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Politiszkos žinios.
Afrika.

Apie europieczių veikalus 
gilumoj Afrikos kontinento 
pareina vėl žinios, kurioms 
sunku butų įtikėti, jėigu jos 
nepaeitų isz pilnai įsitikimų 
šlaitinių. Jau 1892 metuose 
vienas prie kariaunoj ta niau
jantis anglisikas gydytojas 
Panninter buvo apskelbęs, 
ka<j icivilizuotos ir kitas szalis 
becivilizuojanciios Europos 
valdžios su laisva Koųgoviesz- 
patyste. lygiai kaip Ir su vi-

• sos vidurinės Afrikos gyven
tojais apsieina juo bjiaiuriau-

• riu budu, kad jos d^Įei savo 
pasi pelną vimomierių Smaugia 
ir naikina nuožmius , Afrikos 
gyventojus^ ir nuo to laiko 
panaszus skundai ir protestai 
priesz Europos valdžias nesi
liovė, nors Anglija ir Belgija 
yvairiais budais stengėsi tuos 
užmetinėjimus užginciyti. 
Dabar vienog Londone pasi
rodė dvi knygutės, vj 
raszyti Morelio po a 
„Vakarų Afrikos dalyku-’ ir 
Bourneau: „Civiųiavimas
vieszpatystės Kongo 
remdams ant szių brosziurų 
žinomas angliszkas publicis
tas Stead patalpino laikrasz- 
tyj Review of Revię^s keletą 
straipsnių, kuriuose aiszkiau- 
šioj sz viešoj persta to 

, cijiszkus Europos 1
vidurinėj Afrikoj. Anot jo, 
toje laisvoj vieszpatystėj Kon
go neperskiriamai vieszpatau- 
ja dvejone * 3jas valdymo: 
botagas, „urs turi pertikrinti 
juodveidį, kad jis turi klau
syti ir dirbti viską aįnt euro
pieczių naudos be jokios už- 
mokesties, ir žmogėaia, kurį 
europietis panaudoja prieszai 
juodveidį, jeigu’tas atsisako 
jam dirbti. Botagą juodvei- 
'džiams bausti dirba isz hipo
potamo odos, jis yra labai

• sukriai suvytas, todėl kietas 
kaip akmuo, o jo krasztaikaip 
peilis asztriis. Maskolijoje 
„nahaika”,palyginus su sziuo 
botagu, yra tai tik iįaislė. Po 
keleto jau kirezių nelaimin
gas juodveidis apalpsta ir ne
tenka jausmų. Vienas isz 
prieregių tokios egzekucijos 
pasakoja,kad po pirmam kir- 
ęziui tvirto sudėjimo negras 
iszdavęs baisų, szirdį dras
kantį, riksmą, po kėlių gi se- 
kanezių kirezių jis ėmęs tik 
dusliai vaitoti, o kūnas jo, 
visas kruvinas, tik meszlun- 
giszkai drebėjęs. Tais bota
gais europiecziai kapoja ne 
tiktai vyrus, bet teipjau mo
teris ir vaikus. Su pagelba 
tokip botago Belgijos randas 
pilnai apvaldęs Kongo viesz- 
patystės gyventojus teip, kad

• net be parlamento pritarimo 
renka shu ežia ir užlaiko ka
riauną. Barelis europieczių, 
susi dedantis isz nedaugiau 
per tris tukstanezius galvų, 
terorizuoja vietinių gyvento
jų skaitlių siekiantį dvyde
szimt kelis milijonus žmonių. 
Koks nore europietis oficie
ras, paveikslan, paszaukia 
pas savę kokio nore distrikto

. juodveidpu perdetinius ir 
įsako jiems, idant už tiek ir 
tiek skepetų jie pristatytų 
jam atsakantį vergų skaitlių. 
Jeigu koks perdėtinis nenori 
ant tokio įsakymo susitaikyti, 
tai įszirdęs oficieras pavaldi- 
nias sau apygardas ugnim su
degina, gyventojus iszsker- 
džia iki paskutiniam, o Jų 
turtus, ypatingai gi szlapių

. kaulus, paveržia sau. Jeigu 
koks perdėtinis isz laiko pa
mato, kad savo priesz i u balt
veidžių neįveiks, ir pasiduo
da priesz kovą, tai dėl iszven-

.jiena pa- 

.atgal vi u

Pasi-

civiliza- 
veikalus

pristatyti savo valdonams dvi
gubą vergų skaitlių. Visi to
kie po prievarta ar liuosai 
pasidavę vergai vadinami yra 
,, Ii bėrės” (liuosininkais), ne
žiūrint ant to, kad ginkluota 
sarga į baltveidžių stovykfą 
gabena juos pilnai retežiais 
apkaltus. Czipnai gi, stovyk
loj, prasideda lavinimas re
krutų su pagelba minėto bo
tago teip, kad ir nuožmiau
sias žmogus biaurėtųsi pasi
elgti su gyvuliu. Kadangi 
kiekvienas distrikto komen
dantas už kiekvieną tokiu bu
du paimtą rekrutą gauna 
penkiasdeszimtis frankų do
vanos, todėl neįstabu, kad 
valdžia Kongo vieszpatystėj 
užlaiko"dabar kariauną, susi- 
dedauezią isz 150 tukstanczių 
žmonių, formaliszkai neva 
laisvų, isztikro-gi užlaikomų 
aršiau negu vergai. Su pa
gelba tokios kariaunos, teipgi 
milicijos, kurios pusė suside
da isz žmogėdžių, Belgija val
do visą Kongo viešpatystę. 
Sztai paveikslėlis puikių civi
lizacijos darbų europieczių 
Afrikoj: Kariaunos skyrius 
įsiveržia į kokį nors apskritį, 
idant padaryti jį,, laimingu”, 
apteikti europeiška kultūra. 
Oficieras Įsako cziabuviams, 
idant jie kas san vaite prista
tytų į stovyklą tiek ir tiek 
kauezuko. Jeigu cziabuviai 
nenori duotis save tokiu.bu
du isznaudoti, tada ima jų 
keletą ir ouszaudo, o kitus po 
prievarta gena į girias kau
čiukų rinkti. Jeigu tik Be
sugrįžtų, arba per mažai kau
čiuko atgabentų, tada tai 
gentei oficieras apreiszkia ka- 
rS: J1! gyvenimai tampa ug
nim sudeginti, ryžių planta
cijos isznaikinamos, vaisiniai 
medžiai iškertami, o patįs 
žmonės iszskerdžiami be sky
riaus lyties ir amžiaus. Ka
da cziabuviai ant galo pasi-. 
duoda ir padaro su baltvei- 
džiais santaiką, tąsyk kiekvie
nas vyriszkis turi kasdien po 
ginkluoto baltveidžio sarga 
eiti į girią ir savo vieszpa- 
cziams kauezukų rinkti. Tuo 
tarpu pasilikę cziabuvių gy
venimuose kareiviai ruosziasi 
sau kaip savo namuose, juod- 
veidžių moteris ir merginas 
rokuoja savo vergėmis. Jei 
iki sanvaitės pabaigos nebus 
surinktas atsakantis kauezu
ko daugis, tada rinkėjai lie
kasi botagu nubausti, kartais 
gi oficieras įsako kuriam nors 
isz jų dešinę ranką nukirsti. 
Nukirstą ranką iszdžiovina, 
iszruko ir deda į gurbą su 
kaučiuku, kurį siunezią į pa
skirtą vietą. Ta ranka turi 
reikszti priežastį, kodėl per-; 
eitą san vai tę neužtektinai 
kauezuko surinkta. ,,Vieną 
sykį, pasakoja misijonorius 
Sjablom, suskaitėme- 16 pri
siųstų su kauezuku rankų vy
rų, moterių ir vaikų: kitą-gi 
sykį prisiųsta net 160' ran
kų!” Papildanczioji kariau
ną milicija, kurios pusė susi
deda isz kanibalų, iszplatina 
kanibalizmą (žmogėdystę) net 
tokiose apygardose, kur toks 
baisus paprotys iki sziol visai 
nebuvo žinomas. Kada 1893 
metuose vieszpatystės Kongo 
kariaunos apėmė miestą Ny- 
agve, kiekviens tarnaujantis 
milicijoj kanibalas gavo po 
vieną kritusį kovoj kareivį 
suėsti. ,,Naktį, po ištiku
sios kovos — rašo d-ras Hin- 
de — tarnaujanti milicijoj 
kanibalai rankiojo kritusių 
kovoj kareivių lavonus ir juos 
su pasigėrėjimu ėdė, apsau
godami tokiu budu balt val
džius nuo epidemijos.” „Kon
go vieszpatystėj, pasakoja

veidžių tarpi ninkystę”. Apy
gardos, kurios seniau žydėjo 
ir buvo tirsztai ciiabuvių ap
gyventos, dabar pavirto į ty
rus, teip kad apie vidurinės 
Afrikos gyventojus Mandat- 
Grancy sziteip iszsitarė: Gen
tis, kuri bėgyje trijų szimt- 
meczių vergystės ir vergų 
pirklystės galėjo užsilaikyti, 
isznyks bėgyje 50 metų vieš- 
patavimo filantropijos. Bė
gyje paskutinio deszimtme- 
czio belgai iszžudė daugiau 
j uod veidžių, negu jiortuga- 
liszki vergų prekėjai įstengė 
jų parduoti bėgyje kelių atim
tų metų. Fox Bourne savo 
knygutę užbaigia sekanezia 
pasarga :Toks sistemas vienog 
ilgai negalės užsilaikyti, jis 
istnyks. Bet imi nupuolimui 
Kongo vieszpatystės kas Eu
ropai be paliksi Milžiniszki 
plotai, apgyventi nuožmių 
bantu genezių, tarp kurių 
neapkanta priesz baltveidžius 
europieczius neiszdils per am
žių amžius, ir cziela armija 
kanibalų,kurie dabar kariau
ja baltveidžių milicijose ir 
todėl apsijmžino jau su nau- 
jagadyniszkais szaudymo gin
klais. Tuos ginklus jie savo 
laike panaudos priesz dabar
tinius savo baltveidžius val
donus! Galiaus Bourne rei
kalauja, idant kitos Europos 
vieszpatystės į tuos dalykus 
įsimaiszytų, bet kuri isz jų 
iszdrįs tai Išdaryti? Kiek
viena jų turi savo nuodėmes, 
savo aukas ir savo budelius, 
todėl jos tarp savęs stengiasi 
juo geriausiame sutikime gy
venti.

giu dalyku dalyvauti revo
liucijoje ir palaikyti vieną 
ar kitą kariaujanczią pusę.

Maskolijos užrubežinių da
lyki} ministeris pasiuntė į 
Bulgariją antrą ir gana asz- 
trų atsiliepimą ar, geriau sa
kant, įsakymą, reikalaudama, 
idant kuoveikiausiai butų 
sulaikytas siuntinėjimas bul
garų į Macedoniją ant prisi
dėjimo prie revoliucijonierių 
skyrių. Jei Bulgarija nepa
klausysianti szito įsakymo, 
tai, girdi, Maskolija turėsiu- 
ti panaudoti asztresnius žy
gius ant sulaikymo bulgarų 
nuo bėgimo į Macedoniją. 
Tuo tarpu j>asklido gandas, 
buk Maskolija, Austrija ir 
Italija padarę slaptą sutartį 
apie padalinimą europeiszkos 
Turkijos. Tas i>ats gandas 
ypacz prasiplatino tarp ang- 
lijonų, bet Anglijos randas 
tuo tarpu nemislija visai į 
tuos dalykus maiszytis iki 
laikui, |>akol kitos viešpa
tystės ne įgarsins atvirai, 
ką jos nori su Turkija daryti. 
Keletas augsztesnių politikie
rių patarė Anglijos randui, 
idant jis ankscziau, negu 
Austrija su Maskolija imsis 
už ginklų, pasirūpintų su- 
niaukti visas Europos viesz- 
l>atystes ant rodų ir }»asira- 
szymo ant deklaracijos, kad 
nė viena isz jų negeis įgyti 
sau naujų valdybų ant Bal
kanų pusaalio. Bet Anglijos 
randas tokio patarimo da ne
priėmė.

lykų perversmą. Jei dabar 
žmonės darbininkai ant apsi
gynimo organizuojasi ir sa
vo organizacijas panaudoja 
kariavimui su savo priesziais 
darbdaviais vien ant ekono- 
rniazko lauko, tai su laiku 
jie mokėH tas savo organizaci- 
jan perkeisti į tikras kariau
nas, į tvirtus revoliucijiazkus 
pulkus kovoje jau ne vien 
ant ekonomiszko, bet ir poli- 
tinzko lauko už visišką per
keitimą dabartinio vieaspaty* 
Htės ir draugijos surėdymo. 
Visi dabartiniai streikai — 
tai tik prananzai busianezios 
aštrios, gal ir kruvinos ko
vos dirbancziųjų luomų su 
draugijos parazitais; prana
šai revoliucijos, kuri be abe
jonės perkeis visą šiandykš- 
czią tvarką, įgyvendydama 
kollektivišką išdirbystės ir 
gamtiszkų Kraitinių turtųval- 
dymą vietoj dabartinės priva- 
tiškos navasties ir monopo
lių.

Inz Panevėžio, Kauno 
gub.

Gegužio 17, 18 ir 19 dienose 
(pagal seną kalendorių) atidaryt* 
bus žemdarbystės paroda, au sky
riais auginimo gyvulių ir yvairių 
rankų iszdirbimų. Ant parodos 
priimami eksponatai ne tik iš 
Lietuvos, bet ir isz kitų šalių, 
net ir iš užrubežio.. Ant paro
dos parsidivinės vieoki vietiniai 
Uždirbimai ir žemdarbystės pro
duktai, teip jau bus daryti ban
dymai su maszinoma ir žemdar- 
bystėa įrankiais. Parodos komi
teto pirmsėdžiu yra Juozapas Ka- 
zakovski, parodos sąnariais yra 
dvarponiai: Byatram, Komar, 
grafas Keiierling,. ! Naruševiczė, 
baronas Ropp, Tovgin, Szukazta, 
Eidrigeviczė ir kiti.

akyręa užvaduoti katalikų kunigą, 
ant ko popas da labiau sukeikė ir 
pasakė, kad nuo szio sykio, lygiai 
katalikams kaip ir kitų tikėjimų 
mokytiniams religija busenti isz- 
guldinėjama staeziatikių popų. 
Mokytinis įpykęs ir rėžęs popui į 
ausį, po ko puolėsi ir kili moky
tiniai ir kaip bematant, tarp riks
mo ir klegėsio, iazmetę popą lau
kan isz kliasos, o maskoliškas 
knygas iazblaszkę visas pro lan
gus. Ant rytojaus į progimnazi
ją susirinkę mokytinių tėvai ir Vi 
sus savo vaikus atsiėmę pamo. 
Progimnazija tapus uždaryta. 
Atvykęs Radomio gubernatorius 
ir jo įsakymu suareštuota pen 
kioliką mokytinių, kuriuos neži
nia kur išgabenta.

| Budapeazte, Vengrijoj, mir
tinai susižeidė trį*eronautai: buvęs 
pasiuntinys į parlamentą Ordody, 
leutenantas Krai ir Kubik. Kada 
orplaukis buvo jau pripildytas o- 
ru, urnai nusitraukė jis nuo priri- 
azimų ir smarkiai į augsztą pati
lo drauge su pririštu prie jo lai
veliu, kuriame apart minėtų ypą- 
tų, sėdėjo ir laivynėe kapitonas 
Tolnay. Ordody iszpuolė isz lai
velio ir nukrito ant tūlo fabriko 
stogo. Leutenantas Kral pradūrė 
balioną, kurs veik pradėjo leistis 
žemyn įr nupuolė su tokiu smar
kumu, juog Kral ir Kubik tapo 
mirtinai suže'sti, o kapitonasTel- 
nay aplaikė lengvesnį susikuli- 
mą.

Isz Lietuvos.

- tai am mzveu- vgl gtaed vie8zpatauja euro.
girno artesnės bausmės tari | piecziųkanibalizmas per juod-

Balkanų pussahs.
Apie dalykų stovį Macedo- 

nijoj nėra kas daug naujo 
praneazti. Revoliucijonierių 
judėjimas via smarkiau plati
nasi ir macedoniszkų komite
tų agentai leidžia gandą, buk 
Turkija, vietoj įvesdinimo pri
žadėtų reformų, kasdien vis 
žiauriau ir žiauriau apsieina 
su savo pavaldinėms kriksz- 
czioniszkoms provincijomis. 
Besiartinant pavasariui, at
šilus orui, revoliucijonierių 
būreliai kas sykis dauginasi 
skaitliam, kas dien prie jų 
prisiplaka daugiau szalies gy
ventojų ir todėl jų užpuldi
nėjimai ant atskirų turkisz- 
kos kariaunos būrelių kasdien 
darosi drąsesni ir tankesni.

Gandas, kad revoliucijonie
rių vadas Sarasov ir jo buria 
visiszkai tapę isznaikinti, bu
vo sukėlęs nuomonę, kad su 
tuo veikiai turėsę pasiliauti 
maisztai ir kad neužilgio bu- 
senti įgyvendyta taika ir ra
mumas, kadangi tas jaunas 
ir pilnas drąsos ir energijos 
revoliucijonierių vadas turi 
podraug didelę įtekmę ant 
jaunuomenės. Jo myris to
dėl iszgelbetų gy ventojus nuo 
tolesnių kraujo praliejimų ir 
gal visai maisztai užsibaigtų. 
Bet jeigu jis nebus nė užmusz- 
tas nė sugautas, tai didelė 
revoliucija ant Balkanų pus- 
salip jokiu bud u negalės būti 
iszvengta. Jeigu vienog Sa- 
rasavo įtekme sziokiu ar kito
kiu budu butų prasząlinta, 
tai manoma, kad žmonės vei
kiai nurimtų ir podraug tur- 
kiszkas randas butų greicziau 
priverstas pageidaujamas re
formas įvykdinti. Tuo tar
pu beveik visos Europos viesz- 
patystės stengiasi įvykimą 
karės sulaikyti ir kokiu nors 
budu taikos keliais sutaikyti 
neužganėdintas Balkanų gy
ventojus su Turkijos valdžia. 
Kilus didelei revoliucijai il
gainiui galėtų Turkija visas 
savo valdybas Europoje nu
žudyti, bet vis-gi Europos 
vieszpatystėms iszrodo nesma

Suvienytos Valstijos.
Kova dirbancziųjų luomų 

su kapitalu juo toliau juo 
smarkiau apsireiszkia, o hz ta i 
paskutiniame laike iszsiplėto- 
jo ji po visą szalį. Į tos ko
vos yerpetą galiaus tapo iš
traukti ir tie, kurie iki sziol 
ant visko per piratus žiurėjo 
ir rodosi buvo savo gyvenimo 
sanlygomia pilnai užganėdin
ti. Pradedant antai nuo pir
mos balandžio dienos szimtai 
tukstanczių darbininkų, susi
organizavusių į drūtos darbi
ninkiškus ryszius, solidari- 
z uodam i vieni su kitais pa
metė darbus y vairiose pramo
nės szakose, statydami savo 
darbdaviams reikalavimus ge
resnių gyvenimo sanlygų, iš
didinimo mokesties, sutrum
pinimo darbo dienos, pripa
žinimo darbininkiškų orga
nizacijų ir geresnio apsiėjimo 
su darbininkais lygiai isz 
szalies paežių darbdavių,kaip 
ir jų pastatytų superintenden
tų, bossų, direktorių, forma- 
nų ir kitų kapitalistiszkų szu- 
nelių, kurie ant įtikimo savo 
ponams kapitalistams visoms 
spėkoms engia ir isznaudoja 
pavaldinius sau darbininkus. 
Žvilgterėk tik į ežio numerio 
žinias riubrikoj ,,Isz darbo 
lauko”. Ant viso to lauko 
nerasi nieko daugiau apart 
straikų, streikų ir streikų! 
Parodo tai aiszkiai, kad su 
teip milžiniszku iszsiplėtoji- 
m u pramonės Suvienytose 
Valstijose dirbancziųjų luo
mų gyvenimo sanlygos vis 
menkyn eina,augant turtui isz 
vienos pusės,didinasi skurdas 
kitoj pusėj. Įgiję milžiniszką 
galybę Amerikos milijonie
riai apvaldė visą szalį ir dėlei 
savo nepasotinamo godumo 
ant juo didesnių pelnų isz
naudoja savo pavaldinius be 
jokio atžvilgio ant pasekmių, 
kokios gali isz to iszeiti. O 
pasekmės gali iszeit isz to ne 
geriausios ir nepasotinamiems 
pinigų karalėliams visai ne
geistinos. Žmonės gali duo
tis isznaudoti tik iki tūlam 
laipsniui, iki tūlam rubežiui, 
peržengimas kurio turi pa
gimdyti ant galo visiszką da-

Is VilniaiiH gub.
Bėgyje pirmi a pusėe sausio mė

nesio visoj Vilniaus guliernijoj 
gaidrų buvo išviso ttf, iš kurių 
3 ataitikimuoae įvyko nuo reatur
gum o ugnim, 4 — nuo negerai 
užlaikomų peczių ir dūmtraukių. 
1 nuo padegimo ir 1B nuo neži
nomų pnežasezių. Ugnies pade 
rylą pragaištį aprokuoja ant 36- 
356 rublių 46 kap.

