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. Poįitiszkos žinios.
• J Amerika.

Svafbiausiu atsitikimu A- 
inerikibj yra dabar stoka an
glių ait gyventojų reikalų, o 
szalcziki, lyg tyczia, užstojo 
dideli) , New Yorko anglių 
prekėjai už toną anglių rei
kalauja 12 ddl.. Tiek mo
kėti uždirbanti po $1.50 ant 
dienosi 
biuinlf 
žadėt t 
dymoįl 
g'ro- 1 
ventoj 
daugis 
dieno*, 
dabar 
darbojiir baisų vargą kenezia. 
nemaža.i szeimyįių tiesiog ba- 
duojaJ“T1-1---------------—
ges n i 1: 
uždaro
ka maiji. Jeigįi anglys pa
brango 
aiszkus

, turintrszeimyna* dar
bi negali: reikia iszsi- 
arba anglių ant apuil- 
igyvenimų, arba val
dai desziimta dali* gy- 
ą New Yofko neturi 
u kaip po $1.50 ant 

Užstoju* žiemai,ežia 
daug žfiionių yra be

V takas pabrango, bran- 
:! valgio produktai, o 
iki darbininkų pasilie-

begėdtaikai, tai tame 
tukalbi^ anglių pre- 
eigu nei visų anglių 

kastyniifo *avinihkų,tai dides- 
pė* jų dalies, ant taznaudoji- 
mo gytt utojų. ' Skundai isz- 

dcė jau kon- 
Senatas net 

tos skundus, 
ka gero ne
nori paskirti 
iją isztirimui 
spitno anglių, 
isiaie dvi ko- 
s isztirimui

inų pasi 
senate, 
liejo tį 
ima. nit 
dė. Jis 
ii komis 
jų brau, 
įdu turi 

j paskirta
prietikį!Į anglių kastynėse: 

~ viena paskirta j *jutaikymui 
darbinitli!
nių savii 
rimui d: 
anglių 0| 
misijų r< 
do dideE 
sudėtų tauta, mokėdama di
desnius nokesezius, žinoma, 
ne teip t irtingi, kadangi pra- 
lobėliai 1
ti visokiai* dorai* irĮ nedorai* 
budais.
už savo 
jonės,. 
naudo*, ims didelės algas, 

'trauks aivodarbą per žiemą, 
per visą 1ą laiką kastynių sa 
vininkai ar anglių prekėjai 
lups už anglis dvigubas pre
kes ir to|?
mažai pin 
vasariui ji

. anglys bi 
gyventoja 
žiau. K 
tautai bi 
ežio* konilsijos, jeigu jo* nie
ko gero neįstengia padaryti? 
Kongresnianai ir senatoriai 
turi geras algas, jiems anglių 
nepritrūks,^kadangi jiems ir

grvsą itį 
perkrati 
bet, žiu*
nusprep 
tam tiki

misijas į

lių kasty
te gi iszti- 

iežasezių brangumo 
ant užlaikymo ko- 

fdikėtų paskirti isz iž- 
liu* pinigus, kuriuo*

noka nuo jųiszsisuk-

^anariai komisijų 
darbą, kuris, be abe- 
niiekam neatgabęs

iu bud u subrinks ne- 
įgų: užstojus gi pa- 

i r be komisijų darbo 
s pigesnės, kadangi 

n jų reikalaus ma- 
tim gi reikalingos 
langiai kasztuojan-

*e autoriai *avę stengiasi per
statyti geidėjai* darbinin
kų, o tuos už kokius ten ne
vertu* malonės paszlemėkus. 
Czigonas mat vis savo spau
gą arklį iszgiria. Teip daro 
priesz komisiją ir kastynių 
savininkai, perstatydami savo 
biaurų pasielgimą su darbi
ninkais už didžiausią geradė- 
jystę- !

Seniau Amerikos laikrasz- 
ežiai juokėsi isz Europos, kad 
jos tautos teip daug pinigų 
apverezia ant dauginimo ka- 
rtazkų pajiegų; dabar vienog 
Amerikos randas pradeda 
sdfcti Eurppos paveikslą: ant 
ateinanezių metų ant karisz- 
kos laivyne* paskyrė Ameri
koj daugiau negu kokioj ners 
kitoj Europos vieszpatystėj, 
iszėmus vien Anglijos. Tuom 
tarpu ant Amerikos ne tik 
nieks nesirengia užpulti, bet 
ir negali, kadangi su žemės 
kareiviais negalima prisi
griebti, lai vata kareivių ant syk 
nedaug galima pergabenti, taz- 
lipusius ant kranto mažus 
pulkelius lengvai ir neskait
linga Amerikos kari u menė su- 
musztų. Taigi, jeigu Ame
rika daugina savo kariszkas 
pajiegas.tai ne hnt atsigynimo 
vien, bet ir su mieriata užpuo
limų ant kitų, jeigu tą laikys 
už naudingą.

-Amerikos raudas nuspren
dė atszaukti nuo Filipinų sa
lų jų gubernatorių Taftą. 
Kada paskalas paplito apie 
ja atazaukimą, susirinkoJilMHt 
miesto gyventojų (ant 150- 
000 gyventojų tai nedaug) ir 
nutraukė prie gubernatoriau* 
rūmo praszyti, kad jis i-zia 
pasiliktų. Teisybė, guberna
torius Taft.gal mažiau filipi- 
niecziams pikto padarė negu 
priešėj tas salas valdę jene- 
rolai/ kadangi Taft, neturė
dama* kareivių, tiek pikto 
padaryti nė negalėjo, bet jis 
gero, ypacz cziabuviams, tei- 
posgi nepadarė; garbinti jį 
teip labai filipiniecziai neturi 
už ką.

’ Aut salos Luzon, provinci
joj Albay vėl atsirado pasi
kėlėliai, jau kelis kartu* ant 
tos salos neva su visu su val
dytį. Priesz juos tazsiuntė 
kareivius ir valdžios tikisi 
greitai pasikėlėlių* suvaldy
ti, tik hežinia ar ant ilgo.

tinįnkųąteakyti priesz sveti
mas vieszpatystes, o visa nau
da patektų už nieką neatsa
kantiems maskoliams. Kadan
gi maskoliai dar vAis valdo 
Mandžuriją, tai jie, ir nesu
tinkant Chinams, gali rengti 
toj Chinų valdyboj muitiny- 
ežias ir imti muitus nuo at
gabenamų svetimų tavorų ir 
be abejonės tą ir padarys, bet 
tąsyk ji turės pati ir atsakyti 
priesz svetimas vieszpaty*tes 
už savo urėdninkų darbus, 
turės klausyti protestų.

Apie mataztus vidurinėse 
Chinų provincijose ateina 
’priesztaraujanczipH žinios: 
randas garsina, jog tie maisz- 
tai menki, maisztininkus len
gvai suvalgys iszsiųsta kariu- 
menė; pagal gi privattazkas 
žinias, mataztininkai tvirtai 
susiorganizavę, turi daug ge
riau negu rande kareiviai ap
siginklavusių kariautojų, ku
rių (>ergalėti randa* negali 
kėsintis*!. •

Holandiszkose valdybose 
ant salos Sumatros, pietinėj 
Azijoj, seniai priesz Holandi- 
jos valdžią (msikėlė vienas isz 
galingiausių valdonų, Aczino 
sultana*. Karė traukėsi per 
czielas metų eiles. Ttolandija 
mat savo valdybose nelaiko 
daug kareivių, o Aczino plo
tai girioms apžėlę, sunkiai 
(>ereinami, todėl sultanui 
lengva buvogintiesi. /kibąr 
vienog jam nepasisekė. \ Su- 
musztas keliuose susirvmi-

prieszintieai ' negali, todėl 
Išsidavė ir tokiu bud u ilgai 
besitraukianti karė pasibaigė.

nepritrukfc,Akadangi jiem* __ 
pats kastinių savininkai su
teik* pakaktinai; užstodami 
už varguoliu* juk i*z to sau 

I naudo* n0
Jįialsata isžįrinkti jo* reprezen
tantai teip mažai rūpinasi -a- 

| pie reikalu* neturtingų luo
mų, jie Htnia vien pralobę- 
liūs. ' | j

Komtaijla sutaikymui kal
nakasių su kastynių savinin- 

- kais, -prezidento Roosevelto 
paskirta, pradėjo darbuotiesi. 
Iszklausinejo jau seabaus, 
garsų jenerolą Gobiną, atsiųs
tą į sztraikų apimtus apskri- 
cziua su milicijos kareiviais. 
Garsu* Peųnsylvanijo^ milici
jos vadovai*, vietoj pasakyti 
ką svarbesnio, barėsi su dar
bininkų advokatais, jeigu tie 

, jam pastatė tokiu* klausy
mus, ant kokių jenerolas ne
norėjo atsakyti. Komisijos 

, padėtinis nė nebandė pamo
kinti nemokantį prideraneziai 
elgtiesi jenerolą, o jam pamo
kinimai tikrai buvo reikalin
gi. Korporacijų advokatai per- 

h davė komisijai kastynių savi- 
[ ninku paaiškinimus, kuriuo-

lUrės; todėl tautos

Azija-
Tarybos terp Maskolijos ir 

Chinų reikaluose muitų nuo 
svetimų ta vorų, atgabenamų į 
Mandžuriją, isziro. Maskoii- 
j# reikalavo, kad Chinų ran
da* pavestų Maskolijai pa
rengti Mandžurijos pertuose 
muitinyczias, jas apsodinti 
maskoliszkais urėdninkais, 
imti muitus pagal Chinų ta
rifą ir atlikusią nuo užlaiky
mo muitinyczių dalį pinįgu 
atiduoti Chinų randui. Ant to 
Chinų randas nesutiko ir pa 
darė tą visai teisingai protau
damas. Kas gi tokiose mas- 
koliszkose muitinycziose kon
troliuotų darbus maskoliszkų 
urėdninkųi Jie imti galėtų 
muitus vien nuo svetimų lai
vų atgabentų ta vorų, kad ap
sunkinti Mandžurijoj sveti
miems krasztams prekystą, o 
maskoliszkiems tavorams ga
lėtų daryti visokius 
paliuosavimus, kad paleng
vinti Maskolijai konkurenci
ją su kitais krasztata. Ant 
galo kasztus užlaikymo mui
tinyczių Maskplija juk galėjo 
paduoti teip didelius, kad 
juos vos užde’ngtų surinkti 
muitai nuo svetimų tavorų. 
Ne įstabu todėl, jeigu Cbinų 
randas nesutiko ant Maskoli- 
joe reikalavimų: jam reiktų 
už darbus maskoliszkų mui-

foundlando pakrantėse, Nau
jų Hebridų salų(Australijoj) 
ir Egipto, Prancūzija reika
lauja, kad Anglija nesiprie- 
szintų, jeigu Prancūzija ban- 
dytųapvaldyti Morokko. Ant. 
to Anglija dar atsakymo ne
davė. Jeigu Prancūzija ap
valdytų* Morokko sziaurines 
pakrantės, tai angį i jonams 
prigulinti pietinėj Iszpanijo* 
užbaigoj tvirtynė Gibraltar 
nustotų savo vertės, -kadangi 
nuo sziaurinių Morokko pa- 
krancaiiĮ, kada tik įsinorėtų, 
prancūzai ją galėtų iszgriauti.

Garsus (kam beri ai n lanko
si pietinėj Afrikoj. Būrai 
priima jį gauaszaltai, kadan
gi jis yra tikra priežastis |>as- 
kutinės kares. Būrų vado
vėj Botha, Dalarey ir Cron- 
jv atlankė jį ir (>adavė ant 
raszto reikalavimus savo vien-1

, j . 1 nužudę «avo vertę yra: 100 tub Itaukiu •( huoberkin vienog Mh, P*i?uV I avidzlą, aprviHM. Jog tų reikalavimų m 0 „ rub| f0 rubl jr 5| 
negalima iupiklyti. Jie laukė rčhL p,g,Į p,vi(j,|f
vien padėdavonių nuo būrų, 1*87 m.
o ne reikalavimų. Argi tik ant
klausymo neužpeliiytų |»de-1 Paskutinė Vilniaus paro- 
kavonių keliavo į Afriką? L

Pietine Amerika. Ulk** * 7'“ i
pa»ibaigė, bvecziai, kurių dau-1

I ąsy nes terp \ ei^pzuelės *rigybė buvo i.z visur suvažiavusių ! 
tūlų Europon viesz|>atysczių pavėp« »ti ir pasirodyti,. paaidau- 
dar nepasibaigė. Venezuelės žyli ir paąiknketumi i, iaaklydo; 
prezidentas sutinka pavesti vista* liko po'senovei.
nesutikimus ant iszriszimoi Ka» buvo ant Vilniau*parodo*, Į 
Haagos terpta utiszkaui sau- Į turėjo progą dar kartą areziaua • 
taikos sudui, bet Vokietija ir 
Anglija iki sziol nesutinka, 
kad laike Įierkratinėjiino 
tarr. nt tailr n aiute nešilti -

daviuycaioms nori suteikt: pake- 
liancaią Įmones užduotę. * Tas 
vienog teip tinka, kaip kumszczia 
prie noriea.

Tymai Vilniuje pradedu mali n 
lietu, dabrr apsirgimai pasitaiko 
tikiuiesto pakraszcziuose, kurgy- 
vena daugiausiai beturcziai kuo 
netveikiausioae tanlygo-e.

Nuo tzių nnskolitzkų naujų 
melų likosi panaikinti seno pivi- 
dalo popieriniai matkoluzki pi* 
nįgai: 100 rubl., 25 rubl., 10 rubl. 
ir 5 rubl. Nuo »zių metų seno 
pavidalo saitų „bumalkų" nepri
ima jau nė provincijose ėsanczios 
vieszpalyetės kasos, nė banko da
lys. Jeigu kas tų pinigų *ki eziol 
ueapsikeitė ir -dar tini, tai nuo 
pradlioa szių naujų metų gali ap- 
aikeiiti tik centraliszkoj užvei*- 
doj vieszpatystėa banko Peterbur
ge, kur gali ant apkeitimo nu

li ų*ti |>er paeitą. Daugiau tupi- 
njgų niekur nepriima. Pinigai/tie 

• nužudę «avo vertę yra: 100/ub

pažinti musų dvarponius — “di 
dikus” ir patilti jų rūpestį apie 
kranto gerinę, kuriuom mėgsta 
taip tankiai girtis.

reikii mokėti po rubl. ant pu 
sės metų.

Gubeniatorliius 
atsisvelkinliiiiiH.

Buvęs Vilniaus gubernatorių?, 
I o dabar (vidaus dalykų mini*terio 
pagelbiipnkas ir žandarų szęfa*, 
von .W»bl, priei-z tavo iszvažia- 

! vimą isz ' Vilniau!-, teip atsnoeiki 
Į no su Vilniaus policija :

“į>ani( Viln aus gubernatorių, 
, prisėjo man czia pergyventi ga
ni sunkų, laiką. Beveik nopasi- 
liaują darbininkų sumiszimai, va 
sąros bedarbė ir* Vilniaus paroda 
— sztai |vąrbiausiejie atsitikimai, 
kurie isząkyrė tą laiko tarpą isz 
paprasto) Vilniaus draugijos gyve 
n i m o. Ž noma, azie atsitikimai 
labiausiai apsunkino policiją^ į 
nirtimas ir begėd'szkumas maiez- 
tininkų t^rpo darbininkų ir kitų 

1 neramių -Vilniaus gyventojų tan- 
1 kiai a p^njeikszda vo labai u aštrioj 
formoj irį todėl reikalaudavo nuo 
policijos daug pasi*zvenrimo ir 
nepertraukiamo veikimo ir nevei
zint į tai; ta tvarka, kuri dar 
yietzpatauja, parodo,kad szis vei
kimas buko atliktas su didele pa
sekme. |Dėkui takti^zkam polici
jos uis*laikymu*, vasaros bedarbė, 
kuri, nemokant vest reikalo, ga
lėjo lezszaukti nelemtas pasekmes, 
praėjo bėvevk neužtėmyta. Pa
galiau* kas link parodos, tai ne 
veizint į didelį susivažiavimą J.ir 
apstų judėjimą, viskas mieste pra
ėjo pagirtinoj tvarkoj.

Draugė su tuo man labai retai 
prisėjo isąklaueiaėt skundus arba 
iszoietinėjimus ant policijos tarnų 
nuo miesĮp gyventojų, o tai vis

pgi įdėjo 
ir užmo 
dieno-, o 
tai antai

hz Pietinės Afrikos.
Pąeiba'gu* karei P et nėj Afri- 

k< j, anglinzkaa randa* p: I-idžia 
avet mu* Iiuoaiiorith, pad^j<'Hi ta 
anjzlijonatns jų karėje hu b u r., i*, 
norineziua grįžti namon iriu» nka 
sugrąžinti *av.> kanzlaia, o įvirin
tiems pa-ilikti Afrikoj, 
dalbą auktu kastynėne 
kesnį |K> 5 azilingu* ant 
jeigu dirbąs nepatiktų,
amerikoni-zkietr* liu< anoriams pa
žadėjo užmokėti. ksHZtu* kelionės 
į Ameriką per laiką* iki vienų me
tų po pasibaigimui karės. Bet 

‘..angliszkas ran las savo pažadėji 
mo neužpildė. Dabar daug yra 
Trinsvaaliuje amėrikoniszkų 
liuo norių, kariavusių už Anglijos 
reikalus, kurie vaikaseziojs be 
darbo, neturi nė pinįgų užsimokė
ti už guolį ir valgį; nakvoji kur 
prisiglaudę prie aisnos. Jie alsi 
szaukė į angliszką randą,reikalau
dami, kad pergabentų juos į Ame
riką, liet randas pagarsino, kad 
už toelionę tie liuosnoriai turi pri
mokėti po 1 sžihngą už koiną die
ną kelionės. Mabrandas neausi- 
myli ant tų savo padėkoju, karia
vusių už jo naudą ir reikalus, ka 
daugi mat iiuosuorių dabar ne
reikalauja. les tikro tuos Angli
jos padėtojus teisingai pasiekė 
bausmė už padėjimą pavergti lais
vę mylinezius burus.

Sugrįžę isz nelaisvės tūli būrai 
turėjo iszsižadėti ir savo moterėlių 
daug jų tapo sugulovėms anglisz- 
kų'Yareivių ir per laiką karės su
lauki kaip kokia poros ir dau
giau vaikų. Sugrįžę isz nelajsvės

Gyvenimodžlaugvinid. Pairai He- 
ra Diom) Ix*t>akką. Hutaine P. N. 
TftieJ. 1H4MS m.

Knįguiė veisti isz anglii-zkoa 
kulta a Ranziai Joh io Lubbocko 
pa# į,ta m i veik visose civilizuotų 
tautų kalb.ve, kas rodo j«u ne- 

j raa#ą jų varlę. Telpa sziloje knį- 
i gėlėj: jįesrkoj m is 1 ir m ės; atliki
mas pareigų; džitugsmai i-z sk.d- 
tymo knįgų. Prietelysiė. Br.n 
geimas laiko. Kelionės Namųžy- 
din« Mokslas. Vaikų inokini- 

j mai. GirbSz geismas. Turtai. 
Sveikatą. Meilė. Dailė. Poezija, 

i Gamtos mokslai. Gyvenimo ne-, 
įpišsekimai Dirbąs ir atilsis.
Mokslo pasi-ekimai. Autoriaus 
paraszyt i k n įgėlė 1 ,bii naudinga. 
Ką galima buv > sudarkyti, tą pa
darė vertėjas. Vertimas ne kam > 
tikęs, lietuviszka kalbi ir raszyba 
netikusi, pilna visai ne’iet iviszkų 
sakinių lietuviazkata žodžiais isz- 
reikszlų. Riszyboj tikras miszi-* 
nys visokių raazybų, naujų ir se- 
nų.

