y. Tūlas 

James Msudy, gyvas būdamas, 
pardavė savo galvę daktarui Zis 
per, su kuriuo pi 
jų atsaKantį kont^ktę. Už gal 
vę daktaras užmokėjo jam 500 
dol. ant syk ir, ap 
jam po 5 doliarus 
jo mirties. Maud 
t|i kaukolę, kad 

-lyti krėslus, stalas, 
drueziausias duris ir net koko rie- 
ezutus daužyti be jokio susileidi- 

’hio. Tas atkreipi 
Zwper atidę ir jis ——
dy’ei numirus, jo ę kaukolę ta 
rėti. Žingeidus Vienog dalykas, 
kurs isz jų katrę pragyvens. Mau- 
dy giriasi, kad jis penkis tokius 
daktarus pragyvensęs.
1 ’ L< . 1 . . - :Keikataųja atlyginimo.

New York, N.Y. Dvideezimt 
du italiszki darbininkai apskundė 
savininkus anglių kastynių Penn- 
sylvsnia už tai, kad kompanija, 
laike streiko apgavikiszku badu 
partraukė juos į kastyues ir czia 

L per vifę streikų laikę laike juos 
kastynėte uždariusi, prie to apei* 
eidavo su ja s biauriausiu budu ir 
neduodavo užtektinai^valgio. Ka
dagį ant galų galo juos iez'eista 
isz kastynių, jie turėję daug nu
kentėti nuo įpykusių straikierių, 
kame teipgi kompanijos yra kal
tos. Todėl dabar jie per sudę pa 

. jieezko nuo anglių kastynių s >vi
niai ų kiekvienas po 50 tukstan- 
ežių doliarų atlyginimo.

pas notan-

t to, mokės 
it mėnesio iki 
turi teip kie- 
a jis gali dau- 

iszmuszti

ant savęs dru 
Įsigeidė, Mau-

Myriop nusigėrė.
Marion, Ind. Trys vietinės 

milicijcs kareiviai, gavę sivo mė 
nešinę algę nuėjo į mieste į ui 
gautus pinigus . pasilinksminti. 
Ant rytojaus anksti, einanti dar 
bininkai į darbę rado visus tris 
pasbkus begulint ant elero kran
to. Szinkonus, pas kuiį minėti 
kareiviai girtuokliavo, likos su- 
areszi uotas, kt dengi daktarai su 
rado, jog į gėrimus jis yra mai 
szęs kokius ten svaiginanczius 
miltelius. Pas surastus negyvė 
liūs nesurado nė cento pinigų,per 
tai manoma, kad szinkorius juos 
tokiu budu nug rdęs apvogė. Ant 
kiek tai yra teisybės, pasirodys 
isz sūdo tirinėjimų.

Nusūdyti kapitalistai.
Indianapjlis, Ind. Szeszi ii 

nomi ežia kapitalistai, akc'jonie- 
riai firmos Z er & Co., likos kovo 
3 dienę suaresztuoti ir patupdyti 
ant 60 dienų į kalėjimu ui tai, 
kad j e peržengė sūdo nusprendi- 
mę ir net paežiam federacijos 
audiia: Anderson gręsmo atkey 
azyjimu. Vaizdas buvo nepa
prastas, kada sukimsztus į pulici 
jos veiimę pralobėlius gabenta į 
kalėjimu. Susirinkę imonių mi
nios nemielasžirdingai tycziojosi 
isz jų, kuomet Kaliniai grūmojo

Uimusze ir pabėgo.
Oltmpia, Wash. Vietiniam 

pavieczio kalėjime sėdėjo tūlas 
Benson patupdytas ui galvalu- 
dystes. 2 d. kovo pasisekė jam 
isz savo celės iszsilaulti, po ko 
ulmuszė kalėjimo direktorių 
Morrellį ir pabėgo. Bėgdama 
paliko jis ir kitiems kalinyj sėdin
tiems atviras duris pabėgimui, bet 
patėmijus tai szerifo pati su revol
veriu užstojo jiems kelię ir sugrę- 
iino atgal. Pabėgėlio vienog 
nesugauta.

Kalnakasiu santaikos sūdąs.
Kalnakasių streiko santaikos 

komisija, kuri savo rodąs laiko 
Wssbingtone, pakvietė teip re
prezentantus kalnakasių, kaip ir 
kastynių operatorių ant aprone- 
kėjimo tūlų svarbesnių klausymų, 
ant kurių patys komisijos sęnariai 
neįstengia tarp savęs susitaikyti. 
Tarp tų svarbiausiu klausimų yra 
tai, ar irokattos anglys turi būt 
saikuotos ar sveitos.

Keszirde moteris.
Columbus, Nebr. Mary An- 

derson, pati turtingo farmerio, 
ui kę ten supykus ant savo vyro 
apliejo jam veidę su kartx>|ium ir 
visai jį apjakino. P«skui pas ga
vus sivo 10 metų dukterį to pa
ties karbolio įpylė jai į gerklę ga
baus ir pili tų nuodų atsigėrė? 
Duktė ir ji pati ūmai numirė.

Sulaikė i gabenimą vilnų.
Boston, Mass. Czianyksz 

ežiam porte valdžių likos sulaiky
ta apie 2 m? i jonu svarų vilnų, 
kadangi sveikatos užve zdas tvirti
na, jog tarp avių į«ivieszpatavu- 
sioa yra y vairios l'gos, per kę ga
benimas tokių vilnų į szalies vidu- 
lius esjs pavojingas. Pirkliui ir 
fabrikantai tokiu budu turės 
mažai blėdies paneszli.

ne-

I’ateko po sodu.
New York, N.Y. Policijos 

inspektorius Adam Crose likosi 
suaresztuotas ir į kalėjimę patup
dytas už tai,kad tasvieszos sargos 
dabotojas papildęs yra nemaiai 
sze'mysczių. Prie to jis buvo 
geriausia protektoriumi pslėii-tu 
vystės namų ir vagilių lizdų, 
vagiliais ji® dalydavosi visų 
nedoru keliu įgytu pelnu. .

Su 
ji

Gal prigėrė.
Men'Minee, Mich. Sziauri- 

nisme M cbigan ežero pakraszty- 
je 1 d. kovo atskilo nuo kraszto 
d dėlė ledo lytis ir nuvažiavo į e 
lero viduiius. Ant lytie) radosi 
apie 17 žvejų, isz kurių septyni 
spėjo szeip teip iszsigelbėt*, apie 
likus'us gi jų deszimtį sandraugų 
jokios žinios nėra. Galt būt, kad 
visi jie, lycziai sudulus, prigėrė.

Ne tikę tas radinys.
York Havene, valant vietę nuo 

griuvėsių sudegusių didelių na
mų, dirbanti prie to 6 italai dar

Gaisrai.
Grano Karins,Mich. 

kokia 1 d. kovo įvyko czianyktz 
ežioj tavorų sankrovoj Pere Mar 
ųuette, padarė blėdies ant 75000 
doliarų.. Prie to tavorų, prigu
linezių During Harvester kompa
nijai, sudegė vertės už 17000 dol., 
prigulinezių gi kompanijai Geo. 
Peiry — už 10000 doliarų.

Ugnis,

Isz darbo lauko.
8Į St. Levis, Mo. Kovo 2 die- 

nę visi susiorganizavę kondukto
riai, maszinistsi ir peezkuriai Wa 
ba»h geležinkelio pakėlė straikę, 
reikalaudami didesnės mokealies 
uidarbę. Kompanijos atsakė,
kad jokiu budu ant savodarbinin- 
kų reikalavimų nesutiks ir kad 
ant vietos straikierių jos turėeę 
ultektimi naujų darbininkų. Ma
tydamos vienog, kad acabsai ne
perda ug skubinas straikierių ve 
tas ulimti, kompanijos turi būt 
papirko federacijos sudlię Adams, 
ir tas sztai surado kokias ten, sa
vo isz m išlytai, tiesas, pagal ku
rias geleiinkelių darbininkams 
ne valia straikuo'i. Jis iszdavė 
teip vadinamę sūdo “injunetion” 
prieš z visus susiorganizavusiu* 
konduktorius, masziuittus, pecz- 
kurius ir kitus geleiinkelių tar
nus, pagal kuri tai uldraudimę 
bus skaudliai baudliamas kiek
vienas isz susiorganizavusių strai
kierių, kurs i-zdrįs ulkelti koję 
ant kompanijoms prigulinczios 
lemės, arbi norės kenkti teab- 
sams, uiėmuiiems straikierių vie
tas, arba nors stengsis geru juos 
prikalbinti pamesti darlię ir pri
stoti į uniję. Szitoks to kapita- 
listiszko szunelio padavadyjimas 
iszazaukė tarp darbininkų nama- 
ię pasipiktinimę. Dibar jie daro 
rodąs ir nori szį kvailę sudlios 
nusprendimę įneszti ant perkrati 
nėjimo senato ir kongreso.

•[ Chicaoo, 111. Vietinės ga- 
zo kompanijos „PeoplesGasLigbt 
& Coke Co.” inspektoriai sutvėrė 
uniję ir reikalauja, kad kompani 
ja jų uniję pripalinlų. Kompa
nija vienog jų reikalavimų nenori 
pripalmti, todėl - inspektoriai 
rengia straikę.

Put būro, Pa. 1000 darbi
ninkų, prigulinezių į organiztciję 
„Brolhf-rhood of Painters, Deco- 
ratore and Papei hangera of Ame
rika” ulgyrė straikuoti, kadangi 
darbdaviai atsisakė pakelti jiems 
mokestį nuo |3 20 ant 
darbo dienę.

1 PlTTfBURG, Pa. 
unijos United Garment
of America, į kurias priguli apie 
2000 k*'auczių, pakėlė striikę, 
reikalaudami geresnių darbo san 
lygų, trumpesnės darbo dienca ir 
pripalinimo unijos.

1 New Bedford, Mass. Czia 
sustreikavo 250 audėjų, dirban- 
czių Brstol Mill audinycziose. 
Reikalauja jie geresnių darbo san- 
lygų ir didesnės mokesties.

Czia pat sustraikavo 1000 ra- 
czių ir vėlimų dirbėjų. Jie rei
kalauja įvedimo 8 darbo valandų 
ir mokeeties $2.50 uidienę.

13.60 ui

Keturioe 
Workers

įsa Waterbury, C’onn.
Kaakait kylant lietuvių taut se

kam susipratimui per pasidarba 
vimę pisiszventus'ų tautieczių, 
platinant moks'ę,vieniems rausant 
naudingis ir pamokinanezias kny. 
gas ir įtraipsnius į laikraszczius, 
kitiems laikant prakalbas, paren
giant teatrus, deklamacijas ir 
dainas, geros valios tautu ežiai 
atsimindami, jog nevienas toks 
sindarb ninkas ant lietuviszltos 
dirvos po sziaurės nu sekino pa
dange kenezia vjrgę kalėjimuose, 
ar isztrėmime, aukauji kas k:ek 
iszgali ant jų suroel piino. Praėju
siuose metuose teip gi kilo užma
nymas rinkimo aukų paszelpai 
einanezios mokslan jaunuomenės, 
kurie vėliaus, jei nepadaugįtų 
skaitliausdaibninkų ant tautas 
koa dirvos, tai nors papildytų 
spragas, paėjusias nuo msskoliaę- 
kos valdlios liaurumo.

Paskesniuose hikuose duodasi 
dltėmyti rinkimas aukų sntdrau- 
girokų susirinkimų, vestuvių ir 
kriksztynų, tas jau ne kartę atsi
kartojo ir VV a ter būryje. Šatai 
31 d. siusio ant kriksztynų M 1 
doe—Agnieszkoe Jaszinskų duk
ters, apart draugiszkų pasikalbė
jimų, jaunos lietuvaitės padek
lamavo keletę eilių ir padainavo 
tautiszkas dainas, kas yra toli ge 
rišu, ne kaip trankytis po kar- 
cziamas. Teip besilinksmindami 
neulmirszo nė savo taut'szkų pa 
reigų, vienam prakalbėjus į ave- 
czius, suaukavn $5.73, isz kurios 
sumos aukautojai p įskyrė $2 85 
kankinttniams ir 11.88 mukslaei- 
viams. Prie to dar sušukavo 
Visitiliui 82c., taigi viso labo 
♦6 55, kuriuos tai pinigus nusiun 
tėme kasieriui Tėvynės 
Dr-tės A. Olszevakiui. 
niems besidarbuojant ir 
kitus, at«iranda ir tokių
proezių, kurie mėgina geru* už
manymus stabdyti ir nuveiktus 
darbus peikti, kaip antai musų 
„zok< niekas'*, kurs neseniai p ra 
neezė savo avelėms, buk tokios 
aukos pasitiekę redakcijose, o jei 
kiek ir iszdalnę, tai gavusiej e 

verti paszelpoe, nei tai v s 
e.-ę bedieviai, szliuptarniai ir tt 
(„juodkslnieriai, pasakmėkai. .** 
ate. sokoninko rank ojami nuo 
szęszLvyno žodeliai, — kuriuos 
ežia biaurimės atkartoti, — ir 
taip narni kiekvienam beveik 
Saulės numeryje ant apromeilimo 
prakilniausių musų tautos vyrų, 
kuriems zokoninkas nėra vertas 
czeverykus valyti. Jo teplionės 
minėtame laikraro'yje, (jeigu lę 
visų srutų subėgį galima laikrasz- 
cz u vėlinti), linoma, užkenkti 
niekam negali ir ant jų niekas ati 
doe neatkreipia, kadangi telpa 
jose viec nerirolus svaiguliavimai 
maniako, kokiu zokoninkis jaune 
nuo sziandion pasirodo. Rd.). Vil
tis vienog yra, kad geros valios 
tiutiecziai nepaisys ant neteisių 
prznaszų zaunų ir nenustos szelp- 
ti mu*ų taulirokus reikalus, o at 
eityje, jei ne mes patys, tai bent 
musų jauneenėji gentkartė rinks 
to gero darbo vaisius.