Netikėtų mirezių buvo iš viso 
f; uimuazyaczių Ž; paliudytezių 
S; vaikžudysczių 1. >

Vagy tezių iu visu papildyta 
18; pavogta daigtų vertės ant 
2156 rublių 70 kap.; grynais pini
gais pavogta 475 rubliai ir 20 ka 
peikų.

Arklių pavogė: Trakų pavie 
tyj 1; Disnoe pav. 6; Szveotėnų 
pav. 2 ir Ašmėoų pav. 7, — isz 
viso 16 arklių.

Girininkystės draugystė.
Ant paskutinio žemdarbystės 

draugystės susivažiavimo Kijeve, 
profesorius D>*brovlianski per
skaitė referatą apie reikalingumą 
sutverti iš girių valdytojų Lietu
voj draugystę, kurios mielių bu
tų stengtis ne tiktai stabdyti 
naikinimą girių Lietuvoj, bet rū
pintis apie tolesnį jų užlaikymą. 
Išeinantis Vilniuje rusiškas 
lai k ra szti s “S.-Z. Stovo*' apie tai 
raszo: Negali ne velyti pasise
kimo teip simpatiškam mieriui, 
ypat nzai, jei atkreipsime atidą 
ant Baudos ir prudukliviszkos gi
rių vertės dabartiniam laike pas 
mus, kur miižimszkos girios, isz 
kurių kadžiai lietuviai didžiavos 
ir gėrėjos, užsiliko tiktai pasako
se ir padavimuose. Apgailėti 
reikia, kad supratimas apie nau 
dingumą ir reikalą užlaikymo gi
rių apsireiškė perdaug vėlai, tai 
gi tada, kada savo akimis persi
tikrinome, kokią svarbią rolę gi
rios loszia iemdarbystėje ir kokią 
įtekmę turi jos ant užderėji- 
mų.

Nelaimingas atsitikimas.
Grovo Zubovo gariniam malū

ne, kurs randasi-j< jo dvare netoli 
nuo Sziaulių, įvyko garinio kati
lo ekspliozija, kurios du darbinin
kai likos ant vietos užmuszti, o 
kiti du sunkiai sužeisti. Eksplio- 
zija įvyko dėl to, kad peczkurys 
užmin-zo prileisti į katilą dau
giau vandens. Kaip paskui pa
sirodė, >marki liepsnos srovė isz- 
lenkė vidurines katilo triubas ir, 
veikiant drauge su garu, iezmu- 
szė pirmutinį katilo dugną su to 
kiu smarkumu, kad tas, iszazo- 
vęs. pramušė nuo pusantro ar- 
8« i no storumo plytų sieną ruimo. 
Vardai užmuštų yra: peczkurys 
Boflfovicz ir darbininkas Feliksas 
Bilcaiunai; sužeisti gi maszinis- 
tni M ronas ir jo pagelbimnkas 
Prana- Ba cziunas. Apart to 
ekspliozija p darė pragaišus 
malūnui ant devynių tukstanczių 
rublių.

Ihz Londono.
“Kai a t I yjt į s ?” — Tū

las Izidorius -Beržinis savo 
atraipsuelyj. patilpusiam Nr. 11 
“Žvaigždė*” klausia, kas kun. 
Szlamui atlygį* už skriaudą, ku
rią aš jam padaręs su savo ko
respondenciją Nr. 8 “Lietuvoa”? 
Kokio atlyginimo p. Beržinis gei
džia asz tai nevisai suprantu, man 
tas neviši aišku, ir d^lto palie 
ku jam paėziam tai ant išgalvo
jimo. f

Bet vienas dalykas, apie ką asz 
mvo korespondencijoj užmirezeu 
paminėti, tai kasjink užlaikymo 
kunigo ir buiny* žios.

Kun. B. Szlamhia imdavo po 5 
svarus (25 dol.) algos per m n vai
tą. Pinigus, kaip ant apmokė
jimo kunigui algcs teip ir ant 
bažnycsioa užlaikymo sudėdavo 
pa ra pi jonai. Kontrolės ant šilų 
pinigų parapijonai neturėjo j»-, 
kios; visos nuo pirap jonų su
rinktus pinigas kolektoriai suneš
davo Szlamui, kuris pinigui*, kss 
tautybė, priimdavo* bet kvitų 
jiems neišduodato, kad ir reika
laujant. Kada kolektoriai su 
vilkdavo po 7 ir 8 svarus, tąsyk 
kunigėlis, pasidėkavodamas už 
tai, papasakodavo šį tą apie be
dievius, o jeigu kolektoriams kar
tais nepasisekdavo ir parnešdavo 
vos tik apie 5svnrus arba kaip kada 
ir mažiau, tai tjjsyk plūsdavo ant 
paežių parapijoėų ir ketindavo 
iškeliaut. Į 

' i
A| skritai i mani kun. B. Sala

mas, jeigu dkugiau per 5 svarus 
per sanvailę nesurinkdavo, tai 
mažiau kaip tiek negaudavo nie 
kad (ką patvirtina jo įplaukimų 
knygutė, kurią jis iazkeliaudamas 
turėjo ne'aimę palikti zakristijo 
je) ir dėlto nebuvo, rodos, reika 
lo prisisavinti surinktų ant nu
pirkimo bainyczioa aukų!

Žodžiu sakant, kun. Salamas į 
du metu laiko paėmė apie 520 
svarų sterl. (2 600 dol.) algos ir 
840 svarų sterl. (4 200 dol ) ant 
nupirkimo bažnyczios; taigi iš 
viso į tą trumpą laiką sumokėta 
(keleto szimtų vargingų žmone 
lių!) 1360svarų (6800 dol.)! O 
kurgi kriksztai,8zliubai ele ?!

Nežiūrint ant visko, kun. Sala
mas nė iszl u p nepasakęs, tamsius 
savo brolius ųuskriaudęs, iszdu- 
mė, nė nežinia kur.

Kasžin, kas jiems t ems 
žmoneliams —- už tą begėdišką 
skriaudą atlygį*?!

Meszkinas.

| Apie įvykusius Zlatouste.ant 
Uralo, daibininkų maisztus laik- 
raszcziai paduoda dabar artesnes 
žinias. Penkiazimtai darbininkų, 
dirbanezių randavame geležies 
fabrike, pametė darbą reikalauda
mi, idant valdžia paliuoiuotų iš 
kalėjimo tris jųjų draugus, kurie 
nekaltai tapo suaresztuoti ir ap
kalint!. Kadangi fabriko už- 
veizdas ant to reikalavimo ne no 
rėjo sulikti, darbininkai užpuolė 
ant direktoriaus namų ir pradėjo 
ji akmenimis bombarduoti, isz 
daužydami langus ir durie. Tuo
jau tapo paszaukta žandarmerija 
ir kazokai, kurių vadas įsakė dar 
bininkamt kuoveikiausiai iszsi 
skirstytu (sakymo darbininkai 
nepaklausė, todėl virszininkas pa
liepė kazokams szauti į maišti
ninkus. Po pirmam azuviui kri
to negyvų dvydeszimt asztuoni 
darbininkai, o penkias-deszimt 
du sunkiai sužeista. Likusiejie 
darbininkai, iazsigandę tokios 
Ikerdynėe, iszbėgiojo.

Teipjau praneszamos yra pri- 
vatiszkos žinios apie didelius dar
bininkų sukilimus miestų Bakų ir 
Batum naftos kastynėee, prigulin- 
cziose milijonieriui Rothschildui. 
Artesnių žinių apie tai nėra, ka
dangi rusiszka cenzūra uždraudė 
laikraszcziams apie tai raszytL 
Žinoma tik liek, kad sumišimuo
se tapo sunkiai sužeistas vice gu
bernatorius, isz žmonių gi likosi 
daugybė užmuštu, prie to daug 
sumišimuose dalyvavusių darbi
ninkų suareštuota, teip kad a- 
reštantų pilni kalėjimai.

| Paryžiuje tūla jauna mergina 
Emma Touret norėjo nuszauti ži-* 
nomą fraoeuzų raštininką Mar
cei i ų Prevost. Paleido į jį du 
szuviu, bet ne pataikė. Suareaz- 
tuota Touret policijos Hude ap 
reiszkė, kad Prevost k adai si iš- 
reit-zkęsjai savo meilę, o dabsr ją 
pametęs, už tai ji norėjusi jį nu
žudyti. Nors aut paties Praves
to* reikalavimo sūdąs merginą pa- 
liuosavo nuo bausmės, bet užsi
stodama už savo seeers garbę jos 
brolis iszszaukė Prevostą ant du- 
eiio ant szoblių. Dvikova jau 
atsibuvo, kurioj Prevost savo prie- 
szininką sužeidė.

| Francuzijos socialinių vadas 
Jau re* laike Dentine kalbą, ku
rioje apskelbi socialistų partijos 
programą, reikalaujantį perėjimo 
kastynių, geležinkelių ir refineri- 
jų į vieszpatystės rantas. Sulyg 
kongregacijų Jaures apreiškė, 
kad jeigu mažesnioji republikoeų 
partijos grupa ne butų balsavus 
teip, kaip to reikalavo ministerių 
prezidentas, taigi kad butų visos 
kongregacijos panaikintos, tąsyk 
visa sočiaihtiszkoji szaliniukystė 
butų pradėjus opoziciją isznau- 
jo.

| Dėlei išsiplatinusio daugelyj 
centraliszkų Rusijos gubern jų di
delio vargo isz priežasties nuola
tinių neužderėjimų, caras Mikalo
jus dovanojo vahczionims užvilk
tus jų viešpatystei mokesezius 
s bei no je sumoj 144 milijonus 
rublių. Žinoma, yra tai tik for- 
maliszkas caro neva malonės iš’*-’ 
rodymas savo pavaldiniams, ka
dangi ir be to dovanojimo negali
ma jug buvo mokesezių surinkti 
nuo žmonių, kurie nieko neturi 
ir patįs badu stimpa. Bet vieš 
patystės biudžetas turi būt kaip 
nors papildytas, nuo tokios sumos 
randas neitsisakys. Jei caras do 
vanojo neiszmokesczius cenlrališ- 
koms gubernijos, tai tuos 144 
milijonus beabejonės pasirūpins 
iszplėezti nuo kitų gubernijų, 
kaip antai, isz Lietuvos, Lenki
jos, vokieczių apgyventų, nuo 
Kaukazo ir tt, kur gyventojai y- 
ra augszcziau kultur szkai pasikė
lę ir turtingesni.

| I-z Lembergo, Galicijoj*, pra
nešt, buk ten sutektas tapęs 
slaptai rusiškas biuras, kurs ut- 
siėtninėjęs szpiegavimu ant nau
dos maskoliszkų valdžių. Pasa
kojama, buk tie sznipukai prane- 
szinėję Maskolijai ne tik žinias 
iulyg kariszkų pasiruošimų Ga
licijoj. bet leipui ir sulyg yvairių 
apsireiszkimų tautiszko lenkų ju
dėjimo. Suareštuota tūlą urėd- 
nmką, Ūmaujantį iždo ministeri 
joj, ir tris vokiškus oficierus. 
Suareštuotųjų vardus valdžia 
vienog užlaiko slaptybėj.

| Prūsijos vieszų darbų minis
teris, kuriam pavesta teip gi pri
žiūrėti geležinkelius, Užmanė at
likti kelionę isz Berlyno į Elbin
gą ketvirta kliasa, idant tokiu 
budu pasisznekėti su tos kliasoa 
pssažieriais ir persitikrinti apie 
teisingumą praneszamų nuolati
nių skundų apie biauių ketvirtos 
kliasos vagonų užlaikymą. Ke
lionė vienog jam baisiai nepatiko 
ir jis žada kuoveikiausiai ketvir
toj khasoj padaryti tūlas atmai
nas ir pagerinimus.

A

. Isz visur.
J Lenkiazki laikraucziai 

nesza sekancz ą žinią isz Sando 
mieriaus. Saiame mušte yra 
leip vadinama progimnazija, ku 
rioj visas pradinis mokslas iširul 
domas rusiszkoj kalboj. Religi
jos lekcijas išguldinėta iki šiol 
prigimtoj mokytinių kalboj, tai 
gi lenkams lenkiszkai, masko
liams ruaiszkai ir tt.. Bet sztai 
sykį ant religijos lekcijos lenkams 
vietoj katalikų kunigo atėjo po 
pas ir pradėjo vaikus mokyti reli
gijos rusiškai. J <uni mokyti 
niai ėmė b>lsiai protestucti, bet 
popas jų ne klausė ir da pradėjo 
mokytinius keikti. Tada vieni 
iš mokytiniu iszėjo į vidurį klia
sos ir užklausė popo, kas jį pa

pra-

| Ant Mandžurijos geležinkelio 
linijos Chabrine tūlas kareivis 
nuszovė rusiszką kariaunos sky
riaus viršininką, generolą Di- 
trichs. Mat inžinieriui Lentovs- 
kiui, kurs ant toa-gi geležinkelio 
linijos statė tiltus, nežinomi vagi
liai pavogė skrynutę su 100 t ūks 
tanezių rublių. Valdžia paskyrė 
keletą tuksttnczių dovanos tam, 
kurs suseks vagilius. Tulaip žal 
nieriui isztikro pasisekė vagilius 
susekti, kuriuos tuojau suaresz- 
tuota ir pinigus atimta. Dovaną 
už susekimą vienog atidavė ne 
Žalnieriui, bet gen. Ditrichso pro
teguojamam tūlam vficierui. Ka
reiviu kelis syk prisiminė, kad do 
vana jam prigulinti, bet teisybės 
n ekur .negavo, apie prastą ka
reivį mat n'ekas ne paiso. Į 
dęs ant galo kareivis už tokią ne
teisybę szovė į generalą ir ant vie
tos jį užmuszė.

• Muskol ja užbaigė statyti ge
ležinkelio limią per Siberiją ir 
Mandžuriją. Iszeina ji isz Port 
Arthur via Mukden Kiryn ik» 
Vladivostokui, o isz ten via Pe- 
trovsk iki Baikalo ažeriut Per 
Baikalo ažerą pervažas perkelia
visą trūkį į antrą pusę, isz kur 
trūkis keliauja toliau per Irkuts
ką iki Maskvos. Nuo 13 dienos 
berželio szių metų prasidės regu- 
liariszkas trukių bėgiojimas tarp 
Port Anhur ir Maskvos.

| Caras Mikalojus padovanojo 
Juodkaluio (Montenegro) kuni
gai kszcz ui Niky tai aštuones ba
terijas greitai szaujamų mažo ka
libro kaouolių drauge su arkliais 
ir amunicija. Savam laiszke prie 
to caras iazreiszkia, kad jis iki 
gyvas bus, rūpinsis apie Juodkal- 
nio kunigaikštystės labą ir visa
da pasitiksiąs geriausiu jos drau- 
g“-

Iširta | Laikrašcziai pranesza, kad 
yvairioee Eg'pio dalyse iszsiplati- 
nęs maras. Aleksandrijoj - gi 
platinasi cholera.



| Pietinėj Algerijos dalyj, Af
rikoje arabai užpuolė ant francu- 
ziukoa kariaunos skyriaus, susi-' 
dedanciio isz 150 kareivių* ir po 
trumpos kovos iszvaikė francuzus 
į visas puses. Francuzų 9 karei
viai likos užmušti, 13 suleistų 
ir du į nelaisvę paimti. įsa ara
bų pusės krito teipgi keliolika 
Įmonių ir ne matai radosi šulei- 

jstų, kūrins susidėję ant 40 nuo 
francuzų atimtų verbliudų arabai 
nusigabeno ( šalies vidurius.

| Dėlėi sudarytos kroatų ir 
? slovakų demonstracijos priešini 

vokieczius ir vengrus Zagrzebe į: 
vyko dideli sumiszimai. Į sumi 
szimų vietę valdžia pasiuntė ka
riauną. Suaresztuota 300 stu
dentų, kurie buvo pirmutiniais 
tų sumigsimų vadovais. Kiek
viena isz jų nubaustas užmokėt1 po 
du sunitų koronų pinigiszkos 
bausmės.

------------------- r ■
j Generalas And radę, pirmiau 

buvęs Veoezuelės prezidentu, ku
rį pankui ui politikus dalykus 
iszvyta isz tėvynės, paraszė da- 
bartiaiąm prezidentui Castro 
laiakę, prašydama, kad jam 
leistų atgal į savo tėvynę sugro
ti, prižadėdama jam buki pilnai 
įsitikimu szalies ukėsu. Castro 
atsakė, kad mielai norįs jį vėl sa
vo s žaly j matyti.

| Atėnuose, Grekijoj, nuo 5 d. 
gegužio šių metų atsidaro tarp- 

. tautiška pagoda. Dvydeszimt 
dviejose grupose talpinsią visi e- 
konomiszko ir draugijinio gyve
nimo skyriai: prekystės, pramo
nės, apszvietimo, dailus, iemdar- 
bystės, higijenos ir tt. Laike pa
rodos parengtos bus oliinpiszkos 
žaismės.

| Ties miestu Bajabon, San 
Domingo valstijoj, pereitę subatę 
įvyko smarki kova rando kariau 
nų su pasikėlėlia s. Rando karei
vių eilėse krito 27 Įmonės negyvi 
ir 25 radosi suleisti, hz pasikėlė- 
iių gi pusės praiuvusių buvo 5, 
suleistų 11. Dabar pasikėlėliai 

5 apgulė szalies sostapilį San Dė
mi n go.

-------------- 1 ■

| Isz Sofijos (Bulgarijoj) pra- 
' hesza, kad 31 d. k»vo tapo į orę 
''šlčkdintas Rytų geležinkelio til* 

-83, gulintis tarp Adrianopolio ir 
Mustaht Paša. Ekspresinis tra
kia buvo pusę valandos pi r m to
per t Itę perbėgęs; manoma, kad 
turėję- būti suokalbis ant sudau
žymo ekspresinio trukib su api- 
plėszimo mieriu.

* i 1 n. ir
| Dėlei straikų dirbanezių prie 

laivų iszkrovimo darbininkųBreme 
ne,LAoydo kompanija buvo pasiren 
gusi dalį laivų dirbtuvių isz B re 
meno perkelti į kokę nors kitę 
viet ę. Dabar vienog Lloydo kom ■ 
paųijos ulveizdas su straikiuriais 
susitaikė.

las. Ne daug da metų atgal Al- 
varado buvo biednu kalnakasiu, 
bet sztai jis-atrado teip turtingu 
aukso kautynes, juog ant syk ta
po milijonierium.- S>vo turtų 
vienog jis bankams ant apsaugo
jimo neduoda, neisztiki jiems. 
Viskę laiko namie ir saugojimui 
savo turtų turi sutvėręs cz i e lę sky
rių privatiszkos policijos. Kada 
jis iszeina isz namų, visada jį ly
di buria ginkluotų Įmonių, gyvo 
na vienog teip ^szykszcziai, kad 
jo iszleidimai ant gyvenimo reik
menių neyirsaija paprasto kaina- 
kasia

Panaikino drausmę.
Sx. Loma, Mo. Federacijos 

sudlia Elmer B. Adams, kurs 
andais buvo iszleidę* sūdo „in- 
juction” pnesz straikuojanezius 
VVabash geležinkelio mašinistus 
ir konduktorius, dabar tę draus
mę panaikino. Jis teisinasi, buk 
tokię drausmę buvęs įsileidę-, dėl 
to, kad patikėjęs geleiinkelių 
kompanijų tvirtinimams, buk 
darbininaai visti nenorėtų strai- 
kuoti, tik organizacijos vyriausy
bė juos prie to verezianti, o per 
tai kompanijoms daug pragaisz- 
ties darę. * Dabar-gi jis isztyręs, 
kad dalykai visai kitaip stovi ir 
kad darbininkų reikalavimai e*ę 
teisingi, jis Sivo iszleistę drausmę 
panaikinęs.

Isz Amerikos.
Darbininkas—milijonierius.
Springfield, Mass. Ant vie 

nos isz czianykuczių farmų dirba 
jau nuo 30' metų darbininkas 
Charles Schmidt, kurs turi ban 
koje padėjęs net du milijonu do- 
liarų. Isz sudėtų į bankę savo 
pinigų jis per vi*ę savo gyvenimę 
iszėmė tik du doliaru, sziaip gi 
ant savo nllaikymo iszduoda tik 
tiek, kiek uždirba kaipo papras
tas darbininkas. Jei kada pri- 
1rūksta ant farmų darbo, eina 
tęsyk į miestus uždarbiauti prie 
kalvių. Tuos du miljonu bati
koj jis ne patsai uždirbo, bet gavo 
kaipo palikimę nuo savo tėvo, 
kurs valdė nedideles anglių kau
tynes. Jo tėvas savo kastynėse 
teip jau dirbo kaipo prastas dar
bininkas ir ten likosi užmusztas. 
Sūnūs mat seka tėvo pėdoms ir 
isz paliktų tėvo milijonų neišlei
do nė cento.