NuoPeiinsylvanijoN anglių 
kautynių

Nota anglekasių sztraikas pasi- 
baigė gana aeniai, bet ar su tuom 
pasibaigė darbininkų skurdas? 
Skurdas nepasibaigė, prieazidgai, 
jis dabar didesnis negu buvo pir
ma, anglių prekės dabar didesnės 
negu buvo priesz sztraikus, o už
darbis darbininkų teiposgi dabar 
mažesnis negu buvo pirma. Ka
dangi į kautynes, Upriose galima 
dirbti, priima du kartų tiek dar
bininkų, kiek dirbo priesz eztrai- 
kę ir visi turi dirbt ant kontrak
to, tai ne galima uždirbti tiek, 
kiek pirma; bosai darbininkus

Afrika-
paskala* pereitą *anvaitę 

jialetata*, buk Morokko sul
tanui pasisekė susitaikyti su 
savo broliu Mulai Mahometu 
ir pertai buk pasisekė nura
minti pasikėlimą, pasirodė 
visai neteisingu. Rods sul- 
tonui pasisekė į Fezą prisivi
lioti savo brolį, bet kada pa- 
matė, kad jam gyventojai ro
do didesnį prilankumą negu 
kraszto valdonui.sultana* lie- 
pė Mulai Mahometą suaresz- 
tuoti ir |>a*odyti į kalėjimą. 
Jeigu pirma dali* gyventojų 
pritarianczių Mulai Mahomez 
tui galėjo laikyti karę už pa
baigtą, tai suaresztavus jų 
mylimą sultano brjlį, jie vėl 
pristojo prie [įasikėlėlių ir 
dar smarkiau, su didesniu į- 
irszimu stoja priesz sulaužusį 
savo žodį sul taną. Pasikele
lių piktumą* kreipia*! jau ir 
priesz svetimtauczius. Hayna 
apskrityj 7 žydai likosi pa
plauti. Visi europiecziai bėga 
isz miesto Fez, kadangi bijo
si skerdynių. 7 d. sausio aplin
kinėse Fezo buvo didelis mu- 
szis terp sultano pajiegų ir 
pasikėlėlių, kuriame sultano 
kareiviai likosi sumuszti. 
Londono laikrasztis ,,Morn- 
ing Leader” pranesza, jog 
sultana* apleido savo sostapi- 
lę, miestą Fez ir su pasiliku
siais dar prie jo kareiviais isz- 
traukė į Rubat, kur persikė
lė ir 'Visi urėdninkai. Matyt, 
kad pasikėlėliai ima viražų ir 
sultanui reiks iszsižadėti sos
to arba bent valdžios ant vi
sos pietinės Morokko dalies. 
Szita vieszpatystė gali pasi
dalinti į dvi, jeigu sziaurinės 
dalies gyventojai pritaria da
bar valdancziam sultanui. 
Sultano kareiviai turi netiku
sius ginklus, pasikėlėliai gi 
turi gerus, naujus.

Anglija ir Prancūzija veda 
dabar tarybas, kadangi terp 
szitų,turinczių didžiausias ko- 
lionijas vieszpatysczių yra 
daug .nesutikimų. Už iszsiža- 
dėjimą tiesų žvejonės New-

kimų butų nuimta Venerae- 
lės (tortų blokada.

Suvienytų Valstijų amlia- 
sadoriiiH Venesueloj Bovren 
iszkeliavo i Washingt<>ną. J ta 
gabena iszlygas. ant kokių 
prezidentą* Castro nutinka 
užbaigti nesutikimu* nu Vo
kietija, Anglija ir Italija. 
Londono laikraszcziai Įi^reitą 
nanvaitę pagamino, buk ir 
Prancūzija prisideda prie blo
kavimo Venezuelen pogfų. bet 
tam jiankalni tuojau^-užgynė 
Prancūzijos randas, a{treiknz- 
dama*, kad Prancūzija netu
ri pamato bliokuoti Venezu-. 
elė* portus, kadangi prezi
dentą* ('astro davė Prancūzi
jai užtikrinimą, jog Prancū
zijai bus pripažinta tan pat*, 
ką na n taikos midau pripažį* 
Vokietijai, Anglijai ir Itali
jai.

Ant užbaigimo nesutikimų 
terp Brazilijon ir Bolivijos už 
Acre teritoriją, kur ameriko- 
ninzki kapitalistai buvo nukė
lę mainztus, Brazilija dnzniun- 
tė į Boliviją ant tarybų 
cialinzkun ĮNiaiuntinius.

KĮ>e-

Iszpanija.
Pereito* nedėlios dieną, 

Iszpanijo* sostapilėj, Madri
de, važiuojant karaliui i*z 
bažnyczio* į savo rūmą, kok
sai vyriszkis szovė du kartu į 
karaliau* karietą, bet szuviai 
nieko neužgavo.. Szovėjas li
kosi suaresztuotas. Ji* rodo
si beproeziu; pravardė jo yra 
Feito. Ginklas, isz kokio 
szovė, buvo sena dvivamzdė 
pistolė. Kaip susekė, jis gy
veno pietinėj Amerikoj mies
te Buenos Aires, kur iszbuvo 
vienus metus bėproczių na
muose. Matyt todėl, kad 
užpuolimą pagimdė ne poli- 
tiszki siekiai, bet beprotys
tė.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Prie Vilniaus rando degtinės 
krautuvės parengė skaitinyczią ;a- 
teitėj nori dar czia parengti pa- 
mokinanezius skaitymus. Mat 
maskoliszkr^ rat»Ms degtinės par-

Veltui jie*zkojau isz «nt to« 
parodu* be ai ko - nors pritinka
mo, naudingo mueų sodirežiui 
artojui ar teip «u vslntiecziui, — 
neradau beveik nieko. Viskas 
rinkta ir taikinta pri* ponų lik 
gyven mo. Jei ir buvo ka* ir 
valtdieczių eksponentų (kiek 
teko surasti, buvo keletas bobelių 
iaz Kauno gub. su audeklais, du 
žemaii-ziu su medžio klumpėm*, 
vienas, antras valstietis su ark 
liais), tai jie visi lapo Mikimszti 
į kampui, juog kito net ^i^ekf* 
Įvertai (!) nepatėmiję, kaip tai at
siliko su vieni bobele isz Aukmer 
gėa pav. Tiek tai matyt paroda 
lepasirupino apie žmonės vals- 
tieczius, kurie jug yra,ar sziaip ar 
teip,viso kraszto pamatu.

Yra žinoma, juog Vilniaus žem 
darbių bendrovė, kuri sziuoee me
tuose parodą įtaisė, yra grynai a 
ristokiatisska, todėl ir vatetieczių 
reikalai jai tik tiek terūpi (ir tai, 
žinoma, savotiszkai), kiek jie už 
kliudo dvarponių luominius reika
lus. Kitaip psgaliaus ir ne gali 
būti.

Parodos siekiu huvo, kaip Pa
rodos Komitetas aiszkino,— “pa
žinti aavę”. Žinodamrs tai isz 
kalno, asz kmsausi po puodą ir 
stengiausi pažinti “savuosius". 
Tik nelaimė, — nepažinau! Ak, 
tiesa, pažinau, bet tai tik 
dvarponių “dalelę”, ne visus, di
duomenę! .... Nejaugi tik jie tie 
“saviejie”? Negut! Teip bent 
jie patį* sakėsi (Krajaus Nr. 35), 
ir to tro?zko — pažinti a a - 
vę ir pasilinksminti. 
Vargszai! Norėjo matyt,at6imii t 
“senovės gadynę”, norėjo pasi 
linksminti vieni, “t-avi”, po seno
vei, he “chlopų”... Na, ir 
linksminosi ir daužėsi I....

Kas norės žinoti smulkmen a a- 
pie tą parodą, atras tai su V‘8o- 
kiaiž pagražinimais po lenkiszkus 
ir rusit-zkus la kraszczius, kur pa
gyrimų visokiems ponams nepa
vydėta.

Kas rado, žinoma, “savuosius* 
ant tos parodos, galėjo su jais su 
atpažinti ir pažinti. Asz “savų
jų* neradau, nors tai buvo ir mu
sų kraszto paroda, ir apie ūkės ir 
pramonės stovį musų kraazte nie
ko isz tos parodos negalėjau patir
ti. Jug stovis, regis, didponių 
ūkės ir dirbtuvių iszdarb’ai nieko 
dar ne reiszkia prie iszaiszkinimo 
stovio viso kraszto kul
tūros, ką tokia paroda,rodos, 
turėjo “padaryti. Beje, tiesa, jie

ganėdinti' visus reikalavime 
tlingų Vilniaus gyvsntojų.

Todėl, 
skaitlių 
aaa negaliu nepriskirti szio viso 
ko pr e rūpestingo ir s^žiniazko 
m pusės policijos atlikimo parei
gų ir, apteikdama Vilnių, skaitau 
už pareigą iazrėikszti savo ssir- 
dingą aczįu visai Vilniaus polici-

>imindamas apie mažą 
niaus miesto policijos.

Teip sąnekėjo gubernatorius, 
imtasi užrilikimas kurio Vilniuje 
policijai vj<*ai nė buvo geistinu : 
jai daugiausiai buvo dalba prie 
dabojimo Ipaties gubernatoriaus 
nuo visokių maiazlininkų.

Atvykęs naujas gubernatorius 
grafasPah’en stengiasi mandagiau 
apaeiti su gyventojais: daug kur 
važinėja su vizitams, skelbia*, jog 
v si gyventojai, ar tai jie butų gu 
dai, ar katttitūuTyT^lygus. Pri
imdama katalikų dvasiszkiją, pra
tarė, jog ans menkai temoką* ten 
kiszkai, tsei* gerai suprantąs lat- 
viazkai ir net lietuviszkai, liet isz 
dvasiszkijo*, buvusios prie gu
bernatoriais, nea'sirado mok*n 
ežių lietuvi-zkai.

General-gubernatorius Sviato- 
pulk Mirskiį atvažiavo 4 Vilnių 
pirmose dienose lapkęiczio: apsi
gyveno buvusiame vyskupų name, 
bzale Muravjevo paminklo.

i V...........t is.

dar apie 600 jaunų buraiezių ne 
graž'ai gyvenanezių su angliszkais 
kareiviais, terp jų yra margaitės 
14 ir 15 metų.

Lietuvių Transvaaliuje yra ma
žas būrelis, bet ir terp jų nėra ar- 
tesnio ausiriszimo, vienybės, nė 
tautiszko supratimo: vieni laiko 
sivę už leukus, kiti pats nežino, 
kuom^yra ir nežino, kuom sjvę va
dinti.

Transvaaliuje dar nevisoa kas- 
tynės dirba, kadangi nėra pakak
tinai pigių juodųjų darbininkų, 
baltųjų yra pakaktinai. Stalio- 
riai, mūrininkai, kalviai, katilio- 
riai, blekoriai uždirba po 1 svarą 
5 szilingus ant dienos; kriaucziai 
ir sziaucziai turi teiposgi gerą 
darbą ir darbo jiems netrūksta.

Lietuvis.

n
11,

Panaikina senus metinius 
pasportus.

Nuo 10 d. tarpelio pereitų me
tų pa.‘|>ortintai paliuosavimailiko- 
ai bzp 
gi ir aut lietuvių apgyvento* Su
valkų gulie n jea. Liekasi panai
kinti metiniai pasportai lazduoda
mi vaitų, pavieesių naczelninkų ir 
gubernatorių. Iki tz oi norinti 
keliaut* į Maskoliję,ypacz gi į joa 
ao:tipilee, turėjo nuo gubernato
riaus h z m eis i pasportę aut vienų 
metų,už kę1 turėjo mokėti 1 rubl., 
80 kap, o įsostapiles 2 rubl. 50 
kap. Dabar metiniai pasportai 
liekasi panaikinti,vietoj totgyven 
tojai galės gauti- ant neaprube- 
žiuoto laiko, teip kaip paprastas 
legitimacijos knįgutes, pasparti
nęs knįgutes, su kurioms galės 
keliauti po visę Maskoliję. Ūki
ninkams tokias knigutes iszdavinės 
vaitai,miestų gyventojams —bul- 
mistrai, o bajorams Suvalkų gu
bernatoriaus kanceliarija. Užru- 
belinius pas p ortus, kaip buvo iki 
sziol, galės iszdavinėti tik guber
natorius ant pusės metų, už kf

portir
tat nti ir »nt Lenkijos, tai

KaleiiiloriiiN ant meto 1003, izz- 
duotab per ŽvaiiržileN redakcija 
tturbut Žvaigždes redakcijos. 
Kd Brooklyn, N. Y. 53 pusi.

Svarbesnių straipsnių szitame 
kalendoriuje nėra, o jau tautisz 
koj lietuvisžkoj dvas:oj straipsne
lio nėra nė vieno. Rodosi to, ka
lendoriuje paskirtame Amerikos 
lietuviam s, n e priderėtų trukti. Po 
suraszut szvenczių, telpa trumpu
tėlis apraszymas gyvenimo popie
žiaus Leono XIII su paveikslu; 
paskui eina pavėiksbs prezidento 
Roosevelto bet be apraszymo.Ma 
tyt kalendoriaus autoriams pritru
ko medegos.aut paraszymo nors 
trumpos biografijos. Toliau eina 
ilgoka apysakap.a. Czigonai. Lie
tuviu kolionija Vitebsko gub. 
Mano prietikiai vieszingeje. Se 
noviszka isz žmonių lupų paimta 
daina. Tikėjimiszka apysakaitė 
p.a. Pax vobiscum. * Ant galo, 
kaipi apgarsinimas, pridėta trum
pa biografija (apraszymas gyve
nimo) vyskupo Baranausko. Tai 
viskas.

Vaidila. Originalisska novele. 
Paraace Karalius Juk....s. Per* 
spausta isz „Varpo“. Tiliej. 1902 
m. 15 pusi, didelio H" formato.

Sxtta novelė pirma spaudinosi 
„Varpe", todėl to laikraszczio 
skaitytojai turėjo progą su ja su- 
si patinti. Apraszo joje stabmel- 
disskų lietuvių gyvenimu grali o j 
apysakos formoj.* Apraszymaa 
grafus, tendencija patrijotiszka. 
Jeigu jau ne dėl ko kito, tai dėl 
to jau verta, kad ją nusipirktų ir 
skaitytų visi lietuviai.

naši, isz jų tycziojasi. . Setai ap
linkinėse Minnersvilles bosai ty- 
cziojasi isz darbininzų, liepdami 
jiems eiti pas Michel]į,o,girdi, jis 
jums duos geresnius ir geriau ap
mokamus darbus. Už mažiausią ne 
paklausymę norą neteisingiausio 
boso prisakymo,]iepia imli įna
gius ir daugiau nepasirodyt.Priesz 
sztraikus to ne buvo. Laike 
^ztfaiko daugelyj kastynių dirbo 
frcubsai, ir dabar jie pasilieka, o 
tie darbininkai, kurie per kelis 
metus dirbo, dabar ne turi darbo, 
vaikszczioja ir laukia malonės 
boselių, ar j e ne pasakys, kad ei
tų į darbą, bet kad ne klaustų, 
ar galima dirbti: jeigu paklausi, 
tai liepia daugiau ne pasirodyti ir 
atlikta. Toki mat vaisiai pasku
tinio sz t ra i ko (Czia raszėjas klys
ta. Vaisiai sztraiko bus svarbes
ni. Sztraikai pakėlė terp darbi
ninkų supratimą reikalo didesnės 
vienybės, su kuria ateitėj darbda
viai turės rokuotiesi. Jeigu ir 
sziuom kartu kitokios naudos dar- 
bininka^ir ne sulauktų, tai ir to 
ne galima niekinti, kadangi per 
supratimą ir vienybę darbininkų 
pajiegos pasididino ir tokiu budu 
likosi nors truputi.iszdirbta dirvf*' 
ateinancziai kovai darbininkų su 
juos isznaudojancziais kapitelis-. * 
tais. Visko isz syk ne galima ap- 
turėt be tam tikrų pajiegų. Rd). 
Santaikos sudui, rodosi, labiau 
rupi prisipylimas kiaurų kiszenių, 
negu pripažinimas teisybės darbi
ninkams: mat sūdo sanariai gau
na an> dienos už nieką po 15 dol. 
kiekvienas, o darbininkui su szei-^ 
myna turi užtekti 15 dol. ant mė
nesio. Toks mat yra teisingumas 
dabartinių kapitalistiszkų valdžių 
ir tokius vaisius iszduoda dabarti
nis draugijos surėdymas.

Taigi mes darbininkai turime 
apmislyti kitokius kelius, kaip 
galima iszbėgti isz po kapitalistų 
jungo; matome,kad per paprastus 
sztraikus nieko ne pelnysime, ka
dangi kapitalistų rankose yra da
bar valdžia, ji todėl ne ' drys 
skriausti pati savęs ir ne drys dar
bininkams pripažinti teisybę.Nors 
garsus prezidento Roosevelto pa
skirtas santaikos sūdąs ir pripa
žintų mums kokį centą daugiau 
už musų darbą, ta? kapitalu tai 
pakels ant tiek jau, ar dar ant 
daugiau, prekes visų mums reika
lingų daiktų. Tuom paežiu mes 
darbininkai ne tik į trumpą laiką 
sugrąžinsima ne tik pakeltą už- 
mokesnį, bet dar suteiksime gerą 
pelną, kadangi už tuos paežius 
daiktus mok^ brangiau ne vien



šatrai kierfci, bet ir kitiįSuvienytų 
Valstijų darbininkai.Aqt pagerini 
modarbin nkų tuvio ilgųštraikų 
ne i eikis; ant to ui t enk a darbi

Isz darbo lanko.
ne teikia ; ant to 
ninkama su«ztraikuoti laike rinki
mų ir Mtraikuoti vieny tik dieny, 
duoti b.1, ne už kapityl stų tar
nus, bet Už kandidatus socialistų 
partijos. Jeigu iki szi<įl mus val
do kapitalistai, tei ty gimdo tik 
darbininkų nesupralin) s, kurių 
daugumaą vis duoda >aVo bahy 
visų darbininkų skriaudėjams. 
Dėl nesupratimo darbininkų keli 
tukstancztii pralobėlių skriaudžia 
ir isznaudoja 80 milijonų Suvie 
nytų Valstijų ufcėsų; dėl nesu
pratimo darbininkų valdžios yra 
ne tautos,] bet kelių tukstanezių 
kapitalistų tarnu ir apginėju.
Reikia to<|ėl ai škinti dari inta
kams ty, zo jie uesuprSnta; įei
ki* rėdyti jiems ke ius, kuriais 
eidami, galės pagerinti būvį ne 
tik tavo, bet savo draugų, gimi
nių ir locnų vaikų. Kada lerp 
darbininkių užgims I tėpratimas, 
t y syk le neiks mums ąztraikuuti 
pu.-ę metų, kadangi ne bus už 
ky sztraikboti; tysyk ne bus i-z 
naudojimų ir išnaudojai.ežių, vi
si žmonėsdiuB lygus, turės lygi; s 
tiisas, valdžios stos' 
teisybė*, a ne apgynime 
listų reikalų ir naudosi 
taedrys bmūdyti į pulkus 
kliu žmonių.

apgynime 
kapita- 
szer fai 
begiu

J
=R

Jos.

Isz Amerikos
Gintaro kautynes.

ŠIA;** L likra-zeziai 
buk koksai \Villiani

Bu? TON, 
prane-za,, 
SheĮ herd. rinkdami s anglis jūrių 
pakrant ėj, užtiko didelį tzmoty 
palszo akmens, kuiį isz pradžių 
palaikė už anglis. Pasirodė vie 

’nog, kad tai yra gentaro szmotas 
veltas 25p dol. Toje pietoj rudą 
jis paskui jr daugiau geiitaro.ver 
tės 10(0 d )I- Tokiu buįcta reikia 
manyti, kad czia liko.-i rasti nauji 
gentaro plotai. Iki sųiol svar 
biausi gentaro plotai buvo pa
krantėse Baltike, daugiausiai jo 
iszgriebia įLz jūrių Prūsų Lietu
voj. . 'į ‘ Į .

endo laivas.
PoRT T(įWN3KND, WASH. Ne-

aru* »—»—• 
aoIi nuo 
no arba Padįfiko,paskendo norve 
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ant jo buvusių žmonių prigėrė; 
iszsiselbėjo tik 2. 2 d. į sausio 
minėtas laiv&s užbėgo ant Cap 
Flatern uolų, į jas smarkiai atsi- 
muszė.iszird ir į trumpy laikę pa
skendo.

ir į trumpy lai k y pa

Badas terp indijonu.
Landė R, Wyo. Terp gyvenau- 

ežių szitose npl nkinėse Araphue 
indijonų apąireiszkė badas. Išt
aikę indi jo n ai pulkais^pukia į 
miestus >r minta isz malonės gy 
veutojų. Randas indijonams ne 
duoda dabar nė jokios paszelpos. 
8zimtai?žtaqnių,ne gurinti] ky val
gyti, priverst i bus veržti -aplinki
nių farmerių gyvulius.

-i -■ 
daisrai.

Fargo, N.D. ‘ Siautė czia 9 d. 
sausio didelis gaisras,kuris isznai- 
Itino d dėlę 1>1 wards trioby. ku
rioje t Ipo Kelios pardavinyczioe. 
Blėdį gaisro padaryty skaito ant 
200000 dol; . į

Nzw York. Sudegė czia Fa- 
yerwtathw & L*lew dirbtuvės. 
Blėdį ugnie* padaryty skaito ant 
pusės milijefro dolisrių. Per su- 
degimy dirbtuvių 1000 darbinin
kų atsirado ta darbo.