Jonas Žemantauskas

M. Glaveckas.. ....25
J Jureviczius.. ....25
M. Kuncienė... ...25
V. Jssjlaitienė. .... 25
P. B rsztona*.. ....25
8. J. M< okaitis. ....50
L. M Kizuna^.___ 25
A. Maczys.............25
M. Minkvs..... ....50
VI. Balczunas.. ... 50
B. Roczkus.... ....25
V. Navickas... . ...25
M. Navickienė. ....25
A. Audiejaitis.. ....25
A. Jurev ežius. ....25

Isz Stoughton, Mass.
Neseniai (kada? Rd ) buvo ežia 

abeinąs (keno ir su kokiu mieriu? 
Rd.) susirinkimas paėsto svetai
nėje, ant kurio buvo apie szeszi 
kalbėtojai, o tėrp jų ir vienas lie
tuvy!. Tik nelinia kodėl tasmu 
sų tautiet's atsisakė kalbėt', gal 
dėl to, kad susirinkusių lietuvių 
.buvo visai menkas skaitlius. 
Stoughtoniecziai ant susirinkimų 
ne mėgsta lankytis.

Teipgi neseniai (kodėl nepami 
nėti tikrai, kad* kas atsitinka? 
Rd.) kalėdojo ežia Brocktono ku- 
n'gas, rinkdama aukas ant pais
tymo naujos klebonijos ir prie 
tos progos ipardfvinėdams korte
les velykinei iszpaliucziai atlikti. 
Prekės tų bortelių nevienodos,nuo 
vienų ėmė malinusiai po tris do- 
liarus, nuo kitų pigiau, o kitiems 
ir ui dykę dalijo.

Noro etdughtoniecziai kai-kurie

Mylėt >jų 
Tep vie- 
raginant 
trumpa-

Isz Shenandoah, Pa.
Vietinė S.L.A. 23 kuopa kovo 

1 d. laikė savo mėnesi ij susirinki- 
mę Wilkinsono svetainėj, ant ku
rio susirinko geras skaitlius sęna
rių ir keletas naujų priiirassė.Ant 
susirinkimo likosi iszduota atskai
ta baliaus, laikyto ant kuopos 
naudos 23 d. va-aiio Robinsono 
salėj. Paskirti komitetai iszda- 
vė savo rokundaa, vedėjai gi rei
kalų pp. P. Biraztonas ir L. Ka
zanės pristatė visas iszkaszczių 
b las. Atskaita parodė, kad ba
lius pinigiszkai buvo gana pasek
mingas, į kasę {plaukė keliolika 
doliarų gryno pelno. (UI pasi- 
sek'mę baliaus kuopa ypatingai 
pasidėk*voja ponioms: Mockai- 
tenei, Kazun e nei, P,ezenkienei 
ir Lesajienei, kurios daug prisi
dėjo prie parengimo baliaus ir 
prie to parūpino visokius ulkan- 
dlius).

Ulba'gus su atskaitoms p. Vla
das Balcziunae įnėszė, kad 23 
kuopa paaukautų pers 10 doliarų 
ant tautiszkų reikalų, būtinai ant 
kankintinių ir mokslan ei n an ežių 
suszelpimo, primindama, kad 
tiems reikalams Shenandoah'io 
lietuviai iki sziol malsi yra au
kavę. Jo įneszimas likos priim
tas ir kasieriui paliepta tokię su- 
mę pasiųsti kankintinių ir moks- 
Išeivių komitetų kasieriui p. 01- 
szevskiui. Toliaus p. Glaveckas 
ir Audiejaitis patarė, kad apart 
to vertėtų patiems sęnariama, 
kiek kas gali, paaukauti nuo sa
vęs, todėl padaryta buvo kolekta 
ir surinkta da $4.50, kurių pusė

Shenando h’io 23 kuopa tteng- 
sis aut toliau daugiaus pasidar
buoti ir įgijus didesnį sęnarių 
skaitlių mėgins atLkti s va r bes I 
nius dalbas snt lauliszkosdirvos. 
Iki tziol czianykszcziai lietuviai 
buvo truputį pasilikę užpakalyj, 
bet ant toliaus b tildysime eiti 
lenktynių su ki|i| - miestų savo 
tautiecziais. Paskutinis anglis- 
kasių ttraikas nemažai mus su- 
trukdė ir tam reikia priskaityti I 
musų pasilikimę užpakalyj dar- Į ir skaito laikraszczius, mato juose 
buot>e ne tik ant tau t isz ko lauko, I ataiszauk'mus kankintinių masko- 
bet ir kituose dalykuose. liszkų valdžių nubaustų už lieta-

Kuopos aekr. Ant. Jureviczius. viszkus dalykus, bet jie turi būt 
visai nesupranta kas tie musųkan

Ibz Elizabeth, N. J. kintamai yra ir kam tie mokslai 
Vasario 11 dienę cz anykszcziai reikalingi, kadangi ant tų reika- 

lietuviai buvn parengę susirinki- lų czianykszcziai lietuviai su savo 
mę su prakalbomis. Pirmutiniu aukoms iki sziol da neprisidėjo, 
kalbėtoju buvo p. Orinikait a Norėdami p įdaryti pradžię ir tuo- 
Savo kalboj jis nurodė ant stokos' mi paraginti ir k'tus savo tau tie 
vienybės ir susipratimo terp lie ežius prie lo darbo pri»idėti, mes 
tuvių, pabarė jms už davimęsi keletas nutarėme paaukauti po 
isznaudoti sarę svelimtaucz<ams, keletę centų ant kankintinių ir 
ypatingai žydeliams ir už paūlei- szelpimui mokais n einančios jau- 
dimę lietuvių giituoklystėn. An- uuomenės (vardai ir aukrs pagsr- 
tras kalbėjo p. Naujalis kuro isz-Į tintos “Liet.” n r. 10. Rd.). Tu- 
syk paaiszkinę-i apie naudingumę rime viltį,| Kad iszmintingeeni 
susirinkimų,ant kurių yra aptzne Sioughtono lietuv.ai ne tik pritars 
kami darbininkų ir mu<ų tauto* tam musų nutarimui, bet ir petys 
reikalai, toliaus nurodė ant mu-ų »u aukoms pasiskubina. Paaitai- 
kungų į Ištinamų melagysczių. ko cz a ir tokie lietuviai, kurie 
kurioms jie pasinaudoja ant ap- tycziojasi isz laikraszczių ir ra- 
juodioimo nepatinkamų sau y pa azanezių į juos korė* pondentų, lai
tų ir lietuviukų tautuzkų laik- kydami tai už nuodėmę. Tokias 
ramezių redaktorių, kaip antai: : nuomones įkala jiems besilanky- 
“Lieluvos" ir “Vienybės”, kurie j d-mas czia Brocktono kunigas, 
kartais kunigų blogus datbus pa kuro labai draudl’a žmonėa nuo 
rodo. Trecziss kalbėjo p. Miko skaitymo laikrsazczių. ypacz 
lamis isz Plymouth, Pa. Jis n u-“ Lietu vos” ir “Vienybės”, kurie 
rodė ant naudingumo vienyjimo i eeę bedieviazki. (malonu butų isz 
ai darbininkų į darbinink'azkaa^gtr»titokunigė|ionurodymę.ka- 
organizscijas, su kurių pagalba jie į me tų laikraszczių “bedievystė" 
lengviaus gali vesti kovę su s ui- l»lepia*i. Nurodymai ant nepa

i j l ......................................... I ne
farizėjai 
reikalus

r i no su tikėjimu, bet Chri»tus 
nepasigailėjo jiems liotago. Jei
gu szendien C bristus ateitų at že 
mėa, priėmęs žmogystę, ir pradė 
lų plėšoti tikėjimo mok ntojų 
veidmainystės liczyn«s,musų ku 
nigai butų pirmutiniai, kurie jį

vienyjusiu kapitalu, kurs dabartį girtinų kunigų darbų — tai 
nėj draugijoj teip baisiai yra viens | bedievystė. Kunigai — far 
dirb<ncziasas luomis prislėgęs teipgi savo asa b’ s skus 
Be darbininkų niekas negali sto 
lis, kadangi tik darbininkai rie
kę padaro, jie iszstaio savo iaa- 
naudutojams kapitalistams Lbri 
kus, praveda geležinkelius, įta
rausią kalnus, iazdirba laukus.isz 
i-tato didelius murus dykaduo
niams ir balnycsifs sų augusiaiI bedieviu apIzauktų.Rd.). Mespa- 
boksztsis, o už visę tę sivo tris ! prastai rup narnėsi tik apie kuni- 
sę gauna lik trupimus, nupuolan- Lūs, tankiai aliduodsme jiem* 
ežius nuo turtais pertekusių dy- Laro p skutinį kęsnį, savo kruvi- 
kaduouių stalo. Toliaus kalbė Lu prakaitu uldirbtę cen'ę kad 
toj.s, perėję* prie mu«ų tautisz- įtik jie ramiai galėtų sau pilvus 
kų organizacijų, nurodė apie auginti, savo penėtojų* niekinti ir 
naudę, kokię lietuviai turėtų, vie- tamsume laikyti, o apie tikrus sa- 
nydamiesi į tautiszkas draugys- vo brobu«, kurie dėlei musų labo 
tas ir ra*zydami«si į musų di- ir apezv etimo triusiasi ir už tai 
džiausię tautisvkę organizuc ję. patenka į žisuriia valdžių nsgus, 
“Susivienyjimę Lietuvių Ameri- ne daug ru| insmfs'. Nedyvai 
koj”, kuri, atsikraeziuri nuo var todėl, kad dri'S mu-ų szvirsuo ių, 
lanezių ję panešiu iro szalies mu nerasdami tavo d rbams sau j aug
ių kunigų, į trumpę laikę įaten mo terp savo tautieczių, apleidžia 
gė pakilti ant teip augszto 
nio, ant kokio ji dabar
Ketvirtu kalbėtoju buvo p. Bal- j pelno siu garbę irpagodonę. tuo 
cziunas isz Brooklyno. Jis teip tarpu kada mes, nesuprasdami jų 
gi ragino žmones tverti darbinio vertės, apleidžiame juos, niekina 
kinkas organizacijas, kadangi, | jų azvent mę dėl savo tau 
anot jo, darbininkų vienybė ir to< 1 bo. Ak, I etuviai, 
tvirtas BU8:organizavima8 —tai mes įgysime ausipratimę ’ 
kardas, su kuriuo tik darbininkai 
gali sau geresnes gyvenimo san- 
lygas iszkovoti.
kalbos jie priminė ir apie musų Į 
besimokinanezię jaunuomenę 
kankintiniua, kurių paszelpai ra 
gino susirinkusius aukauti kiek 
kas iszgali. Tam tikslui liko* 
surinkta $2 40. Klibos ri'siems 
susirinkusiems paliko, kę galima 
buvo matyti isz gausių rankų plo 
jimų. P«s baigus prakalboms p. nykszezių lietuv ų budintojus pa- 
Orinikaitisdar priminė, kad toks duoda K<.vę, Alksninį ir Malasz- 
pat susirinkimas bus pobalnytl- Lf — ^as v.sai ne teisybė, tik su- 
nėj salėj ir kvietė visus kuotkai- 
t1 ingi ausiai susirnkti. Bet kuni
gas Ž ndliue, iszgirdęi kad l etu- 
viai nori ant susirinkimo savo rei
kalus apsznekėti ir sutverti dar
binio k iszkę orgenizsc'ję, per pa
mokėlę apskelbė, kad visi kalbė
tojai e<ę bedieviai, kurie nori sėti 
tarp žmonių neužsiganėdyjimę ir 
netikystės sėklę, todėl jiems ant 
toliaus pob.žnytinės salės susirin 
kimams negalįs duoti. Dėlto gi 
18 dienę vasario nusamdyta buvo 
kita salė, į kurię buvo suszauktas 
susirinkimas, bet kad į trumpę 
laikę negalima buvo gerai pagar
sinti, todėl mažai žmonių susirin 
ko. Tikimės vienog, kad ant se- 
kanesio susirinkimo atsilankys 
nemenkas lietuvių burehs ir pasi
seks sutverti diutę dirbininkų

laips juos ir kre:pia«i prie svit mtau 
siuvi. Į ežių, tarp kurių dirbdami užsi

kada

Pabaigoj savo | IBZ NCW Britftill, ConH.
Lietuvos” 8 num. p tėm jau 

•r korespondenciję isz musų miesto, 
kurioj ne visai tei-ingai apraszytas 
czianykszežių lietuvių gyvenimas, 
ypacz iszaugsztįntį joje tūlų tau- 
tieczių darbai, kokių jie visai ne- 
nuveikė. Korespondentas p. M i 
kaloni“ kaipo p'rmutinius czia-

placziai vis ems Nesv Britaino lie 
tuviams linomę vyrę, kuro net ir 
tarp svetimtauceių turi gėrę įtek
mę. Jszgirdus apie Ui Kaunui ir 
kitiems “geriems parapijonamsM- 
jo sėbrams, prasidėjo tarp jų ro
dos, kokiu budu užkenkti, kad 
Vslinozius tos iarnystės negautų; 
ėjo jie s j denuncijacijoms ir pas 
mies'o virszininkus, skųsdami,b*ik 
Valmczius n'einęs nė į bažnyczię, 
nė iszpažinties neatliekęs, esęs 
szliuptarnif, nemokęs pagalvių 
teip kaip kad jie, geri parapjjo
nai, mokę, ir daug kitokių zaunų 
prizaunijo. Tos denuncijscijos 
vienog nieko jiems neatnetzė ge
ro apart gėdos. Valinczius likos 
paskirt* s poliemonu. Įtūžęs Ko
vas parozė į “Saulę” korespen 
denciję(Nr. 60, 1902m.), kurioje 
netigaiiėjn ant Valincziaus purvų, 
apszmeiždams jį bjauriausiu budu. 
Korespondencija U buvo anony- 
m azka, bet ant musų pareikalavi
mo Saulės iszleistojas uždavė 
mums korespondento vardę, ku
riuo ir buvo Mikalonio iszgirtasai 
Kovas. Už draskymę garbės au
torius korespondencijos likos su- 
aresztuctas ir gal butų žmogynui 
gana liestai prisiėję, jeigu Valin
czius nebūtų santaikos iszlygų 
priėmęs. Taigi ar tokius mes tu
rime vadimi “budintojau savo 
tiutieczių isz miego?” Pereituo
se metuose azianyksztė S.L A. 
26-ts kuopa buvo parengusi pra 
kalbas, kuriose kalbėtojai perkra 
tinėjo svarbiausius szisndykszczio 
musų gyvenimo klausimus ir to
kiu budu suteikė ne mažai peno 
tiems, kurie turi smegenis antmis- 
lyjimo. Isz prakalbų klausytojai 
buvo užganėdinti, bet Mikalonio 
iszgiiti “budintojai” nfS'gailėjo 
paleisti upes piktžodžiavimų teip 
ant Kalbėtojų kaip ir klausytojų. 
Kodėl teip yra, nesunku atsakyti. 
Yn tai žmonės, kurie neapken- 
czia kiekvienos liuose»n?s m išliet, 
kadangi patys nemoka mislyti. 
Jie priguli į eiles lų, kurie moka 
tik spaugai tikėti, bet ne savu 
protu kę nors veikti.