Beszlrdžio byla.
Washington, D.C. Karės de

partamentas perkratinėja dabar 
bylę subpulkauninko Roberto 
Howze, kurį apskundė generalas 
M >s už beizirdiukę pasielgimę 
su fiiipiniecziais ant salos Luzon. 
Skundžiamojo pavaldiniai karei
viai sykį sugavo du beginkliu fili- 
piniecziu, kuriuos teip ilgai ir 
teip žvėriszkn budu kankinta,pa
kol tie ant galo nuo kankynių ne
numirė. Kokį kariškas sodas 
iszduos nusprendimę, sunku žino
ti, bet abejoti galima, kad bešir
dis butų sunkiai nubaustas. Var
nas varnui į akį nekerta.

Meksiko milijonierius.
Milijonierius Pedro Alvarado 

ulproponavo Meksiko randui,kad* 
jis apeiimęs užmokėti isz savo ki- 
saeniaus visas viųszjfatystės sko-

Mokytiniu kova.
Effingham, III. Balandlio 

pirmę dienę įvyko ežia kruvinos 
muštynės tarp mokytinių kole
gijos Austi n su mokytiniais kole 
gijos Illinois Photography. Mat 
prie kolegijos Iii. Phot stovėjo 
pastatyta nedidelė kanuolė kaipo 
papuoszimas, kurię susitarę Au- 
stin kolegijos mokytiniai nakties 
laike pavogė ir nugabenę pastatė 
ję prie savo kolegijos durių. 
Pirmiejie u Įpyko ui tai ir visi 
susitarę nuėjo savo kanuolę atsi
imti, bet uigriebtojai nenorėjo 
jos jau paleisti ir pertai įvyko 
mu*ztynės, laike kurių keliolika 
mokytinių iaz abiejų pus ų likos 
sunkiai suleisti. Kanuolė vienog 
likos nuo grobikų atimta.

Szerila užmusze.
Jacksokville, III. Szerifas 

Campbell gabeno į beproezių na- 
mę sergantį proto liga Wilsonę. 
Ligonis kelionėj užsilaikė ramiai, 
bet sustojus trukini ant stacijos 
Chapin, beprotis urnai pasitraukė 
peilį ir pradėjo badyti szerifę, už 
duodams jam keletę mirtinų 
iaizdų. Szerifas iszsitraukė re
volverį, bet beprotis ir lę nuo jo 
atėmė ir norėjo szaudyti į iszli- 
paneziu* isz vazonų pasažierius, 
tik ant laimės nemokėjo su re 
volverio mechanizmu apsieiti, 
per kę niekam pragaiszties ne pa
darė. Po to beprotis ramiai pa
sidavė į policija s rankas, mels
dama tik, kad duotų jam kum >rs 
savo kruvinas rankas nusimazgo
ti. Szerifas urnai pasimirė.

tokie tai imonės vadinami yra 
tiesų pildytojais, te sdariais, tvar
kos dabotojais, — tokius indivi- 
duumus patįs imonės iszrenka į 
savo virsaininkus!

Slaptinga tragedija.
Nf.w York, N.Y. Tūlas New- 

ton Schoehmacher, mechanikas, 
sugrįžę* vakare namo nuo darbo7 
rado ant žemės kraujuose besivo 
liojanozię savo moterį, o szalia 
jos gulėjo lavonas Peraivalio Co- 
vert, 25 metų jaunikaiezio, kurs 
rankoje laikė da apkabinęs revol
verį su iszszautom dviem kulkom. 
Moteris da turėjo spėkos pasaky
ti,kad ję ir pats savę nužudęs Oo- 
vert, bet nepasakė ui kę.

Roeeevelto prisigeHuimat.
Prezidentas Roosevelt įsakė su

mažinti bausmes sėdintiems virsz- 
patystės kalėjime Atlantoj, Ga. 
prasikaltėliam®, kurių skaitlius 
siekia 100 ypatų. Tūlas Tarnas 
Thurber sėdėjo czia nusūdytas ui 
žmogžudystę ant nugalabijimo, 
prezidentas įsakė atmainyti jam 
bausmę ant 20 metų į kalėjimę. 
Tuomi mat Roosevelt nori prisi 
gerinti žmonėms, kad seka tiesiuo
se rinkimuose ne nužudyti presi- 
dento suolo ir pasilikti ant antros 
tarnystės.

Dirbėjai neteisiu pinigu.
New Yorke susekta tapo netei

sių deszimtukų (10 centų) dirb 
tuvė. Du isz fabrikantų likos 
suaresztuoti, jie prisipažino, kad 
nuo sausio mėnesio jie esę paleidę 
apie 10 tukatauciių savo padirbtų 
deszimtukų. Jų padirbti pinigai 
iszrodo visai geri ir sunku juos 
nuo tikrų 10 centų atskirti.

Pelenu lytus.
Wal<er, Ipaho. Kovo30die 

nę isztiko salose apielinkėse 
smarkus lytus maiszytas su ko
kioms tai palatoms medegoms, 
kurios gyvenimų langus storu 
sluogsniu apdengė. Isz kur tos 
medegos paeina, tikrai da nieks 
nežino, menama vienog, kad tai 
turės būti su debe-ims susimaiszę 
vulkaniszkų iszsiveržimų pele
nai.

Lavoną aunulo.
Marshalltown, Ia. Ties Belle 

Platns geležinkelio stacija rado 
nepažįstamo žmogaus lavonę. 
Turi būt kokie piktadariai jį nu
daigojo. Isz rastų jo kisseniuo- 
se popierų matyti, k»d nepažįsta 
masis tarnavo kaipo klerkas prie 
Ch cago Coal kompanijos, vienog 
nė vardo nė pravardės jo popie- 
rose ne surasta.

Jieazko atlyginimą
Ne^v York, N. Y. Tūlas Da- 

v>d Sieglers, užsiimantis parda 
vinėjimu cukrinių, apskundė 
Coufectionary Jobbera kompamję 
ir Manufacturers A-sociation 
kiekvienę ant 25 tukstancaių do- 
liarų atlyginimo už tai, buk abi 
tos kompanijos padarę prieszsi jį 
suokalbį su mieriu jį subankruty- 
ti.

Girtuoklystes vaisiai.
Detboit, Mich. Vienam len 

kiszkam siliune, ant Dubois uly 
czioe, tarp pasigėrusių lenkų įvy
ko musztynės, laike kurių tūlas 
Michal Braszka aplaikė žaizdę į 
galvę, o nuo tos gavo proto su- 
miezimę. 7

Pagieža.
Monon, Ind. Tūlas Saoford 

Thompson hz pagiežos nuszovė 
OI i vėrę Evans, psskui pats sau 
kulkę į krutinę suvarė. Pereitę 
vn8irę Thompson persiskyrė su 
savo paezia, kuri tuojau isztekėjo 
už Evanso, kas ir buvo priežastim 
to kruvino darbo.

EvpUoztJos.
Sandoval, III. Czianyksz -

ežiose kastynėse, 31 d. kovo įvy
ko smarki gazų ekspliozija, ku
rios szeszi darbininkai likos ant 
vietos užmuszti, o penki sunkiai 
sužeisti. Visi tie darbininkai bu
vo jau.savo darbę kautynėse pa bai 
gę ir tingėsi važiuoti į viražų, 
kaip netikėtai tūlas užsilikęs dar
bininkai davė szuvį, kuris ir pa
gimdė susirinkusių gazų eksplio- 
ziję, alėmusię keletę žmonių gy- 
vasezių.

Braddcck, Pa. Geležies fab
rike Carnegie Steel Oa 31 d. ko- 
po ekspliodavo virinamos geležies 
katilas. Isztiszkus | visas puses 
verdanti geležis apdegino 20 dar
bininkų, isz kurių szeszi urnai pa
simirė, deszimtį nugabenta da į 
ligonbntį, bet ir tie teip baisiai 
apdeginti, kad vargiai nors vie
nas iazliks gyvas. Likusiejei ke
turi darbininkai, nors sunkiai,bet 
ne mirtinai sužeisti. Laikraszcziai 
paduoda ir vardus tų nelaimingų 
darbininkų, tūlos pravardės pana- 
szios 1 etuviszkoms, tie labai isz- 
krai pytos, taigi ga>i būt, kad ir 
keletę betuvių gyva<czių griebė 
kapitalistiszkas molochas.

Vaikas vagia.
Omaha, Nebb Aibeit Schtrch- 

meier ir jo pati pavogė 11 metų 
mergaitę Lolę Young, su kuria 
pabėgo į It-l*nd Park. Czia vie- 
nog policija juos suaresztavo ? ir 
mergaitę atėmė, o vagilius uid»- 
rė į kalėjimę. Schtrobmeier tei
sinasi,buk mergaitė esanti jo duk
tė nuo pirmos paezios, ji buvus 
atiduota Youngams auginti, bet 
dabar jis norėjęs ję atsiimti, todėl 
slapta ję ir paėmęs. Policija 
tvirtina, kad cziaabelnai eeęs pra 
siplatinęs papratimas vogti sveti
mus vaikus. Tie, kurie negali 
patį* siu pasirūpinti vaikų, o nori 
tokius būtinai turėti, tiesiog va
gia nuo kitų ir augina kaipo sa 
vus.

Priešininkai cziepyjlmo vaiku 
kova laimėjo.

Tebbe H aute, Lnd. Jau nuo 
seniai virė czia kove mokyklų 
vyriausybės su gyventoj lis, prie- 
szingais cziepyjimui einanezių į 
vieszas mokyklas savo vaikų. Mo
kyklų vyriausybė gi būtinai to 
reikslavo, ir kad priversti ant to 
prieszginas, visai buvo mokyklas 
uždariusi. Gyventojai vienog 
nepasidavė teip ilgai, pakol mo 
kyklų užveizdas ant galo nopa- 
garsino, kad ant toliaus nenonn- 
tiejie būti cziepytais sveiki vaikai 
ne bus ant to vereziami ir gali 
lygiai su kitais vaikais lankyti 
mokyklas.

Musu viršininkai-
Seattle,Wash. Vietinė“Grand 

jury” apskundė į sudę miesto ma- 
jorę, policijos virezininkę, keletę 
sųdžių ir kitokių urėdninkų už 
labai neszvarius darbus, kaip an 
tai ui medžiojimę Jryuių, ui bal- 
v:ninkystę, ui kreivas prisiegas, 
'neteisius liudyjimus ir tiems pana- 
saius prasikaltimus Iszviso ap
skųsta 19 miesto virszininkų! Ir

Isz darbo lauko.
PlTTrBURG. Pa. Miestuose 

Homestead, Duųuesne ir Radkin 
eaaneziuose United States Corpo
ration f»brikuote, balandžio 1 d. 
pakėlė straikę darbininkai, dir- 
bantiejie prie muryjino tarpiny- 
czioms peczių. Reikalauja jie pa- 
dinimo mokeatiea nuo dabar 
mokamų 13 75 ant 14.50 už die
nos darbę Teipjau sustreikavo, 
skaitliuje 400, vagonų dirbėjai, 
prigulinti į vietinis# darbininkų 
unija*. Reikalauja jie padidini
mo mokestiea ant 15 procentų, 
pripažinimo unijos, devynių dar
bo valandų ir 50 procento mokea 
ties už atliekamę vinzum paskir
to laiko darbę.

Ame-burt, Mass. Strei
kuojanti czia nuo pirmos dienos 
sausio vagonų dirbėjai sugrįžo 
dabar į darbę ant tų paežių hz ly
gų, kokios buvo iki slraikui. 
Streikas vienog da nepagarsintas 
kaipo pilnai užbaigtas, idant to
kiu budu tie isz atraikierių, kurie 
bus atgal į darbę primti, galėtų 
nuo organizacijos gauti pinigiaz- 
kę paszelpę iki darbo gavimui.

5 Greenwich, Cobn. Nuo 
pirmos balandžio dienos Faiifield 
ir West<hester paviecziuoee pa
kėlė straikę 10 tukstsnezių ma- 
siiimtų. Kontraktoriai kvietė 
juos savo reikalavimus pavesti 
tam tikslui berinktai iaz kontrak- 
torių ir atraikierių tarybų komi 
sijai, bet masziniatai atsakė, kad 
į jokius kumpiomisua su savo 
darbdaviais nenorį įeiti.

•į New York. N.Y. Apie 20 
tukstanezių dailidžių, plumberių. 
mūrininkų ir tiems giminingų a- 
matų daibininkų visame West- 
chester pavietyj užszventė nuo 1 
dienos balandžia Darbininkai 
reikalauja autrumpinimo darbo 
dienos ant 8 valandų, padidinimo 
mokeaties ir prie to idant darnas 
subatomis užsibaigtų ant pie 
tų.

•Į Kansas City. Be* i tęs* ę® 
„Electrical VVorkers Un on”. dar
bininkų streikas priešą Misaouri 
& Kansas Telephone kompaniję 
užsibaigė su 31 diena kova Strai 
kieriai kovę laimėjo, dabar gaus 
jie 12-50 mokesnes ui devynių 
valandų darbo dienę vietoj mo
kėtų pirmiau nuo $1.75 iki $2 40 
už deaz>mtį darbo valandų.

1 Colvmbus, O. Czianyksz 
ežiuose bravaruose Borns, Schlem 
ir Aoslers su*traikavo 600 dar 
bininkų už tai, kad peczkuriai ir 
maszinistai nenori į jų organus- 
ciję prisiraszyti. Visi peczkuriai 
ir mašinistei dirbi, nore kitiems 
darbininkams streikuojant netu
rės nė jie kę veikti ir priversti 
bus darbę pamesti.

5 Terre H aute, Imd. Apie 
10 tukstanezių kalnakasių, dir
ba nczių minkštiųįų auglių kasty
nėse Indiano® valstijoj nuo 1 d. 
balandžio iszėjo ant streiko. Kas 
tynių savininkai pakvietė pas sa 
yę kalnakasių organizacijos pre
zidentę John Mitchell’į ant kon 
ferencijos. Tikima, kad rtraikas 
duosis užbaigti taikos keliu.

1 Jackson, Mich. Nuo Įdie
nos balandžio su«lraikavo czia 
250 mūrininkų, reikalaudami 
padidinimo mokeaties nuo 20 ant 
23 centų už darbo valundę. Jei 
kontraktoriai urnai nesusitaikys 
su darbininkų reikalavimais, prie 
straiko žada prisidėti da apie 700 
darbininkų.

1 Schenectadt, N.Y. Balan
džio 1 d. czionai sustreikavo dir- 
bant'ejie prie namų statymo dar
bininkai. Reikalauja jie padidi
nimo mokesties nuo 35 ant 40c. 
už valandę. Kontraktoriai ant 
daibininkų reikalavimų nesutin
ka ir stengiasi jų vietas apsodinti 
neprigulincEiais į uniję seabsai-.

5 Indianapous, Lnd. Balan
džio 1 dienę czionai austraikavo 
300 mūrininkų. Reikalauja jie 
padidinimo mokesties nuo 50 ant 
60 centų už valandę darbo. Kon
traktoriai siūlo jiems tik ant pu 
sės reikalaujamę procentę, bet 
straikieriai ant to nesutinka.

Veederkburg, Ind. Czia
ny kszczioj “Wabash Clay Com- 
pany” dirbtuvėj sustreikavo 109 
darbininkai, reikalaudami pripa 
žinimo darbininkų unijos ir padi
dinimo mokesties ant puatreczio 
cento per valandę daugiau.

Evansville, Ind. Kadangi 
darbdaviai nesutiko padidinti mo
kestį ir sutrumpinti darbo dienę, 
balandžio 1 d. paaėlė czia straikę 
700 darbininkų dirbanezių vieti
niuose rakandų fabrikuose. Darb
daviai tikisi ant straikuojanczių 
vietų gauti seabsus.

Saginaw, Mich. Czionai 
pakėlė straikę 200 darbininkų

tinkorių, lipdytojų sienų popie- 
roms ir dekoratorių, reikalauda
mi nuo kontraktorų ir darbda
vių naujus ir didesnės mokesties 
skalės.

Peru, Ind. Balandžio 1 d- 
sustraikavo czia 150 italų darbi
ninkų,dirbanezių ant Indianapolis 
& Northern geležinkelio. Reika
lauja jie $1.75 vietoj mokamo da 
bar $1 50 už dienos darbę.

5 Oolorado Springs, Col.Ko- 
vo 31 dienę užsibaigė czia strei
kas darbininkų dirbanezių U. S. 
Reduction & Refi ling kompanijos 
fabrikuose. Straikieriai savo 
reikalavimus laimėjo.

Milwaukee, Wi«. Balan
džio 1 dienę austraikavo czia 250 
malioiių, 135 peczkuriai ir 328 
etikių p u tėjai. Reikalauju jie vi
si padidinimo mokesties ir pripa
žinimo unijos.

LooANfPoBT, Ind. Balan
džio 1 d. euetraikaro czia 250 mū
rininkų, kadangi kontraktoriai 
ats'sakė padidinti jiems mokės 
•i-

^1 Danville, III- Balandžio 
1 d. užszventė czia 500 plumbe
rių; nori hzkovoti sau "geresnes 
darbo saųlygas.

pranta, kad tik to vyro neuuoal-1 
siu darbu mes įgijome iautiszkę 
susipratimę ir pasijutome lygie»« 
kitiems draugijos sęnariais be-esę. 
Ant galo kalbėjo L. Talbot, 
franenzas, Socialistų Kliubo 
pirmeėdis. Nurodė jis, kukį 
sziandien darbininkai vargę ken- 
czia ir kaip sunkus jų padėjimas 
kasdien vis sunkyn eina vien dėl 
to, kad isznaudojami nesupranta 
savo reikalų. Būdami iszsiskir- 
stę, mums sunku kovot* priesz 
savo vargintojus, musų sf ėko* 
per menkos, bet kokie mes būtu
mėm tvirti, jeigu laikytumės vie
nybės, apsipažintumėm gerai su 
darbininkų klausimu ir suvieny
toms spėkoms stolumėm į kovę 
lygiai ant ekonoroiszko kaip ir 
politiako lauko.

Prakalbos pasibaigė rinkimu 
aukų ant kankiotinių. (žr. ,,L*et.’ 
nr. 14. Ri.).

Ant rytojaus, kovo 11 dienę, 
susirinkus musų moksla'nės sęnti- 
riams į svetainę, atėjo ir D rė 
Želvienė, kur teip gi daug mums 
nesuprantamų klausimų iszti-zo, 
už kę siuneziame Ui garbinga! 
musų tautietei szirdingę dėkui.

L:etuvos Sūnų Sęnarys.

„Lietuvos Simų Draugystė”, 
kurt buvo suorganizuota 14 dienę 
rugsėjo pereitų melų, iszbuvus 
szeszis mėnesius dėlei stokos sę- 
narių nustojo gyvavus. Paskuti
nį susirinkitnę laikėme 12 dienę 
koVo szių metų, ant kurio 
užgiriu likusį Draugystės^turię 
pa’esti „Auaros" Draugystei, 
kuri juos sunaudos ant szelpimo 
einanczios į aukštesnių* mokslus 
lietuviakoe jaunuomenės. Visas 
nustojusios gyvavimo Liet. Sūnų 
Dr stės turtą — 10 doliarų. ku
riuos ir pasiunczisme „Auszroe” 
Dr ttės kasieriui.