Sr. L t;M, Mo. Sudegė czia, 
antW. Pine] strį, negrų apgyventi 
namai. Priima® moteiiszkės, 
be?igelbėdamo«, iizszako nuo 
Kugsztutinių lubų per langy ir ūž
ti r.uszė ant

London, Ont. Kanadoj. 9 d. 
sausio viduryj miesto siautė dide 
lis gaisras, kuris is-znaikino McCla- 
ry Manufąc uring Co. dirbtuves. 
Kada užgimė gaisras, dirbtuvėse 
dirbo 500 darbntakų, Susigru 
dime ant trepu pre beaigelbėj- 
mo daug darbininkų likosi sužeis
tų. Gesinimas buvo apsunkintas, 
kadangi vanduo dūdose buvo už- 
szalįs. Ugnis pasilipvė tik tysyk, 
kada visos dirbtuvės sudegė. Biė 
d į gaisro padaryty skaito ant 300 
000 dol. Į

Nelaimes ant geležinkeliu.
PittsbrG.Pa. Netoli Cbchmna, 

ant Monongahela geležinkelio al
kūnės, sueimuszė du trukiai. Prie 
to 7 y pa tos likosi ant vietos už
muštos, viena mirtinai sužeista, 
o penkios sužeistos nors sunkiai, 
bet ne mirtinai.

Ada, Oh. Ant Pennsylvania 
geležinkelio susimušė du trukiai. 
Prie to 3 ypatos likosi užmusztos; 
Bužėistų gi yra 14.

vietos.

■ ! Vells, Nev. Užgimė czia 
nesutikimai terp darbininkų ir 
superintendento Keystone kašty- 

dar- 
nuta 
geru

ilių Tayloro už numažinimy 
hininkų algų. Darbininkai 
rė reikalauti, kad Taylor 
prasiszabntų* ir apreikc.ati 
unija nusiuntė.tam tikslui isarink 
ty komitety. 1-zgirdęsreikalavi 
my, Taylor pagriebė revolveiį ir 
pradėjo sz a ūdyti. Szuvių likosi 
užmuszti 3 darbininkų delegatai, 
o keli tipo sužeisti. Už tokius 
darbus kitur panaszius ponuslyn- 
czuoja. Taylor, mat) t pabūgęs 
v i rvės ^atsidavė po szerifo globa.

1 Philadeu’iiu, Pa. 
dento Rooeevelto paskirta 
sija isztjrimui reikalavimų 
kasių it sutaikymui jų su 
nių cavininka'B klausinėja 
kastynių savininkų tarnų ir »cab 
sų. Tie. žinoma, mietą visokius 
butus ir nebūtus apkaltinimus ant 
sztraikierių, l>et isz jų pasakojimų 
nematyt, kad galėtų darodyli, 
jog visus jų nurodomus nusidėji
mus sztraikieriai butų papildę.

Į

1 Pactcn, Me. Darbai eina 
czia gerai, isz kitur atkakusiai 
darby ne sunku gauti. Vidutinis 
uždarbis po $l.5t) ant dienas. Lie
tuvių czia nėra, yra vien.dužydyi 
mokanti sziek tiek dietuviszkiM. 
D.ūgiai siu daibininkų keliauja į 
girias medžių kirsti. P.n;gų kiek 
turint, galima būt czia a pagyven
ti, kadangi ne brangiai galima 
gaut fyrmy.

! ,T» ledo, Oh. Pntruao czia 
žmonėms angį ų. Anglių prekė 
jai meilauji nuo reikalauj<nczių 
anglių, kad jie pristatyti^ dakta
rų paliudijimus, jog jų namuose 
yra serganti ir kad jiems gali už
kenkti, jeigu gyvenimai nebus ap
kurti. Sveikiems anglių nepri- 
8tato, kadangi jų ne u n pakakti
nai ant aprūpinamo visų gyvento 
N*

1 Chicaoo, III- Prekės an
glių ir czia pakilo. Salvatiun Ar 
my rengiasi parengti mieste an
glių krautuves ir jose neturtin
giems gyventojams pai davinėti 
anglis po tiek, po. kiek jos tai ar
mijai kaszluoji, kad tokiu budu 
ap.-augoti beturezius nuo bėgė

Prezi 
komi* 
angle- 
kasty- 
dabir

kadangi czia netrūksta nė gerai1 tai senovėj mui.ų tėvynė bovn ir 
pariturinezių pavienių lietuvių,' kaimynų godojama ir'garbinama, 
nė gerai matei ialiszkai stovinėsiu * ji buvo galinga, Istnykua vie- 
tautiszkų draugysczių, tik gaHa, 
kad jų dalbų ant tautos labo ne 
matyt. T«s yra didelė musų nuo
dėmė. Kad tas paeitų nuo musų 
brolių nesupratimo ir nežinios, to 
negalima pasakyti, kadangi czia 
ateina visi musų laikrsstcziai, o 
tuose gana tankiai pasitaiko tai 
vijoki geri užmanymai, tai atsi- 
azaukimai me džiauti aukų ant-vi
sokių tautiškų reikalų kaip antai: 
ant suszelpimo kankintin ų, arba 
besimoki nanezioe jaunuomenės. 
Yra czia ir toki garbės verti tau- 
tiecziai, kurie darbuojasi,kaip ga
lėdami, ant sutvėrimo ko gero f 
tvėrė Suaiv'e lyjimo kuopy, ant 
susirinkimų apkalba vargus mu
sų kankintinių ir besimokiuanezių 
mokslaeivių. Kitur ant to deda 
aukas, pus mus apie tai 
girdėti. Kuom gi mes 
me lietuviais?

Pavieniai sunku 
veikti, tai suėjus į 
g)stėma nemažai 
jeigu tik norėtume, 
sų draugystės nieko ne veikia,tai, 
mums žudosi, tune didžia.u-ia 
kaltė draugy»czių vadovų, kurių 
pareiga yra aiszkinti mažiau isz- 
msnantiens sąnariams visokius 
mu*ų tu ui isz kus- reikalus, paremti 
gerus užmanymus; to jie vienog 
nedaro, |>ert^i ir draugystės su 
tautiškais darbnia nepasirodo. 
Mes dArbuojamėsi ne ant savu 
'autos labo, bet.ant liaudis sveti
mų. jeigu jai remiame, tai vien 
ukėjimy. Kupintieai vienog apie 
likėjimy yra kam, ant to yra tam 
tikrus ypatus, v.r-ų gi lietuvių pa- 
reigos, vis tiek kuom jie nebūtų, 
yra rvmb tautiškus leiksluą; jei
gu mes »avo t,ut szkų pareigų ne
pildome, tai kaipgi galime 1 etų 
viais tautiecziai* vadintis! .Mu^-ų 
taut'szkoms draugystėms pnderė 
tų užsiimti tautiškais durtais, 
nors dalį pinįgų,atlikusių nuo pu 
smertioių ir iszle-stų ant sušel
pi mo liginių priderėtų apversti 
ant tautiszkų ;re kalų, draugyM'zių 
su-iri n kinuose priderėtų aiezkii 
ti sąnariams tautiškus reikalus, 
suteikti j ems medę savo tautos ir 
tėvynės, reikėtų, parengti pamo 
kihancziss prakalbi* arba sutema- 
liszkas lekcija* musų i*turijoa ar

dabar ne 
pasirodo-

k? nors nu 
krūvy, drau 
nuveiktume, 
Jeigu ir mu

J* <*UvV ££ UI I H • KU*v vi"“

nybei ir tėvynėj-meilei,ji ėjo silp
nyn ir ant galo pateko po sveti
mu jungu.

Meskime mes, broliai, u*ahi»z- 
kus vaidus, liaukimės stabdy ge 
rus užmanymus ir darbus ant mu 
se tėvynės labo; stokime visi ei 
lėn, platinkime, kaip galėdami, 
apszvietim? ir moksly terp 
brolių, o kas pats to daryti 
Ii, remkime tuos, kurie ty 
Tysyk mes atgaus'me ty.kp 
dėme. Kada mu» ui musų tautos 
reikalus ir ui tėvynę stojime v ei, 
kaip stojo musų protėviai, tysyk 
nereikalausime bijotis prie^zų ir 
jų persekiojimų; tysyk nieks ne- 
drye mus skriausti ir persekiot*.

Aut kankintinių geros valios 
tiutitcziai sudėjo |1 25 (aul^ąuto 
jų vardai ir jų aukos buvo palai 
pintos pereitame Lietuves nume- 
ryj) ir 50c. Ąuszros Drstei. Pi
nigai persiųsti p. A. Olszevskiui, 
ksnkintinių komiteto ir Au»zro> 
Dr stės kasteriui.

musų 
uega- 
daro. 
nužu-

J. K.

Isz Boston, Mass.
Nr. 51 .„Vienybės” buvo raazy 

ta, jog 30 d. spalių Lietuvių U- 
kėsų Dr-stė, aut užmanymo jos 
prezidento Su Plekavicziaua, ant 
paprasto sisirinkimo surinko 3 
dol. 3c. ant naudus L etuvos kan
kintinių ir mokslaeivių ir jog ant 
ateinauezio susirinkimo gal nutars 
daryli kolektas, jeigu>he ant kiek
vieno susirinkimo, tai nors ant 
kas antro ar irecz o ir i.-zrinks 
nors vieny kolektorių. Teip ir Ii 
kosi nutilta. Sziuom kaltu isz 
rinku tik au kolektorių (vėlaus

purėms perėjo per susirinku-;ua 
svetainėj, bet, ant nelaimės, fino 
nių buvo nedaug ir suriirkull 10; 
tai drauge su pirma surinktais pa
sidaro |4.13. Pinįgus padalina 
mų sziteip: $2 06' t>nt kankinti- 
niųi u $2.07 aut naudos besiiDoki- 
nan^zins j«unuomenė<* (Auszro* 
Dr »tei). Aukų rinkėjais likosi 
iszrmkli :Jonas Ktul) naiti« ir Juo- 
zu Szimkus, kuriems su Lietu 
vių Usėnų Dr aria poezviele Imi* 
suteiktos aU*kanca;oa knįgutės, į 
kurias turės įiaszyti kiekvienu 
aukautojo vardy ir jo auky. Kiek 
AiUivhr, j^VmLtor4^lnęą«tXaąt. 

. y-——- . ■ .p.

tos labo, tat kad nėra kam jų prie 
aukavimo paraginti. Reikia gy
vo* agitsciji s, kol musų broliai 
ne pripras prie aukuvimo, kol ne
supras geriau reikalo paremti, 
palengvinti nuveikimy visokių 
ant musų tautos labo užmanymų. 
Agituot reikia terp viių, neip 
lenkti nė egoizme paskendusių 
vertelgų, nė kunįgų, kuriems 
groieziati ir lengiau ateina dolia- 
ri* negu darbininkui centas. Visų 
pridery»tė nuo savo tautos miit 
tanezių neužmiršti savo maitin
tojų, kiekvieno pareiga remti lau
riukus reikalus.

. Pereity vasary susitvėrė czia 
kuopa Susivienyjimo Liet. Amen, 
su laiku, rodosi, Susitveri ir Tė 
vynfs Mylėtojų kuopa. Didžiau
sia nelaimė, kad czia lietuviai ne
gyvena krūvoj, tat iazti'kirslę ar.t 
ūkių, toli viens nuo kito, pertai 
retai sueina ir retai gali pasikal
bėti apie tautiszkus reikalus. Prie 
lankesnių *u-irinkimų, daugi »u 
galima būt padaryti, kadangi, 
kaip matyt, mes ne isz akmens tu
rime szirdi*.

Aukautojas.

Iks San Francisco, Cal.
Pirm penkių metų negalima 

buvo czia rasti lietuvių; vos su
radau tris szeimynas, isz viso ga 
įėjo būt apie 20 galvų. Darbų 
buvo mažai. Kidavenog pra 
dėjo rengti diibtuves, h t si rado 
daugiau daibų, tai ir darbininkų 
daugiau suvažiavo. Lietuvių a- 
pie 50 suvažiuodavo ka* mety.ku 
rie vienog ne a| *igy veudavtf eži*, 
ypacz nemokanti amatų, nė* czia 
nėra dirbtuvių. Kur daug papras
tų darbininkų galėtų p t Ipti: y-’ 
ra 3 d'ibluvr* guria vių ir daug 
mažų griežle*, di ritu v >ų, tat jose 
daugiausiai amattankų dirbt; pa
prasti darbininkai iazvažioja į 
anglių, auksu, vari* ir t*, basly 
nes, tetpgi pasi-amdo ant farmų, 
o pritrukus ten darbo, ntkanka 
vėl | San Francitco, *|>siiuka^ ir 
vėl itzvaiiuoji; dėltogi »unku ap
robuoti, kiek yra cRirb-•- lietuvių. 
Pagal mano matytas, bu* > pie 10 
-zt»m \nų. • iš vi»<» bpie 100 gal 
vų; hetuvirzkų merginų su n*u 
ne buvo, data 
Gerai, butų,
ži uodam* 
vežtų po

šeimynos, atva 
■^1 Erallcitico, at-i
fį merginų savo gi 

miniiĮ^nes wa^yrad*t g lie t u v iš

KP- B ~ 
lenky, lietuviszkų laikraszių ne 
skaito, juos Užjuokia, visai ne su
prasdamas, kodėl t y daro (tai, it 
lietuviai privalo jo ne remti: tar- 
nauj<nęrius~)enkan)8 tegul užlai
ko lenkai jtysyk pamatytume,kaip 
visi nuo lietuvių centų lobstanli 
mūrų verlelgcs karaztais lietuviais 
pastotų. Rd ).

Yra czia lietnviszka Gedimino- 
Dr-tė. Ji priklauso prie Susivie- 
nyjimo; sąnarių turi ne daugiau 
šiai, kadangi mat czianykszcziai 
I et u vi* i dar ne gali suprasti nau
dos tautuzkų organizacijų.

L tikas jau, rodosi, hutų mums 
pabusti it-z miego, pratrinti skis 
ir suprasti kuom ėsame; laikas 
paliauti svetimiems tarnavus, o 
tarnauti asvo tautai o ne lenkams, 
arba kitiei^iHkVetimtauczianis, ku
rie per ari)žfų eiles vien isznaudo- 
jo lietuvius ir jiems nieko gero ne 
suteikė.

Frauoiszkbnas turėtų prskalby. 
Komitetas daleido su pasarga,kad 
jo kalba butų aiaakanti dienai ir 
kad ne maišytų tikėjimo, nes 
czia bus vi'oki ir neturinti tikėji
mo. Kunjgėlia vienog neiszkentė, 
terp kilki sakė: lenkas, lietu
vis ar katalikas yra tai viens ir 
tas pat-. J Užbaigdamas kalby sa
kė:, Tegul gyvuoja Lenkija kata- 
likiszka! J

Tąkiu hudu atskyrė lenky ir 
lietuvį, k(iris nėra kataliku.

P. A. uzarneckie, savo prakal
boj Kzre ltekė, kad lenkas ir ka
talikas nėra tas pats, nes palukų 
yra visokių tikėjimų; pagyrė Su
vienytas Valstijas už liuosybę:jos 
ateinaneziu ateivių ne klausia 
kokio jie tikėjimo, bet v sus pri
glaudžia. i Kunįgai ne mėgsta 
kritikos,nors ji butų teisingiausia. 
Kun. Frunciszkonas ty parodė,ap- 
leirdamsa (salę, vesdamas mažę 
bure į sjvė spangų pasekėjų.

Nebjczi^u to minėjęs jeigu ne 
butų neteifringi paskalai pasklidę 
buk P, Czaroeckis vadinę* susi- 
rinkusius mahometomia, žydais ir 
lt. P. Czarneckis (vadovas At 
minimų) askė: nė venas ne užgi 
mė su tikėjimu, kiekvieny reikia 
kriksztyti.lo ar pakrikeztyja ka-1 
taliku,mahometonu, žydu, ar ki Į 
tokiu, kae myli savo tėvynę, sa-l 
vo tauly, kalby ir tt., ne gal ime 
mee jo atmesti.

Taigi til^ry teisybę ji* pasakė tai taofcjj*; geria alų,degtinę,kaži run 

nėra už ky Įpykti. ■ jM įftZ pirįgų jeigu dar t jH. o kiti
Nemaiszykime tikėjimo *u tau- netiktai ky ne turi sau ir szeimy- 

tyate, nė s) r*nlu tautos. Mu
sų d va* »zl 
maiszalį

Teatras ir dainos susirinkusiems 
labai patiko. Parspja abiem 
draugystėms sudeda sz:rdingy »- 
ežiu. Pelno susirinko diklaš ka- 
daugi ant teatro atėjo nemažai 
žmonių- ,

Darbai eina czia įiepraetti, ge
rai mokanti czevtrykus dirbti, 
prigulinti prie unijos, turi pasėti* 
ny uždarbį; Kitokiems sunku gau
ti darby, kadangi kitokių dąfbų 
czia beveik nėra. Czeverykų dirb- 
tuvėse dirba apie 400 darbiniąkų. 
Skaitline lietuvių Czia pradeda 
didintiesi.

• P»rapijj>ns8

S veizi ae.

Isz Fatteraon.N JT
Czia gyvenanti lietuviai links 

minosi sulaukę Naujų metų, tikė
dami, jog nauji m<tii bus laimin
gesni, nes praėjusiuomj^ metuose 
niekuom spart girtav.mu-^bej’.ci 
žymėjo. - • Musų mie-te ne daugy- 
ra lietuvių.tat ir terp tos saujalės 
daug yra rkyrių. Geros valios 
tautiecziai yra vo keli, o kiti vi- ■ 

>i pasidalinę į luomus: gi i tuoki ų 
j l< nktarnių ir caro garbintojų.Gir-

glių prekijų.
• New Yobk. Reprezentantai 

Cheaipeake & Ohio Cosl Co. tvir 
tina, buk nuo 1 d. bafandžio be 
abejonės Vakarinės * Virginijos 
minksztų snglių kautynių darbi 
□inkai pakels sztraiky. Dabar jie 
sztraiko ne pradeda tik todėl.kad 
per tris mėnesius nori geriau susi
organizuoti.

<[ Bay Citt, Mich. Czianyksz- 
cziai organizuoti velijai pakėlė 
sztraiky. Jie reikalauja pakėlimo 
algų ant 25% ir dvigubo užmo- 
kesnio ui darby virsi paprasto 
laike. Didesnė dalis grocerjų ant 
to sutiko, bet anglių prekijai ne 
sutinka ant velėju reikalavimą

Mar-hall,Mo. Czia ir vi- 
8 se aplinkinėse trūksta gyven
tojams anglių snt apkurimo gy
venimų. Fermeriai ant vyrimo 
baigia kirsti vaisinius medžius sa
vo soduose.

Bevier, Mo. Visi daibinin- 
kai Central Coke Co. pristojo prie 
kalnakasių organizacijos. Tokiu 
budu dabar visi kalnakasiai b z te te 
Misouri priguli prie organizaci
jos.

Peoria, III. Dėl stokos an
glių likosi czia uždarytos gluko- 
zos dirbtuvės ir cukraus rafiueri- 
jos. Per tai 800 darbininkų at
sirado be uidarbio.

Y New York. Prekės anglių 
pakilo czia iki 12 dol. ui lony, 
nors gelež nkelių kompanijos pre- 
.kfjiins pristato jas po 5 dol. ui 
tOSf.

•Į) Denver, Col. Tarnaujanti 
ant Colorado & Southern geležin
kelio nutarė reikalauti pakėlimo 
algų ant 20%.

mes darome? Žinoma, kad ne, 
pertai ir stovime užpakalyj kitų 
vietų lietuvių, net tokių vįetų. 
kur lietuvių yra daug mainu ne
gu Baltimorėj. Dalį pelno nuo 
draugysczių bdių. parapijinių 
fairų, pikninkų galėtume apvers
ti aut musų paežių reikalų, ant 
tautiszkų reikalų, kokių nenori 
remti musų kunigai. Jeigu pel 
nas nuo balių, f drų ir pikninkų 
susirenka vien nuo paežių musų 
tautieczių, tai nors dalį jo pride
rėtų apversti ant musų tautos rei
kalų. Nė kunįgai pertai neįpuls 
j badj, kas tankiai at-rit nka vien 
su sunkiai diibancziais darbinin
kais, nė bainyczia pertai nepa
vargs.