Berželis. <

Ibz Worcester, Mass.
Vaaario 21 dienę pasitaikė man 

būti Worce*tere. Tę vakarę vie
tinė teatraiiazka kuopelė loezė te 
atrę „Vakcziaua sūdąs" ir dar kę 
ten tokio apie „Boleslovę lenkų 
karai ų”. Ant perstatymo nuė
jau ir asz. Kę galiu apie tę teat- 
rę pasakyti? Iczpildyme rolių 
aktoriams (jų vardų nežinau) bu
tų galima daug kas ulmeeti, bet 
kaipo mylėtojams — artistams, 
žinoma, daug reikia ir dovanoti, 
-juo labiau, kad j'ekiekvienas sivo 
roles rtengėsi kuogeriausiai at 
likti. Publikos buvo susirinkę 
nemažai, ypatingai isz jaunuome 
nėe, kadangi po perrt tymui buvo 
balių*. Tūli žiūrėtojai b ilsiai 
sztsrė savo neulganėdyj mę isz 

-pektaklio, bsl teikia neužmirsz 
ti, kad kiekviena pradžia yra 
sunki. Kiekvienas i»s mus lietu
vių turi sau duooę pelnytis prie 
sunkiausių dari ų, todėl ir sziems 
aktoriams galima tik pngyrimę 
sztar i, kad jie, po sunkiam dįęr 

no* d^rbu', atsilsio valandoje va 
karais mokinosi, dirbo, norėdami 
savo viintiuezius suraminti, pa
liukam nli ir jų dvastszkiems rei 
kalams tziek-tiek ganėdinti. Te 
gul tiems aktoriams—mylėto 
jtn.s sziuo sykiu b^vo sunku savo 
užduotį atsakaneziai iszpildyii, 
bet, jeigu jie ne perstos Lviniis, 
su laiku irzsidirbt ir jų spektak
liais irztikro galima bus pasigėrėti. 
Todėl reikia katsztai velyti, kad 
tie musų bn liai ir seserys nepa
gautų daibavęsi ant tos dirvos ir 
tuomi žadinę stvo taut ecaius isz 
miego. S- Jakavicze.

teikimas garb’s neužeitarnavu 
► ioms ant to ypatoms. Teisybė, 
New BrPaino lietuviai pradėjo szį- 
tę ant tautiszkos dirvos veikti ne 
daugiau kaip trys metai atgal, 
prie to pakrutino juos keletas 
prakilnesnių lietuvių, bet toli ne 
tie, kuriuos perstata) p. Mikalonis, 
kadangi antai p. Kovas įeziaatvy 
ko da tik metai atgal, jis prie ža
dinimo lietuvių taulisakai ne tik 
ne prisidėjo (kadangi da pats ne- 
iszbudo), bet dar geresnius užma
nymus stengėsi stabdyti. Sztai ir 
paviadye: pereitę metę czianyksz- 
tis Lietuvių Ukėsų Neprigulmin- 
ga« Kliubas užmanė vienę isz sa
vo draugi) pastatyti miesto polie
monu. Tinkamiausiu ant to rodo 
Antanę Valincaių, gėrę tautietį ir

Isz Springfleld, 111.
Vatar o 21 dienę sudegė czia 

szaftas No. 2 Sangamon C.>al 
kompanjoc, per kę 200 daibinm 
kų angliakasių ntteko darbo. 
Ugnis ui? mė vakare apie 9 va 
landę ir kastynėee dirbo keletas 
Įmonių, b t visiems laimingai pa
sisekė kitu urvu isz igelbėt*. UI- 
asekuruotas buvo ant 12000 do- 
liarų ir kaip girdėt į tr s mėne 
sus szafias bis atstitytss ir dar
bui isz naujo prasidės Szenioee 
czianykszczio-e kas'ynėse, teipgi 
ir aplinkinėse darbai eina ne visai 
bloga', bet darbę nvujai atkeliau
jantiems darbininkams sunku 
gauti.

Gyvenanti czia lietuviai tau 
t i sakai yra ulmigę. Nelinia, ka
da jie prabus ir pareis į BUsiprati- 
mę. Ant tautiszkų musų reikalų 
jie gailiai ir penkių centų paau 
kauti, bet ant girtavimo nesigaili 
ir dolerius blaszkyti. Užsiminus 
jiems apie vargę kenczianczius 
musų kankintiniua, tankiausiai 
azatriai atkerta, sakydami, kad 
„ir man nieks aukų nesiunezia.

Liūdnas tai apaire;ttkima*, bet 
jeigu tie musų tauliecz:ai mėgtų 
labiau skaityti naudingus laitu 
raszczius ir knygeles, be abejonės 
daugiau proto įgytų ir panaszių 
atsakymų isz jų lupų negirdėtu- 
mėm, kadangi pažintų savo parei
gas kaipo liet u v. ų. Todėl, mie'i 
br« liai, meskime į s žalį visus mu
sų blėdingus užsiėmimus, gir. 
tuokliavimę ir kazyras, bet imki
mės už skaitymo pamokinanezių 
knygų, per kę apsiroviesime, 
pažinsime areziau savo pireigaa 
ir tada nesigailėsime nors po den- 
tę pašūkauti ant svarbesnių musų 
tautos reikalų, suszelpsimo mas- 
koliszkų valdžių kankinamus mu
sų taut eezius, kurie veikė ant pa
kėlimo savo tautos, ir sustiprin
sime jų dvasię'. Darydami gėrę - 
ir mee patys pasikelsime isz to 
purvyno, į kurį mus girtuokliavi
mai nuttumė.

Spriogfieidietis.

Isz Lowell, Mass. '
Lietuvių gyvena czia ne malas 

butelis, bus jų apie 300 ypatų,bet 
gero tarp jų nedaug gali matyti. 
Kvip visur, teip ir czia girtuoklia
vimai užima pirmę vietę. Skai- J
tanczių lietuviszkus laikraszczios į
ir knygas yra visai malas skait
liui, vieni nieko neskaito, kadan
gi užsiima visokiai nepagirtinais 
darbus, ant skaitymo neturi lai
ko, kdi skaito lenk i-z kus ir ne- 
kenezia visų tų, kurie nori dau
giau Lietuvai negu Lenkijai- tar
nauti, isz tokių lietu viszka tauta 
naudos neturės. Savo balny ežios 
czianykszcziai lietuviai neturi, j 
airių bažnyczię vienog teipgi ’ j 
labai mažai kas isz lietuvių lae- 
kosi, kad n?i nedėlios dienę rei
kia visas kareziamas atlankyti ir 
stiklelius tusztinti. Tokie tai 
yra musų miesto lietuviai ir tokie 
jų darbai.
’ Darbai vielinėsedirbtu'ėseeint 
neblogiausiai, liet uždarbiai visai 
menki, uždirba po septynis du tia
rų s su centais ant senvaitės. Nau
jai pribuvusiems darbas yra sun
ku gauti. Lowell etis.

Isz Frankiyn. VVash
Lietuvių czia gyvena keturios 

szeimynos ir apie penkiolikę pa
vienių, nevedusių. Tūli nevedė
jai norėtų ir apsivesti, bet bėda

vaiezių. Jeigukokiaalvyktu.be 
abejonės, batų nemažai varžybų, 
kadangi n* vienas norėtų su ję ap
sivesti.

Darbai czia einami gerai ir nau
jai atvažiavusiems darbas nesun
ku gauti.

Vasario 23 dienę cz>anykszczio- 
se anglių kautynėse puolanti ang
lis nu aužė koję 1 etuviui Pranui 
Kuncui. Ji# paeina iro Szedvy- 
gų kaimo, Suvalkų gub. Dakta
rai ant vietos nieko negalėjo jam 
daryti, todėl nugabentas likos į 
Seallle, kur jam koję per kelį ta
rėjo daktarai nupiauti.

j. 8. Grajauskas.

Įsi Scranton, Pa.
Apiė czianyki-zczius 1 etų v us 

gal ma pasakyti, kad jie vigai už
migo. Nrs rupina jie nė apie 
musų tautirokua reikalus, nė pa
tįs apie save, apie apszv etimę sa
vo proto. Skaitancz'ų geras 
laikraszczius ir naudingas knygrs 
nedtug, liet ui tat nemažai hn- 
kanezių kareziamaa.

Vasario 22 dienę vietinė Suai- 
vienyj mo L A. kuopa laikė su
sirinkimą tfu. prakalbomis. Kal
bėjo kuopos pirmsėdu Valenti- 
navicziu| ir Paseckas. Sjririnko 
n e m ižts>burelis klausytojų ir ant 
prakalbų įamiai užsilaikė. Kal
bos turėjo visiems patikti, kadau- | 
gi nesykį girdėjosi rankų ploji
mai.1 Atitrę sucirinkimę su pra
kalbomis rengi i ant 22 d enos ko
vo; ntuji smiliai, norintiejie pri
gulėti į Sasivienyjimę, teip gi 
bus priimami. J. K.

. Isz Canton, Mass.
1 ra czia kelios lietuvių szeimy- 

nos ir pusėtinas būrelis pavienių. 
Dirbt tankiausiai vietiniuose ge- 
lež niuose fabrikuose, bet uždar
biai menki, uždirba apie pusantro 
doliaro ant dienos, kuri tęsiasi 
nuo 12—15 valandų. Gyvena 
todėl skurdžiai, priegtam ant bo- 
ardo viename anksztame kamba
rėly j tai pi naši po keletę vyrų,nuo 
ko yra pr szvinkęs oras ir nesi va
romas. Gyvena jie czia reds su
tikime, vaidų negirdėti, bet ir a- 
pie musų taut:szkus reikalus nie
ko nežino, atbalsiai apie lietuv sa
kę judėjimę mažai czia prisigrie
bia. Skaitanczių lietuvirokus laik
raszczius nedaug, jei kuro kokię 
knygutę ir parsigabena, tai tan
kiausiai kokię pasakę, neturinczię 
pati per savę jokios veitės.

Keleivis.
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Isz Baltimorp, Md.
Kovo 1 d. czionai nulaikė pir- 

mę susiiiokimę nauja f tau(bzka 
draugystė vardo Dro V. Kudir 
kcs. Draugystės mieriai nėra 
dar apdirbti, bet ji žada prigulėti 
prie S.L A, kaipo jo kuopa. Ant 
pirmo draųgys-tėe susirinkimo pri- 
siraszė 21 tynaris.

J. Kuzikeviczia.

Ar negalime būti 
laimingesni?

Per kėlėtę pęre tų metų daug 
smagių lygių tapo nužengta ant 
patobulinimo musų tautieczių ir 
patraukimo jų į -zviesę; bet svar
biausias klausimas likosi teip kaip 
ir uiniM>z»as.

Kad užlaikyti gyvas’j, dvasiš
ką ar tLiszkę, reiaia maisto. Pa 
kėl'nns dvssiofe matėsi vriur ju
dinamas, bet medegiszkas pasikė
limas Visai apleistas. Jeigu kur 
nekur ir pakįla klausimas, tai pa
remtas tiktai aut altruizmo prin
cipų. ant auk j vinių, o pirklystė, 
rodosi, kaipo nereikalinga pramo
nė, szaly palikta. Geriausias 

, vaist^vsrgams prašalint i nuo 
musų sprando bus praktiška pre
kyba. Prisižiūrėkime žydam*. 
Žydų, turiu, kuri nors neapken- 
ežia m a kitų gaivalų, vienog įgavo 
miliiniszką galybę aut visos že 
mės. Jie nelaiko sunkų darbą 
ui Izimę ir nesitiki ant malonės 
virsz prijungtos esybės, bet drą
siai imasi ui prekystės, kuri juos 
teip augsztai pakėlė.

Kodėl mes negalime stoti į eilę 
gabesnių ir parodyti savo spėkas 
kovoje ui būvį?

Žinoma visiems, kad biedni 
žmones, turėdami sziek-tiek pini
gų, nesza juos į binką, o bago 
ežius, nutekę* pinigų, eina isz 
banko* pas skolyii, o su tuo at
lieka didelius darbus ir net pra- 

* lobsta. Kas gi mums gali ui 
kenkti attikti tuos darbus savais 
centais?

Keletas sinvaiezių alsai buvo 
pagarsinti per ,,Lietuvą”, jog 
Brooklyne užsidėjo p ekystos 
•draugystė po vardu, „L i et u 
V j ų kįo o p e r a c i j a", su ka
pitalu $$0.000. Draugystė likosi 
inkorporuota Wa--h ngtone, D. C. 
su daleidimu užsiimti prekyste 
bile kokioj vietoj Suvienytų Val- 

' arijų arba ir kitose szalyse.
Ant to atrhepė keletas per 

laiszkus, reikalaudami artėt-nio 
paaiszkinimo. Apait to, per 
„Vienybę Letuvininkų” tūli tą 
reikalą ganą asztriai, kone su įiei 
dimu, pajudino. Ktdangi nė pir
miems nė antrieus nepasirengę 
buvome patarnauti, todėlei sziuo
tui tikimėsi visus užganėdinti. 
Jeigu per mu-ų apsisunkinimą 
darbais kliusimas likosi užvilktas, 
meldžiam) atleisti.

D birlės v akss yra gitava. 
I Komitetas iszrinktas isz szių y pa

Pirmsėdis — Vincas Karalius 
(310 Bedford avė., Brooklyn); 
Jo viet ninkas — Mikola Kuli- 
kautskas( 190 Roebliog st. Brook
lyn) ; Kasterima — Jurgis Matule 
Vicziu*(256 Grandst.,Brooklyn); 
Prot. Sekretorius — Jurgis Nor 
vaisza (256 Grandst.. Brooklyn); 
Fm. Sekretorius — JonasGrinius 
(301 W. 147 th. N. Y. C.). •

Kasierius tuomi tarpu yra po 
kaucija $5000, bet su laiku kau
cija bus pididinta. Ant rankų 
kaaienaus bus mažai laikoma pini
gų, nes visokį isžmokescziai atsi
bus per bankinius czekius, iszski- 
riant darbininkus.