M. Ambiozeviczia.

Isz Nhelton, (’onn.
8zia miestelis yra nedidelis, bet 

dirbtuvių jame yra gan* daug, 
teip kad tame atvėjuje jis virazi 
ja ir didesnius aplinkiniu* mieste 
liūs. Uždarbiai ne v.enodi, bet, 
apskritai imant, yra maži, užtat 
ir lietuvių czia nedaug gyvena. 
Darbai, teisybė, yra lengvi, bet 
musų lautiecziai ne tiek paiso 
ant darbo lengvumo, kiek ant už
darbio. Yra czia ir gerai apmoka 
mų lengvų darbų,bet tokius reikia 
pirma iamokti, kaip antai akso
mu* aust*, prie fortepianųdirbimo 
et c., gaila tik kad Ii-tuviai nenori 
jų iszmokti ir eina labai sunkius 
darbus dirbti, bile tik didesnį už
mokestį gauti, nepaisėdami ant 
s«vo sveikatos. Lhtuvi&zkų šei
mynų gyvena czia aszluonioe, 
daugiau pavienių. Tautiszkame 
krutėjime czianykszcziai lietuviai 
neatsilieka užpakalyj, turime su- 
įvėię tautiszkę susiszelpimo drau
gystę vardo D. L. K. Vytauto, 
Kuopę Susivienyjimo L A., o da
bar vėl sutvėrėme T. M. Draugy
stės kuopę. į kurię prisiraszė 21 
sęnarie. Į ta musų draugystes 
priguli ne vien vietiniai, bet ir 
ia aplinkinių miestelių lietuviai. 
Kaip jau minėj tu, czianykszczių 
lietuv ų krutėjimas ant tautiszkos 
dirvos yra žymus, netruasta vie 
nog nė neiamanėlių, kurie nenori 
ne tik prisidėti prie abelno judė
jimo, bet da stengiasi jo žingsnius 
trukdyti,skelbdami,buk visi musų 
užmanymai yra žmonėms blėdin- 
gi, tuszti ir bedieviaki. Kaip 
jau skaitytojai „Lietuvos” žino, 
paskutiniame laike po Nauję Ang
liję lankėsi D rė Želvienė, laiky
dama yvairiuose miestuose ir mie
steliuose prakalbas. Ant užkvie- 
timo 66tos Susiv. L. A.kuopos at- 
rilankė ji ir į Ansonię. Apie tu 
rinį jos prakalbos asz czia nemi
nėsiu, pridur.-iu vien, kad klausy
tojams ji buvo naudinga ir pamo
kinanti. Atsirado vienog isz lų 
paežių klausytųjų tūli, kurie laike 
kalbų nenurėjo nė kepurių nusi
imti, priminus gi prezidentui,kad 
teip užsilaikyti ant vieszų susirin
kimų nepatogu, kepurnikai pra
dėjo ūžti ir triukszmę kelti. Yra 
tai rods, ant pirmos pažiūros, 
menkęs dalykas, bet jis aiezkiai 
charakterizuoja lygmalę musų 
tautieczių supratimo sulyg man
dagumo priderysezių. Paeina 
tas nuo stokos mokslo, apszvieti 
mo, nuo stokos supratimo reikalų 
vienybės. O susipratimas, vieny
bė ir solidariszkuma* mums labai 
yra reikalingi lygiai musų tau
tiškuose darbuose, kaip ir darbi
ninkiškoje kovoj už pagerinimę 
savo materiališkų gyvenimo 
sanlygų. Brolis,

geriau mums bus visai be jų bi- 
cziulyst^s apsieiti. :į Raszėme jau 
į Chicagę su užklausimu, ar ten 
neatsirastų koks lietuviszka* ku
nigas, kurs no^tų czianykszęzię 
szv.Antano parap'ję užimti,betat- 
s*kymoda nesulaukėme.Kę lenkų 
kunigas irzsiiiesza nuo lietuvių kas 
mėnesis po 50 ir daugiau doliarų, 
tai rodos mums ir savo parapija 
ne brangiau atsieitų užlaikyti.

Omahietis.

Isz Mlnenvllle, Pa.
Musų bažnytėlėj atsibuvo 40 

valandų atlaidai, ant kurių buvo 
susivažiavę keletą#! lietuviszku 
kunigų. Per sivo pamokslus* jie 
vienog vietoj mokyti žmones, 
plūdo juos purvioiausiahžodžiais, 
ypatingai gi kunigėlis P., kure 
amžinti iszniekino lietuvuzkas 
Minersvillės mergina*, nesidrovė
dama sakykloje panaudoti net to
kius žodžius, kaip „m..... su 
apskretusioms kojoms ir tos jau, 
girdi, nori būtį laisvamanėms". 
Neaplenkė nė vyrų, iszvadindsms 
juos pusberniais ir kitokiais gra
žiais žodeliais už skaitymę laik- 
raszczių ir svietiazko turinio kny
gelių, kurios žmonėms akis atida
ro. \

Negavę jokio dvasiszko sau pe 
no isz dvasiszkų tėvelių pamoks
lų, ant 20 dienos kovo parai kvie
tėme D-rę J. Szl upę snt praksl 
bų. Susirinkus geram lietuvių 
būreliui D res Skl. savo kalbos 
į4* ngoj pažymėjo - Minersvillės 
lietuvius kaipo geriausiai atsižy 
mėjurius musų tauthzkame kru
tėjime Amerikoj, nors kunigų or
ganas ,.Žvaigždė": minerevillie- 
ežius iszniekino kaipo niekam ne 
vertus ir prie nieko nepnside- 
d a neriui (gal dėl tb, kad savam 
prabaszczuu mažiau nusižemina 
ir neperdaug doliirų aukauja). 
Toliaus godojamas kalbėtojas 
perėjų prie hzguldinėjitno Lietu 
vos istorijos nuo senu-eeniatsios 
gadynė* iki dabartiniam musų Ii 
kimui. Nurcdė jis kileziausius 
istoriszkoe Lietuvos vyrus ir vei
kėjas, kurie kę gero yra nuveikę 
aut pakėlimu ir sudrutinimo Lie-^ 
tuvos galybės, iki tam laikui, ka
da Didis Kunigaiksztis Jagailę 
mu*ų tėvynę pražudė, n u neža
damu ję lenkams kaipo kraitį. 
Rude ir szięndien‘turime sziaumų 
vyrų, kurie savo spėkas |>aaven 
czia ant pakėlimo tėvynės, gaila 
tik, kad tune iąvo daibe turi jie 
susitikti su dideliais prieszais, 
kuriems rupi ne kulturiakas Lie
tuvos pasikėlimas, ne žmonių ge
rovė, liet vien asabhzkas pelnas 
tam-ių, prispsu-tų ir nuvargin'ų 
žmonelių. Toliaus ragino neuž
miršai i kankintinių ir szelpti ei 
nanezię mokslan lietuviszkę jau 
nuomeuę. kurių tėvai biodni ir 
neturi ia ko iazleitti savo vaike
lius į mokslę, nors ir labai to 
troksztų. O pakolei mes neturė
sime užtektipai mokytų vyrų ir 
moterių,* tai ir musų taut* neį
stengs augsztyn pakilti. Primi
nė teip gi apie reikalingumę lie
tuviams pas ųsti savo reprezen 
tantę ant turėeinczio atsibūti Ny
derlanduose Tarp ta u t szko Dar
bininkų Kongreso, kadangi mes, 
lietuviai, esame visi darbininkai 
ir todėl neatbūtinai turime už- 
megsti tvirtę ryszį su kitų szalių 
kovotojais už žmonių valnylię. — 
Prakalba tęsėsi beveik dvi valan
dų sznekėU buvo apie daug da
lykų, bet viskę czia dėlei stokos 
vietos negalima sursszyti. Po 
prakalbų padaryta buvo kolekla 
ant naudos besimokinanezios jau 
nuomenės ir surinkta isz viso 
$4 46, kuriuos pasiunczisme p. 
Olszevskiui, „ Augs ros” Draugy
stės kasieriui.

J. Ramanauckas.

Isz Lawrence, Mass.
Kovo 10 dienę atsilankė pas 

mus D rė Želvienė ir tę patį va
karę buvo parengtas susirinkimas 
su prakalbomis. Susirinkimo 
pirmsėdžiu buvo K- Barlovv, 
anglas, kurs, atidarę* susirinki* 
mę, valandėlę kalbėjo apie reika
lingumę lietuviams tapti szios 
szalies ukėsais, kadangi tik ukė- 
sais esant galima pasekmingiaus 
kovoti su skriaudėjais žmonių. 
D rė Želvienė kalbėjo apie pus
antros valandos, kliudydama savo 
kalboj musų tėvuczių ir dabartinį' 
musų gyvenimę, ir aiszkindama, 
kaip drūti mes pastotumėm kovo
je už mvo tautos reikalus ir už 
tiesu skriaudžiamų žmonių, jeigu 
tik mokėtumėm geriau susiprasti 
ir vienybėn sueiti. Priminė ji ir 
apie pirmutinius musų tautos bu
dintojus, į-teigtojus pirmo lietu
viszko laikraszczjo „Auaros”, 
tarp kurių ypatingai užsitarnavę 
yra D-ras Basmaviczius ir D-ru 
Szliupas. Szio paskutinio vardu, 
teisybė, sziandien tamsios moti
nos savo vaikus baido, bet nesu

1NZ 
Lietuviszku dirva.
Inz So. Omaha, Nebr.
Darbai czia tuo tarpu eina ge

rai, isz kitur atkeliaujantiems 
teip gi nesunku darbas gauti 
Darbininkai pradėjo czia smsr 
kiau dabar krutėti ir organizuo
tis į unijas, teip kad antai Ar- 
mouro dirbtuvėse beveik visi d«r 
bininkai jau susiorganizavo, o 
lietuviai irgi nuo unijų nesiszali- 
na.

Tautiazkime susipratime czia- 
nyksaiziai lietuviai stovi žemai, 
mėgsta jie lab>au girtuokliauti, 
negu užsiiminėti kokia<sn<>rs svar- 
tie-niais darbais, kaip antai tikai 
tymu lietuviszku laikra^zczių ir 
pamokinanezių knygelių, laikyme 
vie«zų susirinkimų ant apsznekė 
ji m o musų tauthzkų ir darbinio- 
kinkų reikalų ir tt. Jauni lietu 
visi eina tarnauti į kareziamaa už 
„barkypeiius”, tarnauja jie ir pas 
vokieczius, ir p-u czekua, ir pa
lydu*, traukdami į tuos girtuok
lystė* I ždus kitus savo tautiecziua 
ir viliodami ia jų sunkiai uždirb 
tua centus. Lietuviukų biznie
rių visai nedaug, yra dvi hetuviaz 
kos karcziamo*, bet jų savininkai 
didelio biznio nepadaro, vienas 
isz jų eina net į piovmyczias už 
darhiauti. L etuviai mat mėgsta 
kbiau lankytis į svetimtanezių 
»aluinus, negu į ssvo tautieczių 
užlaikomus. K «i-kurie sumanęs 
ni lietuviai bandė suszaukti mi- 
t'ngę ir sutverti tauthzkai-poli- 
tiszkę draugystę, bet tam savo 
užmanymui atrado daug prieazi- 
nmkų: priešai uosi visi lietuviszki 
barkyperisi ir vietinė lietuviszka 
draugystė, manydama, kad nau
jai susitvėrusi gali • jų draugystę 
sugriauti, kadangi t« labai silpna 
da esanti ir vos gyvuojanti. Gali 
būt, kad tokio tos draugystės sil 
pnumo priežastim yra tai, kad 
savo virszininkų arba prezidentu 
turi Užrinkusi lenkbernį, kurs 
apie lietuvius nieko nenori žinoti, 
nė nežino; jam rupi labiau len
kystė. Pereitę metę jis buvo pa 
davę* įne-zimę, kad draugystė 
paaukautų net 25 doliarus ant 
atstatymo sudegusios Knisas 
Cily’je lenkų bažnyczios. Buvo 
jau visi lamsunėliai besutinkę ant 
to įneszimo, bet tim užprotesta
vo vienss apszviestesnis draugy- 
slCsi sąnarys, atvykęs į czia isz 
Philadelph joe, teip kad galiaus 
įneszimę atmesta. Mat lietuviai, 
atvažiavę isz kitų miestų, kur lie 
tuvhzkas judėjimas yra placziau 
kilę®, geriau pažįsta musų ta u t įsa
kus dalykus ir todėl nenori, kad 
lietuvių centai eitų ant szelpimo 
musų piieszių, lenkų, reikalų.

Kiek laiko atgsl lietuviai buvo 
užmanę statyti czia savo locnę 
lietuviszkę bažnyczię. Iszgirdęs 
apie tai airių kunigas paszaukė 
pas savę keletę lietuvių ir pasakė 
jiems, kad jii nuvyksięs pas vys- 
kupę praszyti, kad duotų czia 
lietuvhzkę kunigę. Vyskupas 
vienog savo dijacezijoj tuo tarpu 
jokio lietuviszko kunigo nesura
do, todėl airių kunigas patarė pa 
tiems lietuviams sau kunigę pssi- 
jieszkoti, o airiai duo*ę lietuviams 
savo bažnyczię dievmaldystei lai
kyti už dykę, pakolaik jie savo 
locnę pasisUtysę. Iszgirdę apie 
tai lenkąi labai dabar ant lietuvių 
rūstauja, kad mes nesiglaudžiame 
prie lenkų bažnyczios, bet norime 
savo locnę, lietuviszkę turėti. Bet 
su lenkais lietuviams visada buvo 
sunku susitaikyti, todėl ir czia

Atskaita „Kankintinų 
kasos” už 1902 m.

4 ' I

Pernai man teko per „Lietuvę” 
iszduoti atskaitę ia pinigų, ku
rtus musų visuomenė sudėjusi bu

vo ant paszelpimo kankintinių 
1900 ir 1901 m., szįmet turiu vėl 
praoestt*, kas padaryta tapo 1902 
metuose. Musų visuomenė nere
tai rugoja, kad mes pravardžių 
netalpiusme, kam,kiek ir kada 
duota yra paszelpos; bet ia 
latakų, raaomų perkankintiniuK, 
lengva persitikrinti, kad kitaip 
nėra galima daryti, nėe jeigu pra
vardes ir vietas minėtume, tai 
bėdas ir vargus ir persekiojimę 
kankintinių tikUi padidintumėme, 
o ne palengvintumėme. Sziuom 
syk visuomenė turi iazeitikėti sa
vo ištrinktam Komitetui. kas 
tame komitete kankintinių nėbu- 
tų. Mums Amerikoje bepig rai
nai kalbėti ir atvirai, kę norime, 
skelbti, bet atsiminti reikia, kad 
L:etuvoje ir Maskolijoje vieszpa- 
tauja „knutas” ir visokių aznipų 
gaujos. Paszelpos dalykuose 
luomsyk tyla yra geresnė negu 
byl/rfirada virs kitokia gadynė, 
kada bus galima valmi Lietuvo
je gyventi, tuomet visuomenė tu
rės progę sužinoti iezgale*,kam ir 
kiek paszelpos tapo suteikta.

Nuo pirmesnių metų buvo likę, 
prasidedant 1902 m., 763 87 mar
kių. Bėgyje-gi to įplaukė 894.26 
markių; taigi isz viso buvo (ėmi
mų 1658 15 markių. Ia 894.26 
markių 1 etuviai Amerikos nu- 
eiun'ę yra 852.00 markių. Po* 
tam dar vasario' mėnesyje pri
buvo į kasę 49.52 markių; ir to
kiu budu iki laikui atskaito* (ėję 
yra iszvio 1707 65 markių.

Iszleidimų-gi pasidarė bėgyje 
1902 m., iki atskaitos laikui, 17- 
13.83 markių. Tokiu budu kan
kintinių kasoje yra deficitas snt 
6 18 markių. Žinoma prie tų pi
nigų nėra pnskaitytoa sumos, ku- 
r.os sziędien surinktos guli ^dit 
rankų iždininko Amenlus komi
teto.

Kadangi 1002 m. nedaug pini
gų į ka-ę U įplaukė, tai buvo va
landos. kada kasa buvo tuszczia 
ir keletui reikalaujanczių paszel
pos nebuvo galima suteikti, kaip 
kankintam ų kasos knyga rodo. 
Ta aplinkybė, rodos, turėtų musų 
brolius Amerikoje paraginti, kad 
malonėtu ne per daug skupėti 
dėl vargstanezių . musų tautie
czių.

Paszelpę gavusių yra 11 ypatų.
Koks yra nesykį gyvenimą tų, 

kurius šelpiame, tegul paliudija 
ištrauksią Uiszko vieeo-ia 
sų kankintinių. Sztai kaip jis 
rasto: „Atvykę*į........ . pristo
jau prie pyrolechuilco; czia valgį 
eavau, nore ir menkę, bet nelai
mė, tas iszeikėlė isz miesto, o 
man nėra valia drauge eiti. Tad 
prauiau gubernatoriaus, kad 
duotu pagelbos dalį, bet ia mu- 
t>ų nė vienas dar pagelbos negavo, 
nors prašėme. Pritrukę* maisto, 
padaviau praaymę. kad pavelytu 
nuiminėti fotozrefijas pažįstamų 
ir miesto vaizdelių;• uė»ę va
lios ant to! Padaviau kitę pra- 
szymę, kad leistu senas knygas lo
pyti ; — nėra valios nė tuomi dar
bu užsiimti, bet galįs eiti kur 
tarnauti. Tai gi prašiau, lai gi 
duoda tarnystę, atsakė, kad pats 
galįu pasijieszkoti. Prie spaustu
vės dirbti teipgi ne valia! Ir 
teip nė duonos duoda, nė darbę 
leidžia dirbt'; o gyventi reikia, 
nors nė isz miesto nevali# išei
ti... .-.. Tai gi sunkus pragy
venimas, nežinau kę ir kaip pra
dėti, nenorėcziau veltui kūju pa
kratyti, darbo nėra jukio, nors ir 
galėcziau patarnauti” ir tt. Ir 
daugiau yra tam panėšiu laiškų, 
kurių gaila, kad nėra galima pa
garsinti.

Todėl tikiu. Kad mmų broliai, 
kurie liuonai gyvena Amerikoje, 
ir toliaus nepamirš kuniszkai ir 
dvasiszkui prislėgtų savo tautie
czių, kurie — anot laiško vieno 
iš kankintinių — „ne už niekus 
į nevalię pakliuvo, ne už mažmo
žius tapo isztremti, bet už bran 
gię tėvynę ir boezių katbę, kurie- 
dvi kiekvienam lietuviui turi bū
ti malonios ir brangios, jei nėra 
išgamų”.

Praneszęs liudnę padėjimę kan
kintinių kasos 1902 m., turiu pra
nešti kita liudnę žinię. Komi
tetai kankintinių atsiuko nuo to
lesnės tarnystes. Mat įvyko ke
letas smulkių nesusipratimų, ir 
pa-ekme te yra atsiukymas. 
Europeiszkiejie mus „tarpinin
kai” neprisipažįsta, kad ėsę euro- 
peitzku komitetu, bet tiktai tar- 
piniukauję dėl Amerikos komite
to kankintinių. Tokia permaina, 
regimai įvyko todėl,kad me* pa
šei pę suteikę buvome yienam isz 
kankintinių, kurs, patekęs į už' 
rubežį, tiesiog į mus kreipėsi, 
prašydamas tuomiaikinėe pagel
bos. Amerikos vėl visuomenė ne 
vienur mėgino komitetę kankinti
nių apkalbėti ir apszmeižti, buk 
komitetą sudėtus pinigus panau
dojęs dėl avę* ir buk pinigai ne-
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palenk} į rankas tų, dėl kurių 
aukos renkamos yra. Kada mes 
praneeiėtne esiropiecsiams, kad 
rengirmėsi at-išakyti, idant vi 

i auomeiiė turlĮu pr -gę geresnį ir 
į Hatikimeenįykomitety pasiskirti.

■tad europiėcaiai , tirpininkai** 
pala dėjo daugiau* netarpin nkau- 
ti, būtent kad mes, teip toli gy 
vendimi nu® Lietuvos, tiesiog 
sMlptuinėiue kankintinius, ko 
mes, neiinodami tikro padėjimo 
dalykų isz tolo, padaryti negali 
me. Dar kitus dalykas. Euro 
piecaiai pasidalino į.dvi partiji — 
nacionalistu^ ir socialistus. Mei 
ikisaiol nedarėme skirtumo tarp 
vienų ar kitų, velijome szripti 
tuo*, kurie ui Lietuvos reikalus 
nukentėjo; neklausėme nė jo ato 
no, nė tikėjimo, nė platformos; 
šelpėme tą, kurs vargo ir perse 
kiojimodėlei psszelpos reikalavo. 
Dabar matomai nacionsl stai, 
preaentuoįami „Varpe’ 
ar, ras’, negal įžiūrėti bėdos

• kurie ui platinimą aoeialismo 
tenka j nagus vaidilos ir re^re- 
Matuojami yra per „Darbininkų 
Bals}". Tai gi kįla keblumas ir 
painė musų triusm teip gi isz 
pu»ėa.
~*Tai-gi mes, Amerikos Kauki n 
žinių Komitetas, tų ir kitų men
kesnių prieis sesių dėlei, sutarę 
ėsame atsisakyti nuo suteiktos 
mums gaiMs ir prassyti visuo ne 
nės, kad; kiek galinu veikiausiai, 
apsirinktu naują komitetą, ( urs 
nei su didesne pasekme galės, 
vardan visų tautos musų draugų, 
padirbėti dėl engiamų ir kalki
namų lautaeczių per Magnolijos 
dvigalvį arelį. Ž noma, iki nau
jas komitetas netaps iazrinktas. 
mes savo pareigas p ldysihie, 
idant tuomi tarpu baudžiami,var
gingi mu-ų tautieczisi nereika 
Jautu nukentėti teipgi isz musų 
jmsės. | .! i

/eigų mums, atstoja n t nuo ko
miteto, valia yra isztarti savo pa 
tarmę dėl tolesnio laiko, t ii butu 
tokia: Pinigai, aukautojų sude
dami Amerikoje, turėtu isz Ame
rikos būti padalinami,* pagal re 
kemendac j? redakcijų „Vafpo”
ic?,Darb. Balso"* kurios i*a arto 
palįsta padėjimu kinkini'i oių.

tina butu, kad ce įtru 
rika

bet

dalinimo aukų pasiliktu Amen 
ir kad nebutu daromas skirtumas 
tarp nacionalistų ir socialistų 
kad aukos tektų kaip vien bms, 
teip kitiems, kurie užsipelnę yra 
jas gauti.