Gavi s.

isz
Lietu viszku dirva.
Isz Baili niores, Md.

Nuo tūlo laiko pas mus prade
da eiti nieky n.' Per v sus perei 
tus metus nieko svarbesnio nenu
veikėme ant musų tautos ir tėvy
nės labo ir toli atsilikome nuo lie 
tuvių kitų lietuviszkų kolionijų. 
Trūksta mat pas mus agitatorių, 
kurie steng1 ųsi nesuprantantiems 
aiszkinti jų pareigas, iszrodyti 
reikalus musų tėvynės; ant galo 
agituojanti ir geriausius užmany
mus randa maiai par'mėjų, nors 
yra czia diktai galinezių* paremti 
uimanym<>8, jeigu ne darbu, tai 
bent aukoms ant jų jkunyjimo,

Isz Scranton, Pa.
Mes scrantoniecziai, atjausda- 

mi musų broliams ui darbus ant 
pakėlimo lietuvių i-ztremtus isz 
tėvynės į Maskolijos vidurius, pa 

įriryiome sudėti nors po kelely 
centų ant jų pastiprinimo, kad jie 
ir toliau nesiliautų besidarbavę 
ant musų tautos labo, ant labo 
maskolių nuvargintos mu«ų tėvy- 
vynės. Kiekvienas isz jų, kaip 
galėdamas, darbavosi ant musų 
tautos labo:vieni aukaudami pioį- 
gus, kiti rat-ztais, dar kiti platin- 
mi raštus- Ir mes privalome sek 
Ii jų paveiksly ir lokiu jau budu 
dirbti ant musų tautos ir tėvynės 
labo. Nėlaimė musų, kad t ei p 
maiai terp mus yra suprantanezių 
ir pildazczių savo pareigas, teip 
maiai terp mus yra szirdyje tu- 
rinezių tėvynės meilę. Daug terp 
mus yra tokių, kurie ne tik nere 
mia naudingų musų tautai uima- 
nymų, ne t* k pats nieko neau- 
kauja ant tautiszkų reikalų, b e t> 
įsireiię.stabdo gerus užm įnymus, 
atkalbinėja kitus nuošukų. Span 
gas vienog negali regu ežiam ke
li? parėdyti, niekszas negali gero 
pamokinti; teip ir tie ardytojai 
ir niekintojai gero negali sulai 
kyti geresnių lietuvių nuo pildy
mo savo pareigų, gaila vien, kad 
suprantanezių savo pareigas terp 
mus dabar yra teip maiai. Se
niau, kaip rodo mums istorija, 
mes stovėjome kur kas augszcztau 
negu dabar. Musų seneliai ne 
tik nekenkė vienas kitam, ne tik 
nestabdė darbų ant tėvynės lubo, 
bet pritarė kiekvienam daibui 
ant tautos ir tėvynės labo. Gy
nė tėvynę nuo prieszų lygiai seni, 
kaip ir j«uni, o reikalui atėjus ir 
moterys stojo greta su vyrais. Ui-

Dr stės susirinkimo, suskaityt pi 
nigua, perskaityti vardus aukau
tojų ir jysuris. Tokiu budu ti
kimės uzvengi i iszmetinėj mų ir 
praszalinti neuž*itikėj<my. Rink
sime aukas, kur t k pasilaikys 
proga: ant draugysczių ir parapi 
jos balių, ant vestuvių, krikszty 
nų, szermenų, karezemise, na 
muose, ant gatvės, vienu žodžiu, 
visur, kur tik atsiras proga.

Jeigu teip visur darytų drau
gystės ir teip geros valios tautie 
ežiai, i»s to butų didelė nauda, o 
draugystėms tas nieko neka*ztuo 
tų ir aukautojai pertai nieko ne
žudytų, jeigu ty dieny vienu sti 
klu mažiau alaus i»zgertų; tokiu 
budu visos Amerikoj ėaanezies 
draugystės lengvai surinktų $1000 
—2000 |>er metus. Su tais pini
gais mes įstengtume, geriau su- 
szelpti musų kaukinlinius ir 
mokslaeivius; atliktų dar ir ant 
kitokių tautiazkų reikalų.

J. Raulynaitis.

Ibz Foicroft, Me.
(z i a lietuvių yra nedaug ir tie 

patys iszaiskirstę, toli nuo viens 
kito. Vienog progai pasitaikius, 
jeigu sueina į krūvy, jeigu tik yra 
kam paraginti, nesigaili kelių cen
tų ant tėvynės aukuro. Butų 
smagu, jeigu teip darytų musų 
broliai ir didesnėse lietuviazkoae 
kolionijo«e, kur jų daug gyvena; 
tysyk daug daugiau susirinktų pi 
nigų ant lautiezkų reikalų ir su 
jais galima būt daug aut musų 
tautos labo nuveikti.

28-d. gruodžio czianykszcziai 
lietuviai susirinko ant ūkės p. Tu 
m<*or, sekretoriaus 56 kuopos 
Susi v enyjimo Le'.uvių Amerikoj, 
gražiai linksminomės, padaina
vo mt kelety tautiszkų dainelių 
Piiesz iszsiskirstymy p. Pūkas už
manė, pagal nr. 52 „Lietuvos” 
Dirb ninko nurodymy, sudėti Ka
lėdų dovanėlę ant naudos musų 
nuvargintos tautos. Sudėjome 
$4 75. (Aukos, ant ko jos paskir 
tos ir aukautojų vardai pagarsinti 
kitoj vietoj). Gaila, kad mažai 
tautieczių susirinko:: jeigu butų 
visi Buęirinkę ir* aukų batų dau
giau. P nįgus siuneziame ant 
rankų kankintinių komiteto ka 
sieriaus. Progos dėjimui aukų tu 
rime pakaktinai: turime didesnes 
szvente*; turime szeitnynisskas 
apeigas; jegu prie kiekvienos 
progos dėtume aukas, susirinktų 
gana dideli pinįgai. D^bar to ne
darome ne todėl, kad teip mu*ų 
broliai pavydėtų skatikų ant tau

Isz Superior, Col.
Darbai pas mus ein« gerai, d ir

tame kiekvieny dieny; uždarbiai 
nemenkiadsi: anglių ka-tynė^e 
moka po 3 dol. už 10 darbo va
landų, o dirbant mt tonų, galim* 
ir daugiau uždirbti. Darby czia 
dabar nesunku gauti ir isz kitur 
atvažiavuinam. D>bar pradėjo 
dirb^ naujy geležinkelį isz Den- 
ver per kalnus net į Kalif*n.ijy. 
Prie darbo daib ninkų, kaip »k<>, 
patil|H ųpie 4’>ę0. Už 10 d»rbo 
valandų moka po |L75—2.75. 
Czia ir lietuv ai galėtų gaut ne- 
prazęziaus'y darby. Kaip pra 
muez tunelį per kalnus, tai bu« 
galima gaut ir žemę ant įrengimo 
farmų. Žemė labai ežia gers.

Lietuvių yra czia 2 t-zeimynos 
ir 10 pav enių ypatų; aplinkinėse 
nuo bernai yra ap -igyvenua < » dvi 
szeimynoe, vienas isz tų lietuvių 
gyvena Erie, Cul. Turi savo na
mus ir V4iku«, bet vaikai jau sa 
vien lietuviazkai nemoka. Gaila 
lietuvių vsikų,žustancz<ųLat.i*ky- 
rui-ių nuo savo tautos, nemokan- 
esių kalbėti tėvų kalboj. Už tai 
juk tik ant tėvų reikta menti kal
tę- I-ztauPjuaių vaikų tėva» ta
ri ,,Saulę'*, tat kodėl nor» jy akai- .

neiszmokmo savo vaikucųių.
Coloradi»ti*. 1

u initY Igio, bet i e turi kuomi 
ezkįi vadovai daro tikry a|M>irėdvt.tankrutai ant sveikatos 

maiszalį? evangelijoj pasakyta :< ir anl dva-ios; jeigu kas perrergs 
aliduokinie| Dievui, ka* yra D.e- 1 ti, tai ne perai,nes be »hu» ir deg- 

i tinės! e y, ne galimkgy '<nt~Lenk į 
tainiai gyr a,prisispyrę, lenkiszky 
kall>y 
lenk'azkai kall»ėt, o ta'o prigimty 
kalb? niekina. Ne gana to: sum 
Bėrė fzi* “lenkta-rnių" kuopa ir. į 

'31 d. gruodžio pereitų metų atln- 
szė teairy ‘*Kroi Hėrod" lenki-z- s 
koj kalboj. Po teatrui gyrėsi ir di- į 
džij'Oei i*z to,vienog daugumas 
jiems iszmeti nėjo, kad ne liet u visi
kai teatry loezė. I-z mus lenkber- I 
nių mažai yra mokanezių kalbėt valgio pralūkiu sa-
lenkirzksi; tenka ir |»asijuoKt,iez- ’ <'r"al ttot ' O-
girdus jų lenkiszky kalhy, kaip 'f I daugiau valgio produk
jie barasi ant mvo vaikų: “a to”• Pr>dėj° Maskolijoj.kaip 
niepreatanieez talvani kavalkiego, *,u'° l >r®a; iszgabenimy į To- 

i^o kiet jy javų isz Maskolijoju- su-.

vo,u kas ci|c>iriaua- ciecoriui;ku 
nįgai sugleinžė abi dalia į savo 
gilų ma.iszelį. omes |>er tai trau
kiame m^kotiazky ir vukuzky
jungy. Kihijgai gėry taše skęs 
ta. O k u r y i a musų ta 
t i * z k a si 

. I- J
lobis!?.

Žemaitis.

u ■

Imz New Britain, Conn. 
• Broliai ir *eser)s, sūnūs h* dūk 
žeria Liet j1 ros, pradedami naujus 
metui, s’ol iru e į darby ir ginki 
me sav-o tėvynę nuo gudų, o 
'•šelpkime iivo brolius irztremtus 
į giby Gudijy.- Ar ne-paudžia 
mums szirda. ►kalant laikrrst

tyti

Isz visur.
Atgabenimas Amerikon tavo- 
Vukietijy ema mažyn, net

o broliu*kų jau n kaici^Į? kurie norėtų tu I ežius ir maltai asri 
rėti savo šaitnyny ir apsigyventi; mus isz tėvynės-ir svetįmę stalį
ant virto*, pnsirnpinti ir apie tau- ant didelių vąfgų į sžalczių kaip 
riazkus reikalus, kadangi važinė- kokiu* piktadėjus; lik pamislyt 
jimas nė vi«nam Gimė* neatgata-apie tai,tai žrtiogų šiurpuliai pe 
no.

Lietuviu galėtų savo draugys 
tę uždėti iki sziul negalima 
buvo dėlto, kad mažai lietuvių 
pasilieka czia ant ilgesnio laiko: 
vieui atvažiuoja, kili iaavižiuo- 
ja. '

■ i i " £rAmatininkai, czia atvykę, apsi
gyvena ir gerai jiem* sekasi,o ge-

Irimą. Ar jie užsipelnė ant 
i atrėmimo ant tokių vargų ir 
prispaudimų. Už ky juos varo 
į tolimy Malį? Ar j.eyra. vagys?

už k y mus brolius varo i«z tėvy
nės?. ■’ i .

Ne už kokius nusidėjimus, bet 
už nory apsz|ie«li b iv o brolius.

rai besielgdami, ir turtus padidi- kilus už nory ap-iszv esti, už nory 
na. .

Yra czia lietuviszkss aaliunaa 
ant kampo Honard ir Treczius 
atr. po aptieks p. J.Doczkaus. Te
nai nusitenka daug lietuvių.

Lenkų, man pribuvus, buvo a- 
pie 600, dabar bus apie 900 
Lenkiszkot diaugystės. buvo dvi: 
Toor. Pelakow w Californii,uždė
ta 1867 m.,turėjo sąnarių 40, pri
gulėjo prie Zvriyzko; antra . Sw. 
Stanislawo priguli prie Zjied. 
Rzymsko K-4.,turėjo ir dabar tu 
ri apie 15 sąnarių. Uždėta 1887 
m. Turtų turi 700 dol.

1898 metuose uždėta draugystė 
po vardu Tow. Polakow i Ltwi- 
now auga greitai.

Draugystė Tow. Pol. w Galit 
siuntė savo komiteiy užmanyti su 
si vienyti abemdviem draugys
tėms,nes abidvi priguli prieZwiyz 
ko. x Lenkai buvo prilaukus, bet 
Fetuviai reikalavo, kad d ra ūgy s 
tė prie savo vardo pridėtų ir var
dy lietuvių, ant ko lenkai sutiko; 
pridėjo dar ir vardy rusinu. To . 
kiu budu susijungė dvi draugys 
lės ir pasidarė viena po vardu 
Tow. Polakow, Litwinow i Rusi- 
now w Californii;dabar turi apie 
100san«rių. Turtai jos 1300dol. 
Yra tai liberališka draugystė,ga 
Ii į jy prigulėti kožnas lenkas, lie
tuvis ir rnsinas be skirtumo,ne pat 
sant ant tikėjimo.

SOd.lapkriczio atsibuvo atmint 
mai pasikėlimo 1830 m.,ant kufio 
ir lietuvių diktai pribuvo, nes p. 
E. Degutier^žadėjo deklamuoti 
lietuviezkai apie atbudimy Lietu
vos. Jos dekliamacija teip visiems 
patiko, kad neperstojamų ploji
mų delnų buvo priversta dar 
trumpą prakalba užganėdinti 
klausytojus.

Ant minėtų atminimų buvotei- 
poagi užkviesta ir klerikaliszkoji 
draugystė Ssr. 8tan slovo. kuri 
norėjo, kad kunįgas Jozapatas

gėriau paimtu »avo pareigai* kai'

pelno |4 00, kuriuos paskyrė ant 
pfagėrimo, ky ir padarė. Tūli 
buvo užmanę užpelnytus pinįgus 
apyerst ant nukipiimmo lietuvsz- 
kų knygelių ir mokiu*is nors kar
ty lietuvirzkai teatiy atloszt. Mat 
yrit viltis, kad susipras ir czia ka- 
118 nors 1 etu^iai. , j

Maskoliszko caro gatbintojų 
teipat niį trūksta..

Užsiminus apie kankint nias 
kurie kenezia Siberijoj už platini 
my apezvie-imo terp lietuvių, va
dina anuos vaginu, žmogžudžiais, 
o cary giria. Kad anas gerai-daro, 
jeigu tokius suvaldo; girdi, kam

draudimas dėl bado ntinėse MaL- 1 
kol i jos gul ei nfj Be, išgabenti ja- I 
vus isz MNskolij* s j užrubežiuc%kę J 
padarė maskul sakas randas. Vo- 1 
kieiij*, norom* nenorom*, turėjo*.1 
kreipt.eii prie Amerikos ir te^H 
jieezkoti valgio produktų: prie jų 3 
priprato ir maliau pradėjo gabent 1 
ti tokių produktų hz Maakulijo^.j 
Tokiu budu per savo uidraudimy, į 
msskoliszkae randaslabfau-iaipri- į 
sidėjo prie pakėlimo Amerikon® 
prekystos ir^jiupuldymo prekių__
javų pacz e j Maakohj«>j.

po lietuvy: vienut ui platiiiim* .. , . ... .’’ * vjie neša knįg> s per rutažių, ka
lietuviszkų ra*ztų, kitus už skai- 
tymy prigimtoj kalta j tų ia«z- 
»ų. I

Mu*ų brolių Lietuvių Citizen* 
Klubas, ant pirmo savo susirinki
mo szių me ų, pakviestas pirmaė- 
džio pr e aukų, noriai ant to suti 
ko. Aukaujame ant naudos varguo 
lių, kurie vargsta už tėvynę, už 
mus vhų naudy. Sudėję viso la
bo $10.68, siupczian < į ‘‘Lietu
vos” redakcijy. Broliai, dėkime 
aukas, kiek galėdami szelpkime 
brolius savo auklėmis. Juo dau
ginus mes jupa, ezelpsime, juo 
dauginus jie quveiks ant labcr tė- 
vynės, dirta jie smarkiau, kada 
jausis ne apleistais savo bro
lių.

kad

M J. Czeponis,

Inz Meriden,' Conn.
Dalbai einaiezia ne blogiausiai, 

bet szviežiai pribuvusiam darby 
nelengva gau^i, kadangi ant vie
tos pakaktinai yra darbininkų.

L*etuvių yry ne daugiausiai: 14 
apsivedus ų ir 2^ pavienių ir 3 su 
lenkėms apsivedę.Terpto lietuvių 
skattliaus mažai yra tautiszkai su
brendus, daugiauyra nesupranlan- 
cšių,kuom jie yra. Skaityti lie- 
tuviszkus laikraszczius ir knįgas 
jie ne mėgsta, o apie dėjimy aukų 
ant musų tauljszkų reikal 
antai ant auesėlpimo ka 
aibz musų besimokina 
nuomenės nėry nė k?
deanė dalis czianykszpfcių Fetuvių 

 

negali isssiliuosuo^/Lz lenkiszkų 

 

vyr-tiklų; jeigu j^d ay szelpia, tai 
vien lenkus k iamninkus, ben
drauja su lenkais ir velyja juos 
suszclpti, negu savuosius: tiems 
dar vis rodosi, kad lietuvis ir len
kas yra tai tas pats.

Yra czia vienas lietuvis turintis 
karezemy, bet jis savę laiko ui

dingi esy užtektinai knįzų ir Lie 
tuvoj, o jeigu ne užtenka, tai gali 
prisidrukuot, nes niekta esy neuž
ginta.. (Mat ir to nežino,
lietuviszka spauda užginta Mus- 
kolijoj nuo 1865 metų.)

Yra czia du lietuviai 4iizn eriai, 
vienas nusipirko saliuny ir ant lan
go paraszė: “Lietuv szkas saliu 
nas”, o žeminus paraszė; “Polska 
gospoda”. Isz szitokių paraszų 
juokiasi lietuviai ir lenkai. Pas 
kiaus minėtas saliun s likosi par
duotas kitam, bet ir nauju savi 
ninkas ne drysta nulupt “Polska 
gcisj oda”. Antras biznierius lai
ko valgių krautuvę, bet ne daug 
pas ji lietuvių lankosi, nes ne turi, 
gabumo prie savu,užsiėmimo, tik- 
tai tiek lahnė, kad turi pscz<y 
tinkama prie to, o pats ne liktai 
ky ne moka mėsos atpjauti, bet ir 
suvyniot ne moka; kartais iszvai 
ko isz pardavinyežios pirkėjus.

Nora liūdna, žiūrint į lietuvius 
besiskveibianczius po _ lenkiszka 
skraiste, bet yra viltiš,kad anksz- 
esiau, ar vėliau pas:seks prikelti 
juos isz tos nežinios, kadafigi keli 
sumanesni ketina pasidarbuoti a- 
pie tai. Prieszgina.

| Ant užmokėjimo už moksly 
už studentus M ak vos (Maskolf^4 • 
joj) univers teto, vielinis PrekėjhK 
KIiutas paaukavo 5000 rabi.z
prekėj* Bszan -va 2000 rubl. Jei-J^ 
gu musų “Auszroa” Dr-tė, turinį 
ti už mierj szelpimy besimokinau^ 
ežios jaunuomt nės nois per visus^-^ 
metus galėių ne jau tiek aukų su*® 
rinkti.tat ir mokesezių nuo sana»® 
rių.kaip tai daug mu-ų inokslaiei-fc 
vių gaktų szu-re pti, kaip taiS 
daug ateinaneziu misų tHuii-zkų|| 
darbininkų apsiugntų nuo bido^ff 
vargo ir mirties pirm laiko!

| Dėl ilgai besttraukianczioai 
revoliucijos irapetabdymo prekysį 
tos }>er blokavimy portų, didesnė! 
dalis Ven^zuelės gyventojų ketumi 
czia bady. Per naminę karę isz^H 
naikintame knsztenėr.* pakakti®! 
nai ant gyventojų reikalų \algi<® 
produktų. Visi geresniejie gyfl 
ventojai, ant iszliuosavinio kra>zH 
to nuo dar didesnio vargo ir ne® 
laimių, kalbina prezidentu Ca*tr<® 
pasitiaukti nuo prezidentystcsjB 
tat jis ne nori ant to sutikti. 1®Į

utinių 
jau 

t i. Di-

Isz Brocktoii, Mass.
Kaip kitur, teip ir terp cz*agy 

venanczių lietuvių daug yra mėg- 
stanezių evaiginanczius gėry mus. 
Nors czia karezemų nėra, bet vis 
gi ant ulyczių galima patikti krei
vai iirgliojantį, au apsvaigintu 
protu lietuvį. Uitai tokių, ku 
riems rūpėtų labas musų tautos, 
yra labai maiai. Vien parapijos 
reikalai stovi gerai. 3 d. sausio 
Bostono Teatrai szka Dr-stė ant 
parapijos naudos atloszė teatry, 
pert-tstė „Valszcziaus Sudy” ir 
„Amerika pirtvje”, o giedorių 
Dr slė „Birutės Kanklės” tarpuo
se padain vo tauiiszkas dainas.

| Vokietijos sostą pi įėj Berlynl 
„Draugystė apsaugojimo gyvulis 
nuo iiaufumo” 600 žmonių pal 
rengė pietus,ant kurių lygiai srių 
bo«, kepsnys buvo vien i J 
arklienos. Prezidentas minėto] 
draugystės kalba, buk pereiluoJ 
meluose Berlyne vien ant mėro 
papiovė 3000 arklių. Isztikro g J 
riau arklį paplauti ant mėtos, nei 
gu kankinti iki paskutinei diena 
jo gyvenimo.

| Mieste Barceionoj. įsipeni 
joj, šatrai k uojanti geležinkeliu 
darbininkai pakėlė maišiu* Dan 
bininkai apliejo sienas šiaurini? 
geleiinkelio tUcijda au kerosinu, 
norėdami padegti. Į mie-ty at 
siuntė daugiau kareivių ant au, 
valdymo darbininkų.