Perkant vieną akciją kasztuoja 
$10.00. Vienai ypala* daleista 
pirkti iki 100 akcijų; įstojimas į 
kooperac ją kaszt loja $1.00.

Pinigus galima siųsti tiesiog 
ant karieriaus rankų ir duoti ži
nią pirm-ėdžiui arba protokolų 
sekretorių*, o tąsyk akcijonierius 
aplaiko akciją arba pakv.tavi nės 
popieras. Akc ja* gali pirkti kaip 
vyriszkt teip ir moteriszkos, o net 
ir draugystės.

Taigi kam miela ramesnė atei
tis, tikimėsi, kad stos į eilę su 
mumis, nes dabar yra laikas. Vie- 
ųykimėsi ir pratinkimėsi pats ir 
8Žvo t tutieczius prie prekystes, o 
tikrai pa-toaime laimingais.

Szi kooperacija yra parengusi 
pirmą v eszę susjrinkimą ant 16d. 
kovo, 8 tą valandą vakare, sdėj 
po n u m. 103 Grand st., Brook
lyn, N. Y.

Ten bus paaiszldnta gera u apie 
augszcziau minėtus reikalus. Mel 
džiame, kuriems yra galima, ne 
patingėkite atsilankyti.

Kooperacijos Komitetas.

—..:—Nanji iszradimai.
*,*/ Laikrasztis Revue dės Re 

vuee praneeza, buk D-ras Šteine 
įgzradę< tokį aparatą, kurs sugrą 
*^ęs matymą netiktai nužudu-

I .

siems jį, bet ir gimusiejie neregė
liau su pagelba to aparato gali 
matyti. Iszradimas pamaluujasi 
ant to, jog žmogus, anot D ro 
Šteine, mato ne akimis, bet sme
genimis. Akis griebia tiktai pa
veikslus ir tokius, su pagelba 
matymo nervo, persiunezia į sme
genis. Todėl, jeigu pasiseks per
siųsti kokio nors daigto p įveiks 
lą į smegenis be pageltos <*k es, 
tąsyk neregėlis galės matyti. 
Daugelis daktarų naujai iszrai-tą 
aparatą yia jau iszbandę ir jie 
tvirtina, kad isztikro neregėliai, 

i >u jo pagelba, matę stovmezius 
areziau daigius.

*e* Mediciniszkas laikrasztis 
‘Deutsche med.Woch.” pranesza, 
buk profėsonus Leiden iszr<dę, 
vaistus vėžio ligai iszgydyti. Ban
dymai iassyk buvo daryti antszn- 
nų. o dabar ke'etą bandymų pa
darė h* ant serganczių vėžio liga 
moterų. Bandymai pasirodė už- 
g»<nėdyjanli.

Isz visur.
| Vasario 28 dieną Hsagoj bu

vo susiiinkę komitetai visų ežia 
nykszczių darbin:nki»zkų unijų ir 
organizacijų, reprezentuojanti 90 
tukstanezių darbininkų. Po ilgų 
diskusijų daugumu balsų likos už
guls su pradžia kovo mėnesio isz- 
szaukti abelną geležinkelių darbi, 
ninku straiką, jeigu randas neat- 
sziuks savo padavadyjimų, už- 
draudžiauezių v sienos urėdnin- 
kams ir vieszpatyatės tar usnis 
streikuoti. Savo tą padavadyji- 
mą randas nenori jokiu budu ai 
szaukti ir gras na darbininkams 
pagarsiu mu apgulimo stovit. Su- 
aresztuota prie to keletą privatisz- 
kų profesorių, kurie lankydavosi 
į kazarmes aiškinti kareiviams 
socializmo idėjas ir mokinti juos, 
kad laike streikų, jeigu jie bu’ų 
paszaukli tarnyston ir paliepti 
szauli į darbininkus, žinotų kaip 
kulką paleisti, taigi ne į kovojau 
cąius už tavo tiesa s skriaudžiamus 
darbininkus, bet į prieszingą pu
rę.

| Ant sugrąžmto Venezuelėti 
valdžioms laivo Restaurado, kurį 
Vokietija buvo užgriebusi, anglių 
su krovoj rado giliai už-lėp’ą di
delę dinamito bombą, kuri prie 
kiek nors smarkesnio sutrenkimo 
galėjo eksplioduoti ir tokiu budu 
laivą į skeveldras paversti. Ži
nia apie suradimą užslėptos tom 
tos suerzino da labiau vietinius 
gyventojus priesz gyvenancz’us 
ežia sveiimžernius, ypacz-gi prieš 
vokiccziue, kurių randas teip 
b auriu iszdavikiszku budu norėjo 
sunaikinti didžiausią Venezuelės 
laivą.

------------ 3—
|| Triero arcivyskupas iszs un- 

tinėjo aplinkrasztį, kuriame žada 
uždėti sunkias bažnytines baus
mes ant tų tėvų, kurie savo duk
teris leidžia į vieszas vieszpatys 
tės mokyklas. Dalykai tie tapo 
p įjudinti vok isz kam j am e parla- 
men'e, kur kancleris Bielovv ap- 
reiszkė, kad arcivyskupo padava- 
dyjtmai yra prieszingi viešpatys 
tės tiesoms ir galį iszszaukti ne 
mažą tikėjimiszką kovą. Vokisz- 
kas pisiuntinys Ryme p arei kala 
vo, kad už lai popiežius prasza- 
lintų arcivyskupą nuo vietos.

| Varszivoj tūlas F. per laik- 
raszczius pagarsino, kad jis reika
laująs tarno su alga 15 rublių ant 
mėnesio ir kvatiera, bet be val
gio. Bėgyje dviejų dienų atsi
šaukė pas jį 85 kandidatai, tarp 
kurių buvo: 2 buvusiejie urėd 
ninkai ant geležinkelio, 1 buch 
halteris, 2 techniku,3 agronomai, 
— visi turėję pilną gimnazijos 
edukaciją, kiti gi ir universitetus 
lankę. Mažiausiai atsiszaukė 
prof sionaliszkų tarnų.

| Ypatingu budu atlaikė diev- 
maldystę kunigas parapijos To ' 
cholampi, Finlandijoj. Buvo la
bai szalta nedėlios d ena. K«-le 
tas parapijonų susirinko į klebo
niją, kur kunigt s, atsistoję* prie 
telefono, su kuriuo jungėsi v sas 
Tocholampi psrapijos telefonų 
tinklas, atliko v.są dievmaldystę. 
Tokiu pat budu per telefoną pa- 
rapijonai yvairiose parapijos va
tose iszklausė jo pamokslo.

|| Drezdeno policija įsakė gy 
venaneziam ežia amerikoniszkam 
dantistui Lewis Brien iszsikrau 
styli isz Saksonijos bšgyje trijų 
dienų. Mat pasirodė, kad ir jis 
turėję) meiliszkua susineszimus su 
pabėgusia su franeuzu Gironu 
Saksonijos kunigaiksztiene Luiza. 
Brien paeina isz Rhode Island 
valstijos, tun paezią ir ketvertą 
vaikų, o Drezdene laike pirmos 
kliasoa dentistiazką įrėdnę.

| Laikrasztis „Imparoial” pa
duoda žinias apie įvykusią pasku
tinę kovą pasikėlėlių su valdžių 
kariaunoms Morokkoj, kurioj 
paskutiniosios likos smarkiai su
mų sz tos. Kovoj krito ir karės 
mini-teįis Minehhi. Tangėre 
cziabuviai užpuolė ant gyvenam 
ežių ežia svetimžemių ir nu- 
galhb'jo du iszpanu.

| ž nios isz Petropilio prane
sza, kad tarp rusiszkoe jaunuome
nės kilo smarkus judėjimas, tu- 
r'ntis už mierį iszliuoiavimą Ma- 
cędonijos isz |o turkų jungo. 
Daugumas jų važinėja po Mtsko- 
lijois vidurius ir prikalbinėja jau- 
nuomerę keliauti į Macedon ją ir 
ten pi įsidėti prie pasikėlėlių pul 
kų. Caras iszleidęs prisakymą tą 
judėj mą ge*yti.

D Henry Philips, direktorius 
firmos Carnegie Steel Co. Kalku
toj, kurs neseniai paaukavo 100 
000 doliaių Curzono vii e karaliui 
ant mokaliszkų įtaisų Indijoje,da
bar paskyrė vėl 50000 doliarų ant 
stipendijų indusams, besimokinan
tiems žemdaAiystės ir pramonės 
mokyklose.

| Trys didžiausios |K)I tiszkca 
partijos Saksonijoj nutaiė laike 
rinkimui parlamuitą ncsta’yii 
priešu savę kandidatų tuo»e ap- 
sareziuose, kuliuose ir s cialistai 
nori sau maudytus įgyti. Tokiu 
budu tos partijos pasitiki palaiky 
Ii parlamente daug au savo stali
ninkų, sukoncentruojant visas ss 
vo pajiegas priesz sccial’stua.

J Augszcziaus o sūdo sąnariai 
mieste Abo, Finlandijoj, atsisakė 
nuo sudž’u urėdų,kadangi policija 
po piievarta draudė liudininkam* 
duoti teisingą liudyjimą ant ne- 
uauos apskurto generolo Kaiga- 
radovo, kurs laike ėmimo rekru 
tų įrakė kazokams nagaikoms 
pliekti visai nekaltus žmones.

| Francuzijos pasiuntinių ba
tas paskyrė mil joną frankų (200 
tukstanezių dol.) fondan ant su 
šelpimo angliakasių daibininkų, 
kurie dėl senatvės ar kitokių prie- 
ža<czių nužudė spėkas patiems 
sau duoną užsidiibti. Tokia su
ma bus valdžios kasmet paskiria
ma ir pagal įsigalėjimą padidina
ma.

| Dėl paskyrimo trijų vyskupų 
be susižinojimo au popiežiaus pa- 
siunt'niu Paryžiuj. Francuz'joa 
valdžia sudraskė du konkordato 
artikulu. Valdžiai neprilankus 
laikrsszcziai iszreiszkė nuomonę, 
kad joks dvasiškasis ne priimsęs 
vyskupiezko urėdo be popiežiaus 
žmios.

| Vokietijos kancleris Buelow 
įne,zė viešpatystės rodo n pr? 
jektą, idant jėzuitams butų da
leista grįžti atgal į Vokietiją. Jo 
projektą paremta 24 bakais, bet 
28 balsai yra tam prie-ziugi. Sze- 
szi sąnariai da savo balsų nedavė, 
todėl nežinia, ar kanclerio pro
jektas ; e eis, ar bus atmesta*.

| Londone, 2 d. kovo, nakties 
laike nežinomi vagiliai įsilaužę į 
biurą Anglo American naftos 
kompanijos, su pagelba nitrogly- 
cerino suskaldė geležinį banką ir 
pavogė 650000 doliarų grynais 
pinigais- Policijos pasistengimai 
susekti vagilius iki sziol pasiliko 
be pasekmės.

į| Padavadyjimu ministerio 
Plehvės, sraltiszių urėdai kaimuo
se timpa panaikinami, jų vietą 
paims policijos tai nai, kurių už 
laikymas kasztuos Maskolijai 11 
milijonų dol. kasmet. Tokiu bu
bu jau ir kaimiecziai patenka p i 
nai į policijos nagus.

|] Francuzijos pasiuntinių bute 
Paryžiui, laike debatų apie viesz- 
patystėa biudžetą, 5 d. kovo įvy
ko smark:os musztynės kumsz- 
cziomis tarp pasiuntinių Loque 
ir Bagnol. K u nu ežiom i s v enog 
kits kito negalėjo pertikrinti ir 
Loque sivo prieszininką iszszaukė 
ant dueliaus.

| Oncialiszkts popiežiaus or
ganas ‘ Oservatore Romano” pra- 
neszė, kad pagal rodą daktarų 
popiežius nutarė nepriimti nieko 
ant audieq$ijoa. Sveikata jo vi- 
siszkai silpna ir jis reikalaująs at- 
sihio ir ramumo.

P Kaslsrube tarp studentų 
augsztesnės techniszkos mokyklos 
įvyko dvikova, kurioje studentas 
Go’dberg nuszovė savo draugą 
Schwarzą. Užmuszėjaz pabėgo.

| Su ciecoriaus Viliaus pritari 
mu Vokietijoj bus suorganizuota 
keliaujanti medicinos mo-

kykla. Garsiausi gydytojsi važi 
nės po provincialiszkus miestus ir 
laikys vietiniams gydytojamspre- 
lekciji-s apie naujausius medicinos 
mokslo iszradimus.

| Kovo 1 dieną Anglijos ir Ir- 
laudijos pa k ra u ežiuose ant jūrių 
siautė baisi audra, kurios daugy
bė laivų ir žvejų valczių likos ap
daužytų. Angliškas garlaivis 
Cambnen Prince rodosi vis i likus 
pt skandintas.

| Vokietijos i-oato įpėdini*, ku 
irgaik-ztis Friedrich Wilheliu 
pradėjo kel onę po Bylų szalis. 
Jis žada apkeliauti Egiptą, Pales
tiną ir Grekų žemę.

| Iszpanijoj suaie»ituota du a- 
narchi-tu už Ui, buk jie prigulė
ję prie suokalbio ant ministrų 
prezidento gyvasties.

't Ant salų Filipinų valdžioms 
pasisekė sugauti maištininkų ve
dą Guilltrmo. Minama kad jis 
busęa nužudytas.

• Vietines Žinios.

PHjleNKkollmal.
P*JI4*xkau »»vo kaimyno, Htanialovo 

Bagdono,Kauno gub., Saiauliu pav.t Ko
lainių vol., Saiapgiriu kaimo. Jis pala ar 
kaa kilaa leikaia duo tinę ant adrew;

Anianaa Rimkua,
Box 1M, Coal Centrą, Pa. <20—3)

Pa|i<Mxk*u savo izvoferio, Kazimiero 
Vabalo, Kauno gub., Raaeiniu pav., Jur
barko vol., kaimo Pantvardiiu, gyveno 
arti Piltaburg, Pa. Ji* pat* ar kaa kita* 
teikei* duoti tinę anladreao:

Joną* Latvys,
SS IV. 15 th St., Chicago, Ifl.