Galiaus mes, " Amerikos Kan- 
kintinių Komitetas, isztariame 
nuoezirdų dėkui . buvusiam Euro 
pos Komitetui ui jo tarpioinkystę 
tr ui gėrę vedimą knygų kankin 
tin ų kasos.

Su godone d
J. Szliupas, pi r m sėd a 

1903. SzernMS, rasztioinkas 
A. Ol-zewsk)8, kasierius.

30 III.

Yalkata.
Paraszė Guyde Maupassant. 

(Tęsimas)
Karvė da gulėjo, įrėmus snukį 

į iemę. Joų’Ubis pasilenkė, pa
siremdami ant rankų, ir pabu- 
cziavo placzias, drėgnas gyvulio 
aznerves. “Likie sveika, tu ma
no genui.... Gal daugiau nesi 
matysi va.... Geras isz tavęs 
galvijas.... Lik sveika...— 
kalbėjo glostydama j? Jokūbas.

Užsimovė czebatus if nuėjo.
T Dvi valandi keliavo jis vienon 
Jiokmėa, bet paskui pajautė tokį 
nuovargi, kad turėjo atsisėsti ant 
iolės.

Diena visai iszauszo. I’z visų 
pusių girdėjęs bainyczių varpų 
skamb-j^mai, vyrisžkiai mėlynose 
bliuzose, moterįs baituose czep- 
ežiuose — kiti pėksti, kiti važiuo
ti — skubinos isz visur į a r tymus 
kaimus, norėdami nedėlios dieną 
praleisti draugystėj savo pažįsta 
mų ir giminių.

Ant vieezkelio pasirodė storas 
kaimietis, genantis keliolikę api- 
kudžių, bliaunanezių avių, ku
rioms didelis szuo neleido skirsty
tis į szalis ir varinėjo į krūvą.

Jok u bis atsikėlė, pasveikino ir 
užklausė:

. —< Dėduli, ar neturėtumėt ko
kio man darbo? Suvargęs esjii 
ir vos badu ne stimpu.
. Būras su neiszsitikėjimu žvilg
terėjo į valkatą.

— Žmonėms, kuriuos antviesz 
kelio sutinku, asz jokie darbo ne
turiu! — atsakė.

Joknbaš vėl atsisėdo ant grabės 
kranto.

Ilgai laukė, prisižiūrėdama pra
eiviams ir jieszkodams akimis 
t*rP jų geresnės ir mielaszirdin- 
gesnės ypatos, kad savo praszy- 
mj vėl atkartoti. *’

Galiaus patėmijo žmogų, mies- 

tiszkai pasu ėdžius i; ant pilvo ka
bojo jam ilgas blizgantis’ aukso 
retėiis.

— Nuo dviejų mėnesių vaiksz 
czioju darbo jiesako-iams, — tarė 
prisiartinęs Jokūbas: — nieko 
vienog negaliu surasti. Skatiko 
prie duszios jau neturiu,...

Ponpalaikis atsakė:
— Reikėjo perskaityti lentą, 

prikalt} ant musų valszcziaus ru 
beiiaus. Elgetavimas 
saiame v a 1 s-z c s i u j e yra 
uždraustas. žinok gi, 
kad asz esmi vaitas, ir jei urnai 
isz ežia neLzsikraustysi, liepsiu 
tave suarėsztuotį.

Jokūbą piktumas paėmė ir jis 
burbtelėjo:

— Liepkite mane suaresztuoti, 
tuo man geriau: neprieis bent ba 
du pastipti.

Ir vėl sugrįžo ant grabės krasz- 
to.

Isztikro, už valandos bertainio 
pasirodė ant vieszkelio du žanda 
rai. Ėjo palengvėle greta viens 
kito, bl zgėdamLant saulės s iv o 
metaliniais nuszveotais guzikais 
ir metaliniais kalpokais, tarytum 
kad jie jau ant to ir skirti, kad 
isz tolo baidyti irgęzdinti pikta
darius.

Jokūbas tuojiu suprato, kad 
tai ateina jį suimti. Nepasitrau
kė vienog isz vietos: Užėjo jam 
noras pasirodyti, k»d visai jų ne 
b jo, ir pasiduoti jiems vien dėl 
to, idant paskui kada nors jiem* 
atsikerszy tt.

Nuduodami,bukjo nematę, žan
darai ėjo toliau savo kareiviszkais 
žingsniais, ėjo sunkiai, v irt uu d a 
mi į abi pusi, lyg antįs. Jau ro
dosi jie norėjo praeiti pro szalį, 
kaip staigu,neva dabar tik pama 
tę, sustojo prieis jį ir pradėjo į- 
spyrę akis ruscziai ir tu piktumu 
į jį žiūrėti.

Vyresnysis jų žengė, žingsnį 
arcziau ir paklausė:

— Kę ežia veiki?
— Si Įsi u oė, — atsakė ramiai 

Jokūbas.
— Isz kur ežia atsiradai?
— Jei nurėcziau jums papasa

koti, kiek kaimų ir miestų esmi 
perėjęs, tai mano pasakojimas už 
imtų daugiau negu valandą lai
ko.

— Kur eini?
— Į Ville - Avaray.
— Kur tas yra?
— Manchė’j.
— Isz ten ir esi?
— I-z tenai.
— Kodėl isz ten iszėjai?
— Kad darbo pas jieszkot.
Žmdaras atsigrįžo į savo pa

valdinį ir ruseziu balsu žmogaus, 
kuriam per daug jau yra įkyrėjęs 
viens ir tas pats klausimas ir at 
sakymas, riktelėjo:

— Tie valkiozai visada teip 
teisinasi. Bet asz juos jau gerai 
pažįstu!

Paskui atsigulęs į Jokūbą už 
klausė:

— Turi popieras?
— Tunu.
— Parodyk.
Jokūbas isztraukė isz kisze 

niaus savo legitimacijos knygutę 
ir paliudyjimus, sunaikintus, su- 
teraztus, kurįe vos-vo8 laikėsi 
kai-kur da sukibę, ir padavė žan
darui.

Tas ilgai silabizavo jas, atsi- 
krankszdams, silabizavo, bet sura
dęs viską tvarkoj kaip reikia, su 
grąžino Jokūbui; prie to veidas 
jo reiškė didelį neužganėdyjimę 
žmogaus, kurį gudresnis už jį pa* 
taikė apsziepti.

Valandėlę manstavęs vėl ėmė 
klausinėti:

— Turi kiek pinigų?
— Ne, neturiu.
— Nė kiek?
— Nė kiek.

'i— Nė vieno šou?
— Ne vieno šou..
— Isz ko gi gyveni?
— Isz to, kę kas duoda.
— Tai tu elgėtauji?
Jokūbas nė valandėlės ne abejo

jęs atszovė:
— Teip, elgėtauju, jei tik kur 

pasitaiko.
Žtndarni isz džiaugsmo net a- 

kįs blykstelėjo.
—- Aa! ant galo gi tave su- 

gavau! Tu valkiojies vieške
liais, be pinigų, be užsiėmimo ir 
užsiimi elgėtavimu! Eikss gi 
dabar su manim I

Jokūbas atsikėlė.

— K iip tamisti nori, —- atsa
kė.

Ir nel 'Utdams, kad jam antru 
syk atkartotų, greit-tojo į vidu
rį tarp dviejų ginkluotų žandarų, 
tardama:

— Juo geriau. Uždarykite 
mane. Bent laike lytaus turėsiu 
pastogę.

Ir vai traukė miestelio linkon. 
kurio trioboa už bertaiuio mylios 
matytis buvo pro t>zakas apnuo 
gintų jau nuo lapų medžių.

Kelionė jų buvo lygini priešą 
paezias mišias. Ant rinkos bu
vo pilna žmon ų, suaninkusių pri 
sižiurėti žandarų vedamam pikta 
teariu', paskui juos bėgo rėkauda 
mi ir szviipdsmi. sa mtai vaikų. 
Kiimiecziai.vtrai ir moterįs, teip
gi viens pro kitę spaudėsi.troksz 
dumi arcziau pamatyti piktadai į.o 
jų i*kyse žibėjo piktumas ir neap 
kauta. Rodosi, kad jie norėjo jį 
akmenimis užblaškyti, nagais 
sudraskyti, kojoms sutrempti. 
Klausinėjo kits kilę, kę j a yra 
imdavęs apvogė kę, gal kę už 
muszė? Tulaa mėsininkas, buvęs 
kadmiai azaulipm, riktelėjo: “T«i 
turi hut bėglys isz kariaunos!" 
Krautuvės -aviniukui rodėsi vėl, 
kad vedamasis piktadarys turi 
buLtun paežiu žmogum, aura szį 
ryię įdavė jam neteisius penkiaa- 
deezimt eentimų, kuomet gi ssin- 
koriua i-u p'lnu persitikrinimu 
t vii tino, kad tai e«ęa galvažudys, 
užmušęs naszlę M<let, kurio jau 
nuo šešių mėnesių policija įieš
ko ir negali surasti.

Valszcziaus sūdo bute, į kur jį 
žandarai atvedė, Jokūbas rado 
jau besėdintį prie teisdarystėe 
stalo vaitę, o szale jo mokytoję.

— Aa! — sušuko valszcziaus 
virszinmkas: — Tai tu ežia, bro 
lyti! Sakiau jug tau, kad liep
siu tave suaresztuoti. Pons žan 
darė, kaip gi ten buvo?

Žendaras užrapyrtavo:

— Valkata be pastogės ir be 
užsiėmimo, prie to be pinigų ir 
ne turi isz ko pragyventi, — kaip 
patsai prisipažįsta. Suėmiau jį 
už elgėtavimę ir valkatystę. Po 
pieras turi visas tvarkoj, kaip rei
kia.

— Parodyk man tas popieras, 
— pareikalavo vaitas.

Paėmė jas, perskaitė sykį, kitę 
ir gręžiodama atgal, tarė:

— Perjieszkot jį.
Aresztantę tuojau iszkrėtė.isz- 

vartė visus kiszenius, bet nieko 
pas jį nerado.

Vaitas nežinojo jau nė kę da
ryti. Galiaus atsigrįžo į aresz
tantę:

— Kę sziandien ten ant kelio 
veikei?

— Darbo jieszkojau.
— Darbu?!.. Ant vieške

lio?!..
— O kur reikia jo jieszkot?.. 

Ginoj?!,, <
Pasižiurėjo viens į kitę pilno

mis neapykantos akimis, tarsi ka
lė į zaunį, ir vaitas pratarė:

— Liepsiu tave paleisti, bet 
žiūrėk, kad daugiau ežia nepasi- 
rodytum.

— Norėcziau geriau, kad mane 
uždarytumėt. Pakako jau man be 
s valkioti, iki gyvam kaului pa 
griso.

Vaito akįs užsidegė rustumu.
— Tylėk! — ryktelėjo.
Paskui įsakė žandarams:
— Išveskite lę žmogų kokius 

du kilometru už miesto ir paleis
kite. Teina sau į savo szalį.

— Gal ponas paliepsi duoti 
man kę nors užvalgyti, badas ma
ne kankina, — meldė Jukubas.

Vaitas įsiuto.
— To da truko! Da mes vai 

katas turėsime penėti! Ar gir
dėjote tik !..

Jokūbas vienog nenusigando ir 
atszovė:

— Jei liepsite man ilgiau ba
du stipti, tai priversite mane pa
pildyti kę nors blogesnio! Tuo 
niekiau bus jums, veltėdžiai!

Vaitas pakilo nuo savo sėdy
nės.

— Tuojau man jį isz ežia isz 
veskit! Apmaudas mane ima...

(Seka pabaiga)

Paguoda
Gaila man labai kad asz per anksti 

▲nt svieto pasijutau!
Vizką gatavai kas reik nuveikti, 

Veik į darbą sukrutau.
Bet žemė tamsi, szviesą da negreit

Pamatys tamsus žmonės!
Sziandien man sunsu ką gero nuveiki —

Biednas esmių vargdienis.
Purvas, kurį jie auksu vadina —

Jis viską apkabino,
Daugeliui žmonių laimę gadina, 

Ir mano nuvargino.
Daug gema jausmų liūdnų ir linksmų.

Kurių nėr kur iszpilti;
Kaip girioj gilioj užpultas žvėrių, 

Nors skaudu — reik nutilti.
Liepuks.

Vietinei Zi nio.'v.
— Pereitą nt-dėlię “Auszros" 

Draugystė laikė snvo mėnesinį su, 
sirinkimę D ro G a cziuno na 
muose. Tarp kitokių Draugys 
tėa nutarimų rvarbiausię galima 
paminėti pasjtyrimę stipendijos 
norineziam mokytis muzikos a r na 
dailu*. Iš tikro, norinczių už 
baigti konservatoriję muzikos ar
ba dailoa akademiją tarp lietuvių 
iki šiol visai neatairauda, rasi-gi 
skiriama tam tikslui “Auszros” 
sti|endija paragina ksi kurį gabų 
jaunikaitį kur ai nore i-z tų dvie
jų dailos šakų paaazvęa'i. 
“Auazioe” Draugy»tė m&no ski
riamą t m tikslui atiĮiendiję pef 
laikraazozius pagarsinti.

— Nedėlios rytę pn nr. 478 
Crystal ui. tūla Maric Slanim. 
32 metų senumo im ter s, paleido 
į ravę azuvį iš revolverio ir nusi- 
szuvė — teip bent jos vyras pasa
koja. Policija vienog jam neti
ki ir mano, kad jis pats turėjo sa 
vo pa<*zię nušauti, todėl jį su 
areštavo ir nugabeno į policijos 
kalėjimą iki tyr nėjimui.

— Straikuojanti jm nuo tūlo 
laiko darbininzai 29-niose rėmų 
dirbtuvėse pereitą subatę sugrįžo 
į darbą. Darbdaviai ant visų 
straikierių reikalavimų attiko 
Siraikavo isz viso 2 tukataneziai 
žmonių.

— Straikuojantiejte graboriai, 
nežiūrint, ksd vietinis sūdąs isz 
leido prieszai juos drsu-tnę (“in 
junciiou”), | erei tą subatę nulaikė 
ak-it lingę *u-irinkimę it nutarė 
toliau* straikuoti iki priveis švo 
darbdavius vsus darbininkų rei
kalavimus iazpildyti.

Kam negavo?
Kart negavo iuuhu katalio- 

go knygų, jiavinėiavonių.gro- 
matoms popierų, guminių Ii- 
tarų, Brukuojamų mašinų ir 
tt. teikeis ataišaukti, o kiek
vienam prisiusime dykai. 
Rašyk tuojau* ir adresuok:

A. Oezlew«ki,
924 33-rd. St., Chicago.Ill.

Station 60.

Draagyscziū Reikalai
Chicago. Dr-te 8av. Franeisskaus 

6er. turės savo bailu ir perstatymu ‘Bet- 
Isetn" subatoe vakare. 2il Gruodžio IMJS, 
Pulaakio saloje 800 S. Akhland avė. To
dėl meldžia visu kitu draugyacsiu neda
ryti toje dienoje balių ne teatru idant 
vieni kitiems neuikenktumėm.

(17—4) Komitetas.

Hartford, Coaa. Dr-te Sz. Jono Evan- 
geliatoturės dideli balių pirmoje po Ve
lykų su baloj e 18 d. Balandžio, Germante 
saleje, 1058 M ai n dt. Prasidės 7 vai. 
vakare. Muzika bus net isz New Yor- 
ko. Inženga vyrams Na., moterims ir 
merginoms dykai. Visus lietuvius ir 
lietuvaites, vietinius ir aplinkinius szir- 
dingai kvieczia atsilankyti, o visi busite 
kuograiiausiai priimti. Komitetas.

(10-4)

Chica<<* Dr-ste š’
Panų 8z. Marijos P. 
Kalanczevos turės
savu balių s u bato į flffilOiEnk
25 Balandžio, prvi
beit Turner salėjo.0 
3417 8. Halstod St., 
terp34 ir 35 uL Prasidės 5 vai. po pietų. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvieczia atsilankyti, o kiekvienas atsi
lankęs ant musu baliaus bus apdovano
tas puikiu rožes kviotku. Komitetu.

LietuvtnzkM Bikninkaa.
8o. Chicago Dr-te 8z. Izidoriaus tu

rės uvo pikninka nedelioj, 21 Birželio, 
1903, Paul Karecko darže, Union ir 123 
ui.. West Pullman, 111. Todėl meldžia 
visuŽiitu draugyseziu ir kliubu nedaryti 
toje dienojo pikninku ne balių idant vie
ni kiliems neužkenktumem.

Dr-te 8z. Izidoriaus.
Thorpe, Wis. Praneszu vietiniams 

lietuviams, kad 19 Balandžio, namuose 
F. Mikolainio, bus bal'us, prakalbos ir 
apsvarstimai T.M.D. Kuopos reikalu, 
ant ko visus lietuvius, vyrus, moteris, 
jaunikaiesiua, merginu ir mažus vaikus 
užkvieczia. T. Waiikunas, Sek r.

Philadelpbia, Pa. 10 8usiv. L. A. 
kuopa turesuvosuslrfnkimapetnycsioj, 
17 Balandžio 8 vai. vakare, svetainėje 
Lietuviszko Klubo, 953 S. 2 ulyczios.ant 
kurio užpraszo visus sąnarius susirinkti 
ir atsivesti savo draugus, norinezius pri- 
siruzyti. Kaz. Velykis, Kuop. Bėk r.

Lietuviams Liuteronams.
Chicago. Pirmoje Volyk1i dienoje,ant 

1 vai. po pieta, P. Drignaitis, studentu 
Isz Concordia Seminarijos, Bpringflold, 
III., laikysdievmaldyste lietuviams liu
teronams Chicagoje. Todėl visi yra 
kviecziami susirinkti in kun. VVagnerio 
bažnyczis, ant 19-tos ui.

Ar žinoto kas bus po velyku?
Bus didžiausiu lletuviszkas balius 

Chicagoje, surengtu dr. St. Jono Kr. 18 
Balandžio. Pruides 5 vai. vakare,Frei- 
heit Turuer saleje, 3417 S. Halsted St., 
tarp 34 Ir 35 ui. Šals balius bus vienu 
isz didžiausiu ir puikiausiu bailu, iki 
szioloi lietuviszku draugyseziu laikytu. 
Užtaigi užpraszome visas drangystes at
silankyti, o kada kitos draugystes turu 
uvo balius ar pikoinkus tai mes ateisime 
priejusu. Ypatingai užpruzome visus 
Chicagos ir aplinkinius lietuvius Ir lietu
vaites, o kaip ateisite tai ne namon ne- 
benoresite eiU. Inženga 25c. y patai.

Su guodone. Dr-te Sz. Jono Kr.

PIGIAI ant pardavimo gera bueserne 
Ir groeerne, vietoje lietuviu apgyventoje, 
biznis nuo seniai iszdirbtu. Savininku 
tun saliuna ir todėl szi bizni nori par
duoti. F. W. Krzyczewski, 

115C8. Leavltt 8t., Chicago.Ill.
(14-4)

PajleNZkoliiuai.
Pajlesskauuvo dedea, Antano Kazra- 

glo, Kauno gub., Telsziu pa v., Kuntau- 
esiu parap , kaimo Pakmineju. 3 metai 
Amerikoj. Jis pats arkų kitu teiksis 
duoti žlne ant adreso:

Juozapas Csernlauskas,
10W.25 th8t., Chicago, III.
(17-4)

Pajiuukau savo pusbrolio, Motiejaus 
Žiūko, Suvalkų gub., Beinu pav„ Leipų- 
nu gm., kaimo Didiulio. Jis pats ar 
ku kitu teiksis duoti žine ant adreso:

Boz 1, Vandergrift, Pa.

Pajleszkau uvo dėdės. Si mano Pui
doko, Suvalkų gub., Vladislavavo pavM 
Ilguvos parap., kaimo Šutau. Jis pats 
ar ku kitas teiksis duoti žiųia ant adreso:

8im, Karalius,
Cfo. J. Laurrence, Weet Warnen, Mus.

Pa Besakau uvo pusbrolio, Antano Bu- 
gailus IrAdolfoRadvilaiczio,Kauno gub., 
Bsiauliu pav.. Jie patys ar ku kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Ignas Bugaila,
46 Hunting Bl., Bomurvilie, Mau.

Pajleszkau uvo pusbroliu:Aleksandro 
ir Petru Muszinskiu isz kaimo Naujoku 
ir Jono Javrilavicziaus, isz m luto Bziau- 
liu, visi Kauno gub. Jie patys ar ku ki
tu teiksis duoti žino ant adreso:

Florijonu Vincza, 
Box 1138, Duquesne, Pa.