{ Pabaigoj pereitų metų Isz pa- 
- nijos randas, sekdamasM*«ku!i- 

’ jos ir Vokietijos paveiks’?. buvo 
uždraudę* Kata kurijoj ir Baskų 
provincijose mokyklose net tikėji 
mo mokinti vaikus prigimtoj kai 
boj. Kadangi vienog tokiam pa- 
davdyjimui rando p s priešai no 
visi tų provin^gų gyventi jai be 
skirtumo, randas priverstas tapo 
nusilenkti ir atimtį stgri sivone- 
iszmiuting? padavadyjim?.

| 12 d. *aufi» v*. į Anglijoj 
■ ai»ut5 s nark o* sn eg> darganos. 

* Geh-iiukcliai ’ t-ip likosi sniego 
uži’le-zti. kad yi aea Szk< t joj tru. 
kiųęb^gk'jimaa turėjo apsistoti, 
k«>i l-niego n- nuv.lė. 'Airijoj ui 
g mė dideli tvanai. Ant jūrių 
siautė vėtros, kurios, daug blėd e* 
pridirbo, Likę jų siaubiko daug 
m»ių laivelių pukendo, b: t tikro 
praiuvurių žmonų skaitliaus dar 
neiino.

| Mieste Mažai lan, Meksike, 
siauczia az jati-zka* maras, kuris 
nežinia kokiu buiu czi< prisigrie

’ bė. 7 d. sivaio apsirgo ežia 
daug imt n ų, o 13 pasimirė; Ii- 
gonbueziuose yra 36 ma.ro apimti. 
Gyventojus apėmė baimė, jie ste i 
giasii-z maro uškristo miesV^ įsi
bėgti irisztikro pS&Miptoido rnies
t? ir gali liga uikrėsli ir gyven- 
t jus kitur.

| Gal cijoj, mitste Tarnopoliuj 
pasibaigė i-rdva lenkų darbinin
kų, kurie dvarponių ikriaudžia- 
mi ir i-znaudojami, laikomi pus- 
badiiai, pakėlė sitrail e ir bandė 
nors truputį atmokėti skriaudi
kams. Sūdąs 190 d rimukų nu
sprendė ant 1—5 mėres ų kalėji 
mo. Mat vargszas ir suduosi ne 
randa teisybės.

/ ______________
| Ant paminėjimo 200 melų 

sukaktuvių uždėjimo pirrfio mas- 
kobszko laikraszczio, Peterburgo 
rasztininkai ir Uikras?.tininkxi bu
vo uimarę parengti szkilming? 
apvrikazczioj m?; caro valdžios 
vienog t? uždraudė, kadangi pa 
bugo doresnių mat-kolių neprilan- 
kių sau demon.-tr.<eijų.

Nauji iszradimai.
Ant s’sirinkimo praneuzisz 

koa akademijos sanatių, laike da- 
1 mino dovanų ui svarbiausius 
mokslirakus darbus, akademijos 
prezidentas, suteikdamas dovan? 

: uaujo orlaivio iszrad€j*ms, bro- 
i linais Reuardam*, apretazkS, jog 
j klapgynias orlaivystAs likosi be 
veiic iazrisataa ir orlaiviai galinti 

Į lėkti net pnesr. smarkų vėj? liko 
kosi iszrasti sodomijos apdova 
notų brol;ų Renardų. Svarbiausiu 
buvo isąrasti lengv? ir stiprų mo- 

į tor? varymui orlaivio pryszakm. 
Toks motoras, kurio sparnai apsi . 
suka į minui? 2u000 kartų likosi 
i.-zra-tas; ta* motoras gali varyti 
orlaivį pryszakin greieziau negu 
viri kili iki sziol kitur iszrasti. 
Renzrdų orlaivy* vienog yra sa- 
vasezta praneuzisakoa kariumen&», 
jo sudrii itas laikomas yra puslap

iai- \
?nfisoriu8 Ch tutesnesse, 

ant gydytojų kongreso, atsibuvu
sio mieste Cuiro,apreiszkė apie sa
vo bandymus uaujo vąi*to nuo 
sziltioių. Vaistas tas yra tai įsa- 
trauka itz sziltinių bacilių, kuri 
įczirkszt* po oda, ne lik saugoja 

j nuo irisikrStiHąp sziltiuėms, bet ir 
i gydo- jau aps'rgurius daug psssk- 
i mingiau negu iki* aziol daktarų 
vartoj-mi vaistai. Vartojant nau 
j? va iii?, daug mažiau žmonių 
m i isz ta nuo sziltnių, negu varto 
jmt kitokius vaistus.

•e* Pn fesorius Sarmagni isz 
Pavijos, Italijoj, gan-ma laikrasz 
cziūo-e. jog surado bacilių gim
dantį i'asiulim?. Ik> *ziol vaito
jo vai.-1? saugojantį nuo pasiuti- 

• mo, bet baciltaus t? I'g? gimda n 
, ežio ne pažinojo.

Vietines Žinios.
plė- 

nedėlios

į Pagal maskoliszkos iemdar 
bystės ministerijos surinktas ži
nias, pereituose metuose nuo viso 
ploto Le ikijos žemdarbiai surin 

_ ko: 94443000 padų rugių, 29724- 
ObO pūdų ž'eminių kviecsTų, 48 
053000 pūdų avižų ir 22903000 
pūdų miežių.

|’ Muskoliszkame / "Turkestane, 
mieste Andižat),vėl buvo smarkus 
žemės drebėj mai.het sziuom kar
tu jie nelaimių ne pridirbo, nėene 

* buvo j tu k? gr<auti, kas galėjo 
j suginti, tas sugriuvo laike pir 

mutinių žemės drebėj mų.

| Anglijonai, ant pakėlimo sa
vo įtekmės terp Iūdiju cziabuvių, 
kadangi ežia Anglijos valdžia aut 
silpnų s ovi kojų, parengė su di
delėms i-z'ulmėins komedij? ap
vainikavimo Anglijos karaliaus 
kaipo Indijų ciecoriaus.

| Galicijoj, mieste Borislaviuj 
užsidegė ant syk 27 kerosimo sė- 
minyczic s. Pr e to sudegė ir vie
na mergaitė. B'ėdį ugnies pnda 
ryty skaito ant pusės milijono gul 
denų.

| Ant saloe Leyt», vienos 
Filipinų salų, terp/ amerikonisz 
kų kareivių užginė cholera, nu<> 
ku uos apsirgo su viena diena 9 
kare viyi B kompanijos 11 regi- 
men'o, 5 kareiviai pasimirė.

| Ant bėgAnczių metų Vokieti 
jos randas paskiri t milijonu mar 
kių ant1 pastitymo namų rando 
varstotų darbininkams: Kieliuj, 
Wilhelmshavene ir Danzige.

. | Pereituose metuose daigiau
siai patžudyscz'ip buvo Ausi rijos 
sėstapilėj, mieste Vindobonoj :czia 
453 žmonės nus žudė, tame skait 
liuje buvo 124 moterys.

‘ | 12 d. Sausio, Ch nuošė, neto 
Ii Nankingo nugriuvo didelis 
szmotas upės kranto. Prie to 
prigėrė 200 chioieczių.

— Ant South Peoria str- 
i azikai užpuolė pereitos
ryt? ant einanezio | darb? barzda- 

įakuczio Johno Aahton ir liepė j «m 
tylčti. Taa vienog ne paklausė, 

' bet szaukė pa geibo* V ienas isz 
plė-zikų isz-itraukė peilį ir dūrė 

Į bnrzdaskucziui į szon?; ant lai
mės peilio geležtė atsirėmė į azon- 
Icaul). Padarėt?, plėszikai, pa
būgę szaukstuo, iszbėgiojo. Su
žeist? Ashton? nugai eno į pavįe- 
czio ligpubutį. _ _______j

— Ant Illinois Central geležin
kelio, ties 93 irj)4 *tr.,ant >zėnių 
rado be žado galintį sunkiai su
žeist?, matomai trukiu perva 
žiuot?.36 me'ų vyri*zkį. Nuga
beno jį į Union ligoubutį, bet 
daktarai ne tiki, kad jis galė
tų i*zi?yti. Vieniję ausis nu- 
plėszta, o be abejonėa ir gdva su
skilus .

— Sziuose metuose, 26 d. rug 
sėjn.Ch cago a|.v*ikszczitv rzimt 
metines, sukaktuves nuo savo už- 
sidėjimo. Susitvėrė jau tam 
tikslui komitetas, kuris apd rn* 
program? iszkilmių. Ant ap 
vaikszcziojimo bus užkvit s^es pre
zidentas Rootevelt, v ei ministe- 
riai ir svetimi ambasadoriai

— Pereiti s dedėlios d en?. ant 
63 ui- siautė gana didelis gaisras, 
kuris isznaikino net kėlėt? namų. 
Gesinimas b -vo per tai apsunkiu 
tas, kad vandens traukimo dūdos 
b ivo įszalusios. Blėdį ugnies pa 
daryt? skaito ant 50000 dol.

— South Chic tgoj, ant kertės 
93 str. ir Anthony avė. sudegė 
pereito* pėinyczios di'en? livjiny- 
czios Federsl Mfg. Co. Blėdį ug 
uies pad*ry>? skaito ant 150000 
dol. Ugnis užgimė n1 o kerosi- 
ninio pecziaus.

— Ch cagoj gyvena dabar 25 
000 ne^rų. Perde-zimtį p sku 
titiių metų skaitlius jų pasidaugi 
no ant 111%. Ant tokio didelio 
nuoszimczio negrų ska t ms ne pa- 
sidaugrno nė miestuose pietinių" 
sztetų.

— Pereit? sanvditę Ch:c<*goj 
pasimirė isz viso 625 žmonės (pe 
reituo e metuose per' t? 
va n vai t ę pasimirė 516).
pa-itn rusių buvo: 351 vyriszkis 
ir 274 meterys.

paczi?
Terp

1! Nuo smarkių lytų Belgijoj, 
vidurinėse jus provincijose užgimė 
tvanai, kurni daug blėdies pndir

| Amerikuniazki protestonisz- 
ki misijonieriai likosi iszvyti isz 
Morokko (sziaurinėj ’ Afrikoj) 
sostapiles, miesto Fez.

y Mieste ,Mosach, Bavarijoj, 
naszlė Heilmeier, įpuolusi į be 
protyrtę, su kirviu į szmotus su- 

. kapojo peaket? vaikų.

T> 31 1SS turinti 8M pusi, lu CT s 
Ų 1 h h 1O brizais, yra tai vienatinė 
11 I 11 I I IA *nt STieU> biblija su lotynU-Jį M11 ,p“u'

. • rai irai srmoterel; lyga bus 
ita Ant 

_ — "• •*-. v—man, III. tik u*
•1-00. Pinigus siuskite vien registruotam išlikę.

Redakcijos atsakymai.
Onai Kavaliauckienei,Thospe. 

Tame apsireiszk me, kad Brazili
joj mėnulis iszvirkszczbi persista 
to, nėra nieko ypatiszko: 
Brazilijoj jis matyt isz kitos pu
sės, todėl kitaip ir persistato. Ne 
tik su mėnuliu yra ten kitaip, bet 
ten ne matyt ir tūlų gerai v šiem* 
Lietuvoj pažį-tąmų žvaigždžių, 
kaip antai sziaurės žvaigždės, ka
dangi j? uždengia žemės postam*, 
užtai ant dangaus matyt : tokios 
žvaigždės, kokių Lietuvoj ne ma 
tyt, ypacz pietinėj dangaus da 
iyj-

l8«NewYork'o gyveninio.
Kaip ksrtn'8 atsitinka laisvai 

manantiems žmonėm* kentėti nuo 
tainsunų, liudija sekanti atsitiki
mai.

Jau keli melai New York’e.ant 
Cath^rina Street gyveno keli 
laisvamaniai, kuria ne pripažįsta 
už reikalu kunįgo elevernf buezio- 
ti, ir kurie mano, kad žmogaus 
vertė pastovi doram gyvenime, 
moksle ir mislyjime, o ne laižys

Į mėsi prie kunįgų.
Varydami arvo gyvenimu, , jie 

nesibijo kunįgo prakeikimo, ar 
amžinos ugnies, apie kuriji kunį 
gai, patys nieko nežinodami, teip 
noringai kiekvienam meluoja. 
Užtat laisvamaniams reik ir nu
kentėti nuo tamaunų.

Asz gyvenau per dvejus metus 
vienoj szeimynoj, neseniai ira Lie
tuvos atvažiavuftioj. kur motina ir 
duktė yra po didelė kunįgijos į- 
tėkmė.

Kolgytenau, turėjau nuolatki 
kentėti rugojimp ant bedievių, 
rzliuptarmų ir lt , kasvakar? gas- 
padinė skaitė litamj?, kad pas j? 
bed eviai gyvena, kad joks geras 
žmogus ne gal pas juos ateiti, k*d 
j? laukia amžin i prapultis už pri- 
laikym? tokių netikėlių irtt. ir tt. 
Laikratzcziai teipoogi tankiai pra 
puldavo,) pacz numeriai su patal
pintu kokiu laisvai mananeziu 

^vsstu. Nesykį turėjau ratzinėli į 
Red.dėlei pražuvusių numerių ;kar 
tais lsikrwszczH| skudurus užeida
vau kur nors užkampyj: tai buvo 
numeriai, kuiie perėjo per mano 
gaspadorių cenzurp.

Teip lai ėjo muių gyvenimas. 
Barniai, mokinimas aut ‘ aivento” 
kelio, ir juokai ar nuriszypsopmai 
>az mano pusės. Ant galo asz nu
tariau persikelti į kitas šluba*, k?: 
ir padariau 28d,gruodžio 19O2m.

Mano iezėjimus atsibuvo iszkil-l 
m ingai. Mes ėjome keli su daig ■ 
t*is. Gaspadinės sūnūs, tyczii I 
pakviestas isz apatinio giUlo, sto
vėjo ani trepu ir birnkino į ble , 
*ę, kiek galėdamas; duktė stovė- Į 
jo isz kito szono su blėkioe van
dens, tgrbut prirengusi pylti, o 
mot ni ėjo mums užpakalyj ir rė- 
kė: “eik.it tzalyn bedieviai, isz ma- Į 
no sivenių n«mi], jus netikėliai/ 
jus yzliuptarniai, ir tt- ir it.

S a tokia lai iszk line t-zėjome

to 
ne-

nii^ija, turbyT, daug Dievui už 
•ipelny*tant’( v*ryd«ma negabiu— 
uius laisvamaniu*, kurie, gera 
-širdžiai vadino j? "niotma", v e 
toj ••|Mini” j? piavardiiuoti, ha p 
ji norėjo (Mat niotariszke.diau 
iže *u vyru, vergavo kunįgaikaz 
ežiu Oginskiui, biauriam patai*- 
tuviui ir ncszėjui ienktazkos civi- 
lisactjca Lietuvoje, tai yra dėl ko 
vadinti j? “poni”.).

Bei ne asz vienas datyriau 
kių garbingų išlaidų, Dvi
dėlios pirm manę*,iszėjo su tokiu 
pat keikimu įgusta* Janczausk s 
nedėlioj 28 d. gruodžio i*zėjau 
asz, Izidorius Dergeht, ant ryto 
jaus tazėjo Izidoriui Venskussu 
tokia pat i-zkiltne, t. y. au haraz 
kinimu|irsu keiksmu.

30 d. Gruodžio atėjo kun Var 
nagyris isz Brooklyno kalėdo’i 
Nuduodamas didelę ypat?.ktau-ia 
ruoeziu balsu vien? vaikiu? nei
nantį pr e kryžiaus — "Kodėl gi 
tu neini prie kryžiaus, tu buliau?” 
Mano brolis, nenorėdamas m*t)t> 
teip szi^Thtai apsieinantį kunįg?, 
sėdėjo An miegetubėj, 
cento. Gaspsdiuė 
musų vardu* ir pravardes, persta 
tydama mus kaipo paleistuvius ir 
atklydusius žmones....

Kunįgas užsiraszė sav musovgr 
dus ir pn.v ird< s.turbu*,dėl iškei
kime ar dėl kokio kilo atkerszini- 
mo. ’

Teip <ina mj^ų gyvecimasl 
G spadinė? ir kunįg*i sprendžia 
apie žmogaus dorum? ar nedoru 
m?! Kuoįgai žino gerai, kad j e 
kisz8si ne į savi dalykus, betnau 
dojasi isz žmonių kvailumo,ir kur 
tik gali, stengia-i rodyti savo v.| 
dži?, priversdami kvaila* boba* 
lošti rolę sznipuko ar išdavėjo.

Suprantama, mes juokiamės isz 
kunįgo ir jo bobų, kurios j >m 
skvernus bueziuoj*, tikėdamos už 
tai patekti į dangų.

Tu žmogau mislyji, kad tavo 
doliaris tav vienam priguli' Bet 
ne! Ateina kunįgaų prikalba ir 
liepia mokėti jam p:nįg?, o jei ne 
nori, vadina tavę bul um, pašilei 
dusia žmogumi, tarytum j s k? 
nors supranta, ąrb* tarytum jis 
gal išmanyti apife kit? žmogų, 
tankiai geresnį už jį patį.

Ar me* turime būti laisva's 
žmonėmis pilnai aikvuojsntiems 
savo prot? ir ranka*, ar turime 
būti, kaip nelaimingoj Lietuvoj, 
po gaspadiuės prižiūra ir kunįgo

ne<l»s vė 
pasakė

bausme?. IRfrrA ktaunym? tegul 
kiekvienas žmogus sav užduoda ir 
stengiami isziisztil J. Z. ,

Laisvamaniai, ant uivengrjnų 
v idų. geriausiai padarytų, ap*i- 
gyvindami pas laisviau' manau* 
ežius, o ne ten,kur jų ne kenezia, 
Žmonės vienaip mananti visur ge
riau sus taiko. Neužaania laisvai 
mananezių i-a pusės dievotų ne 
gul būt už ger? vadinta,het ne ga 
įima gliti ir Lzjuukimų tikinėsiu 
nuomonių. Jeigu ior m e. kad kiti 
musų uuomi nes godotų, turime 
godoti sanžnioa reik.lūs kitų. 
Jeigu ne galima pagilti tikėjimiaz 
ko fanatizmo,tai ne galima girti ir 
prie?ztikėjimii>zko; jeigu norime 
kad kiti neiszjuoktų musų nuo- 
u omų neirajuokime kitų. Ti- 
k ėjimas yra pr.vatinzkat 
žmogaus 8f.nžinio6 reikatasų pr/a 
tiszkus k>no nors reikalus nieks 
ne pr ' do kirat e*i ir isz jų darjti 
vieazu*. Je gumea sykį t? suprasi
me, daug mažiau terp mus bus 
yaidų ir nesutiki nų. Rd.
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M Hadauckas 
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2-raa Metinis Pikniukaa
l>r-le« Apveizdo* Dievo aUibuaZd. 