Pajlenikau savo brolio, Juosapo Kun- 
eoa, isz kaimo Teiiiniku, Seinų pav.,Su
valkų gub. 3 metai ias Lietuvos, gyveno 
Wilke» Harre, Pa. Ji* {tais ar kaa kita* 
teikki* duoti line ant adreso:

Krank Kunea,
78 W. 25 th 8t. Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio, Vincento Dau
girdo, is* kaimo Pakalni*xkiu, Kalvari
jų* pav., Suvalkų gub. 10 metu Ameri
koj. Ji* pat* ar kas kitas teiksi* duoti 
line ant adreso:

Kas. Daugirda,
1055 So YVhippleSt., Chicago, III,

Pajieezkau tavo draugo Petro Ktanei- 
koe, tl metu* gyveno Chicago). Ji* pala 
ar kaa kita* teiksis duoti iineanl adreso: 

iVm B. Kodam*,
Mace, Idaho.

Pajieezkau savo draugo. Petru Lembu- 
ežio, Kauno gub., Raseinių |>av., Ne- 
makszcKiu parsp., kaimo Varnikiu. Ji* 
pat* ar kaa kita* teiksi* duoti ime ant ad-

GAMTOS ISTORIJA
PK8K. PeVIIiS.BERO, 

verte D-ra* Bai-cvlczia.I. GYVULIAI.

Pv. 131. Skeletas 
išnykusio anl Nau

jo* Zelandijos 
milžiniško |»aukš- 
čio. Apie lo |x-di| 

didumo.

kaipStrusiai ir kazuarai, 
matote, yra dideli paukščiai, 
bet palyginant juos su išnyku
siais ar išnaikintais ant salų 
Naujos Zelandijos ir Madagas
karo kazuarams giminingais 
paukščiais, strusiai išrodo tik 
jų mažais vaikais. Dabar tų 
milžiniškų paukščių niekur jau 
nesiranda. Viskas, kas nuo jų 
pasiliko, tai tik keletas jų mil
žiniškų kaulų ir mažas skaitlius 
kiaušinių. < > kaip dideli tie 
kiaušiniai! V7ienas jų lyginasi

John MeuitininkM,
443 Coltinsville *ve., E. St. Ix>uis,III.

P*Ji««*kau mvo brolio, Sitnano VVa- 
lalkevioziauk, Vilniau* rnb., Traku 
pav., Jezno (tarap , kaimo Uonetiu, gy-

šešiems strusio kiaušiniams, arba šimtui ir 
penkioms dešimtims vištos kiaušinių.

32. Palmipcdes arba plėvcpčdžiai 
paukščiai. Tie paukščiai turi kojų pirštus 
sujungtus tam tikra plėve, per ką pasidaro 
jų letena (pv. 132). Toks jų letenų subilda- 
vojimas palengvina jiems plaukti vandenyj. 
Štai čia yra anties koja. Kada 
jiaukštis traukia ją į pryšakį, lete- , '
na susiglaudžia teip, kad vanduo | 
nedaro jai nė mažiausių kliūčių ir 
ji lengvai slenka į pryšakįjstumiant 
gi į užpakalį, letena urnai išsiske
čia ir kasa vandenį, lyg su irklu; 
tokiu budu antis iriasi pirmyn. <

Antys (pv. 133), žąsys (pv. 134) ir gulbės 
(pv. 135) yra plėvepėdiiai paukščiai, kurie 
gali gerai ant vandens plaukti ir skristi, 1 
vaikščioja labai blogai. Jie turi platų snapą

I‘v 13?
Vandminio 

(taukinio 
letena

sutverti
kurios

laikai* duoti žine aut adn-to:
Viuoeuu* Valatkeviciia, 

15Center St., Pituum. Pa

Pajieezkau Antano Runkovskio.Kauno 
f u b.. Saiauliu pav,. Kruopių vol,, kaimo 
Pakalnikakiu, 12 metų Amerikoje, 
pala ar ka* k ia* teikei* duoti žine 
adreao Ju>ene* Runko**ki*

642 8. l’niou St'., Chicago. III,

Pajukau Jono Pociau*, i*x Akmene* 
tniealelio, Sziauliu pa*-, Kauno gub , 3 
melai Amerikoj. Ji* pat* ar kaa kita* 
teieai* duoti žtne ant adreao,

4 Wm Kutui.
Boz 151, MelroM Park, III.

PajiMzkau Antano Mįkuezauskio.Kau
no gub . Sziauliu pav., Luke* parap , 
kaimo Uaknlenu. gyveno Chicagoje 
pala ar kokita* teiksi* duoti žine 
adreso.

Jis 
ant

5. Tūli jų medžioja dienos laike, todėl, 
vadina juos dieniniais’, kiti išeina ant medžio
nės naktį, — Juos vadina naktiniais paukš
čiais.

6. Prie dieninių paukščių priguli
rai, besimaitinanti stipna; ereliai, maitinasi 
gyvais sutvėrimais, sakalai, kuriuos kadaisi 
lavindavo medžionėj, etc. /

7. Prie naktinių priguli pelėdos,apuokai, 
etc. Pelėdos gaudo žiurkes ir peles, todėl 
žmonėms jos yra naudingos.

8. Papūgos gyvena vieu šiltuose kraš
tuose.

9. Karveliai gyvena musų šalyse ir 
juos gerai pažįstame. Yra jų visokių atmai
nų. kaip antai laukiniai karveliai, turkliai, 
kulvartaii etc.

10. Vištų giminė, | kurią priskaitome 
musų paprastas vištas, toliaus fazanus, j>ovus^ 
kurkęs, kurapkas, etc.

11. Ilgakojai paukščiai turi ilgas koja*. 
Tarp jų geriausiai yra mums pažįstami ganr- 
drai, gervės, garniai, slankos.

12. Strusiai yra dideli paukščiai, turi 
kartais daugiau per 7 pėdas augščio. Jų spar
nai yra silpni ir jiertrumpi, todėl jie nepa- 
skrenda. Užtat jie greitai gali bėgti. Stru
siai gyvena Afrikoj; jiems giminingi rhea —• 
Pietų Amerikoj ir kazuarai — Australijoj.

13. Palmipedesarba plėvepėdžiai paukš
čiai turi leteną, pasidariusią per sujungimu 
plėve kojų pirštų.' Su pagelba tokių letenų 
tie paukščiai gali gerai vandenyj plaukyti. 
Antys, ž<{sys ir gulbės yra plėvepėdžiai paukš
čiai. . " ’

14. Žvirbliai. Į žvirblių skyrių priskai
to daugybę yvairios rųšies paukščių, kaipi L’/ 'žalioj * J ’ <*•* 1*7“ 1 l
antai utrazdua, volunge lakitingala«, krąji-

vyturiui, karaUliuft, sniegenai, šar*- 
ka#, varnas, etc.

— Susivienyję kon t rak tūriai— 
namų statytijxi, kurie apskelbė 
kovę susic rganizavusiens darbi
ninkams 8u»itinka dalmr su smar
kiais prieezininkais, kadangi į 
kovę prieezai juo* stoja ir kiti s 
darbininkų organizacijo*, . kaip 
antai vainyczi* 8. tavoių krovė 
jai, geležinkelių kieravinloj«i ir 
teipgi darbininkai ir iszveiiotojai 
tavorų tarnaujanti ekspresinėms 
kompanijoms, kaipogi darbinin
kai sukruvoe statymo medegos. 
Visos tos unijos iada 
vienę dide'ę federaciję,
viena kitai gelbės kovoje su ka
pitalu.

— l'eieilę ndėlios di« nę Cbi 
c*goję net asztuonios ypatus pat 
iudyrtę papildė! Varga«, ek<>- 
nomi-zka* prispaudimas verezia 
mat nelaimingus žmonelių* jau ir 
isz Amerikon bėgti, bet kadangi 
žino, jog kitos Amer.kos antszit s vanjo* pfcrap.. Suvilk u gub . 
žemelės nėra, kur galima butų da 
laimės jieszki ti, taigi apninoko 
sau kel ę j snę, visai nežinomę, 
avietę, isz kur o sugrįžimas viaies 
kai negalimas- Ktsžin, gal iez- 
tikro jie ten la:m ngę draugiję 
sundo?.

— Norėdama sulaikyti savo 
tunų nuo valki< j>mo»i naktimis, 
pastolius Woods pririeto jį ant 
retežio. Sūnūs vienog nusiirtu 
kė ir su ezmotu retežio prie kojos 
nusidavė į policiję, apreikszdams, 
kad jis nenorį* ilgiau gjventi pa* 
tėvę, kurs su savo vaiku it su šau
niai spsie nfs. Pactor us teisina- 
S',<ad j s norįs savo sunų^kriksz- 
czioni8zk*iM iazauklėti ir todėl 
laikę* jį ant retežio prie lovos 
prirv-ztę.

— Chicsgos gromatnesziai rei
kalauja, kad važi v mas m esto 
geležinkeliais ir tramvaja's jiems 
butų už dykę* teip kaip antai už 
važiavimę nieko nereikalauja mo
kėti policijos tarnai ir sargai. Isz- 
rinko jie septynis delegatus, ku
rie tę reikalavimę perstatys 
miesto valdžioms.

‘Lietuvos" Skaitytojams.
Pereitame “Lietuvos” nu

meryje paraginome skaityto
jus, kurių prenumeratos lai
kas už laikraštį “Lietuvą” y- 
ra išsibaigęs, idant jie teiktų
si atnaujinti ją iki 15 dienai 
šio mėnesio, jeigu nori “Lie
tuvą” ir toliaus gauti. Di
dumą tą musų paraginimą 
išginto ir prisiuntė prenume
ratą kas už metą, kas už pus
metį, pagal savo išsigalėjimą; 
kiti-gi dėl tūlų priežasčių ne
galėdami dabar u&imokėti 
prašėsi tūlą laiką Įialaukti. 
Vienok likosi dar keletas to
kių, kurie nė prenumeratos, 
nė atsakymo ant musų atsi
liepimo nedavė. Galbūt kad 
jie to musų paraginimo neuž- 
tėmyjo. — Todėl dar sykį jį 
paantriname: “Skaitytojai! 
kurių prenumeratos laikaš už 
laikraštį “Lietpvą” yra išsi
baigęs, busite malonus atnau
jinti ją iki 20 dienai šio mė
nesio. Kas dėl kokios nors 
priežasties dabar neišsigali 
užsimokėti-, teiksis tuo jaus 
duoti mums žinę, o mes tūlą 
laiką palūkėsime. Kas iki 20 
dienai šio mėnesio neužsimo- 
kės ir neatsilieps,tam busime 
priversti “Lietuvą” sulaiky
ti. Taigi paaiskubinkike.

A.O16ew8ki8, Išleistojas.

Dabartine Pinigu Preke, 
Iki 500 rubliu, rubii* po....................
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. .52fc 
Vir«x 1000 rubliu, rubli* po. '“2 

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
30c. ant paeito kantu.

Jei noriu kad pinigai greitai suvalkn- 
čiiotu Ir niekur nežutu, tai *lu*klU per 
“Lietuvo*’’ redakcija.

52fc

52|c

ant

Juoaapa* K i bart, 
3231 S Morgan 8r.. Chicago, UI.

Pnjmtkau mvo draugo, Adomo tte- 
ranenau* tas kaimo Vahnratazkiu. Kai- 

pirmiau*
fyveoo Balutnorrj Ju p*U *r ku ki
lu ueikkh duuli žin* *nl adn-ao:

Petrą* Bobelį*.
717 W. Ix>mb*rd Si., Htltimor*.Md,

Pajie*xk*u MikoJo RltzuUusko, Kaa- 
DO <ub . lUaeiniu p**-> kaimo Broku, 
Jau puse metu kaip atvažiavo Amrrikoo 
Ji* pat* ar kaa kita* teiksi* duoti žine 
ant adreao:

Jurgi* Rapal*viena,
Box 331, F'rvelaod, Pa.

Pajieokau *avo brolio, Pelikso Czo- 
pu»o. Kauno gub . Salauliu t>av., Grin- 
kįsake* parap., i** miestelio Voail sake*. 
6 metai Amerikoj. Ji* pau*r k a* kita* 
teiksi* duoti žine ant adreso

Stanislova* Koleeinska*.
20 Arthur St.. Hrockton, Maa*.

Pa)tesakau savo draugo. Mairūno Vo- 
•iliaua. kur* i*x Waukeg»n‘o buvo iaze- 
1m amerikunisskun karen *u Philiplaai* 
r Kinais, ir tai tan sugryžo Chioagon.

Teakai* au mauk ui ant adraao: 
Peler Mitler, J eroms. Ana.

Pa ji vaikau Juozapo Andriukaicaio, 
Suvalkųfub . gyvenc* Kauno gub. tr 
paviete. Veliuono* vol., kaime Birbilu- 
Ji* pala ar kaa kita* teiksi* duoti žine 
ant adradu: Fr.We,

Boz 258, Eipoit, Pa.

Pajleagkau savo draugo. Juozapo 
Satropo, K*uno gub . Selanu pav., m 
miestelio Žagare*. 1808 ji* taškai tavo in 
Prusus ir dirbo Tilžėje prie liatuvi*xko* 
spaustuve* JI* pat* ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jonas Sslepa viešiu*, 
Boz 18, Poquonock, Conn.

Psjteezkome savo pusbrolio, Adomo 
Galitaucko, Jau sanial gyvsna Amerikoj. 
Turime daug svarbiu reikalu ant pra- 
neuimo: Ji* pala ar kas kita* teiksi* 
duoti žin* ant adreso:
Pranas S«>n*pa<li* ir Alena Maksztute, 

1514 Ro** avė., Scranton, Pa.

Pajiesasau lietuvaites ar latves (lais
vamanes) antapsivedimo. E*iu25 me
tu. Adresuokite: (20—3)

M Jangert.
Boz 551, Pittsburg, Pa.

Pgjtesakau Juozapo VVilimavicsiaus, 
Kauno gub . Telsziu pav., Bernatavo 
vol., kainto Paukszcziu. Jis pats ar kas 
kitę* teiksi* alsiszaukli ant adreso:

Frsnk Viltmaviczia,
Sandy Hill, N.J.

Ihz Senos Grekijos gady
nes.