Pajieezkau uvoszvogerio, Konstanti
no A kscino, Vilniaus gub , Traku pav., 
Merkines v oi., kaimo Grūto, gyveno Sa
lem, Mara. Jis pate ar ku kitu teiksis 
duoti žios ant adreso:

Leonard Treinaviczla.
4School8t., Nuhua, N.H.

Pajieukau Jono Biruno, Kauno gub.. 
Raseinių pav., vol. Ssimkaiczlu, kaimo 
Paiuiymu, gyveno Chicaguj. Jis pau 
ar ku kitas teiksis duoti žino ant sdreeo:

Jonu G lobis,
88 W. 25 th Bl., Chieago, III.

Pajtoazkau Juozapo Balionui, Kauno 
gub., Raseinių pav., Andrejevo parap., 
kaimo Abiingo. Nevsrko laiko saliuna. 
Jie pau ar ku kitu telksisduoti žino ant 
adreso: Jurgis Tenkutia,

505 Irving Si., Jolioi, Iii.

Pajieszkau uvo pusbroliu. Juozapo 
Baerlinako ir Mikolo Pežos, abu Kauno 
gub., Raseinių pav. Jie patys ar ku 
kitu teiksis duoti žinia ant adreso:

Ant. Trumpiu kis,
OUfl W GermanSt., Haltimore, Md.

Pajieszkau JunoValinskio, Kauno gub., 
Bsiauliu pav.. Ligumos vol. ir Antano 
Saukto, Y ii kilos vol., Czekiukio parap. 
Jie palys ar kukius teistu duoti žine 
aat adreeo. Ant. Jurgaitis,

Boz 281, Bl. Charles, Mich.

Pajieszkau ui-odraugo, Martino Pe
tersono, neseniai luvaiiavusio isz Beran
kiu m Chleaga. Jis pats ar ku kitas 
teiksis duoti žine ant adn-eo;

Bim. Bkirpetunas, 
1413 Bumu avė., Be reti ton. Pa.

Pajieušau Jeronimo Sirevicziaus, Ksu 
nogub., Teluiu pav., okolieus Rungiu; 
gyveno Bruckion, Mara Ka» ji žino 
teiksis jam pasakyti kad ataiszauktu pas 
mane, nea asz turiu jam biski pinigu 
priduoti

M ra. Karolina tVarpiot.
1292 W. 22 nd 8l. Chicago, III.

Pajieukau uvo broliu. Jono ir Petro 
Jaramiau. Kaunogub. Bziauliu .pav., 
Ligumue vol., kaimo Janiukaicziu. Jie 
patys ar ku kitu teiksis duoti žinia ant 
adreeo: Math. Herman.

Boz 835, Victor.Cdo.
Pajieszkau uvo draugu, Juuapo Ir 

Mikolo Noreikų. Kauno, gub., bziauliu 
pav . Baakinba vol., lt metu Amerikoj 
Jie patys ar ku kitas teiksis duoti žine 
ant adreso. Kaz. Gedom.
800 E. Waaliinglon Bl., Bpriogfleld, III.

ARNORI?
Ar nori geru ir naudingu knygų? Jei 

teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
Iss “Lietuvos nsujsusiai issleistu knygų.

Jei nori mokintis angliukos kalbos, 
tai nusipirk “Žodynu lietuviazkoa 
ir angliškom kalbu.**

Jei nori duižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj. Afrikoj. Austra
lijoj ir ant visokiu po mares iszsimecžiu- 
siu ui u. nori žinoti kaip rantai kur jie 
atsirado, nori pamatyti j u pa veikaus, 
kaip jie iszrodo, ka jie veikia, kokia 
Kalb* vartota, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurio tiktfimo (vieros), 
nuo kada ir nuo ko kurio tikėjimą per- 
eme. kokios ju bažnycaioa. kokioodiev- 
maldystes ir žodžiu rakant nori duižino
ti viū žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Etimologija**, o joje viską rui.

Jei noyi duižinoti mono ir burtu pa- 
•lapGs.kokiu b u d u juos magikai padaro, 
Ui nusipirk Ijnyga “Paaiaptyn magi 
J<m bei Splritiamo’’, u isz jos viską 
duižinoti.

Jei nori duižinoti apie gamtos moks
lus. Ui nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimsi sviete", “Apie Žeme","Benu 
gadynių isznykesutvėrimai" "Biologi
ja". "Sv’eto pabaiga" ir lU.o isz, tikrai 
apaiszviesi.

Jei nori gražiu paukaieziu ir juoku. 
Ui nusipirk knygeles “Gyvenimo vaiz
deliai", teipgi teatraliszku: “Dode at
važiavo", “Žile galvon velnias vuode- 
gon'*, ••Genaus vėliaus negu niekad’’ Ir 
szimtus kitokiu turime gražiu paraku.

Pas mm teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu. abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryželiu.puikiausiu gromatoms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavineziavoniu pa- 
vydale kortu ir pavydale kvietku bukie
tu. guminiu lytaru, drukuojamu mi
stinu, auksiniu fonuniniu pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuoj sus, o gausi katalioga.
Jei nori pasiųsti pinigus in kraju, tai 

siusk tiktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvąikszczios. Musu name tal- 
Si naši randa va paczto stacija, žinoma po 

!o. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszlelsti.

Jei reikalauji szifkortes, tai pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir tik pas 
musgsll gauti kokia nori nuoplgiausios 
kl brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi pre<ces, kataliogus ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:
A. 0LSZEVSKI8, 

924 33-rd 8L, Station 60, 
CHICAGO.ILL.

GAMTOS ISTORIJA 
p«-8K eeviiie BEgre,

verte D-raz Bacevicsia.

I. GYVULIAI.
kirminėlių ir išsiBkinto jm) vinaa kūno dali*, 
pagimdydami tokiu budu bailina Hkaudėji- 
muH, karščiavimu, ir nekartų turi žmogų* nuo

į
jų numirti. Tie parazitai vienog nieko ne
kenkia, jeigu valgoma kiauliena bu* gerai 
išvirinta. J

Sutrauka — Annulatai.
1. Annulatų kūnai išžiūri lyg butų sudė

ti iš daugelio tiedu, BU«ijungu*ių viens bu ki
tu. Annulatai yra išdalinti | vabalus, vorus, 
šimtakojus ir lukštuočius.

2. Vabalai turi šeiias kojas.*
3. Tūli jų atlieka metamorfozę kartais 

da painesnę negu varlės.
4. Paveikalan pekliški, išsiperėjus iš 

kiaušinio, turi pavidalų kirmėlaitės. Išsinė
rus kelis sykius iš odo0, kirmėlaitė pasidaro 
sau gūžtų ir apmiršta; I tokiame pavidale va 
dinasi ji chfysalis. Iš chrysalio po tūlo buko 
išsivysto pilnai sparnuota peteliškė. Tokį 
persikeitimų vadiname pilna metamorfoza.

5. Musis, juodvabaliai, blusos ir bitys at
lieka pilną metamorfozų. Zioyai, laumežir- 
ffiai, uodai ir blakls atlieka nepilną metamor
fozų.

6. Vynvabalis phųlloarera yra >teip smul
kus, kad plika akim beveik negalima jį įžiū
rėti. Jis yra labai (pragaištingas vyndar- 
žiams, kadangi iš vynmedžio šaknų iščiulpia 
syvus ir medi* turi po tūlo laiko džiūti.

7. Vorai. Vorai turi aštuonias kojas, 
gerklėj nuodingus vąšelius, su kuriais jie sa
vo auka* numarina, o ant papilvės galo turi 
verpimo prietaisų vortinkliams verpti.

8. Pietų Eiirojioj ir kituose šiltuose kraš
tuose gyvena vorams giminingi skorpionai. 
Ant uodegos viršūnės jie turi gylį, kurio įgy- 
linias pagimdo didelį skaudėjimų ir karščia
vimų.

9. Ligų nieius pagimdo maži, vos įžiūri
mi, vorų veislės, valialėliai, kurie, įsigavę po 
oda ir čia besiknisdami, padaro neapkenčia
mų niežėjimų. f

10. Šimtakojai. į Šimtakojai turi ma
žiausiai po dvydešimt )>orų kojų. Jų kūnai 
susideda iš mažų žiedelių.

11. Crustacea arba Lukštuočiai, kaip 
antai vėžiai, krabai ptc. yra beveik visi vau 
deniniai gyvūnai. Jų oda yra kieta, kaip 
lukštas, t<xlėl juos ir Vadina lukštuočiais.

12. Kirminai. Jeigu perplausi slieką ir 
abi puses laikysi drėgnoj žemėj, tai su laiku 
iš jų jiasidarodu atskiri gyvi sliekai: vienai 
pusei išauga galva, kitai — uodega.

13. Stuėkinė kirmėlė arba tania išžiūri 
lyg siauras kaspinas, susidedantis iš daugelio 
šmotelių. Ta kirmėlė tankiai atsiranda žmo
gaus ir tūlų kitų gyvulių viduriuose. Išau
ga Ji kartais iki 20 mantų ilgio.

14. Trickirios. kurios yra teip mažos.kad 
be padidinančio stiklų sunku ja* įžiūrėti, gy
vena kiaulių kuue. Jeigu kiaulienų. kurioj 
raudasi trichinos. valgysi negerai išvirintų, 
tai trichinos jsiveis žmogaus kūne, o jos yra 
labai |>avojingos. sveikatai. Todėl valgant 
kiaulieną reitia būtinai ją gerai išvirinti, nes 
didelis karštis trichinas užmuša ir tųsyk jos 
nieko negali kenkti.

III. MOLIUSKAI.
49. Moliuskai, kaip jau sykį i>asakojo- 

me, yra minkšti, mėsingi sutvėrimai, neturin
ti nariuoto kūno, kurie taukiai savo kūnų 
Išslepia akmeniniuose lukštuose.

50. Gasteropodai arba pilvapėdžiai. 
Moliuskai, turinti galvų ir ilgų slenkimo pė
dų, vadinami yra pilvapėdžiais arba gasteropo- 
dais.

Kriauklio lukštas (pv. 190) turi pavida
lų spirališkai susiraičiusiostriubeles, kuri juo 
arčiau atvaros, juo yra platesnė; toje trobe
lėj talpinasi kriauklių kuuas.

Štai čia yra kriauklys. Jis dabar yra iš
sitiesęs ir galvų atkišęs. Ant jo galvos ma
tote keturis ragučius, ant dviejų iš jų yra po 
mažų akutę A (pv. 196); galiaus jis turi storų 
mėsingų pėdų, ant kurios kriauklys slankioja 
iš vienos vietos į kitų. Jeigu tų sutvėrimų 
nors menkai užgausi, Jis tuojau visas susi
traukia ir savoJukšte pasislepia.

patekti kokiam pašaliniam daigtui, tai apie 
jį su laiku susižiedžia dailus lukšto sluogsne- 
liai, kuriuos mes vadiname perlu. Perlas yra 
brangus, todėl žmonės labai jų j ieško.

52. Cephalopodai. Beveik visų svieto 
dalių jūrėse randasi moliuskai, kurie papras
tai neturi viršutinių lukštų. Tokiais antai 
yra velniažuvis arba aštuonkojis (octopus, pv. 
199), skidas (sepia), loligo etc. Nautilius, 
kurio dailius lukštus kartais jurininkai par
gabena iš Indijų, yra taipjau cephalopodas 
arba galvakojis,bet truputį skiriasi nuo augš- 
čiau paminėtų.

Jie yra keistus ir biaurus sutvėrimai su 
didele galva, dviem didelėm 
akim ir tvirtu raginiu snapu. 
Aplinkui jų snukio išaugę 
yra aštuoniom arba dešimt il
gų kojų, ant kurių randasi 
pilna čiulpikų,truputį pana
šių dielių čiulpikams, su ku
riais jie viskų gali pagriebti, kų tik pasiekia. 
Kada juos įerzinsi, kai-kurie jų išmeta iš sa
vęs juodų skystį, kurs aptemdo vandenį ir to
kiu budu gelbsti jiems pabėgti. Tų juodų 
skystį vartoja tėplioriai, vadina jį sepia.

Tie sutvėrimai išauga kartais labai dide
li ir net žmogui yra pavojingi. Tūli jų turi 
dešimt ir daugiau mastų ilgio ir jų kojos yra 
teip ilgos, kaip kad visa kita kūno dalis. Jie 
kartais užpuldinėja ir ant žvejų valčių, todėl 
žvejai juos ir praminė velniažuvims.

Visi šie sutvėrimai yra teip subudavoti, 
kad kojos jų išaugę aplink snukį, ir todėl 
juos vadiname galvakojais arba, cepkalopodais.

IV. RADIATAI.
53. Gyvūnų grupa, žinoma po vardu ra* 

diatų arba zoofitų, yra labai yvairaus pavida
lo. Beveik visi jie gyvena jūrių vandeniuo
se. Geriausiai mums pažįstamu tos grupos 
sutvėrimu yra žvaigždžuvė (pv. 200), echinus 
(pv. 201), jūrių lelija (pv. 202), medūza (pv. 
203) ir polypas. Žvaigždžuvė* kūnas yra

Pr. 300. Žvzigžd- Pv. 201. Ectiinos. Pv. 202. Jūrių 
iuvė. . lelija.

daugiau ar mažiau apdengtas trumpais aksti- 
nėliais, tokiais jau, kokie randasi ant gimi
ningų jai echinų (pv. 201). Jūrių lelijos 
(pv. 202) savo subudavojimu labai skiriasi 
nuo augščiau jiaminėtų. Jų kūnai yra minkš- 
tutėliai ir gliažnus, prie to jos neturi nė ak
stinų. Jos yra gana didelės ir gyvena pavie- 
niuj; bet yra jų ir labai mažutėlių, kurios gy
vena kolionijdmis arba krūvomis, sukibę vie
na su kita; daugiausiai tokių randasi Francu- 
zijos pakraščiuose, vadinamų keistu vardu: 
numirėlio pirštai. Apsiauta lai kitų smulkių 
gyvūnėlių, vadinamų polypais, susisrieję į, 
krūvų.sutveria milžiniškas akmenines masas, 
koralais vadinamas (pv. 204), ir Pietų šalių 
jūrėse tie koralai sutveria net čielas salas 
(pv. 205).

Medūzos (pv. 203) yra truputį panašios 
jūrių lelijoms — bent savo sudėjimu. Jos 
plaukioja vandenyj Įialaidus.

Pv 203. Medūza. Pv. 204. Krūvon susijungę
polypaL

Be to reikia neužmiršti da paminėti apie 
jūrių pintis. Štai čia yra viena jų prirengta 
vartojimui. Nors pintys tun visai menkų pa
našumų gyvuliams, bet ištikro jos yra gyvais 
sutvėrimais. Tik pakolaik jos buvo gyvais 
sutvėrimais, visos tos kietos ir tamprios dale
lės buvo apdengtos gyvomis substancijomis 
(pv. 206). Tai, ką jus čia matote, yra jau 
tik pinties skeletu.

Pv. 205. Koralų žala. Pv. 206. Pinti*.
tia. kurią mra varioj 
me, yra jau tik tų gy

Pv. 196. Kriaulclya. A. raju- Pv. 197. Smailys 
čial. ant kurių virAunM yr»

mažea akutė*.

Smalkiai (pv. 197), kaip kad jų giminai
čiai kriaukliai, turi galvų, keturis ragelius ir 
mėsingų pėdų, bet neturi lukšto savo kunui 
paslėpti. Kai-kada ir pas smalžių randami 
yra pradiniai lukštenai, bet jie yra nežymus 
ir slepiasi po nugaros oda. Kriaukliai ir 
smalžiai yra sausžemto gyvūnai. Tūli pilva- 
pėdžiai gyvena prėskuose vandeniuose; Ore 
se vienog jų daugiausiai randasi — visokios 
veislės ir pavidalų. , . ,

51. Acephala arba begalviai. — Ace- 
phalaia.r\)& begalviai gyvūnai, kaip antai au- 
steriailpv. 198), kiautvarlės ir tt., turi dvi
lypius lukštus: viršutinį ir apatini, per tai 
juos ir vadina dvilukšČiais, bitie sutvėrimai 
neturi galvos ir gyvėna vandeniuose.

Austeriai yra jūrių gyventojai, jie ran< 
mi didelėms kolonijoms, ’ 
sluogsniais; jie yra prikibę 
prie uolų ir negali iš savo vie~ 
tos pasijudinti. Mušeliai (my- 
tilus) ir kiautvarlės vienog , 
gali krutėti ir perslkilnoti iš pv. m Amteris. 
vienos vietos į kitų* • Tūlos jų 
gyvena jūrėse, kitos vėl prėskuose vande
niuose, kadangi jų yra daug skirtingų veis
lių. i r

Jų lukštų vidui, vadinamas perlą motina, 
yra labai dailus, iš ių daro kartais labai dai
lius daigtus. •

Jei tarp gyvūno ir jo lukšto pasitaiko

vūnėlių skeletu.

54. Infusorijos. Dabar papasakosiu 
jums kai-kų apie tulus gana stebėtinus su
tvėrimus, randamus tankiausiai bepūvančiuo
se gyvūnuose ir augmeniu medegose. Dau
giausiai jų yra žinomi mums po vardu infu- 
sorijų. Apart ši tų yra da kiti labai smulkus 
gyvūnėliai, bet jie neturi mums didelės svar
bos. Prisižiūrėk su atida štai šitai vandens 
stiklinei, į kurių aš buvau įmerkęs žiupsnelį 
seno šieno. Laikyk stiklinę su vandeniu 
prieš šviesų, teip kad geriau galėtum matyti 
viskų, kas joje randasi. Štai jus matote ten 
labai smulkius krislelius krutančius vande
nyj (pv. 207). Su padidinančiu stiklu galima 
butų geriau juos įžiūrėti. Tai-gi šitie smul
kus, beveik neįžiūrimi, krisleliai yra gyvi su
tvėrimėliai; jų yra ten milijonų milijonai, vi
sokios rųšies ir pavidalų. Tūli jų yra teip 
smulkus, kad įžiūrėti gali juos tik su pagel- 
ba labai padidinančio stiklo. Vienam van
dens lašelyj rasi jų čielus tūkstančius. Jums, 
žinoma, sunku yra suprasti, iš kur jie ten

Ar žinote lietuviai, 
kad iss Bostono ir aplinkiniu galite pas 
mane gauti darba ant farmu, plytny- 
cziora ir kitokiose vietose, ypacz nese
niai iss krnjaus atvažiavę. Ataiszankiie 
pas mane:

Joaeph Boraell,
4 N. Washington 8t., Brockton, Mase.

(17—4)

Pv. 207. Infu*orijo* stovinčio Pv. 20*. Bakterijos. Plika 
vandens laie (nematomos akla negali jų įiiurtti.

plikai akiai).
(Toliaus bus.)



LIETUVA

Del visu naudos!
Lietuviu korporacija.

{korporaota TVashington, D. (X su ka
pitalu 950 000. Pardavinėja akcija* tik 
po •10.00, o i natoj ima s in ja •! 00.

Kam miela geresni* gyven. ma* ir 
czedyjima* centu pa*i*kubinkite, 
akcijos urnai pabrangs.

Netrukus bu* insleigta drabužiu 1 
tuv* ir kiekvienas prigulintis prie 
jioracijos, ture* gera nauda. — Ssi 
poracija seniai buvo pageidaujama. Tai
gi naudokite* lietuviai isz progos kol to
ki* yra. •

Rassant laiazka indekite. ui 2c. marke 
dėl atsakymo, ir adresuokite:

Lilhuinisn Corporation,
310 Bedfordave., Brooklyn, N.Y.

už-

krau 
kor
ime-

Grand Openlng.
Chicago. Subatoj ir nedelioj, 18 ir 19 

Balandžio darau inkurtuviu balių savo 
naujo aaliuno, ant kurio grajys gera mu
zika ir visi po ilgos gavėnios gale* grąžei 
pasilinksminti. Balius prasidės subatoj 
7 vai. vakare, o nedelioj, 12 valand} 
ant pietų. Taigi visu* vyrus ir moteris, 
berniuku* ir,mergaites užkviecaiu susi
rinkti ir pas!linksminti,asz pasirūpinsiu 
visus kuogražiausiai primti.

K. Kunza,
3352 S. Morgan St., Chicago, III.

CIT—4) . - ’ ,
* Nauja* Saliunas.

Praheszu visiems draugam* ir pažys
tamu* kad atidariau nauja saliuos po 
nr. 869 31-st. kerte 9. Morgan St.. kur 
uikviecziu visus aplinkinius ir pažysta
mus atsilankyti ir mano naujos vietos 
pamatyti.

Kaz. Tamaszauskis,
869 31-sfSL, kerteS. Morgan St.

Chicago, Iii.

Europos lietnvisiki laJkrasicziii.
“V^rtMte'’literaturoe,mokslo ir politi

kos laikrasztis. Preke ant metu,.. .21.25
“Ukiulkaa" užsiimantis reikalai* u- 

kininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbes žinies ir pamokinimus. Preke 
ant metu ..{....75c.