Rufpjuciro, !Q03m Rei*aix'*Grov*, Rl ve* 
Side, III. Darie yra parengta nauja saki 
dėl įšoktu, kurioi randasi uadinlu dėl 
3000 svecsiu. taigi alsitiku* lietui ar veĮ 
Jui lai kiekvienas ra* f>aalog*.leipgi 1*4 
įšaliu yra uileidliamoa dūri* laike veiq 
ar lietaus Daria* padidintas, naujos *us 
pilie*, puiki sale ir daug kitokiu intaisi- 
mu dėl sobovu. Todėl praasotoe kilu 
drnugysesiu nedaryti toj dienoj pikninkt* 
kad vieni kitiem neuakeuklumem. To
liau bu* pa'nformuota kaip \aiiuoti lr 
tt. ' D r-1 e Apveisdo* Dievo.

Naaliua, N H Dr-te*'V Kazimieru 
turės savo balių subatoj, 24 Sauate, Krank
lio Opera llouse saloje. Prasidės? vai 
vakare. Inieng* vyram* Me , moterim* 
dykai. Visus lietuviu* Ir lietuvaite*, 
vietinius ir aplinkinius szirdingai kvie- 
cziame atsilankyti. Dr-te Ss Kasimiem.

(33-1)

EajiėNZkojiiiiai.
Pajjeazkau savo Šliogerio Aleksandro 

Darni jonai ežiu, isz kaimo Skryniipiu, 
Griazkabudiio parap., Vladislavavo pav., į 
Suvalkų gub. Jie pats ar kas kitas teik- 
sis duoti žiue ant adreeo:

Jurgis Riesti*
501 Illinois ava., E. St. Louia, III.

(18-1)
Pajiaaakaa savo brolio. Staziialovo 

Jnozaiezio, įsa kaimo Lalpuazkiu. Klo
vainių parap.. Panevėžio pav.> Kauno

iine ant adraao:
• KaliziasJuosaiUa.

-via < i Chirarn UI.

, Pajieazkau Kazimiero ir Joao StaU- 
giuakiu. iaa kaišu; Meilumu. Pakrojau* 
volz, Panevėžio pav . Kauno gub. Jie 
palys ar ka« kita* laikai* duoti iiae ant 
adreso: Ign. Montvilas.
1317 8. Ilow*rd Si.. Philadelphia. Pa. 

(33-ir
Pajieazkau savo aavogerio. Jono Saiii- 

»>o, Suvalkų gub . Vladialavavo pav., 
llrtszkabudžio parap., kaimo Vii'f riu.

ant adreao;
Viocaa Rungsrdaa.

8743 Houalon are.. So. Chicaco.Hl.
Pajtesakau Jurgiu Bunikio, Suvaiko 

gub., Vladislavaro pav.. kaimo Slavikų. 
Jla pats ar kaa kilai teikaia duoti žine 
ant adreso: i y

K. M* ežiui ta,
1338 8. I’ront Si.. Pliilade)phia..Pa.

Pajlankau savo brolio, Vincento Vai- 
lulionio, Vilniau*gub . Traku pav.. iaz 
tnieato Nemunaieziu. Jia pala arka* ki
ta* teiksis duoti žine ant adreso:

Joa Vaitullonia,
Sheepaha*d B*y, N. Y.

Pajieazkau Juozapo Jonuczio. Kazi
miero Ruzgio Ir Juozapo Judziuno, visi 
Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinėnų 
parap.Jie patys ar kas kitas teiksi* duoti 
žine ant adreso:

Stany Daukazaa,
1401| Spruie Su, Pieblo, Coio.

Pajieazkau Jono Szveikaiiako, Kauno 
gub., Raseinių pav., Girdlazkca parap. 
Jia pala ar k a* kitas teiks** duoti žine ant 
adreso: John Dobi), .

Rox 42fi, Springvalley, Iii.
Pajienkau savo draugo, Kazimiero 

Bertuazevtcziaus. Kauno gub. ir pa-t.,Ve
li nonos voL, PaanetaŲu kaimo, 1 d. Sau
sio jis atvaievo Itz k rajau* In Amerika. 
Kas ji užtemys teiksis duoti man žine:

Kaz. Pi Ii patukas,
(33-1) Boz 117, Ezport, Pa
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Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą If. Haberlandtą.

ryšiai, valščiai greičiau,mato silpnas ir geras 
puses savo įtaisų, todėl negerą greitai, be pa- 
siklausimo, gali perkeisti ant gero.

Žmonija daug nukent, bet ir nuveikė 
nemažai, o kaip daug galA^tų padaryti, jeigu 
viską, _£į)t ko žmogus tinka, galėtų nuveikti, 
jeigu jo darbo nieks netrukdytų. Ateitėj 
tautos, norinčios užsilikti ir pasikelti,turi būt 
ir protingesnėms ir tvirtesnėm* fiziškai,turėti 
daugiau doriškų yjiatybių už dabar esančias. 
Kas nepaseks su pirma žengiančioms, turės 
išnykti, taps sumyniotas greičiau žengiančių.

’ Galas.

GAMTOS ISTORIJA
ItaSF^PSVIIie BER?e, 

/ 
verte D-ras Bacavįj-zia.I. GYVULIAI.

PADALINIMAS GYVULIU KARALYSTES.

Žodynas lietuviszkoa ir augliuko* kai* Į IliaillO. 
bu. Sutaisė Antanas Lalit. Chicagu, III., 
1902. pusi kMi Yr* tai pirmoji dalis 
liatuviszkai-angliszko iodyna (Antroji 
dalia angliazkai-lietuvisska yra spaudo
je). Y'r* tai didiiausias ir geriausias le
dynas iaz visu lyg aziol teleistu iietuvikz 
kai angliszku iodynti. Rasitafjame visus 
lieiuvknkua žodžius isz<uldytua anglis* 
k<>Je kalboj^ ir kiekvienas lodis yra pa 
ženklintas kursi voma h tarom* prie ko 
kio jie gratnaliiu* skyriaus priguli Ds- 
bar)au nebus vargo Jszaimokinti gerai 
anghaa^ai kalbėti. Knyga turi formatą 
didesea musu Geografija* Kietuose, gra-

)o* litui** Preke........... ...S3CTY

Kalendoriai ant 1903 m.
Naujausi** ir gert«u*ia* kalendorių* 

au daug g.-ru rei&MAlMrTT?. / .28?

mu; pamėginkite atsakyti. ,,Gerai, arklys 
yra labai dideliu gyvulys, o musė yra labai • 
maža.” Tai teisybė. Bet štai yra du mediniai 
paveikslėliai, iš kurių viena* jjarodomuHę pa- * 
didintą, o kitas perstata arklį labai mažą. Aš 
misliju, kad nepaisant nė ant jų didumo, ne-. 
skaitytumėte jų už vieną'ir tą patį sutvėri
mą. Ar apart to daugiau nieko nepatėmijo- 
te? ,.Mu*ė turi sparnus, o arklys neturi nė 
jokių”.’ O, taa jau yra truputį teisingiau; 
bet daleiskime, kad per kokį netikėtą atsiti
kimą musė netektų savo sparnų, ar ji tada 
butų tokia kaip arklys? Žinoma, kad ne. Na, 
ką daugiau skirtingo galite rasti? — Arklys 
yra apžėlęs plaukais, o musė ne.” — Na, ar 
tikrai persiliudijote apie tai? Pagaukite mu
sę ir pažiūrėkite į ją per^ padidinantį stiklą. 
Matote, kąd jos kūnas teip pat yra apžėlęs 
plaukantį* Teisybė, jos plaukai yra la
bai rnąlŽL bet visgi ir ji tnęi plaukus. Aš 
matau, kad jus norite ką sakyti. „Musė tu- • 
rršešias kojas, o arklys tiktai keturias." O, į 
tai yra geras patėmyjimas ir jis truputį vė
liaus biišmum* naudingu. Bet daleiskime, 
kad musė, prastodama savo sparnų, prastėja 
ir dvi iš savo kojų: ką tada sakytumėte? Ar ’ 
jau (langiau nė jokio skirtumo negali rastis! 
Sakote, kad ne. Ak! skirtumų yra be skait- 
liaus ir dagi didelių.

Na, ar galime sutrinti musę? O teip, la
bai lengvai, ir nieko daugiau nepasilieka 
kaip tiktai Įiaviršutinės dalys: oda. kojos 
ir s|jariiai. Taigi, ar galėtumėte tą |>atį pa-

1. Padalinimas arba klasifikacija. Moks- daryti ir su arkliu? Ne, nes gerai žinote, 
las, kurį mes rengiamės pažinti, yra tai Garu- kad rae8 neturime užtektinai pajiegų. Bet 
tos Istorija. Mes pradėsime susipažinti šiuo- ^le^kime, kad namas Užgriūtų ant arklia 
mi tarpn su akyviausia to mokslo dalią, tai ir jį, nutrintų ar jį pa verdu į košę, kaip tai 
yra su gyvuliu istorija, su kuria. inaž4iaug. atsiliktų su muse? Ne; ir kodėfgi? Dėlto, 
jau esate apsipažine. kad arklys savo kūne turi kietas dalis, kaulus.

Gyvuliai, a* tikiu, junw Ihu daug aky- hęim* ^drinti. hu>metm<ui nelik-
Teari ntauuala., oyimtingai i>* akmeni,. Nw $?' /"'"'"Y. « imulhaa^ laukį neturi.
gyvuliai auga ir kilnojasi iš vietos i vietą; jie ‘, ’u l,udl* ?ra O^dys turmtu^kaulus, 
jaučia ir parodo, kad jie turi norus; jie gy- j? I^įaik0 Metas, kaip mes varliname 
vena ir galop miršta. Jugalai juk teipgi gy- visą kaulinį rėmą; muse j ra gyvulys ueturinc 
vena, auga ir miršta, bet jie niekuomet,Įiagal kaulų.
savo norącne|>ersikelia iš vietos į vietą ir jie Apart to yra ir. kitas skirtumas, teipgi 
nejaučia užgavimų', nė glamonėjimų. .41- la^ki svarbus. Jeigu perdurti musę, tai iš 
vienys gi ne tiktai negal kilnotis iš vietos į jos opos ištrykšta bespalvis skystimo*. Bet 
vietą, liet jie nemiršta ir Amžinai pasilieka j*dgu perdurti arklį, tai kasgi iš jo opos iš- • 
be jiermainų. žinoma,jeigu niekas juos nejia- A! aš matau, kad jus visi gerai žino-
ima iš vietas,arba kokia nors priežastis neper- kraujas^ 1 eip,kraujas, raudonas skys

timas, labai akyvas, vertas^ ištirimo, ką mes 
| vėliaus ir padarysime. > Tokiu budu gyvuliai, 
kurie turi kaulus, turi teipgi ir raudotai krau- ' 

1’-j. Sis jiatėmyjimas yra teip pat labai svar
bus,/ Sutvėrimus turinčius kaulus ir raudo- 

ftfąkraują vadina vertebratai* arba nugar- 
kauliniais sutvėrimais.

3. Vertebratai. arba nugarkauliniai šutvė- ' 
rimai. A}>art arklio, ar pažįstate jei b kokius 
kitus gyvulius, turinčius skeletą ir raudoną 
kraują? ,,O, teip! katę, šunį, kiaulę, jautį, 
žiurkę, kiškį." — Man rodosi, kad ir pats na- 
vę galėtume priskaityti prie jų. na ar ne? Ar 
gal, būdami priskaitytais prie gyvulių, jau- 
čiainėd įžeistais? Vienog, priskaitydami sa- 
vę prie gyvulių, nepadarysime klaidos, nes ‘; 
teųigi valgome, kvėpuojame, užgemame, nu
mirštame tokiu pat budu, kaip ir gyvuliai.

Apie tuos dalykus, apie kuriuos dabar 
/kallu'jomu, jus *M jau žinojote_b*'t flar yra, - 
neaiškiu dalyku, jog (///ri///7//.$a\Qb®<eikKlu 
ir didumu laikai skiriasi vienas nuo kitoSĄnt 
fiaveizdos, didžuvis, musė, klonius arba šlaj 
|>is, žvirblis, tigras, šmalžys, jnodvabalis, vo
ras, sliekas yra tai gyvuliai, kurie labai 
skiriasi yiMias nuo kito visu savo pavidalu ir 
aš įtikiu, kad jau jus ne kartiį apie juos esate 
girdėję. Jų istorija, l>e.abejonės, yra akyva 
ir hian rodosi, kad jus norite žinoti, koki^ is 
tų gyvulių žmonija turi liaudy ir kokiąbltKi|. 
/ Tai dar ne viekas. Jus teipgi gal nežino
te, kad mes, žmonės, iš daugelio yjmtybių 
einame }»anašus į nekuriuos gyvulius, ypatin
gai is musų vidurinio kūno surėdymo, ‘Juk- 
gi jus žinote, kad jus turite širdį, kuri plaks-

| Vnioti City, Conn. Pranešta liūdna 
naujiena, kad 7 d. Sausio, 1903 pasimirė. 
Armestka ll*tk<*vicaien«, (po levai* Ma- 
kevietiute) palikdama diduauaeme nu
budime *ayo mylima vyra. »u kuriuom 
pagyveno Ūktai 11 metu po apaivedimnl. 
Velione paėjo i*x kaimo Kreivoaio*. Ka”

tu* amžiau* Lietuvoj* turi dar gyvu* 
savo levo*ir bruiiua M Skroblą*.

jo* dede.

Graml OiM-iiing.
Cb.eaf^I Atidarė* nauja saliuna da

rau balių jo inkurtueiu subatoj ir nede- 
llo, 17 ir 18 Sausio, ant kurio turėsiu ge
rs muzik*. Todal vicu* aplinkinius ir 
pažįsta m u* kviectiu atsilankyti.o busite 
visi kuograiiausiai priimti.

Simonas lgn*Uvie*ia,
3309$ Morgan St., Ctpeago, III.

Radikallszku įsigytais:
■yiluoiMlu dnilcuoliiaprslyrn* kaip Ja-variai 
HiUorti reik apraAvtl hr« aimpimnu*.
Un BrundiaCo-Urdaa) AAZikaL.HrouAlyn.N.y

Szaltos KojosF^fS

tiloii oMrary*i.oM> E>k'ro-M*<«»U**kut m-
Sa*. Praka prl<l«*tln« Vl.oo. A4r**aok:

PEOPLES 8VPPfY CO. ‘
I4« Camlport A**.. CHICAGO, ILL

Žine isz Czekijos.
Juozapas Jsra isz miesto Pisek, 

Czekijos rnszo teip: "Geriau Tri
gerio Amerikoniszka Gydanti 
Kaituji Vyns, (Triners Elizir of 

i Bitter Wine) su geriausiu rezul
tatu. Per ilga taika buvau nužu
dęs apetitą, mano pilvas atsisakė 
priimti valgi ir greitai pradėjau 

ant sveikatos. Visos gyduo- 
.uoto* geriausiu daktaru pasi- 

f» /ė nepasekmingomis, bet Tr ne
ri o Amerikontazkas Gydantis Kar 
t uis Vynas sutaisė mano sveikata. 
Kiekvienas kurs mane pažinojo, 
divyjosi isz mano teip grei o pa 
sveikimo ir ats'gavimo". Reik 
žinoti, kad pilvas yra sv rb ausiu 
veikėju musu kūno organu ir 
gydyklos gydanezios pilvą sutai- 
► o pilvą.drauge v^a kuna suteik
damos jam szvieiia ir gausu krau
ją. Tokiu veikejd yra Trinerio 
Amerikon i-z kas Gydantis Kartu
sis Vynss. Jis geriausia žlebczioji- 
mo r»gulator'u8, vaistas sudruti- 
nimui nervu ir muskulų, valyto
jas ir tvertoje* sve'ko kraujo. Ant 
pardavimo visose apdekose ir pas 
pati fabrikante, Juozapa Trinari, 
799So. Ashland ave.,Chicago,lli,

8U kuriais kvėpuojate, pilvą n vdrrnmc. Kiirie 
Buatrajoja maintą, akis, au kurių pagel- 
lia matote ir ausis, su kurioms girdite-. Afiart 
to, jeigu katras iš jus kada, nors buvo mėsi-. 
nyčioje.arba mątė i),ritai*aj(t ant virimo zuiki 

. arba kok| kįtą jgyvulį, gulėjo persiliudyti, 
kad jautis, avis, kiaulė, zuikis ir daiigAjjsi ki
tų gyvulių turi kūno vidurinį surėdymą ihaž- 
daug Įianašų į surėdymą, musų pačių. Tokiu 
budu mes,HUsiĮ>ažindami su gyvulių kūno su
rėdymu, jų išveizdžiu ij tt., iš dalies su- 
tjipažįstame ir su surėdymu musų pačių, todėl 
lengvai galite suprasti, kaip tai svarbiu daig- 
tu yra apie tokius dalykus žinoti.

Pradedant susipažinti, mums pirmiausiai 
pastoja kelią |>ainė, tai yra pirmiausiai paai- 
rinkimas dalies musų teip plataus Tr akyvo 
dalyko; irištikro, jeigu vien tik jums tą pa
likti aut nusprendimo, tai be abejonės turė
tumėte nemažai galvasukties. Bet tai mes visi 
kartu ^mėginsime nuspręsti.. Jus, bėgyje sA 
eo jaunystės, pradedant nuo Įiat kūdikiškų
jų dienų, pažinote gana daug visokių dalykų 
apie gyvulius; jus ne kartą, skaitydami apy
sakėles, žiūrėdami į visokius paveikslėlius ir 
tt. įsitėmijote nemažai naudingų ir akyvų pa- 
tirimų apie gyvulius.

Juk viąi žinote, teip kaip aš, kad liūtas 
yra tai didelis Afrikos gyvulys, kuris sudras
ko ir suėda jaučius ir net žmoiiesV kad strau
sas didelis paukštis, gyvenantis Afrikos ti
ruose; ir teipgi jau galite turėti kokią nors 
nuomonę ajpie šarkas, barškančiąsias angis, 
lakštingalų^ kroko<lilius(d\l\i\\ios\UA driežus), 
verbliudus ii tt. Bet dabar, kada jus jau pa
augote, turite apie tuos dalykus jau ne vai
kiškai misiyti, bet privalote jau savo nuomo
nes, kurias kokiu nors budu įgijote, suda- 
vadyti, suvesti į tvarką, nes tiktai tokiu bu
du galima ką nors atminti iš to, ko mokina- 
mėsi, ir įgyti mokslišką naudą. Todėl mes 
paeiliui, iš-palengvo besimokindami, įgysime 
pilną nuomonę apie gyvulius. Kad turėti 
kuo didžiausią naudą, mes turime mokintis 
apie gyvulius, prisilaikydami kokios nors me
todus, nes kitaip aliekant tą užduotį galime 
tiktai įgyti keistas nuomones, tankiai klai
džias, pa tikros naudos. Todėl mes turime 
perkratinėti gyvulių klasifikacijas (kaip jas 
gamtažiniai vadina) arba padalinimus gyvu
lių į atsakančius skyrius ir sugrupuoti arba 
paskitstyti į draugę visus tuos gyvulius, ku
rie turi kokį nors didesnį terp savęs panašu
mą, nes tokiu budu nereikės kalbėti pavie
niai apie dalykus, kurie yra pas visus gyvu
lius to pačio skyrio. Tokiu budu mes visus 
paukščius Įiaskirątysime paeiliui į vieną klasą 
ir pasakysitne sykiu, kad jie turi snapą, spar
nus ir plunksnas.

Bet nelengva sudaryti gerą klasifikaciją 
visų gyvulių, nes atliekant tokį darbą, rei
kia būtinai žinoti, kokiu budu vienas gyvulys 
panašus į kitą ir koki skirtumai yra jų tarpe, 
toks darbas reikalauja nemažai atsargaus ti- 
rinėjimo kaip iš paviršiaus teip iš vidupio gy
vulių kūno.

2. Gyvuliai su kaulais ir be kaulų. Ar ga
lite pasakyti, koki skirtumai yra tarpe arklio 
ir musės? Aš matau, kad tas klausymas jus 
juokina. Bet juokas nėra ganėtinu atsaky-

ir kaulus. Bet tas nepažemina musų doriš
ko iiajautjmo ir protiškai nestato juk mus 
greta kitų gyvūnų, nes, nors mes gyvename 
ir kvėpuojame teip kaip gyvuliai, vienog mes 
daug daugiaus mislijamep/protaujame ir tu
rime labiaus išlavintą protą negu jie. Todėl 
priskaitymas musų prie gyvulių nėra tai jo
kiu įžeidimu.