Lycurgus, Spartos tie-darys,sa
vo pavaldinius vyrus padare do 
rais ir vertais už-iiikejimo Tu 
laiku ties is lobiausiu persergeda- 
yo jaunikaieziu* dalyke žudymo 
pijiegu ir vyiiszkumo. V sas svie
tas garbina Sparienu toki pasiel
gimą, bet musų sunkios iszlygos 
uždirbime szmctelio duonos pri- 
verezia mus užmuszti apie sveika
ta savo kum/ir proto. Mes ne
galime peszvesti tiek laiko ant 
gimnastikos kaip kad senu gady
nių gyventojai, vien >k turime 
vasta ant palaikymo musų kimo 
psjiegu, o tuomi vaistu yra Tri- 
nerio Gydantis Kartulis Vunas, 
(Trinei’s Elixir of Bdter Wine). 
Yra tai priimnas, bluvinsn is ir 
pastipr nanth gerymas, duodan
tis sveikata, pajiega ir valantis 
krauja. Nusilpnėjime pilvo, ke 
penų ir inkstu nėra per ji geres
nio vaisto. Yia dobtu i z grynu 
vynvuogiu ir parinkcziaus'u kai 
niniu žolelių, be jokiu kenkian 
ežiu kunui priemaiszu ir gali būti 
per dalikatniausias asabas varto
jamas. Angelica B tter Tonic y- 
ra vienat*niu vaistu ant pabudini 
mo apetito. Ant^pa 
aptiekoįe ir pss

A-hlanl Choago.

y _ *- “i pati fabri- 
kanta.^įuoz^pa Trinen, 799 So.

III. REPTILIJOS.
34. Pagal savo sudėjimą ir paviršutinį 

išveizdį reptilijos arba slankiojanti sutvėrimai 
laliai skiriasi nuo kitų gyvūnų. Teip autai 
želviai turi raginį kaip paukščio snapą, ketu
rias kojas ir kietą kaip kaulas senioką, kuria
me jie visai Įiasislepia. Driežai turi dantis 
ir kojas, bet neturi aėrdoko. Gyvatės neturi 
nė kojų, nė serdoko. Visos reptilijos deda 
kiaušinius, truputį panašius paukščių kiau
šiniams, tik jų lukštas yra kitoks: jis yra 
tamprus ir susideda iš raginės medegos.

35. Želviai. Tūli želviai gyvena ant 
sausos žemės, kiti vėl pelkėse ir, prėskuose 
vandeniuose, o dar kiti—jūrėse (pv. 144). 
Jų seniokas yra plokščias, teip kad plaukiant 
vanduo nedaro jiems didelių kliūčių. Iriasi 
jie su pagelba ilgų. irklams panašių kojų. 
Želvius gaudo ne vien dėl jų mėsos, kuri Jra 
pusėtinai skani, bet ir dėl jų serdokų, kurie 
prekystėje turi ne menką vertę.-

Gyvenanti ant sausžemio želviai turi
Pv. |M. Jūrių mev*. Pv. 137. Aibatro*.'- pv. 138. Peiik*n*« trumpas kojas ir labiau gaubtus seniokus. 

Siaurinių jtirių jmkraščiuose gyvena* 
daugybė alką (alca tania, pv. 140), o pietinių 
kraštų jūrėse ne rpažiau skaitlingi pengvinai 
(pv. 141). Nė alkos nė {lengvinai negali 
skristi, — ne dėl to. kad jų sparnai butų per 
silpni, kaip antai strusių — visai ne: jų sįiar-
nai yra labai drūti bet jie nejiaskrenda dėl Pv 144. Jūrių želvy*. pn-skų vandenių Sausžemiotei-. 
to,kad tie jų Vparnai neturi plunksnų ir juos 'l želvy*. vy«.

kurie yra tėip drūti, kad žmogus gali ant jų 
Os atsistoti visai neĮiažeisdams pasislėpusio po 

juo gyvulio. Afrikoj randami želviai turi 
kartais tris pėdas ilgio. *

‘ Prėsku vandenių želviai turi tarpinį iš- 
reizdį tarp jūrėse gyvenančių ir sausžemio

Pv. 141. Pengvina* Žel/fų.

36. Driežai. Didžiausiu šios grupos su
tvėrimu yra krokodilius (pv. 145),jis yra stip
rus ir žmonėms labai pavojingas. Daugybę 
jų galima užtikti didelėse Afrikos, Azijos ir 
Pietų Amerikos upėse. Ilgumo jie kartais 
turi 24 pėdas ir daugiau. Gyvenantis pieti
nėse Suvienytų Valstijų dalyse aligatorius 
turi iš dalies plėviuotas letenas. Jis yra gimi
ningas krokodiliams.

Pv. 134 Ža*i*. Tf Pv. 135. Gulbė
1

Pv. 133 Anty*.

aprūpintą eilėms mažu karbučių, kurie jiems 
užvaduoja dantis. Jūrių mevos (pv. 136), į 
gyvenančios paprastai jūrių f >a k Paščiuose, ir 
dideli pietinių kraštų jūrių albatrosai (pv. 
137) turi smailius snapus. Jie teipgi gali 
gerai skristi. Pelikanas (pv. 138) ir juriu 
varnas (phalacrocora.v carbo, pv. 139) turi 
letenas da geriau plėvėms aprūpintas, kadan
gi jų ne tiktai trys pryšakiniai, bet ir didysis 
užpakalinis pirštas yra plėve sujungtas.

Pv l.'tS. Jurtų varna* Pv 140. Alka.

Išnaudoja vien ant nardymoni vandeny j, teip' 
kaip antai žuvya jtanaudoja t^avo plekus.

33. Passcres arba žvirblių skyrius. — 
Į tą akyrių priguli daug y vairių veislių paukš
čių, kurie nėra nė draikančiais, nė plėvepė- 
džiais, ir susideda <lailgiausiai iš mažų, prie 
to giedančių (^aukščių.

Tūli tos rųšies paukščiai turi du pirštu 
iš pryšakio, du iš užpakalio aulenkiamus, per 
ką jie gali gerai raičiotis po medžių kamie
nus. Tokiu antai yra genys (pv. 142), kurį 
žmonėe kaltina, buk Ji® medžius gadinąs.nors 
tai yra visai priešingai, kadangi genys apsau
goja medžius nuę kirmėlių, kurios krauja sa
vo lizdus medžių žievėse. Tūli paukščiai turi 
lenktus snapus,panašius draskančių paukščių 
snapams, kaip antai skraikė (Janius). Kiti siu _ 
vėl turi dailų, ploną ir kartais ilgą snapą, su keistas sutvėrimas gyvena Syrijoj ir pieti- 
kuriuo jie gaudo inzektus. Tokiais antai yra iriuose Tarpžeminių jūrių pakraščiuose. Jis 
strazdai, volungės, lakštingalai,kalibrai, kurie ■ yra tuomi žingeidus, kad jis gali savo odos 
yra teip maži, kaip bitis, etc. Kiti vėl turi i parvą mainyti atsakančiai pagal aplinkybes, 
plačiai išžiodomą snapą, geriausiai pritaikytą Papykis ar ramumas, saules šviesa ar pauks- 
mnsulams gaudyti, kaip antai pas kregždes. Į mė turi nuolatinę ant jo įtekmę ir jo odą per

maino tai į skaisčiai žalią, tai tamsesnę. į gel
toną, rudą, juodą etc. Suvienytose Valsti
jose Amerikos, ypatingai Arizonos valstijoj 
ir Naujame Meksike gyvena heloderma su- 
spectum, vienintelis driežas, kurs turi nuodus 
ir jo įkandimas žmonėms yra pavojingas. 
Jis turi kartais daugiau negu pėdą ilgio, bet 
labai tingus sutvėrimas.

mnsulams gaudyti, kaip antai pas kregždes. 
Dar kiti turi tvirtą, storą ir trumpą snapą, su 
kuriuo jie rankioja maistui grudus. Prie to-

Pv. 142. Genys. Pv. 143. Varna.

kių galime priakaityti vyturi, naminį žvirblį, 
karaUlį (fringilla coelebs), žylę, sniegeną etc. 
Galiam* kiti turi tvirtą ir aštrų snapą, su ku
riuo jie varto žemes ir drasko maitas. To
kiais antai yra šarkos, kuosos, varnos (pv. 143) 
etc., visi gerai Lietuvoj pažįstami paukščiai.

Pv. 145. Krokodilitis.

Tarp skaitlingų driežų atmainų aky viau- 
yra kameleonas (chamaeleo, p v. 146). Šia

Pv. 147. Driežas. Jo uodega trapi 
ir greit nutruksi*.bet vietoj nutru

kusios ūmai nauja atauga.

turi gana keistas ypatybes;Sutrauka. — Paukščiai.
]. Ypatybės. -- Paukščiai turi raginius 

snapus, plunksnas, dvi koji ir du sparnu. Jie 
kiaušinius deda. .

2. Kiaušiniai susideda iš lukšto, balty
mo ir trynio. Trynyje randasi baltas taške
lis, kurį vadina gemalu, iš kurio išsivysto 
paukštytis.

3. Paukščiai iš kiaušiniu išperia vaikus; 
perėjimui reikalinga yra motįpos - paukš
čio šiluma, bet kartais kiaušinius išperia ir 
su pagelba priemoniškos šilumos, teip vadi
namuose inkubatoriuose.

4. Draskantiejie paukščiai. — Jie turi 
aštrų, kreivą snapą, aštrius ir ilgus nagus, 
ilgus ir smailius sparnus. Jie labai greitai 
skrenda.

Pv. 146. Kameleonas.
Maino savo odos

parvj.

Tūli driežai
jų uodegos yra labai trapios ir greitai nu
trūksta, nors jos per tūlą laiką pasilieka da 
gyvos ir šokinėja. Vietoj nutrukusios uodegos 
į visai trumpą laiką atauga driežams nauja, 
lygiai tokia pat, uodega. Tai gi tame atvėju- 
je driežai yra daug laimingesni už žmones, 
kadangi žmogui, jeigu per nelaimę reikia ko
kį sąnarį — ranką ar koją — nupiauti, tai 
vietoj nupiauto sąnario naujas jau neatauga.

(Toliaus bu* ) x



į Sztai Mes Pasiruosze Su
A. SZIL1NGIS

Lietuviszkas pardavė
jas No. 14.

Ateikite atlankyt 
mane.

Naujais Ceikiais ir Szilkais, Naujais Mo 
toru Siutais Sijonais Naujais Drabu

žiais dėl vyru ir vaiku, Naujais 
Karpetais ir lialdais,

Dovanos prie pirkiniu.
HiBji Celkiti Ir Szilkai.

' Parvuoti Celkiai.
, Vilnoniai maiMvti seržai, melroae. 

pa r v uoli plaids ir granatai, visi 40 co-
( liu ploczio. kitur parduo-
į darni po 50c jardas, da- 1
, bar pasirinkit po..............

i 200 stukiu labai puikiu tikrai ‘ vilno
niu granatu, melrvau, parvuotu tvil-

1 liu, nauju plaidu ir paprastu parvu 
, cheviotu, paprasta preke m

75c. plotis 45 coliai, mm 11A 
> dabar po....................

Grynai vilnoniai crepe cloth. ettami-
• nes, crepe, egyptas. prunelas.poplins,
, melrose, batistai ir labai m™

naszus whipecorday viso- ■ $8^^ 
kiu parvu, visur po *1, po * ilu

si isz juodu clay worstedu. importuo
tu langnotu seržu, margai druožlėtu 
ir plakuotu vrorsledu ir visuomet po
pui lariszk u kreidinio gatundochevio- 
tu, visi padaryti pagal naujausia mi- 
litariszkaar dvisegine mada, pamusz' 
ti geriausiu ilalijoniszku audimu ar 
pnncesiniaisseržais, kuone begalinia
me daugume gtk 5 
5tair.vb.udel I | 1 I II 1 
pasirinkimo po mH |

darbo, patogiai A
stovinti, vertes

fe

Vailes ettaniues ir tvine cloths.
Naujas ir didelis surinkimas vafliu, 

ettaninu ir tvine audimu, nauju par
vu ir atszviesiu. didžiausias surinki
mas vakarinėje dalyje, ypatingai 
*1.30 vade juodi ir J
melyn: 45 coliu plo- I fili
ežio, po........ ........V V
Bailkvilnonei c repe de chines, laus- 
down. momio audimai, basket audi
mai ir grynai vilnoniai finestas,dide- 
lis surinkimas dėl jfk 4 
pasirinkimo. Ii 50 1 I II 1
gatunkas, po............|

i Juodi ntaehair reikią!.
i ' Machair-1-paprasta parva.szilkiniai 

ir vilnoniai maiszyti mochair. mėly
ni, juodi ir balti.

, paprasta preke 73c ga- 
lunkas, po.......................

Machai—Sicilijiszkas mochair, juo
das ir baltas. 52 coliu ploczio, papras
tas *1.00 gatunkas, 
per šita iszpardavima 
P®............. .....................

Palaidiniai nauji siutai$10. 
Jie yra grynai vilnoniu broad čiulbu, 
gražiu venelian, knaueziniu seržu ir 
homespu n, su naujos mados bliuzine 
jake, graziųnti kengemis ir pelerino
mis. sijonai naujos mecainio* mados 
su pamuszalu arba nauju antlaidžiu, 
viaokiuparvu.vi- d

Utdziu.ierUr 11 I | II I 
tesD15.00, tik ,A| Ui V V

Komode padaryta isz vieno aržuolo, 
keturios dideles sziuplsdos. dvi ma
žesnes virszuje, sali puotas stiklas ir 
karbuolos graznos, )>apraala preke 

=---$12.50
Sofos apmušalus geriausiu ve- 

louru, pilnas ii-eit gg$5.00
Sofos, apmusztos geriausiu ve- 

louru, visokiu 
vėliausiu parvu,

Lova visiszkai naujo modelio, enu- 
meliuota mėlynai ar alyviniai. Vieno 
mtsingio antgaliai. tam tyczia 
stori siūleliai m ^8^8$5.00

viena isz 
turguje.
visokiu

75c
chiErh..j uodas, mėlynas ir baltas, 54
coliuploczio, S1.50' d& $1.00

Po D15.00 mes turime dideli surinki
mą naujų pavasariniu drabužiu. Tarp 
szito skyriaus yra tūli gražus parvo- 
misdruožleti ir szlakuoti worsledai, 
dailus paprastai juodi ir mėlyni siu
tai, drabužiniai sztorai gauna po *18 
ir po *20 00. už g 
szttuossiutus.czio-^P | f|||
nai tiktai...............WlV VU

Lova, 
kiaušiu 
galiai, 
parvų, vertes to 00. 
tik............................