“Naujienom 'talpinanczios pasaka* ir 
kitokias svarbesnes žinias. Preke ant 
metu. f ......75c.

Visi*tris virazminėti-iaikrasaciai iszei- 
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juoe gauti kreip
kitės prie:. M.J. DAMIJONAICZIO,

3111 S. Halsted St.. Chicago, 111.

Reikalingas partneris prie gero ta
būno. Mes esame dvieje, bet vienas isz 
musu turi kitur iszvaiiuoii, todėl jo vie
ton reikalinga* kita* partneris, arba no- 
rinlis gali visa bizni nupirkti. ' Atsi- 
szaukite pas:

George Kantinaviczia,,
737 W. 22-n d St., Chicago.Ill.

Reikalauja 12 vyru lietuviu prie pa
prasto darbo in „Foundrv”, Noblesvilie, 
Ind.. netoli Chicago. Viens iszju tur 
mokėti angliszkai, kad galėtu būti ju 
fore m anų. Mokestis po 11.50 ant dienos, 
foremanui IK 75. Platesne informacija 
gausite „Lietuvos’.* redakcijoj.

Gini Varom Maszina.
Nomparail Presas 13X19, viduriai ge 

rame karakteriuie, asz mokėjau 8275. 
jeigu kas greit pirks parduosiu už *50 
ant syk, nes noriu kitur persikelti. Ra- 
szyk Hetuviszkai. -

W. R. Payne,
5638 Penn avė., E.E Pittsburgh, Pa.

Aukos ant Kankintiniu
A. J ūsas, Thorpe, Wis.j ....
A Viszcziults ....
M. Szneideris , ... •
J. Vitkauskas ....
F. Mikplainis ....

Buvo 
Sykiu

25 
25 
10 

.25 
25 

432J» 
433.19

Aukos besimokinaneziai jaunuo- 
< menei.

“AUSZROS Dr-tes“ fondas.
Ant Matus, Fort Leavenwoyth.Kan. .25
Philadelphia.Pa., Teatraliszka Kuo- 

...1.50 
308 35 
310.10

Buvo.
Sykiu

Naujas Žodynas.
Žodynas lietu viszkos ir angliszkos kal

bu, sutaisytas Antano Lalio,Chicago,III.,
1902, turintis puslapiu 390, dabar yra
gatava*. Yra tai pirmoji dalis lietuvisz- 
kai-angliszko žodyno, kuri tai di
džiausia ir geriausia knyga isz 
disu su lyg sziol iszleistu lietuvisz- 
kai-angliszku žodynu. Rasite Jame visus 
lietuviszkus žodžius iszguldytus anghsz- 
koje kalboje ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kursivom* literoms prie ko
kio jis gramatikos skyriaus priguli. Da
bar jau nebus vargo Iszsimokinti gerai 
angliszkai kalbėti, kadangi turite kny
ga, kurioje surinkti visi lietnviszki žo
džiai ir iszguldyti anjtliszkoje kalboje. 
Tik ta* nemokės angliszkos kalbos kas 
tingės moki.ntieei, arba pasigailės <3 ant 
nusipirkimo szios knygos. Knyga turi 
formate dideses nrusu Geografijos. Kie- 
tuose.gražaus mėlyno audimo apdaruose, 
ant nugaros iszspaustassidabrinemi* h- 
tafomi* jo* titulas. Preke...................fiS.OO

Kalendoriai ant 1U03 m.
Kalendorius spaudimas Peterburge.. 15c
Naujausias ir geriausias kalendorius 

su daug geru patmskinimu spaudimas 
Tilžėje,................ ............. ........................25c

Monu Knyga.
Dabar iszejo isz spaudos nauja monu 

knyga po vardu: Paslaptys Magijos bei 
Spiritizmo szviesoje mokslo. Pagal sve
timus szaltinius lenkiszkai sutaisė F. J., 
lietuviszkai verte J. Laukis, Chicago, III,
1903, pusi. 262. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudinee, nes 
nusipirkę szia knvga atrasite joje visa* 
monu ir burtu pa«laptis,suprSsive Jsa,nes 
yra aiszkial apraszyto* ir paveikslais pa
rodyto* visos ju paslaptys ir budai ju da
rymo. Nelik kad jas suprasite, bet no
rėdami ir patys tokius monu* daryti isz 
jo* iszsi mokinsi te. Preke ......50c

Pinigu* siunskite ant adreso:
A. OL8ZEV8KI, 

^>24 33-rd 8L, Chicago, 111.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevycsia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rašalai ir darbai. Apra-
rasze A. J. Daubaras.......... . ............ 15c.

Aukos Kare* Dievui. Parasze Jonas Gra
žy* Szi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visa* kares kokio* ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 

blogo atgabeno,...... ...................10c.

Dede atvažiavo. Komedija vienam* ak
to. Draugysto* uisilmancilo* teatru 
looaimu tegul nusiperka szia knygele, 
o gale* duoti niul* ir pilna juoku te
atrą, kurte užganėdins gerausia publi 
ka. Yra tai graži komedija ir reika
lauja liktoj 6 ypatų jo* persta^- 

Darbo diena. Geri pamokinimai darbi
ninkam*..............................  18c

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Gyvenimo džiaugsmai. Pagal seru Džo

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

Ka* isz ko gyvena. Įsileido L. 8. D. P.
Parasze Dikzztoiu. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus.............. 10c.

Kas reikia Žinoti ir atminti kiekvienam 
darbininkui. Geri pamokinimai dar
bininkam*......................................... 90c

Kiirmuau iszganymaa? Knygele iato- 
rtezkai-politinka — dideles verto*. Jo* 
turinys: Latviu judėjimas; Politinko* 
perlijo*Cz*kiJoje; Dabartine Lenkija 
ir jo* siekiai; Kapitalizmas irtautitz 
ka* klausimas Lenkijoje; Politiszko* 
perlijo* Lietuvoje ir ju istorija; 8ta- 
tfaliszki bruožai kiek ka* turi žemes, 
žemes naša urnas, skolos, gyventojai, 
pramone* irUU.............................. 25c.

Kaip sutaisyta* žmogau* kūnas. Para
sze S. M. Iszleido Tėvynė* M. Dr-to. 
Yra apraszyto* ir paveikslais parody
to* viso* dalys žmagaus kūno kaip Jo* 
sutverto*, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jo* turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir lt. teipgi ai raazymas tulu Ilgu. 
Knygele yra gero* moksliuko* ver
tes........................................................30c

Kaip apsireiukia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rautu ir paveislais visu dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jo* 
turi gyvybe ir savo sveikme... 

“NeGadai” arba baisus sapnas.. 
Paveikslai. Pauka iu lietuvių | 

mo,...'........ ...............................
Palangos Juze, (ketvirta laida)... 
Sugriautas Gyvenimu..,, 
Szunadvokatis..............;.................
Szvente l-mo*d. Gegužes menuo,

m. Iszleido Lietuviszkoji 8ocial-De- 
mokratu Partija. Aprauymas nuo 
ko prasidėjo u vėmimas pirmo* gegu
že* menuo dieno* ir kaip ji buvo amen 
esiamadarbininku 1902 metuose....5c 

Tekinimo amatas. Kas nori isuimo
kinti tekorystes amato tegul nusiper
ka uia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaiukinlua rasztu ir pa
veikslais .......................................... 15c.

Žemiu Dulke*. Apvsaka parauyta M.
Radzeviczute*. Yra viana isz g 
siu ir svarbiausiu pasakų............

Spėka ir Medega jau luejo iu po 
do*. Preke........ . .....................
Gražiais drūtais apdarais............
Istorija Lietuvos, Skirmuntait*.

Mužikėlis.............................................
Vaiues Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis............................................. .
Bestiality of Russiao Czardom... 
Austre 1884 metu.......... .............
Auszra 1885 metu.............................
Kalendorius 1893 metu.......... .
Programa* Liet. Sočiai. Partijų*. 
Žirgas ir Vaikas.................................
Vaidila. Originaliszka novele. Parasze

Karolius Jak... aperspausta isz„Var
po”. Tilžėje, 1902, pusi. 15. Graži 
apysakėlė isz senove* lietuviu atsitiki
mu........ ...................................................15c

jinsml *ugmcny»? Pagal t-uaksvtasis, satslar 
Storns*. Chtosgo III. 19CI m. Puslapiu n. 
Bu parelksteM*.............................................80c

Istorija Chicago* LtMuvt*. ju psreųriju Irka. 
Kraucduoo proraiu l*lkra»ic*lu MLI«tura"

didalo formato, aUskau* drsko. Fotografija* 
yra abieju puls advokatą, kn. Krauoziuao, 
"Uetavo*“ Užleistojo, reduktoriau* Ir paveik
slai Chicago* B.Jurgio Ustuvtosko* bašaycaio* 
Popiero* apdarais........................... .fiM.OO

. audimo kietai* apdarei*, auksintais 
titulais..........................  8>J 80
ka* aprassymas apie yvalriu* musu Šerne* au 
g* *n*,ja sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimosi 
nuo pat meaklsasiu pavidalą Iki didžiausiu 
ir tobuUaoeia. Bu S0 paveikdollu., iŠ* pusla
piai .........    BSo.

toeip Maskotija persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preulon rusesea Lilhuani* supiesse knn. V. 
Dembokla.................................................lOe

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pie**lny» Dto 
L W*hl*m. 1** auglto.ko uzgulde kun. V. 

llembaki*.................................................IBe
Kraštu Bkvrdyne žprasso ana baisa ateit ik Ima 

kodalHMm. maskoliai užpuolė aatbožay- 
oaio* mie*tolv)e Kražie, mu*w, siaudė ir pjo
vė nekaltu* žmoni*, i**grtowe altorius ir už- 
pecav ujo božnyoal*. Ateskiauslal apraišo 
ta wteaataltiklm*............................... ISo

kirmais ir mlitraaturu IBc

. ...15c. 

.. ..5c. 
gyveni- 

.10c. 

.25c. 

..5c. 

.15c. 
1902

i.50c. 
spau 

..•1.50 
•2-00

...25c. 
..10c. 
...5c.

... ,5c. 
•1.00. 
•1.00. 
...15c. 
...5c. 

...30c.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA

S. Dominaitis. L 1436 Adams

So. BOSTON. M ASS.
Nikod. GendroU*. 213 Athens St.

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

A. Lesniew*kia, 144 E-IIouslon St.

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

Ant. Ase vi ežius,
30 So. Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislova* Rinkeviczius, 73 Grand st.
K. Balcziuno* ' 256 Grand st.

ELIZABETH, N. J.
Jurga Orini kai lis, 75 Wall st.

SHENANDOAH. PA- 
Andrius Maczis. 133 8. Main st.

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 Even sL

WATERBURY, OONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8, Kreivėnas,

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

NEVV BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika, 11 E. Lavrrellsl.

BALTIMORE. M D.
L. Gavrlia, 2018 N. Wa*hington st

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

“Lietuvos” Keliaulautl agentai.
Jurgis Kazakevriczia,
Juozas Petrikis,
Juodspas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
rxli pa* juos užsiraszyti “Lietuv}” 
ir prenumerat} jiem* užsimokėti; pi- 
trgai bus teisingai mums priduoti. Pa* 
juos teipgi galima gauti visokes knįga* 
ui t} paczi} prekę kaip ir redakcijose.

“Liktuvo* IszutunrvB.

Knygos sawot* spaliuos.
Ap*irei*zklm*18*iete. ant kuria imo 

ne* nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesuprasta: 
■u 7 abrozeliai*. Naudingiau** knygele 
iwWo dMižinojimul i*z ko daro*! Aal 
bal, griausmai, lietu* Ir iDiega*; kosyfs 
debesiai ir ant ko Ji* laikosi................... ItOc

Aritmetika. Knlga i*z*.mokinimui rakandu.
Preke......... ..............................  9Sc

HYGIENA- Dakiariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymų sveikatoe, l*z kurio* ga'i be 
pagelbos daktaro Iszsigydyti nuo daugybe* 
Ilgu. Bzita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuoee. nes ka* ja *u atyda perakal- 
tys.petaiky* apsiaaugot! nuo tukstanezlu. vi
sokia ilgu, patalky* užlaikytiouelybeje aavo 
sveikata, pailginu savo amžl ir mokė* užau
ginti (veikai* ir tvirtai* savo valkeliu*.
Preke....................................................8So

kpte turtu iszdlrblma. Paraižė Bebram veyu- 
8. M. Veikalas gvildenanti* polltl>zgajų eko
nomija. Kokiai* keliai* i**idirb| turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugi jo* gyvenimo............  S5c

A.r vyskupas Valanezluz (Valancxau»ka») nebu
vo vilinga betuvy»tee? Paraszyta ka. Demb- 
*kio. Inleista kasztal* Susivlenyjlmo Liet. 
Lalsv. Ai*, tt poslapiai........................ ISc.

Biologija arba Mokslo* apie Gyvu* Dulkta*

cago, IŪ. 1801. Poslapiu 147.Mok*la* kokiu budu 
radoaa gyvi sutvėrimai ant musu temo*, kaip 
ji* vystėsi pradai u* nuo ipaiu vabalėliu Su 
dsejo iki paokancaie^vierlu ir paties Smogpa*. 
bu paveikilel*................................................4Oc.

BaodSieva Lietuvoje. Perasiė Ataugus. įsilėkto 
T. M. D. Yra tai boudžiavo* istorija kokiu bu
du Ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepe ant lietu- 
v įnikai p ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo gv 

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembski*. lis 
leido Snsiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Bu autoriaus paveik >lu ir paveikilella Lookoo- 
no grapoe. K n y gėla patiekta reikalui pakėli
mo moteriizkės. Ji nurodo priežastis delei 
kurių moteriszke tapo r.eme*ne už vyriszkl U 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo..9O»

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti iaz asituonlų 
sekanezių gražių paeakalcziu: Atsisveikini
mą*; — vagi*; — Ka* Kalta*; — Gatvė* val
kai; — Pape reik) Žiedas: — Mtezko Barga*;

' Signalą*; — Keleivis................................ISc
Geografija arba žemes spranyma*. Pagal Gei-

kie, Nalkoviki ir kitu*, sutaisė Bzerns*. Yra 
tai nasdlngiausia i*x rišu sulygsziol iszeju 
siu liete visata knygų. Aiszkial D snprMi- 
tamai apraszo visa mu»u tome, jo* pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnu*, ju vardu*, 
augszti, vulkanu* metanoliui Įsi save* ugnį: 
ias kokia žeme sluogvnlu susideda, kur ir 
kiek Jojo yra anglių, geležtes, aukso, dra* 
ko* Ir kltn gerybių; usk mariu,ežeru, upiu.

deny*: rara*, preskl. (aidu*, ar kartus, ko
ki jaosa gyvūnai gyveuA ir tt. Žeme apra
usyta dalimi*. Įsiskaityto* Vlade vienpatys-

te: koki ja tikėjimai, kalbu,, paproeclai. aS- 
• tomimaL pramones, Iszdlrbisi ir tieeo*; ko 
ki miestai. *a klek gyventoju, fabriko, pra 
mosią; kur koki orai: (zalczlal ar karu 
adai, lieto* ar giedros; kvr kok* ilgi* dieno 
Ir naktie*; kur n*ads yra lygi diuaa ir nsk 
|V* knr įauk per kalėta dienu nennuleidi! 
arba neužteka ir tt. Knyga didele Sx* volii 
*80 puilapiu, ant gero* itandilo* poplerr 
■gandinta, (u 71 pavoiktlaliai*:

Tapati, ipderyta’aėdims kietuore ap<l>.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
Ar reikalauji turėti getų laikredžlį, lenciimelĮ, ttod}, laikredl, armonika, skripks, rato, 
mg msžinukf ir vitokig kitų suktinių ir sMašrinlu daiktų Tų viską galite gauti dide
liam gaslrlskimo pas mus. Vitu* daiktu* lltlunčism* J ritus Amerikos miestus Ir 
miesteliu* tavo kaštai*. Mut prekė* visad* mažesne* ant 25% ui kitų. Tolp-gi dėl 
guodotinų Draugysčių padirbame ženkleliu*, (tpilk**) pečetjs ir tL, darbą atliekam 
greitai ir gražiai. Kiekvienam pritiunčiam DYKAI mut dideli KATALIOGA su 194 pus-

pačto kaltų. Adresuokite teig:
DAMIJONAITIS & CO., 

8111 SO. HALSTED 8T., CHICAGO, ILL.

Mano aptiekite raudasi GENIAUSI L1ETUVI8ZK1 DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusias ilgas

P-RAS KAZJMJGRAS BUTKSVJCZJA 
*p*cl*n*ts* motorą ir valu* liga- Fnlms ligosią* kasdias sao* iklfl v*l. po ptota P*i b»« gsa- 
alto: Tikra* Pslsngo* Treja* d* v y uore*. Ausin* Bromo Baliam*, gydanti ko*oll. *lato* ir plasoals 
g*dima Atoiklto ar raasyklto ltotavi**ksl aal adreso: AFTIKKA MAGISTRO FORMACIJOM.

D. GIACZO,
4556 S. Ashland Ava. terp 45 ir 46-los ui. Chtcago, H

pabaiga. Aprauso ka* yra tome, l*s ko ji *e- 
•idede, *nt ko laikosi ir kaip sukasi; ka* 
yra saule, Saetvide*.menuli*; kaip toli yra 
In kita* žvaigžde*; ko* yra plian o*, korne
to* ir kito* retai matomo* žvat*nde*. Su SO 
**tronoml**ku abroselle. turinti S26 pu,l* 
piu*. Yra tei vienatine knvga. te* kurio* 
tikrai žmogų* gali ap*l**vie*tl......... IKv

D.-utuo**, gražinu** apdaruose ......Sl.OO 
L^eaKel ir Lietuviai nuo IUS Iki lAIOm. Paras** 

pagal leuki*xku* istoriku* Žemkalnis, isi- 
vlst* “Tėvynė* Mylėtoja Draugyste* ’.— Yrs 
tai apraszyma* Lietuvos *n Lenkite *u*ivte- 
nvjimo ir j>> pasekme*. Cata atšakiai yra ap
taisyta lenku politiko kaip jie pasielgs *u 
jetevo* kuaigislkstoziai*: Kelitnoalu. Vy- 
eutu ir kitai*. įsa eiloe knygete* (keltyte

turo* Mylėto)**. Ku.-ga tui 
ir4did*le* marai, narodanci 
t e nove j* gyvūno lietuvi upral 
■tetaria padėjimą dar 800 m<

puslapi i 
'tetas, ki

.aoc
tf InJaugi* Ltetuvo* Karalius l»tori*zka* pa- 

veikalu* penkiuos* aktuose. Lenkiukai pa
ra »«• Juliui Bluvaoki. Iietuvlaakal verte 
Vinco* Kapai* (Dra* Kat jrkai. Knygele 
pa.klrt* ypaUugai teatro mytatote“* Uito 

Naujau*!* LletuvlMka* Supnlnykaa, surinkta* 
ir suredit. i*s daugel *v*timteutt**ku aapnl- 
nyku ir surėdyto* pagal tikra Peraisakal 
Egiptiask* *apnlnyk*.—*u<10 aiaakiu abro- 

ateive*.
•apnu*
JA pdarvta*...........................................................

Olltypo. apysaka įsa laiko terp*ovte»ko* kares 
Indijonu Amerika*............................ USo

l*l<ulrio wl*okly* 
.......................................BOc

.ola ir w*r*u ksairel l*ak*al*)u.........UOo
RackredU gromat^ reaivnui. P*mnki*aoti 

knvgvlė kaip re»zjtl gruaiat** vuokiuu** rei- 
kaliMM* į vlaoki^ luomų ktnoa).: į gitu tara 
draugu*, pirkėju*, pnou*, kunigu*, urėdaiti- 
k u*, ir j patį carų. Taipgi meilingi )*i*ikai

dimo............................................................. -ŽOe
Bobmsona* K raitu*, moraiiszka ir žingedl apy

saka. pRUSvesta jaunumėm)i...............   tffso
Senu Gadvatu Isiayk* Gvgi SutverimaL Fagal 

Hutobiasonų. ••tais* bseroa*. Ji aprašau 
seolaasiu gadynių įvairia* su<v*rima* gyvo-

- ausiu* **i žeme* dar pri**a žmogaa* aut jo* 
atsiradime, ditaadiea ta sutrenme ***** 
taOMi kasdami (Ule* saulinius, kaaaiu* ar

paginu, kaip waa yra BU 
asilijoau meta reikalavo 
Svaras kanu utougo Jo* • 
ai* »to«U>. MoktiiMiiai

veiksiu itvairle sese gėdysiu tetayka.in >e- 
tveri m a. .. ..........................................

t*sn:os*tal Iroalatto* Ir T*i*ybr» tezguldievu 
Golvucsiu <i*a amsin. Cata yra pati,mį I* 
gražiu Juokingu ir i*xmlnUngu poenknie*!* 
Kas aort tureli gresia Juokingu ir varnos i

papoakoU iraal kl«kwre*o uAklaaslmo too 
ko*duoti to*alDUa<* *Uak)mg■ ■■5«v

rta Graži

gtoakos to-/be*.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po.......................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. .52jc
Virs* 1000 rubliu, rubli* po........ 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio karatu.