Daliar grįžkime vėl prie savo užduo
te*. Vienog aš turiu užmesti, kad mes, jieš-; 
kodami paveikslų, per mažai iki šiol mislijo- 
me. Nes vjsi gyvuliai, kuriiios tiktai pami
nėjome, yra vienoki: juk jie visi yra ketur
kojai ir yra apžėlę plaukais, arba kailiais. 
Jie yra plaukuoti arba kailiai# apdengti f jie ke
turkojai. -Todėl, argi jau nėra nė jokių kito
kių gyvulių, kurie teip pat turi kraują ir 
kaulus? — ,,Teip, paukščiai'}. — Labai gerai. 
Ar nė joki kiti? — „Žuvy^", — O ar kitokių 
hęra.' — Gyvatės, varlės, driežai." —- Na, •> 
teiY» tai kas kitas. O ar negalėtumėte pasa
kyti kokiu abelnu vardu, yra vadinami tie 
trys paskesniejie gyvuliai?— „Šliaužikais.” 
Gerai. Apie šliaužiklis mes kalbėsime vėl 
neužilgio.

Teip: keturkojai,—pav. B, paukščiai — 
pav. C, —šliaužikai, pav. D,žuvys E.— yali 
būti priškaityti i tų pati skyrių kaip (tyruliai 
turinti kaulus ir raudoną kraują. Juos visus va
diname vienu vardu vertebratais,nes, išskyrus 
jų kunokitus kaulus, išteip vadinamų verteč/n^ 
arba eilės susidūrimų kaulų, susideda jų nu
garkauliai, ką parodo raidės F ir G, todėl tos 
visos vertebros sykiu yra vadinamos t'ertebra- 
liška arba nugarkauline koliumna Uždėjęs 
rauką ant nugaros, jas visas išilgai nugaros 
gali užčiuopti. Nekurie vertebratai neturi 
sąnarių, kaip ana gyvatės, pav. D, iš kurių 
vertebrališkos arba nugarkaulinėskoliumnos, 
kartu ir galvos (arba kaukolės),susideda visas 
skeletas; bet beveik visi vertebratai turi są
narius. Vienog šiuomi tarpu tegul užteks 
apie juos kalbėti, nes kitu kartu jie mums 
vėl pareis į kelią, y

Paveikslėlis 1. — pav. 1 vertebraUi arba gyvuliai SU nu
garkauliais. pav. žmogus; keturkajis; paukštis; . M išū
ži kaS; žuvis. <

Annulatai (arba žiakuočiai). — Dabar 
mes pradėsime kalbėti apie tuos gyvulius, 
kurie neturi jokių kaulų, ni raudono kraujo., 
kurie, kad atskirti nuo kitų gyvulių, yra va
dinami invertebratais, arba be nugarkauliais.

Beje, juk mes jau-kalbėjome apie mtraf, 
kuri turi du sparnu ir šešias kojas. Taigi ar 
pažįstate kokį kitaį sutvėrimu kurį galėtumė-
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State Metai Dispensary
Linksma bus tavo namuose,

nius daigius
Puiki dovana su

FOTOGRAFIJOS

Chicago, H1

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve

gyveni

Kas prisius 10c.

11.00 
•1.00.

,15c. 
1902

52}c 
5!Uc 
52ic

Drabužiu sky
riuje NOi 103. 
Malonėtu kaip 
draugai isz ap 
linkės atkreip 
tu ant jo aty-

Prakalba |
Jeigu k} geliu 

kure vaikščibj* 
dama e*}* kalu 
papročių, jausli 
pasakoja jam g«Hting) Istorija jo grie-

| jaunus vyrus, 
ria apgailestauti ui t}, 
diena po dienai tino* 
a papildymo bjaurių 
amas kad jo apsAjimai

Ant. Įmintos, 
Lietuviszkns

'a viską 
Czia

kiekvienam
Asz turiu

*NKER”<Mlnih>
PAIN EXP£LLER.

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
Inejimas per 66 E. Van Buren Street.

Kleino Broliu yra 
geriausias Szto- 
ras pirkti veseili-

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICA60, ILL

723 W. 18th Street
Nuo 8too iki lito* ryto.

su visomis prietai 
trakto, geras ir senas biz

k asz tavo, 
žmonių iszžude ir kiek žmonijai 

I atgabeno..............L t.........10c.
Įvažiavo. Komedija viename ak- 
liraugystes užsiimanczioa teatru 
hu tegul nusiperka s»ia knygele, 
te duoti nauja ir pilna juoku te- 
,kuris užganėdins geriausia publi 
Y ra Ui graži komedija ir reika- 
I tiktai

■tiifrrtįi'ąfrri 500 mai 
tai pri prie farmu ir giriu 
ndkd, profesijonalistu, irai 
mus. Teipgi reikalingi 
ir farmu ant Pietinio P^< 
esi ui lygiai in vakurinim 
Steitus Ten pilna darbai, namai ir tar
tuos (pigios. Auksine la 
kurs nor pagerinti savo I 
pigias pzifkorcziu ir geli 
kiekįv

Brusaels kerpėtai, gryno vilnono 
virasur, stori metmenys, saito šėtono 
stylius, didelis rinklus, 4040^ 
vertes 75c., už yar- am VAft

I>. GIACZO,
4550 8. Ashland Avb. terp 45 ir 40-umoI.

linieriu, lebjriu.
I dapbo, mecha- 
miehlus ir kai-

Įpirkėjai namu 
:ifiko pakran- I 
ir sziaurinius i

I Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirena Skaudėjimo Ir tl 

ir tritakla Rhaumatinku \ 
gk t adą J ima.

u W, ir 5Oc. pa* Mm 
i aptinkantis arba pu

L F. At Rkhter & Co., j

O kas ežia?
Atidaromi adroxelial arba altorėliai, 

pastatomi ant atalo ar komodos. Labai 
gražus parsiųsti in kraju ant prezento. 
Vienas už 20c., 0 už SI .00. Pinigus že
miau doliario galite markėmis prisiųsti

K. Misiūnas,
Box 551, Pittsburg, Pa.

geras graboriaus 
visomis

F.PBradchulis
Attoroe j and Coanselor et L». 

Cbiiber of Ceinerce Bld<. RoobT09.
8. E. Corncr LaNalle A Waahington su. 

CHICAGO, ILL.
Telepbone Main 3042 

Wieaintalis lletuwys advokatas, baigęs 
mokslf lurtsprudendiloscsion Amerikoj. 
Weda prowas kaip eiwiliaskas taip ir 
krimlnaliszkaa irisuose suduoto.
Km. 1«N W INth Cor. Union Nt.

Tolephooe Csnal 484.

Linsuakas, 
Pjhtladelphia, Pa.

! (30-1) ~

Kas isz amsrikiecziu nori gauti 

“Darbininku Baisa”
ir kitus
Soc. Dem. Part. raaztua, 
“Dar. Balsui“ rankraazcziua, pini^— 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
su tuomi prie musu draugo,Miaseikoa.

Adresas.: V. Miszeika, 
95 Uanalport avė., Chleago, III.

VYKA1 AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviaska 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gėrymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiaa ir skaniau
si as alus. Ateikite pamatyti ir to vieko 
pabandyti. Teipoogi tunu dailiausia, 
esviesiausia ir didžiausia Liėluvjsaka Sa
le dėl milingu, veeeiiju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, Ir geriausia užkandi 
ant viso Bndgeporto Atvažiavę tas kitu 
miestu, gali pas mane J gauti geriausia 
nakvyne. Su guodoee.

Petras Nužaki*, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Specijališkas prakalbėjimas 
Į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam kliprumsT Ar esi huosa* ndo

Telefonas: (Janai 78.
Telefonu galima les kiekvienos 

aplinkos.

prigulinezius Lietuviu 
Part. raaztua, siusti 

;us ar

Dabartine Pinigu Preke. 
Iki 500 rubliu, rubiis po...................
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. 
Virsz 1000 rubliu, rublis po...........

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos“ redakcila. 1

Mano fotografisska galerija įmaišyta su naujausiais iszradimo apara
tais, kautuojaneaiais 0700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savu dabba uvarak- 
tv<mu, o jeigu kam nors mano darbus neaidabotu. lai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veseliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie lokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem |iem ir kitiem Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur beeisite.

J. P. RaNlihiNkas, lletuviMZkaN fbtoKrahiH, 
3213 So. Morgan St, Chicago UL 1 blokas im lietDYiszkos buiyuios.

Naujas Apgarsinimas 
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai: dziegorellu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugellu 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, szpilku, kompasu, 
koleziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cllinderei dėl grasinamu maszlnu- 
kiu. Maszinukes dėl rasitmo gromatu. 
Monu kniga ir visokis prietaisas darimui 
ežiuku. Istorisxkos knlgos kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puiki'b 
maldaknigiu: dideliu Ir mažu ir visokiu 
abroseliu. Puikiu popieru gromatoms 
su pavlncziavonems ir kvletkoms. Rei
kalaujanti kokiu norsdaigtu prisiuskite 
ut 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riam* rasite apraszima visu daigiu ir ju 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur, Adresuokite teip: *

JOS. MATUTIS, 
112 Grand S L, Brooklyn, N. Y.

A. Siilingis, 
Lietuviszkas pardavė 
Jas No. 14, bus links* 
inas matyti jus.

Mes gydome visas specijiliš- 
kas vyrų ligas.

M™ gydome jas atsakančiai ir dėl
to m ums sekasi išgydyti. M ūsų prak - 
tika ir observacija yra dideli ir. pa
mokinanti. Mes turime platų ištyri- 
nėjimę ir orl<i itališkas išradimus, ku
rte suteikė mum*praktiškų viršų ant 
privatiikų ir ypatlikų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimu, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės: kurie kenčia užaisenėju- 
sias liną, persidirbimj, rūpesčius iš- 
dyk^tno, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių n u bėgimų, 
genilo-urinariškų erzinimu, negeru 
^išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpna*lytiškas kūno 
dalia, netinkančias aipsivedimui.

AK SLENKA PLAUKAI?
AR NORI KAD ANT|PLI- 
K0S GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori izzsigydyli ir praszalintl li
gas, tegul kreipiasi pris Europsisafce 
Pro f. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tuksuneziai ligoniu trumpame laike 
pas i geibo vien tik pagal to metodo-ir ky- 
genisz^a užsilaikymą ir tt.

Klausanti rodos per gremžtas adre
suokite teip:

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

nerviško, urioarilko ar lytiško silpnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsilikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir. vaikmė nupuolė žemiau laipe 
snio? Ar erzamai klapatina, nega- 
lingumas’kankina, ar siipnpmai ati
traukia nuo linksmtlbH’ ir galingu 
mk>? Ar turi silpnu* inkstus ir suju
dinančiu pūslę? Ar turi tankų norę 
šlapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeifu teip. Ui ateik peršne- 
kėtie t| viskę arba rašyk. Mes gali
me suteikti Uu didelę pageibę. Mes 
turėjome daug praktikos gydymą 
specijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
galba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime uu sveikai}.

NAUJA 

Buczerneir Groserne.
Pranezzu visiems, kad atidariau nau

ja Buczerne ir Groserne, kur užlaikau 
gera mėsa ir visokius groseriszkus daik
tus. Todėl užkkviecziu visus aplinki
nius pamėginti pas mane pirkti, o asz 
pasirūpinsiu duoti geriausius ta vorus ir 
už pigesne preke kaip kitur.

FKANK GEISTEK
633 8. Canal St., Chicago.

H1LLE*8 FOTOGRAFAS, 
3482 8. Halsted 8L

Osiasa posklaa Votegranjas; ai tusia} tikiai

•2.00

Tikrai lietiriszki kratine 
VALGOMU DAIKTU.

, Praneszu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu va)-, 
gornu daiktu, kaip .tai: szviežios ir Niki
tos mssos ir visokiu groserižzku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas dsajiraa ir ki
tokius valgomus daiktus sutaisau kuo- 
geriausiai. Prek » mano pigesne* kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni tavo ra ir pigiau kaip kitur.

JONAN VALAUNKAN, 
IttCroMN 8L, Boston, Mbak.

lezinkelio prekes, 
ienas norintis kur nors Griauti ši
lkite pas maris arba raszykite inde- 

daml už 2c markia ant a^akymo.
J .LucaM, lietuvisakas agentas. 

118 9th Avė. Ruimas 1. I Chicago, 1)1.
, Retsalauja vyru arba merginu prie 
iszkarpymo skylueziu sktirone.

: j Joseph Kroirulski,
Į H4 Barber St.. Cbicago, III.
i . (i«-D

Mes matome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastį*. Jusjgu žinot. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinši, bet kada dasieksi galę, j 
tas priguli nuo paties:

Tu esi fiar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, nykstančios laimės. Ir žiūrite 
ant tamsio* ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios psguodonė* 
nė meilės nuo m«erų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojau* jiečkosi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini-1 
mų gali ta* gryžU, ir saulė* šviesa vėl 
giedrei tam šviesti, *ors dabar esi po 
tamsiu debesiu slegiama*.

Atminkit jog svieiaa mažai apstojai 
apie mažgaies Ir pusilpuėjusias ypa- j 
tas. Laimė ir motinų paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilimi galinčių ir mag- Į 
netiškų vyrų, jeri kurių nervas ma
žiausias dasilytėji^na* perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis
ko k| tik gamų ii amatas padarė ga
limu Ir naudoki* iR kiek vienos links
mumo progų*

Jei reikalauji psgvlbus. me* esame 
ant to idant gelbėti. Dideli* ir ilga* 
tyrinėjimas Išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir | jas gydyti. Me* . 
norėtume su Tamsta arabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali ateiti. Ui ra-

Gsoafonootns tautiukom* ir baž
nytinėms Ihaugystem* nudirti*:-' 
Karasaa, AmerikoaKzka* 
Weliawaa. Szarpaa, Juos
tis, K u kardas. Ženkleli a a. 
Kepures ir dėl Marazalku'

šylt* Tavo gromato* bu* užlaikytos 
paslaptyje, traperi mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir kj rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk vis} teisy
bę apie savę, apie savo, bud}, o mes 
pasakysime k} turi daryti. Me* netik 
kad užslėjaime tavo paslaptybe*, bet 
dar padėsime Uu jas užmiršt!.

Li«e« pilnai išfydyto* tuojau* iš mitiiet 
pranyksta.

PiriHA Rortfl nvkfli Draugiszkas pasisznekejimas Ar susiraszymas nieko 
111111(1 llUud u J hdl. nckasztuos, 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.

> D-ras A. L. Graiczunas, 
1«7 W. 18-thNL, Chiraco, UL

Gydo visoka* ligas be'skirlumo: vyru, 
moterų Ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso.

Specijaiiškas prakalbėjimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pau esi apkrautas nereikalin
gai* apsunkinimai*? Ar užgavo Uvę 
kvailumai, persįžagimai. išdykumai 
ar apšmeižimai Ar jauti nuoiaui 
didinantieji negaiėjim}. kuri* yra 
klapatyjanti*. neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda nor} nusišiepi o imu. bet 
•u sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganu* paveiksle siūlų nubėgi mus? 
Arėsi daugmaž užpiktinanti* ar ne
tinkanti* aisitikimuoap? Ar visados 
turi dr}*} ir prut} su tavim? Ar jutos 
visados gali pašauktie aut pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokiu amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su^mumis; me* 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydume tokias liga», kokia* kili tik 
mėgiua praktik} daryti.

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judoszius. Apraszymas kaip tūli lie

tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliam* 

-iszdavinejo tavo broliu* ant suszau- 
dymo kitusisztremimoSiberijon. ,.5c. 

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

Kur musu iszganymes? Knygele isto- 
riszkai-politiszka— dideles vertes. Jo* 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkoe 
partijos Czekijoje; Dabartino Lenkija 
ir jos siekiat; Kapitalizmas irtautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkoe 
partijos Lietuvoje ir jtr.jstorija; 8ta- 
tisliszki bruožai kiek Rsūfturi žemes, 
žemes naszumas. skobs*, gyventojai, 
pramones irki........./..................25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para- 
sze S. M. įsileido Tėvynė* M. Dr-te. 
Yra apraszytoe ir paveikslais parody
tos visos dalyfržmagaut kūno kaip jos 

| sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
> _ kaip jos turi savo ‘ gyvumą, kaip vei

kia ir tt. teipgi a| raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkoe ver
tes. . v...............................  30c

Kaip apaireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme... ..M5c.

Nebepirmas. Paveikslėli* isz mokslei
viu gyvenimo........... . ........

“Ne Gedai“ arba baisus sapnas. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių 

mo...............................i........
Palangos Juze, (ketvirta laida).. 
Sugriauta* Gyvenimas......... 
Bzunadvokatis.............................
Szvente 1-mosd. Gegužes menuo, ___

m. Įsileido Lietuviszkoji 8ocisl-De- 
mokratu Partija. . Apraszymas nuo 

, ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dienos ir kaip ji buvo szven 
ežiams darbininku 1902 metuose. ...5c 

Tekinimo amalas. Kas nori iszsimo
kinti tekorystes amalo tegul nusiper
ka szia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ........................................ ]5c.

Žemiu Dulkes. Apysaka pa rasi y ta M 
Radzeviczutes. Yra viena iazgeriau
si u ir svarbiausiu pasakų..........JWc.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po speu 
dos. Preke.... . ...........................tl.50
Gražiai* drūtais apdarais............. 12 00

M1BTVVOS KKDAKCIJOJ DAR T RA GAUMA- 
LOS IR 8BKANCZIOS KMTGOS: .

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Mužikėlis.........................................
Vaiszes Kristaus pas popiežių.... 
▼ienakis................................ . .........
Best i ai i ty of Russiao Ctardom.., 
Auszra 1884 metu............... ..
Auszra 1885 metu.......................... .
Kalendorius 1893 metu............... .
Programas Liet. Bočiai. Partijos 
Žirgas ir Vaikas.. ž............. ....;.

•
 Dykai pri- 

siusime 
kožnam ėut 
pareikala- 
vimo musu . 
NAUJA 
lietu visiką® 
katalioga, 
kuriame 

atrakite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugeliu ir Visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite ra styti, nes szventes artinasi.

Adresuokite; teip: 
Kflpscli i Co. 74 Centre St., Chicngo, III 

8ucc. to Kelpncb, Norrlko & Co.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kad* tik raszai laiszk}? į "Lietu

«oe” redakcij}, visada pa rasi y k ant 
laiszko savo varda ir adre*}. #

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visad* paduok ir sena j i savo adrese. 
Jeigu pats gerai rassyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraazyti.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi", 
tainelaikykie jį pa save, bet priaiusk 
redakcijai, ne* be "Orderio“ redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Paailai- 
kik sau tik mažaia balta, koreziukta, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį“ siuskie prastoje gremž
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rlo, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi“. Siuncziant markes, reikia ja* 
įdėti įlaiszka liuosas. sausa*, nesulipin
tas ir ne lipinti snt laiszku. Sulipinto* 
ant laiszko arba vien* ant kito* niekam 
netinka ir tokio* už pinigus nebus pri
imto*.

Meldžiame raszeju temyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo jr patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" iszleistuve.

M AR J A DOVVIATT
Kauno gub. Ssauliu pawleto.

Igiai ant pardavimo 
lis su arkliais, karieiomi* ir 
įtaisomi*. \

[ GaudotimeiiM Kunigams iaidir" 
^ba:-Kapa*, Amata*. Dalmati
kas. Albas. Stula* ir visas baž
nytiniu* parėdus. Vėsoki darba at- 
'lieka artistiszkai in laika.
' Norėdamos gėod^tind* Dr-tes, 
įsrba guodutioi Kunigai, kad Jaša 

darbas butu pridersneziai atliktas ir tuom stuielpli savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvailiai} *

T. ANDRUSZEWICZ « CO.
115 W. Dhlsdon St, Chicago, III.

Aplaikys sienini Kalendorių ant 1903 m. 
su paveiksiu D.L.K. Vytauto ir Gedami- 
no. W.J.Petkon
Ą Box 399, Brockton. Mas*

ANT ! ,

D-ras A. M. Baeevieze, 
Perai kele įsi Chicago* 
in Scranton, Pa. po ur,

421 Peu. are., Scntioo, Pl

AR REIKALAUJI?
Abrozu, Abrozeiiil, gražiu su pa- 

incz|avonem* rromatoms Popieru, d ru
knoj am u Maszinukiu? Ta viską gali 
fafcki: Lietuvos redakcijoj. Czia gali

gauti visokias lietuyi*xka*{ir 'lenkiszka*. 
knyga* kokios tik antsvieto yra. Rh- 
szyk tegausi Katalioga.

Ar ^ kalauji szifkortes? Raszyk o 
gausi jprakes ant visu laivu.

Ar teikalauji siusti pinigus in kra)u? 
Raszyk. o gausi prekes. Į .

Pinigai pasiusti per Lietuve* redakci
ja šeši tusiai suvaikszczioja, niekada 
ne tuma. <» prekes pigesne* kaip kitu.