$5.00 
geriausiu ir pui- 
misinginiai ant- 

$3.98
Rasztuoti brusaelmiai rui miniai 

kaurai, dydis 9 per 10) pėdu, kran
tai apausti grynai_ vdnontu^ vir- 
szum, paprasta . '
preke Dltf.00 I
dabar.......... ........ i

Purvuoti szilkai.
<3, Taffetas—vieno sxilko taffetiniai 

szilkai, paprasti ir par-
j įį. vuoli msztai. dryžuoti. pa-^V^$ M 

prastas 75c gatunkas, po -

$.5 nioteri.azki parodiniai sijo
nai. |M> isz grynai vilnoniu
broad audimu ir kriaueziniu seržu. 
paAuszti geriausiu perkaliniu, nauja 
sumecziotaapaczia, grazninti trimis 
eilems szilKinio sa
tino apvadu, vertaUT "8 LĄ Vf 
♦5 90, tik........

Taffetas— tikro szilko taffetai, viso* 
kiu parvu. paprastas 
*1.25 gatunkas. per szita 
iszpardavdha tik.,.,. -V

Taffetas—vieno szifko taffetai. tam
siu parvu. kaip tik tinka 
dėl szendteniniu jeaiu, M
*1.50 gatunkas, po............

to.00 Moteriszki vaikszcziotini si
jonai, $4 98 — grynai vilnonių broad 
clothu ir melionu, su naujos mados 
užpakaliu, si jonai-apsciiai gražinti 
apvadais ir npuiraTs kriaAicziszko

Nauji vyra ir vaiku drabužiai 
NaujausHr inandingiaust pa 

< vasariniai siutai dėl vyru 
po $10.00.

Mes turime gatunka siutu, kurtu *1- 
li drabužiu sztorai neparduota pi
giau kaip *15.00. Tarp tu yra geriau*-,

Kis negavo Kataliogo.
Vasario 24. 1903, visiems 

“Lietuvos” skaitytojams iš
siuntinėjome kataliogus kny
gų ir kitokių daiktų, kurie 
paa mus yra gaunami. Jeigu 
kafc nors tų kataliogų negavo, 
teiksis atsišaukti, o mes pa
siųsime) antru žygiu. Kiek
vienam pasiųsime dykai savo 
kataliogus, kas tik prisius 
mums savo adresą.
A.Olšewskis, ‘-Lietuvos”

išleistojas.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
Ar reikalau|l turttl gera laikrettlĮ,tatelugelį, žiedą, lalkredj, armoniką, skrlgką, rate* 
mą mallnuką Ir viMkią kitą auksinių ir sidabriniu daiktą Tą viską galite gauti dide
liam pasirinkime pas mus Visus daiktus ilsiunčiame i visas Amerikos miestus Ir 
miestelius savo kaltais. Mus prekės visada mažesnes ant 25% už kitu. Toip-gl dėl 
guodotlnu Draugysčių padirbamo ženklelius, (Špilkas) goMtis Ir tt., darbą atliekam 
greitai Ir gražiai. Kiekvienam prisiunčiam DYKAI mus dldolj KATALIOGA su 164 pus
lapiais. kas tikta prisiąs savo adresą Ir už 5 centus marką, dbi apmoksimo 
pačto kaitą. Adresuokite teip:

DAMIJONAITIS & CO.,
3111 80. HAL8TED 8T., CHICAGO, 1LL.

Mano nptiekuje rendaal GERIAUSI LIETUVIHZKI DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingu ir užsisenejusiu ligas

P RAS KAZIAUCRAS JBUTKeVlCZIA 
tpeotall.la. moterų ir valku Ilgu. Priimu ligoniu, kaadirn nuo t iki S Vai. P<> pietų. P*, muite gan
di*: Tikra. Palaugo. Trvla.dvvt u.rv. Au.tro Uromo H.l.aina gidanti k'»oll aluU. ir plaur.iu 
gvdima Ateikite ar ras.yklte lietuvi..kai ant ndrou: APTIKKA NAGIS1KO FORMACIJOS.

D. GIACZO,
4556 S. Ashland Avė. terp 45 ir 46-toa ui. Clile.go. IU.

FOTOGRAFIJOS.
Mano futografiszka galerija intaisyta su naujausiais iszradimo a|>ara- 

tais, kasztuojaucziais *700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo iiahha ovakan- 
tvoju, o jeigu kam nors mano darbiu nesidabolu, tai p’nigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimu veooiiu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniemjiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur Beeisite.

J. P. RiishinskiDs lletuvIszkaH foto^nifas, 
3113 So. lorguSt., Cbicago III. 1 blokasinoo llttoviszkos btznyczlos.

Linksma bus tavo namuose,
__l.l.u „naimpk.k vi—HM ii nm.u Iii,MM SIl'M,,'

jo ernjjtl. 
mokVs ant

kr. j| uu.Hh i)*i itgiRir. ju tml^J t. grali ta 
»■ Virt IUD UM-lKaliju. ka immaij.llA
draugv gauto itaniu .araAu Ji* gali buli var- 
l»jama« b*»aj#u>X. iSkaku*. gte.tuiuiuku

li*>h)a 
► kalt

HFG. CO., 29 Beetau St., P. 0. Boi 1179, Bei York. Dept. 9

) h D-ras A. L. Graiczunas,
107 W. IM-thBt.. Chicago^ III.

Gydo v mokas ligas be'skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augucziaus i<deto adresu,

Daagiaa kaip 
30 metas Isimcgistas! 

Dr. RKHTERO

Ner^nyaj«oketrt©LdoleH

State Medical Dispensary, 1
66 E. Vau Burei! Street,

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejnsiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

r

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kągallma apgailestauti tai tą. 

kurs vaikbčioja diena po dienai žino
dama esąs kaltu papĮldymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad joapsėjimai 
{■asakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
kų.

Mes matoma dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė inekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio, Kaip tolį tu esi ant tu 
kelio, žinai, bet kafla dasieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančiua 
vilties, nykstančios laimėt, ir žiūrite 
ant tamsius ateities, neturinčios vy- 
riikos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo |r gerus rodoa ir 
tuojaus j teikusi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės 1 vieša vėl 
giedrai tau iviesli, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiamas.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie maigales ir nusdpuėjusias y pa
tas. Laimė ir moterių paguodimė yra 
tik dėl tvirtų, pilna! galinčių irmag- 
netiikų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilytėjiaias perbėga su e- 
nergija ir gyvd jausmu. Jieikok vis-

šyk. Tavo gromatos bus užlaikytos .' nerviško, ųrinarilko ar lytiško silpnu- 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie- mo ar su^zimmo? Ar kiekvienam 
kas kitas nežinos kad rašei Ir ką rašei, atsitikime esi lygus pareikalavime? 
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 
pisakysime‘ką turi daryti. Mes netik galybė Ir veikmė nupuolėžemiau laip- 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
dar padėsime tau jas užmiršti. lingumas kankina, ar silpnumai ati-

. . u _____ traukia nuo linksmumo ir galingu-
Ligst pilnai išgydytos tuojaus it taslios m< ? Af turf iilpoui (okrtaa <uju, 

pranyksta. ‘ dinančią pūslę? Ar turi Uokų norą
šlapintieei? Ar pradėjimas ir baigi- 

\ mas Šlapinimosi eina su dideliu sun-
Speci jai iškas prakalbėjimas į kurnu? -Jeigu teip, tai ateik peršna- 

kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbų. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 

į speci jališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražTnsime tau sveikatą.

$11.751- - - - - - - - - - - - - -■ ■ ■ ■ SICdOLH ISHALF.Rnn.tabdo galvo* aka«4»-
•^linini ru.minim Įlaa 10 po**Rašaluoti bru^seltniai ruimhnai 

kaurai, didumas 9 per 12 pėdu. (»ada- g 
ryti isž gerinusiu brusseliniu karpeiu Tt 
ir apvadai pritai-^K A A M* 
kinti. gatunkas^|X į

pu............^|*fa f U g
Pliusziniai kaurai, didumas 9 per 

12 pėdu, daryli A. Smilho Car(«tu 
komunijos, žinomi kaipo geriausi ir 
gražiausi kaurai. geras gatunkas, 

“■-■$22.50 IIILLE'S FOTOGRAFAS,
34A2 B. HAktoted BL

“ANKEH”«iUii,b>
PAIN EKPELLER.

RlKumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos,
Sirenų Skaudėjimo Ir tt

it Witokiu Rh»utn»Usxku 
sliadtjlma.

KLEIN BROS,
! -795-805 S° HALSTED St_1

COR CflNALPOOT -AVĖ

Aukos ant Kankiutinlu.
L-M. KazunasS.L.A 23 Kuopos She- 

nandoah, Pa............................7.25
J.-Naujokas nuo prakalbu Dr. Žel

vienės, New Yorke..............3.07
C.W. C vsacks, Gvynn. Ark................25
Surinkti “Vienybes” redakcijos. .101.08

Buvo 280 38
Šukiu 401 03

Draugyscziu Reikalai 
-M

Cbicago. Apveizdos Dievo parapija 
turės savoi metini mitinga nedelioj, 22 
Kdvo, tuojaus po sumai, bažnytinėje sa
lėje, ant kurio bus dapildytas Komitetas, 
ir apsvarstyti kiti svarbus reikalai. To
dėl visi’parapijonsi privalo būti.

Kup. Klebonas E. Slefanaviczia 
ir Komitetas.

Pirmyn Socialistai!
Chšcage. Svarbus koncertas masko- 

iiszkoje kalboje, parengus maskoliszku 
*revoliucijonieriu su pagelba Chicagos 
socialistu, bussubatoj, 14 Kovo, prasi
dės 8 vai vakare, Ru^hl’s saleje, 220 W. 
12-th St. Bus dainos, dekliamacijos 
ir prakalbos, kuriose isįrodys visas nedo
rybes maskoiiszkos maldžios. Todėl 
kvieczia ir lietuvius atsilankyti. In- 
ženga 15Č. - . Į

Teipgi ketverge, 26 Kovo, 8 vai. vaka-1 
re, bus didelis susiritjkimas Chicagos 
socialisto didžiausiojesaleje Auditorium 
kerte Wabash ir Congress ui. Tenai 
kalbės Molher Jones,Falher McGrady ir 
Eugene V. Debs Kiekvienas datbinin- 

I kas privalo szi susirinkimą aplankyti ir 
pasiklausyti garsiausiu'socialistu parti-| 
jos kalbėtoją) Inženga25c., 50c. irti. ' 
T 1 K. Rutkus. i

Aukos besimokiuaneziai jaunuo
menei. 

“AUSZRO8 Dr-tes” fondas.
L M Kazunas S.L A.23 Kuopos She- 

nandoah. Pa..........................7.25
J. Naujokas nuo prakalbu Dr. Vel- 

vienes, New Yorke..........3.07
Surinkta “Vienybes“ redakcijos. ..11.02 
Surinkta “Vienybes” redakcijas ant 
Freedom ir pavestos Auszros Dr-tei56.16 
“Lietuvos“ redakcijos surinktos 

ant Freedom............
Buvo

■i • Sakiu

.19.55. 
182.46 
279.51

Reikalingas ^•Lietuvos” 
spaustuve 

tuojaus. Mokestis 40c. nuo 1000 m.

Reikalingas gerasdarbininkas kož- 
name mieste ir mieseziukije, gera už
mokestis. Raszykite greitai ant adreso:

A d vertis! n g Su ply Co., 
P.O. Box 399, Brockton, Mass.

(13-3)

Reikalinga mergina prie namu darbo 
in privatiszka sz.eimyna. Atsiszaukti 
pas: Vincentas Ažukas,

3329 Auburn avė., Chicago, III.

VARGAMISTRA, lietuvys gerai 
mokantis savo amata, neseniai pribuvęs 
isz Lietuvos pajieszko vietos prie lietu- 
viszkos ar lenkiszkos parapijos.

,i -. B. Janužiaski,
, i 4533 S. Paulina St., Chicago, III.
, (20—3)
i 1 Reikalingas lietuvys pas duonkepi 
' hzvažiojimui duonos. Gera užmokestis.
- Alsiszaukite pas:

Jos. Krzyczkowski,
2928 29-lh St., Chicago,III. 

terp Throop ir Poplar,

zeceris

82.00

^ptiekorius *rba j

F. AL Rfclter & Co.
215 Peart Street.

Ncw York.

AR SLENKA PLAUKAI

$7.50 DYKAI!

uisikiai. teip kaip
SIOO matiinake. _______________________ __
Šiauliai vaikas gali ant jos druknot! JI parsi
duoda nuo 115.00 Iki Isn.on. Mh nupirkom* isz 
vi*n<« n u si ha u km t.v justos firmos M massluukes 
Ir pardavinesime savo koštumerlams ut

Puse prekes $7.50
Perkant ezita mai/muk? nuo mus uiezedvnat 
matu u tini |7 50 SziU pi*ke bu« Ii k Ui Ui 18 
d. Kero. Viii orderiai tari bet priaiaeti

priesz 24 diena Kovo.
siskubinkiu-su savu orderiu jeigu norite u keže 
dyti 50 ir turėti puikia maszinukia

Naujas Apgarsinimas
TAUT1ECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galitegaut visko, kaipo tai: dziegorehu 
kokiu tik ant svieto randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk* 
siniu žiedu, szpilku, kompasu, koleziku, 
visokiu muzikalfszku instrumentu, ar
monikų ireilinderei dėl grajinamu ma- 
szinukiu Maszinukes dėl raszymo aro
matu- Monu knyga ir visokios prietaiso* 
darymui aztuku Istoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj Pui
kiu maldaknygių: dideliu ir mažu ir vi
sokiu abrozeliu. Puikiu popiern groma- 
toms su pavinezevonems ir kvietKoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigtu prisius
ite užc marke ir gausite katalioga, ku
riame ra«ite apraszyma visu neigtu ir ju- 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

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

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikels iu Chicagos 

l. in Scranton, Pa. po ur,

421 Peu. tie., Scruloi, Pl

ko tvirto)* nezlaptvj*. L'** tai Itetavtal, karta 
Ūktai ralkalaaU daktartaakoa vaealbo*. tarai

Ltetavisi. norintieji* esatį .pagelba par gro-

DAILU IRCZYST* VEIDĄ
HMO rutifita. init

Tikrai lietnviszka krautuve 
VALGOMU DAIKTU.