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

BIBLIJA.
Lietuviszka Biblija, vokiškoms lite

roms, seno ir naujo iszslatymo drūtais 
gražiais apdarais puslapiu 1134. su pri- 
siuntimu *3 00. Abrozsi Philadalelphi- 
josskerdynes lietuviszkoje bažnyczioje, 
su prisiuntimu vienas 30c., 2 už 30c.

Adresuokite:
J. PETRIKIS, 

1814 Romu avė., 8e ra n ton. Pa.

AR SLENKA PLAUKAI
lazpuolusiu ataugina nauju*. Kiekvienam duosi
me užtikrinimą, ir Jeigu nepodary* to ka sakome. 
Ui sugražinsime pinigu*. Bzita gyduole vra kaip 
tol vyra teip Ir dei moterų. Preke' Sl.oo b>>nka.

HILLE’S F0T0GRAFA8,
3482 8. Halsted St.

$2.00

lieka darbo gerai, puikiai Ir linkini, teip kaip 
|100 mminuke. Jokio mokslo nereikta ir ma
žiausia* valka* gali *nt to* drukuoti. JI parsi
duoda nuo *15.00 iki 130.00. M e* savo kostume- 
riam pardavineslme per aprabežiuota laika po

. «*. 50===--=
JOHH’S HAIR 6R0WER apteldln* nupliko- 
•ta* galva* naujai* ir tankiai* plaukai*. Pr. >1.00 
JOHN’S WART KILLER - nugydo visiškai 
karpa* Ir nepalieka Jokio ženklo. Preke.........36o
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per
simaino i vyrų ir vėl atsimaino. Tikra* stebuklą*. 
Pat* ir draugai nuslstebėsit pamatu ir nesuprasit 
kaip ta* pasidaro. Kur ka* pasisuka *u kitu pa- 

,veikslu talkravo* apstoja Ir vien* per kita lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuojau*. Preke..,.lOo 
GERIAUSI ŠTUKA— ant svieto yra pranyks
tanti bolluke. Atidarai skočiuliuke, parodai vi
siem jog yra boliukė. uždarai, atidarai, o bollu- 
kė* nėra. Gali atrasti kito kltenluje ar kur tik 
nori. Gali duot į 'ranka* dėl peržiūrėjimo via ne- 
■uaeka. Lengva nuveikti. Preke.;................,J5c

■
’eigu turi ikandejl- 
na ir svaigimą g.1- 
ro*. skaudejima po 
tratinę, sanariu.nu- 
taro* Ir kryžiaus, ra
unat txma. sunkuma 
int krūtinei, nepa
prasta szlrdies plė
timą, užytna ausyse 
r galvoje, drabeii- 
na ir vaikssezioil- 
na kraujo, pameli- 
a .viduriu, bjaurins 
ir bailius sapnus, sunkuma kojote. Jeigu Isselna- 
sekla naktyje ar prie nusiszlaplnimo, Jeigu negali 
miegoti ar valgyti. Jeigu esi nuvargę* rylmetyj, 
esi baugus, gėdingas, nusiminęs. Jeigu lyttasko* 
dalys yra nusllpneje. tai musu ELZKTMa Juorr* 
praizalys visas minėtas symptomas, priduos mag
netizme Ir gyvybe visam kūnai, meile, tvirtuma 
ir linksmumą, sutvirtina nusilpnėjusį.* nervas; 
Virau žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Balta Elektras Juosta nesziojasi ant gryno kūno ir 
turi stebuklinga gydanezia galybe virsi minėtu 
kentejlmu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai. nes kaelektrika padaro tai to gyduoles ne- 

instengia. Del geresnio poaiszkinlmo Ir rodo* re- 
szyk, indedamas marke, ant szio adreso: 

Joim's Supply House.

3215 So. Morgan su, CHICAGO, ILL.

FOTOGRAFIJOS
Mano fotografisska galerija intaisyta su naujausiais iszradimo apara

tais, kasztuojancziais 9700. Visokia* fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai Ir gražiausiai ir visa savo parba uvaman- 
tuojv, o jeigu kam nors mano darbas nesidabotu, tei p:nigu* sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veeeliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovana* Jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi, 
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RaNhiiinkas, HetuvhzkaN fotografas, 
3213 ^o. lorginSL, Chicago III. 1 bloiuĮioo lletiviszkos biznyczios.

Linksma bus tavo namuose,
kia. ir maža* vata** utokė* aal tograjyti. I’ir 
kr* jj au.ai) vysi Ugirtlr* to baisa. Jtograjjja 
sa vir* IU) rte-etlu mrluaiiju. ka pomalysii* 
drauge gauto dainų suražu. Jis gali būti var-

ou baliaus

liūdite arta kai kart nauja Urastov *kryu 
J* kaštuota Uk 9«t <>O. Pri.iu.k tettl. u 
ta utnM-kč.l kada j| ai ve*. Agentai aut ju 
rndldellu* pinigu* Pn.luak Sr. o gauti k 
liog*. Adresuok:

IFG. CO., 29 Bėdinu St., P. 0. Box 1179, lei Tori Dept. 9

D-ras A. L. Graiczunas,
167 W. 18-thSt., C hicago, 1U.

Gydo visoka* ligas be'skirtumo: vyru, 
baoteru ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augazeziau* |>adeu> adr«*o,

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikėle isz Chicago* 
in 8c ra n ton. Pa. po nr, 

411 Peu. m , ScrutM, Pi

savo prigimtąją, kai beje gali su*»a*k*li Ir gauti

Dykai! Dykai!
kai. Lietuvteska knlga. kurioj aiazklal 
tezguldinta. kaip lueigydinl nuo nervu 
ir virinkonusilpnėjimo, chrvniszku Il
gu. galvos, k rutina*, sirenų, plaucziu.szir- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatiz
mo. szalczio, kosuliu, dusulio, drebėjimo 
ranku ir kojų, saaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdanesio kvapo, puesku, 
karpo, nusidegimmo. in*ipjovimo,*sun* 
vocziu, kaipatsipratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iszsigidyt nuo niežulio ir 
ušslkrecziamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raesykll 
lieluyissksl, lenkiszkai arba angliukai.

Adresuok teip:
PEOPLE8 8PECIALTY HOU8E. 
146 Canalport avė., ChicsMro,Ill.

A I Jeigu esate silpni aat kuM
▼ K^^K ar >> i..nutoltu, teip ><■* 

■aktedirbti* ar atlikt* vyro pridrryKUln, pigu 
turit* akautojima angaro* ar kryžiau*, po kruti

DR. B. M. ROM
KF.RTK MONROK8T. 

CHICAGO, ILL

J jau.’* .r p*o k minga gydytoja 
vyriasku Ilsu

Jo oftoe kuri, yra inrengtas 
auvirssa UO metu 

randasi k<maujau»i |n*trament*l Ir eleklrtarim 
maitino* su kuriu pageltu darant egiamiau* ant

ligonboczlnoee, su kuria galima ni*lwto per via* 
tmogau* kua*. Kiti daktarai ne|*xg\de ju* dėlto 
kad netari nlsaksneilo* pr*knk<< ir tam tikra 
Instrnmentn dėl atradimo Ilgu*. Hektarą* H. M 
ROJO! varto)* savo gyduole* isiraata* laike m 
metu paeekmlngoe praktiko*, kurk* tukti**- 
?xl*m sugratino sveikata ant visada* ir padare 
juo* linksmai* Ir laiminga** žtnonenil*. * KOlIA 
kotnani duoda 1>N K M. OfBma atMsgytee k»»- 
llen nuo* Iki 4. l*anedelin, tM-red<»». I*. inycaloe 
Ir Rubato, vakarai* nuo 7 Iki 8:1ŠA Nedėliota a u* 
<0 ryto Iki 1 pu pieta.

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEl LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galitogaut vIsko. kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, azpilku, kompasu, koleziku, 
visokiu muzikallszku Instrumentu, ar
monikų ireilinderei dėl grajlnamu ma- 
szinukiu Maazinukes dėl raszymo gro- 
tnatu- Monu knyga ir v i tok los prietaiso* 
darymui sztuku. Istoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj. Pui
kiu maldaknygių: dideliu ir mažu Ir vi
sokiu sbrozeliu. Puikiu popiern grana
toms su pavinezevonem* ir kvieuom*. 
Reikalaujanti kokiu nors daigtu prisius
ite užc marke Ir gausite katalloga, ku
riame rasite apraszyma visu naigtu Ir Ju- 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

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

Vienatine Lietuvluzka Aptieks 
Chicafcje!

— Atkreipiame liemvir atyda 
natinė* Hetuviszko* aptiekoe Chicagoie. 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žole* kokio* tiktai europėjiszkose *p- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose sptiekoae. Czia galima lietuvlsz- 
kai susikalbėti ir. jeigu reikalinga, gauti 
daktariazk} rod} dykai; už rodo* davimų 
mokeetieenereikalr.uįa.

Teipgi ežioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrosėrių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų vroma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szirkorte* 
Ir pasiųsti pinigus į krsjų, ir t* viia gali-, 
ma atlikti liėtuvišzkoje ka’boja y y

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

bainyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

ant vle-

“ANKER”<id.riJ
PAIN EKPELLER.

Rkumaiizmo,
Heuralįijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tt

KAaodaJLaa.

ąptiaAoriu arte

3 M " M g 
e z s111

AR SLENKA:PLAUKAI? 
AKNOKI KAb ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.
'Kurie non iszsfgydyli ir praazalintl li

gas. tegul kreipiasi prie Europeiszke 
Prof ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro 
da tukstanesiai ligoniu trumpame laike 
pati geibo vien lik pegal jo metodą irhy- 
geniszka užaDaikyma ir tt.

Klausenti rodos-per gromatas adre
suokite teip:

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

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad aas atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymal, 
geriausi cigarai, azalcziauslas Ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyU. Teiposgi tunu dailiausia, 
esviesiousia ir didžiausia Lleluviazka Sa
le dėl mitingu, vesehju. balių ir kitokiu 
paallinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kilu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. 8u guodone.

Petras Halakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tei. Rool 21.

IHItųi i n kanu* daržai*.
Ant ateinimczlo pavasario bus pereng

tas puikus pikninkams^dartas. užimantis 
10 lotu, visas eieklra*ap*zviestas; didele 
szokiams platforma, ant kurio* tilp* 100 
poru, d vėjo* sūpuoklės, cigarstand, bow- 
lingalleyir daugybe kitu zabovu. Isz 
viso Chicsgoe miesto galima privažiuo 
elevatorium arba 63 streetkariais už 5c 
Draugyste* gali gauti savo pikninkams 
szi neria pigiau kaip- visur. Alsiszauk- 
kitę pa* (24—4)

•Paul Karecka, 
788—128-d st., Weet Pullman.ni.

Kas isz amerikiecziu nor 
“Darbininku- 
kitus prigultuosius 

Dem. Part.

i auti

a”
Lietuviu

siusti
Ir
8oc. Dem. Part. resnus, 
“Dar. Balsui“ rankraszczius, pinigu* ar 
tureli kilu* kokiu* reikalu*, tesikreipia 
su tuomi prie musu draugo,Miszeiko*.

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

The Work Co, Chicago.
Mee duosime gerai apmokama darbe 

kiekvienam, kuri galėsi padaryti savo 
namuose nesugalszdamas savojo laiko. 
Norinti u darbe gauti teiksis prisiųsti 
•1.00 Ir už 2o. marke prastoje granatoje 
ogaus pilna informacija lietuvissko e 
kalboje kaip U darba nuveikti ir apart 
tp.gau* pilna tavoru skrynute vertes los 

mok:
W0RK C0„

3324 S. Hnlstedrit., Chicago,III.
(10-4)

mo*. i

T

Njereikle^m^^

State Nedical Dispensary
06 B. Vati Buren Street,

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gyjlinyczia Uteisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Prakalba ( jaunus vyrus.
Jeigu k}gallma apgailestauti Ui t}, 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dami esfi k.Mtu nepildymo bjaurių 
papročių, jaustumas kad jo apsėjimai 
pasakoja jam g Hu»g| Istorija jo grie- 
kų.

Mes mstome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šniikėtl apie symptomas ir jų 
priežastie. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada dasieksi gal}, 
tas priguli nuo palies.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali buki auka nykstančios 
vilties, uykalančios laimės, ir žiūriu 
ant tamsios aidiies, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonėa 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojau* jieškud'ataakaočio gydymo, 
tai dar tuksiančiai gausių palaimini
mų gali tau gryiti, ir saulė* šviesa vėl 
giedrel tau šviesti, nor* dabar esi po 
tamsiu debesiu Mėgiamas.

Atminkit jog svietą* mažai apstoja 
apie maigair* lt nusilpnėjusias y im
tas. Laim& ir moterių paguodonė yra 
lik dėl tvirtų. |šlnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilyiėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko k} tik gamta ir amalas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo pragotai

Jei reikalauji pagelbos. me* esame 
ant to idant gelbėti. Dideli* ir ilga* 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas i ir jas gydyti. Mes 
norėtume su ’tamist* arabiškai paai- 
šuekėU, bet jeigu negali ateiti, ui ra-

lyk. Tavo gromalo* bu* užlaikyto* 
paslaptyje, ir apart m u* daktarų nie
kas kitas nežino* kad rašei Ir k} rašei. 
Rašyk be baimė*, apsakyk vi*} teisy
bę ayre savj, apie savo bud}, o me* 
pasakysime k} turi daryti. Me* netik 
kad uždėpsime tavo paslaptybe*, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligas pilasi išgydytos tuojaus ii mislies 
pranyksta.

Speci jaiiškas prakalbejimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pets esi apkrauta* nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo t*vę 
kvailumai, persižagimai. išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimu, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda nor} nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubė^mus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi dr}*}ir prut} su savim? Ar juos 
visados gali pašaukti# aut pareikala
vimo? Arėsi toks tvirta*, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaipvy- 
rai tokio amžiaus turėtu būti? J^igu 
ne. tai pasirodė vyk su mumis; me* 
esame specijalistai vyriškų ligų, me* 
išgydome tokias ligas, kokias kili tik 
mėgina praktik} dary ti.

Specijališkas prakalbejimas 
| apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stiprume? Ar esi liuoeas nuo

nerviiko, urinariško ar lytiiko silpnu, 
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė iemtau laip
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinanti} pusi f? Ar turi tanki} norų 
ši* pi n tiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, Ui ateik peršee- 
kėtie t} visk} arba rašyk. Mes gali
me suteikti Uu didelę pageli*} Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijališkai vyr.škų ligų ir jeigu pa
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime Uu sveikai}.

Mes gydome visas specijalii- 
kas vyrų ligas.

Me* gydome ja* atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir obaervacija yra. didelė ir pa- 
mbkinantl. Me* turime platų išlyri- 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mumspraktišk} viršų ant 
pnvatiškų irypeliškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
■u vyrai* visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės: kurie kenčia užsisenėjis- 
sia* ligas, persidirbi m}, rūpesčius iš
dykumo. peraižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgtmų. 
geniU'-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkančia* afeivedunui.

PiriTlJI Rftrii Dvlmi Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
lilllia. RvUa UJ&dl. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispetisar
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
[riejimas per 66 E. Vari Bureti Street.

Ar žinote Lietuviai?
JUOZAS CIIASNA

užlaiko geriausia Saliuos visam E St. 
Ix>ui*'e, aur galite gauti geriausio Alaus 
Degtine* ir Cigaru pirmo* kliaao*.

Teipgi siuncria pinigu* in vi*** dali* 
svieto, parduoda szifkorte* ant visujini- 
Iu, pigiai it greitai. Todėl kokiame rei- 

ale kreipkitės tik pas savo tautieti,
J. CUA8NA, 

548 N. 3rd HL, E. Ht.Louia, 111.

132 E.
Sipitollnl* specialiste*. 

132 E. 2 4-1* *1., kampas Laztegte* a**., 
NEW YORK.

Valandos: »<x> • ryto Ik* 8 vakare. Netoliom* 
nuo 8ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabiszkat stallankytl, gali para- 
siytl lalstka; būtina! reikalaujame pecljento 
insitikejimo.

Ssneku
UMM
HoepltaL

SERGANTIEMS
Gvarantuoiante pilna iragydyma.

Pa*ekmlngiau*|ai gyriau visokia* paslėptas 
ir pa»if*ilto« liga*. kaip autai ligas aiirda a, 
plaoctlu. laksiu.'pilvo. galvos skaudėjimu*, 
silpna atminti, draatuka nusilpimą. Įninka* 
silpnybes. tilelyuma. sutinimą, veži. blyksi In 
naa moteris, kraujavime ir lt.. nervu ligas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt. 
Prasialihu gumb*. gydau girodvmo Ilgas, vi
sokius sutinimu* ete. Nervisskas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektruzku prietaisu.

T-yt tankiu daliu ligM 
įsigyto u per keletą dianti. kraujo ui- 

nuodvjimu*. odos ligas, semens bėgimą, kait
rias gerkle) ir bu nuo j. nosy), akyse ir ausyse, 
netritima vyrižlidmo, iyeziu nusilpnėjimą irtu 
gydau kuopaseiiminglausiai ir gva ran
tuoji* Pilna isijydyffia Chro- 
niaakoa ligos yra mano apsčias 
imlthtnb. Gyvsidabrio nevartotu. Nuo
dugnus tssrgaaminavlmas ligonio ir jo iszgy- 
dyma*—tol yra mano pritoryite.

Netoliom*

daliu ligas

LANDĖS

F.PBradchulis
Attoroej and Counselor atLii.

Chimber o! Commerce B1<U* Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington su.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 8842.

Wienintelis lietuvrya advokatas, baigęs 
mokai} jurisprudencijoscslon Amerikoj. 
Weda provas kaip ^Ivilisskas teip ir 
kriminalinkas irisuose suduos*.
Rea. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
nytioesn* Draugystėms K/dirba

Guodotmieot* Kunigams tv-d.

Keliama*,
Ženkleliais, 
Marszalku [ Norėdamos ' g-j..lotino* Dr tos, 

įsrba guodotini Kumžai, kad ,l<aa 
darbas butu pridersneziai atliktas ir tuom saszelpti savo tautetę, paveskite ji t.kMŽ 
lietu vaitiai}

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
[15 W. Division St, Chicago, Iii.

Kepure* Ir dėl

Jis teipgi vadinamas Kol
to Kryžiumi. iArastas Austrijo- 
J* priežkeh-tų metų ir tuojau* 
taĮMj vartojamas ITu»uo*<-. 
l,rao<-aUjojr. Miandlnarljoje 
ir kitose Eueopo* viežpatyste- 
se kaipo vaistas nuo reumatiz
mo Ir kitokių ligų-

Deimanto elektriiOcas kry
žius gydo: reamatiima. neu
ralgija. kryžiaus skaudėjime, 
vidurių skaudėjimus, silnnu- 

I ma. nervičkum*. nemiga, hys 
; terita. paralyžių, epilepsijų, 

apopleksijų, dusulį, trukumą
I pėoto. nuomirlnį. užkrėtimų

IrengToma pajaučia po tre
lių adynų. kanai* po keltų rtto- 

I Sto 8x1 kryilų privalo 
i tH*toUdtot>g Ir naktį *nt(ilki. 
I nto Šniūrelio uAiikabtae* ant 
i kaklo toip. kad krytiu* ksrotų 
I sulyjt duobutė* po kratine at-

kabinimai sytĮ ant dienos 
kryžių įmerkti l vasaroti 
ant poros minutu. Vaikų 
reikia merkti į silpnesni ai

Prekė ėto kryžiaus 8U 
t laso kaėt us 8a v renytose Vi 
ir Kanadoje mes patys apa 
Gvarantuojame kad M* kry 
geresniu vaisiu ui elektrai

I- sveika ar
Prisiųsk *100 per ei pere* 

pačto Mooey Orderi, arta »«g 
truotoje grotuotoje, o me* p(M| 
u>e Itoimauto Elektrilk* Kryi 
DYKAI. S kryžiui gausi u» IMI

Tuksiančiu* padėk*voulų8

| 8EW ORLKANS, LA. Llepo* S8. 1902. Guodntin* Pene!— ČN* prislunčiame Jurai*I

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
s i 06 MILMAUKEE AVĖ., Degi 27; CHICAGO, ILL.

•
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- ___

tu. Pasiskubinkite rastyti, nes szventęs artinasi. 
Adresuokite teip:

Kelpsch & Co. 74 Centre St, Chicago, III
Buce, to Kelpach, Norrlko & Co.

į MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Ganai 78.
Telefonu galima iu kiekvienos 

aptiekoe.

■■
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