Lietai v. >* redakcija teipgi užsiima isz- 
kolekflsvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už alga* Ta viską atlieka už labaPma- 
ža p re i e. Ko tik reikalaujj raszyk i □ de
damas, už 2et marke ir gausi atsakyma. y 

Adresuok. /
A. OL8ZEW8KJ, '

4 ;43-rd 8t. Chicago* Iii. 
įl ėub Nta. 60.

Vyriuk! ploNzcziai.

I Vyru Nobby žieminiai plosacziai pa
daryti isz puikiu gelumbių visu nau
jausiu atszvitsiu. teipgi nauji trumpi 
palaidiniai, vidutiniai ilgiai ir pilnas 

'“'gutomo bllinu, davadniai pasiūti, pa- 
’ prasta preke *15 Ir *10.50 drabužiai, 

ypatingai ▲ A■ 9.95

Palaldinlni Siutai po 
$15.00.

Už szila preke mes parduodame su 
virazum 2000 siutu; jie patiks jums ir 
jusu draugams, n«* jie padaryti kuo- 
ssvariausiai ir kuomadisakiauaiai, jie 
yra pilnai veliauaio* mados ir turi ta 
psezi* verte, ka ir puikiausi stelino-

M A Am 
negauti ! u ne ui VI K I II I ( 
•22, szia subsla.i^ra J ’

Geležine lova; 
“•i- 
kokiu tik nori, baltu, mėlynu, maho- 
gany. alyviniu ar A A
iaiiu. vieno misin- "t ęl 
gio antgaliai.........  a Q

Suveriamas stalas. 0 pėdu ilgas, pa
darytas isz kieto medžio,gerai apdirb
tas, vertas *6-00,^8* Ą mm k 
per szila iszparda-^T^ f 
v,Bna .............Iv

Sofos, apipusztos-geriausiu apmu- 
szalu.pilnas ilgis ir m A A 
plot L*, per šilta isz-U'*ų |||| 
pardavima tik.......

Didelis pecnūs. snt penkių skylių, 
apseziai nikeliu graznintas, užtikrina
mai geras kepti ir virti, paprasta pre- 
Kita*1|w|Srd,a’^-dį | O 
ma tiktai...........| a W

Staline kede, vieno ariuolo, nendri
ne sedyne.gražiai iszduobta.iizlaekta, 
paprasta preke |!.00, "V 
per szita iizpardavi ma į Km n

B Ezchauge avė., 
[23—1) Telefonas 
ngiai ant į5krdavimq pirmos kliaso 
neree ir Grocerne 
lis; ant geru

•Pr Jonas: kur begi Bsllriau, palauki 
Baltru*: nėr* laiko, begu in paczt} 
H*ių*ii pinįgu* dtl Damijonaitis Oo. 

prisiųstų laikrodėlį ir armoniką. 
Jonas: palauk tai Ir asz sisiu drauge, 
svkiu tegul prisius ir man Žiedj. 
Tai kaip mergužėlė* pamatys, ui ir 
a**ju nė atsiginti n*b*gale*iu.
l’M mus galit* gauti didžiausiam*! 

liskyrime visokiu Auksinta ir Sidabrinių daiktų; Iss- 
—visus Amerikos mlMlus ir miestelius; armo- 

j nikus, skrlpkM, kanklia*. drukuojsmas maszinukes Ir 1.1.

Ras* t i si k i Brusseliniai ruiminiai 
kaurai, dydis 9 per 10j pėdu, su sp
austais krantais, vilnonis viražu*, 
gausio* parvos; pa- M an* m 11.75

Raszliszki Brusseliniai ruiminiai 
kaurai, dydi* 9 per 12 pėdu, padaryti 
isz geriausio Brusselinio Karpeto ir 
pritaikinti krantai, szitas kauras tu
rėtu atneszti Š20,d|k 4 A ■■ 
per szita iszpar- V I f 
davima...............iDI^B ■ f

Megztines kortines, 34 y ardu ilgio, 
00 coliu ploczio, viso* naujo ir gražaus 
darinio, baltos ar^Bs^m f* 
gelsvos, vertes ikt^T"! ■III 
$4 00. musu preke, gL »bJ|J|

Eik Sziin! raSS 
lepina sirenose, pssleje, 

eei silpnas, nupuolei aat deasioe, oeramui. na- 
eigastenzis, neturi energijos, drąsos Ir vyriuku- 
mo, ar kenti am renmatlimo? Delko ano tu Ilgu 
notigydal’ Parsitrauk mus Elektrizika Oereulss 
o ji vartodami paliksi sveikas kaip naujel užgi
męs. Preke su sprasiymu kaip vartot ■x!.oo 
Adresuok.

PEOPLE8 SPECIALTY HOU8E. 
ItBCaoalport Avė., CHICAGO,ILL.

Paiekmi^.: 
Ir pavirszlnei .. 
planeliu. InkltL ,___ _ w___________ _____ ,
silpna atminti, dva.i.ika n uiti pirus. Irt inkai 
allpnybee. iiletvuma. lutlnlma. v«kl. blykizle 
nns moterį*, kraujavimu ir tt., nervu ligas, po
dagra. rvumatltma dueinima. ■- -•
Prasi alinu gumba, gydau git— 
tokias tutlnimut eta. NervHikat II 
su pagalba geriausiu e lėk triuku pi

I.ytlaslra daliu linas
iszgydau-per kal«ta MianU. kraujo nS- 

nuodyjimus, odos Ilgas, sejnens bėgimą, Žaiz
dai gerkle) tr burnoj, nosy), akys* ir ausyse, 
netekimą vyriSkumo. lycziu nusllppejltnatrlt. 
Kitu kuopasekmlngiauslai ir gvaran- 

ojb lotina isilydyma Chro* 
niauks* ligos yra mano aaacla* 
Ii *s k temti. Gyvsiilabrto nevartoju. Nuo
dugnus iszegiamlnavlmai ligonio tr jo iszgy- 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Sipitollnls specialistas. 

134 E. 24-ta si., kampas Lszington ava., 
NEW YORK.

Valandos: ano S ryto tkt 8 vakare. Nedeltoms 
nuo $ ryto iki* po pintu. .

Negalint! asabiizkal atsilankyti, gal! para 
saytllatoaka; butiaal reikalaujame pacijento 
InMtlkejimo.

teseku vlsokioes kalbos*. Turtu praktik* 
Lelmnon Bellevue Post Graduale Univenlty 
HospltaL Direktorta* Medtalnissko Instituto.

Vaikinai ir Merginos

Frank Hai iuk.
So. Chicago, III.
1252 S. Chicago.

Jeigu nusipirk*! viena mu.u linus 
K "' 'r" ’ ‘ 1 1 ’ ' 1 ' " 1 ’ ’ ' • ■ ■ " ’ ’ ' ► '

1.'-.■ . .h s. .
j. ............ - •1 ' i >.■. - •

i '+aSBk * 7*’ k .
t » irin»/« m.k, . jni )■ .u.r„p

/zy.__. T* IMU )l ' -I .iu- ir*T. .(..!« ... I.. k-r» .

tojam*, beiny/ioy. gi.,imi.inkų
y. ''!?dr»ugy»i»M- ir vi.ur pn«- <t»im. ir A.kių Su..

Imliau, ifslima .įtrinku ti.u. )>. ka* 
wĮShWįa^MMM^!PRĮwį| 2, iįf>? iOMyfiy

Ha. daina. Gal I k-ra)» U m., la!.. I ta |.I|. nu
M-- »r'« k... k.r< nauja i .r»zi -kr. lu.'r

>• k ",|k *•'
•’ v V> nHiiileiiu. pinigu. 1‘ri.lu.k 1. o gau.i kala

W Izuga. Adresuok:

STMDARD MFG. CO.. 29 Beeinu St.. P. 0. Boi 1179. lev York. Dept. 9.

Drap tie Aiman 40 stuku gryno 
vilnonio importuoto Drapde Almąs, 
I.ansdowns, Crepe Cloths, Peau de 
Soies, Finethas, Crepe de Paris ir Ve- 
netians, gražiu spalvų, puikios mate- 
njo* veseiliniams na-^fls d 
re Jums, graži \erteU7 I III I 
po *1.50. vardas*.... -^D | g

Peau de Soies szllkinlai. 25 
stukiai geriausiu tikro sziiko Peau de 
Soies, Satynięiu Brocades. Duchesse 
ir gražiu Svrišs'Taffelas visokiu par-

Mauo Ąptlekoje randani GEKIAUNI L1ETUV1NKK! DAKTARAI, 
Gydo visokias slaptingas ir uiaisenejuaias ligas

P RAS KAZIMJSRAS BUTKSVJCZJA 
speeinlistai moterų Ir valku Ilgu Pruste Ilgesius kasdies aae t iki S vai. po plėtė Pa. mane gau
site: Tikras Palangos Trejas dev> nvrv. luini Bromo Balsams, gydsatl koM.U statei ir planeliu 
godiasa Ateikite ar raszykite lletevlsskai ant adreso: Al*T!KKA MAt,lBl KO UOKA AC1JOB.

vu ir melsvos,, -kaip tik tinkanti 
veseihniams pagro-*^d•' M$r.0u

šzilkines Dressems gelumbes 40 
stuku importuotu gelsvu Muhaira, 
szilkiniu ir vilnoniu maiszenų, Stri- 
pes, Crepe de Chines Regztiniai au
dimai ir Bicihijisz-^Aa 4$1,00

Crepe de Chiuea. 50 stuku szil
kiniu ir vilnoniu Crepe de Chines, 
Peau de.Crepea, Drap de Almąs, Pap
ilus, Peau de Soies, nefoniszuotu 
vrorsteds irNzimui kitu styliu visokio* 
pamislijamo* mados, *|te iB BB 
labai gerai po ttOO.I? I "J K

..............>MBfc V
Parvuoti szllkiii.

Natin Dut beiue. 50 stuku gryno 
■silkinio satyn Duchesse, Peau de 
Soies, Bengaline ir Crepe de Chines 
pasirenkamiausiu parvu Aėk 
dėl Iszsirinkimo,pigu p< Am LA/*
• 1.00, yardas. ...............O^U|

Supama krese, didėlėms atramoms, 
vieno ariuolo, sziksznine sėdynė, 
sugula silosas, aA 4 
•2.98 gatunkas.

Svetruiminis Italas, dailiszkai isz- 
vartytomis kojomis, žema lentynėle, 
vieno ariuolo, įvilktas juodu ariuo- 
lu.pilnai vertas01.25,^jk 4 
musu preke szuaU* I 1111
iszpardavima........... | B^Z^<

Vienątlne Lletuvinzka Aptinka 
Cbica<<\je.'

— Atkreipiame iieluvb- atydaant vie
natinės lietuviuko* aptieko* Cbicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žole* kokio* tiktai europėjiazkoae ap- 
tiekose randasi ir ui pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose Csi* galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszk} rod} dykai; už rodos davim} 
mokesti es nsreikslr.il)*.

Teipgi nioje aptiekoje 'gali gauti vi
sokių lietuvisskn Knygų, abrezėlių, gra
žių su pavincziavonėmi* popieru groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkorte* 
ir pasiųsti pinigu* į krajų, ir t} vija gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboj*.

Aptiekus adresas:
107 W. 18th st., kertė Union, prie pat 

bažnyczio* Apvaizdos Di*vo parapijos.

Naujas Iszradimas’SS 
kankins daugeli darbininku. Serganti reumatiz
mo jaučia akaudėjimf kojose, tirtuose, nugaroje, 
pečiuose, rsnkose Ir uer nesUsrgums tsmpa ne- 
Islmlngu Iki i/nert. Dsktsrsi iki Šiol neišrado gy
duolių irt patentuotų Įrankių, kuriate gstetų išgy
dyti rvumstlzms. Vteokl llnltnentsl tr vteokl kiti 
gydymai ne tlK kad neMgydo reumatizmo, bet 
priešingai, dar Jie ta Ilga padidina tr padaro ja 
Bsllsydhma. Kad atsiliuosuotl nuo jos. reikia 
• lėkti gamtiškų būdų gydymosi, kurte tų Ilgų iš
gydo ant visados. NorMama* tapti sveiku, pri- 
aiųik 80 v ten ant uždengimo kaltų apgarsinimo 
ir ItetuvlSkai drukuoto pamokinimo kur) tumi 
prisiųsiu, kokiu Budu pat* tavų be daktaro ir gy
duolių visai iS*lgydy*i savo namuose. Adresuok:

A. LIETUVIS,
3321 Auburn Av*-, Chicago, III.

Gydo visokias Ilgai be įkyrias! ir viską atlai
ke tvirtoje paslaptyje. U*1 tai lietuviai, karia 
tiktai reikalam* daktarlisko* pagalbo*. temti 
kreipiasi pa* savo tautos daktaru, su kunaom 
savo prigimtoje kalboje gali saszaakatl U gauti 
visa rodą.

L tetaria!. aoeiutMjie t* u U .pagujha per gto 
■tatai. įsa kitu miestu, tegul pilaal apraišo savo 
ilgs, o tada guai pagalba

ta. kur* nuo n>- jo ty kiny ra bran
gesnio Geeeaaio vaisto ui U kry
žių nčra. tc<Hl ji* privalų rastis 
kiekvtenuoee namuose, pas kiek- 
vtena Smogų, sveika ar ligotų.

Prisiusk *1.00 per ezpresa ai 
pačto Money orderi, arba regis
truotoje gvomatote. o mes prisiusi 
me Deimanto EiektriSkų Kryžių 
DYKAI. 6kryžius gauti ui *6.00.

Tiiintančins padfkavonių gau
name nuo ypatų tlaigydžtusių su 
pagelha Šio kryžiau*. Zemiauspa- 
talpiname vtena 14 tokių padėka- 
vonių:
i prteiuačiame Jumis $$.00 ant *e»-

Jvigu turi slžŠ'udejl- 
ma ir oaigltea gal 
vu*. skaudėjime p- 
kretine, savana.nu
gai** iv kr, Siaus, vv 
umatitmu.suakuma 
sėt kretiurs. ne pa 
prasta szirde-s pla

Kiekvienu pirkiniu
stori siūleliai ir szo- 

enameliutM* visokiais dažais.

BAILU IRCZYSTŠ VEIDI 
_ larea/Jatsa sartas/ J7.0.

HMO PUItlfltt ttrU 
W irisu.,

Eh £$ W L w *■• *«<'/•»■ ir
rj.JT •• J tį h'tteie, •er/elt“'"“'

7 aa^a ir /azr/gsti-
Sr ^ra*ra ir aaaa'ai 0*1- 
f aa laiba, ertata ir a*ai. 
* aeste. ti.90 ai tat autu

Tsvu!iu^!»aklu^uHtW^:n<. vtdana. bjaunus 
Ir baisias sapnus, sunkuma k<i>wr. >-igu Užeina 
tekia aakty je ar prie nusisztapiulsto. jeigu negali 
mtegvll ar valgyti, jeigu esi nuvalgva rvtmrtvj. 
esi bangui gediagas. Mtslmiaes. jeigu l'yllaikos 
dalys yra uasllpm-je t*t musu Ei savan* Jt'ouvs 
peau ai y, visas mine/asg, luptom*, priduos ma* 
aetitma ir gyvybe 0Uad> ktinm. meile. įvirtum* 
tellaksmum*. su t virti a* nusilpavjstiat aervaa: 
Vienu SiuUltt padaro Stangu kaip naujai gimusi 
teita Klek trr* Jamta uėsrlojasi kai gryųo kuaoir 
turi stebuklinga gydanezia galybe virai minėtu 
kentejlma. Elektriką dabar vartoj* garsiausi dak
tarai, ae* kaetektrtka padumtai to gyduolei be- 
tnstengls. l>el geresnio puaisikmilto Ir rudos ra-

VISKAS už $1.00.
KiltPOS labai bfaarfal limta ant reatv Ir aaaoblaa 
la bailaara. Ataiatb tta a gaatl at^aati ta barta Įaa 
aiiiaibai nagai a»i tra ra para laiba ir nalibt/obla iaabla. 
Ma ai babiaba araiago* bart lul/aa bautacilaarlal

; Naujausios Knygos.
Adom t* Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

<y\ ehimaa, rasztAi ir dirbai- Apra- 
n*«4A. J-Daubaras...... . ..........Į5e.

Atminimai už molinos duszia. Apaa-
> vatas isz tikru atsitikimo kaip Lie- 
i voje Zekvijoa atsibūva................. -5c.

A oa Kares Dievai. ParasM Jonas Gra-' 
ha. 8zi knygute labai suprantamoj 
Kalboj apraszo visas karėsi kokio* ka
da buvo ant svietą kiek * 
MMt

DM<U«kaip
30 Metas KiMcciatAsl 

Dr. KICMTEKO

N Ho. < Mtrvu-t 
B KKRTKMONROKST
■E 9 < II1< A< IO. IM.
VJT ti^Jknr’t t ra nm> v Ina peipažtoto*
^■8^^*us Ih.ig'v pagarte-juul *pr< I

/ jalui* ir paavkmiag* gydyto)* 
v jrinnteu llu't

ŠOy •’« o/ te” kurt, y ra < t> rengiau 
nuvima UO įžagtu 

rumiail k--naujau, 1 Inatrementul ir etektvtnskn* 
mautnou m kuriu pagelb* d.reateg,aminu* ant 
tyk atranda Smugaua Ilga Ir Km pmuli*. Tvlpgl 
prts egzaminai uno namk.jn k ray am.i Ina verte 
ja-na dat«r |»-r pm/e«.,riu, vi.u.n« iG.Izmmuuikm* 
Iigonbucuioame. au kuria galitaa tua’itie perti,* 
tm-gaui kuo* K it I dukterį I nei».gi de ju. dėlto 
kad netari alaaksnczx» praktiko* ir tam tikra 
ln«trea>entu dėl atredlaio Ilgo*. Daktaras R M 
K< HvM vartoja aavo gyduoles tezraata, laike SS 
metu pueliulhgn praktiko* kurma tukUan- 
-siam •ugvaiia.i >«e|kal* ant vt»*d.« Ir l— <tam 
juo* linkimai* ir laimingai* SmonemH. RUDA 
kotnaiu diuuta DYKAI. Oftea, atidaryt** žaa- 
iten nuoSiki 4. 1‘an.vtrlni. te-nMm. R. .avesta* 
Ir Sabalo, vakarai, nm> 7 UU S -ak Neateitum ea* 
IV ryto UU I pu pieta.

Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji* teipgi vadinama, Wol-

to Kriziumi. Gra.ta. Auvtrijo- ■SBgMKralKjraHBsM 
je prie* keletu metų tr tuojau, ^^^■YįreKjnn 
lap-i vartojam,. I*tu.uom- 
l-rapeuziy ye *kamhna. įjoįe 
ir kitoM- Kunigu v .te- nUMį

kai|,< vaisia, nuo rvuuiatiz 
mo ir ligų

Deimanto elektrilka, 
Siu, gulo reumatizmą, neu 
r^gijų. kryžiau. ,kau<V)imų. 
vidurių .k, ui- Minim- ■HMMHB
rny. nervi*kunių. m-migy hv» 
tente paralvgių. -pilep-ijy 
aĮ«>piek»i)ų duvulĮ trukumą 
proto, nuominni. uzkrttim, 
kraujo, nejtetvčlotiiuų. ,t<ik ų 
ap. tito ir vidurių »k*ud*jimtu.

lengvumą pajaučia po ke- .jS
lių miy nų. kartai, po ke'aų iln- 
niį Hz t kryžių privalo 
nešioti dienų ir naktį ant «|lki 

tniurelio ui,ikablne, ant
kaklo teip. kad kryžius kerotų ĮbmOS; f VtVĮCiftjl

duoburt, po krutinę *t- 
irrųžtas mėlynaje pute kubų.
,, NKW ORLKANS. LA. Ltepoa M ĮSOS Guodotins Pene __ __________________________
kių ęlektrilkų krytie. Pirmiau* gauttejte krvtlal gvdoitebukhngai. Meldžiame Šluos prteiųtl 
grvičtauilal. sCSRYS RENKDIKTTNKOK. S8M’pouphlne st.. New Orisana, La.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO8S CO.,
< 306 MILMAUKEE AVĖ., Dagi tl-, CHICAGO, ILL

SERGANTIEMS
GvarzMuoĮame pilna iszgydyma. 

ilngiausiai gydau viaokim paslėpta* 
Ine* ligai, kaip Sntat Ilgė* szlrdte*. 

pUvo. galvoa skaudėjimus, 
- - -•--------" itena. lyttezkaa

teki, blykszle

Cor. Canrlport Avė
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