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

JONAS VALAU8KA8, 
19Cfom 81-, Boa ton, Maam.

Cbicago. Tėvynės MyL Dr-tes kuopa, 
|urts susirinkimą, nedelioj 15 d. Kovo 
i vai. po pieta, Iv aszkevicziaus saleje. 
8201 Auburn avė., ant kurio visus T.M. 
l>r-tes sąnarius ir noripezius prisiraszyti 
užttvieczjam. T.M.l’. 36-tos Kuopos

Komitetas.

PIGIAI ant pardavimo gera buezer- 
ae ir groeerne lietuviu apgyventoje vie
toje. biznis jau nuo seniai iszdirbtas, tu
rintis savo kostumerius. Priežastis par
davimo—liga. Dasižipokite “Lietuvos” 
redakcijoj. (20—3)

( Pigiai ant pardavimo gera buezerne ir 
ir groaerne vietoje lietuviu apgyventoje, 
biznis nuo seniai iszdirbtas Atsiszau- 
kite pas: Kaz. Palszi.
1303 Wentworth avė., Chicago

;»-3) Heights, III.

Gromatoms 
_ popieros su

\ konvertais isz
\ drukuotaistn-
y vo locnu ad- 
/ resu ant kam-

pelio 30c tu- 
■g- \ žinąs. Kaiš

ys liogas Vil-
\< j niaus knygų

spaustu dykai. G. Baronas,
148 — 23 rd St.,

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

pertais gromaloms popieru, 1 tuzinas už 
25c, 5 tuzinai už *1.00. Popieros nu auk
suotais k rasztai.*, atidaromoms kviet
koms vienas už 15c. 2 už 25. Abrozeliai 
in knygas su szilkiniais rūbais, 1 už 15c., 
2 už 25c. Gražios pavineziavoniu kor
tos su szilkiniais krasztais 1 už 15c., 2ui 
25 c., ir 1 už 10c., 3 už 25c.

Adresuokite teip:
V. Varneckis,

BoxllD, Brockton, Mass.
(20-3)

Popieros Dykai.
Gražiausios ant svieto gromatoms po- 

pieftK, su gražioms net isz Paryžiaus 
kvietkoms, dainoms, pasveikinimais ir 
paveikslais parsiduoda labai pigiai. Tu
zinas popieru su kepertais 25c. 6 tuzinai 
už 11.00. Pinigus žemiaus vieno dole
rio galite prisiųsti paczto markėmis. A- 
gentai ant ju daro gera uždarbi. Adr.:

W. l'KMAN,
Box 14, Bt*. W. Brooklyn, N. Y.

(18-3)

8.8. P^,.W.į

LIETUVISZKA BANKA,
INSTEIGTA 1888m. .

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

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

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

nakoti (peczeti) su jo vardu ir pravarde 
.. —Ina popieru.

W. J. PETKON, 
303 N. Malu S L, Brockton.Masa.

BIBLIJA.
Lietuviszka Biblija, vokiszkoms litą 

roms, drūtais apdarais su prisiuntimu 
•3 00. Abrozai Philadalelphijosskerdy
nes po 30c. Adresuokite:

J. PETRIKIS,
1314 Rotu* avė., Scranton. Pa.

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

ineziavonems gromatoms Popieru, dru 
kuojamu Maszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas Ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szi f kurtes? Raszyk o 
gausi prekes am visu laivu.

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

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko lik reikalauji raszyk Inde- 
da masuž 2c. marke ir gauai atsakyma.

Adresuok. .
A. OL8ZEW8KJ.

924 33-rd Bt. Chicagro III.
Bub Sta. 60.

S s ■ c

PLAUKAI?
ANTPLL 

UŽŽELTU.
Kurie nori iSzsigydjrti ir praazalioti li

gas, tegul kreipiasi prie Eurupetszke 
Pro f. ir Dr. BRUNDZos. o su kūno re 
da tukstancziai ligoniu trumpame laike 
paaigrlbo vien tik pagal jo metode irby- 
geniszka užsilaikymą ir lt.

Klausentt rodoa per gremžtas 
suokite teip:

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

adre-

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezems po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigargi, szalcziausiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
ssviestausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporlo. Atvažiavę tat kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Hu guodone, ’

Petras Sulakta, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tel. Root 21.

TEMYKIT! DEL VISOKIU PRO- 
VU.

Fcbruary 10. 1903.
Circuit court *Bur<*an County Prince- 

ton.Ul., prie Judge Brown advokatai W. 
D. Elmer, D.Betasco1 ir Jonas Možeiko 
iszprovojo 4.000 (keturis tukstanezius 
dol.) Petrui Dlelies už nulaužima kojos 
anglekasyklese Marquette Coal Co. Pet
ras Dielies vėlina visiem turintiem ko
kias provas, kurie nori nori gauti atly
ginime už savo skriaudas, galit. atsi- 
azaukti prie advokatu yrCounselors W. 
D. Elmer, D. Belasco ir Jonas Možeiko. 
611 8. Union St., ant kampo 17 ui., Chl- 
cago, III.

PikninkaniH dariaa.
Ant ateinaaczlo pavasario bus pareng

tas puikus pikninkams daržas. užimantis 
40 lotu, visas elektra apszviestas; didele 
szokiams platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarstand, bow- 
ling alley ir daugybe kitu'zabovu. Isz 
4iso Chicagos miesto galima prlvažluo 
elevatorium arba 63 streetkariais už 5c 
Draugystes gali gauti savo [pikninkams 
szi narža pigiau kaip visur. Atsiszauk- 
kitę pas (24—4)

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

Gera proga.
Kas nori važiuoti in kraju, o netur už

tektinai pinigu ant azlfkortes,arba neno
ri mokėti už Szi f korte, gali parvažiuoti 
su labai mažgis kasztais gerai ir greitai. 
Raszykite o gausite informacija.

F. J. Mackeviosia,
83 Endicott St., Boston. Mase.

(13-3)

pus-amžinius vyras.
Ar pats esi apkrautas nereikalin

gais apsunkinimais? Ar užgavo lavj 
kvailumai, persižagimal. išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti npolalai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis. neparankus, kankinan
tis? Ar pusi* pr>e mažiausio susijudi
nimo duoda aura nusi&lapimmo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus? < 
Ar esi daug mai užpiktiaantis ar nė ' 
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir |>rutą su savim? Ar juos 
visados gali j«aiauktie aut pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokiu amžiaus turėtų buli? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; me* 
esame specijalislai vyriokų ligų, mes 
iLgydome tokias ligas, kokias kiti t'k 
mėgina praktiką daryti.

inev*U, bet jeigu uegzh ateiti, tai rs-

Specijališkas prikalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų stbtema yra atsakan
čiam kii)>rur.e? Ar esi iiuosas nuo

hmu ir naudokis iŠ Kžekvieima links
mumo progos.

Jei reikalauji p*geibo*, mes esame 
ant to Idant gelbėti: r Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus paimti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Mes

Mes gydome visas specijališ
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų iityri- 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
pnvatiškų irypatjškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- 
atėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčiu užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių n u bėgimų, 
genitounnariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dahs, netinkančias apsivedimui.

Pirm A R Aliu DvIfAi Draugiszkas pasiszrekejimas ar susiraszymas nieko 
111111(1 RvUfl. vjKttl. nekasztuos. o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispertsai*
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BŪREN ui,
Inejltnas per OO E. Votį Buren Street.

Ar žinote Lietuviai?
JUOZAS eilASSA

.užtaiko geriausia 8aHuną visam E St. 
!x>uts'e, kur irehte rauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos kliaaoa

Teipgi siunczia pinigus in visas dalis 
svieto, parduoda szifkortes ant visu linl- 
i u. pigiai Ir greitai Todėl kokiame rsi- 

ale kreipkite* tik pas savo tautieti,
J. CHAHNA.

548 N. 3rd St., E. Bt-Loala, III.

SERGANTIEMS
GvarantsoĮsma pilna iszgydyma.

I
Pstekmingiauslai gydau vfooklaa paulentsa 
Ir pavitsainv* ll*as. kaip antai liaaa azirdlea, 
plaucalu. ink.tu. pilvo., galvon akaudeiimua. 
silpna atminti, dvasink* nu.ilpima. lytUikaa 
silpnybe*, aalelyuma. tutiiuni*. veti. blykaile 
p*a moterį., kraujavimanr n., nervu liga*, po
dagra. reumatuma du.mltna. paralyžių ir it. 
Pra.aslinu gunil*. gydau gimdymo ligsa. vi
sokiu* sutinimus e*e. Nervl.aka. liga, gydau 
au pagelba geriaa.iu eluktruzku prietaisu.

I.ytlaakvs daliu lietus 
istgvdau per kala ir «ti«nu. kraujo už- 

nuodyjimus. odos Ilga*, temetu liegima, žaii- 
das gerkle) Ir burnoj, mayj. akyse ir ausyse, 
netekimą vyrilkumo, lytyiu nusilpnėjimą iru. 
gydau kuopasekmingiabstai ir gvnran- 
tiiojti Pilna isz<M<yrna Chro* 
nlsakoa liioa yra mano apačia* 
H ltkUmli. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo- 
dugnus Lstegzaminavlmas ligonio ir jo iszgy- 
d y mas— tai yra mano pnderyite.

DR. LANDĖS
Szpitollni* specialistas.

1*4 E. 2 4-1 a ui., kampai Lezington *•«., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto ik1 8 vakare. Nedėtiems 
nuo 8 ryto ik| S po pietų.

Negalinti asablszkal atsilankyti, gali para- 
szytl lalsika; būtinai reikalaujame pacljeuio 
inažtikejlmo.

Stneku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post G radus te Unlversity 
Hospltal. Direktorių* Medlclnlsako Instituto.

; Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve.
Guodotinoms tautrazkotn* ir baž

nytinėms Drangystems uždirba:- 
Karosas, AmerikoninzKas 
We1iawa*, Szarpan. Juos
tas, Kukardan. Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszaiku 
parėdus.

GandcMimems Kunigams Hzdie* 
ba: Kapas. Arnotas. Ilalmsti- 
kna, Albas. Stulas ir« »usbaf- 
nvtimus parėdus. Visokį dari** at
lieka artistisakai in laika.

Norėdam i* ^uolotino* Dr te*, 
arba guodotiai Kunigai, kad Jusa

darius butu priderancaiai atliktas ir tuom susrelpti sa«o tautelę, paveskite ji tikrai 
lietuwai Uai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Iii Vision St, Chicago. 111.

Deimanto Elektrikos Kryžius■
Ji* teipgi vadinama* U ni

to Kryžiumi. lžra*ta* Auitrijo- 
je prie*keletą im tų ir tuojau* 
lapo vartojama* Pru»uo*e. 
I>rancualjoje. Skandinavijoje 
Ir kitose Europo* vieėpalyUte
ne kaipo vaistas nuo rvumat la
mo ir kitokių ligų. 

Deimanto elektrUkas kry
žius gydo: reumatizmą, neit 

t raįgiją. kryžiau* skaudėjimą. 
Į vidurių *kaudėjimus. >ilnnu- 
I mą. nervifkumą. nemigą, hvs- 
! terita. paralyžių, epilepsiją. 

apopkk*t)f. dusulį, trukumą 
I proto, nuomlrinl. užkrėtimą 
! kraujo, netlebfioUmą. »tok ą 
| apetito ir vidurių Mcaudėjimn*. 

le-ngvuma pajaučia po ke- 
I lių adynų. kartais po kelių die- 
. nu. Sai kryžių privalo 
| nešioti dieną Ir naktį snt Zilki- 
I nio šniūrelio užsikabinę* ant 
| kaklo teip. kad kryžini k sentų 
Į sulyg duobutė* po’ krutinę at- 
| grąžtas mėlynąjį- puse į kūną. ____ __________ _______ _ ___________
IV1 LA. Ltepo* M įsos. Guodottns Penel— čia pritdunėlame Jomis *5.00 ant p*ta-

Klųele ktriskų krežiu. Pirmiau* gautieji* krežiai gvdostebukhngai. Meldžiame Ūuos prisiūti s jo- reieisuaiaL StfSRYS UKNEDIKTINKOS. KM’Douphine ,t . Orieana, La. *

F.PBradchulis
Attonej and Connselor.at Lai.

Ch&mber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Oorner LnSslle A Wa4hington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wieaintolis lietuvrys advrokvtaa, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provru kaip civriltazkM teip ir 
kriminaliazku irisuose suduota.
Res. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Panai 484.

s7 f i

Prie? ua.lkabinim* Ir po nM- 
kabinimui >yk( ant dieno* reik U 
aryžlų įmerkti į va>aro*Uų ac*a 
ant poro* minutė.. Vaikų kryktas 
reikia merkti į silpnesnį acta.

Prekė Mo knaiau* »100. Stata 
tim<' kaitų, Suvtanyto*e Val.tijaa* 

■ ir Kanadoje me* paly* apmokama 
Gvarantuojame kad lis knatus yra 
geresniu vautu ui elektriiks dir
žą. kur* nuo 1»--J0*vkių yra brata 
resni*. Gerranlo vaisto už Ii kre
žių nėra. todėl jis privalo rastis 
kieki lenuose namuose, na* ktafc-

Prl.i^ak S1.00 per espreu si 
paJtn Money Orderi, arija n-gte 
truotoje gromatoje. o n>e» prt.iūal 
m* l>-imanto Elektritka Krytie 
DYKAI. S kryžius gauai ui S6

Tukatanėiu. padėkavon ly ga*- 
name nuo ypatų iHalgTdiiu.lt, ta 
pagelba Jio krytiaua. Žemiau* pa
talpiname viena Ii tokių padėka- 
vonių: -

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
306 MILVAUKEE AVĖ., Dop’t 27: CHICAGO, ILL

Dyku pri 
siusime 
ktinim ant 
pareikala
vimo mueu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

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

Adresuokite teip:
Kelpscb 4 Co. ’ 74 Centre St., Chicago, IU.

Buce, to Kelpacb, Nore ik o & Co.

Kauno gub. Szaulla pavietą

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima iaz kiekvienos 

aptiekoe.

723 W. 18th Street 
Nuo 8toa iki 12toa ryto.

LIET UWIUx.DA.KT ARAS

M AR J A DOVVIATT

iHalgTdiiu.lt
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