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Politiszkos žinios.

Balkanų pussalls
Stovis dalykų ant Balkanų 

pussalio Anglijai nelabai 
emagiu iszrodo. Vienas isz 
svarbiausių angliškų laik- 
raszczių ,,Times” išreiškė 
nuomonę, kad sukilimas Ma- 

. cedonijoj yra neišvengiamas, 
o tas galįs pareiti į baisią tarp 
visų Europos viešpatysezių 
karę, kurio# pasekmių negali 
permatyti. Nors tai yra isz 
dalies slepiama, bet visiems 
jau žinoma, kad Maskolija ir 
Aūstrija povalei gabena savo 
kariaunas į Rumunijos ir Bul
garijos parubežius, kas aiš
kiai parodo jų mieriu# pada
linti Turkų vieszpatystę, o 
ant to, žinoma, nė Vokietija, 
nė Anglija su Francuzija ne
galės per pirsztus žiūrėti į da
lyku# neįsimaiszę.

I Sevastopoliu atėjo už
klausimas nuo Maskolijos ka
res ministerip, kiek kariškų 
laivų to esanezios ežia rusiš
kos teip vadinamos liuosuorių 
laivyne# gali būt į trumpiau
sią laiką prirengtų ant perga
benimo kareivių įr kariszko# 
amunicijos isz czionai ir Odes- 
sos į Rumunijos portąBurgas. 
Prie to komendantai vakari-

* nių ir pietinių kariaunos kor
pusų aplaikę paliepimą juo- 
veikiausiai iapnipinti visas 
sau pavaldinias kariaunas 
reikalingais karei dalykais, 
teip kad jie liūtų pilnai ant

.Irtos pasiruošę. v
Austrijos kariškam porte 

Pola teipgi rengia ant gatavo 
keletą kartokų laivų ir devy
ne# torpedas. Komanda ant 
eskadros pa vesta admirolui 
Kreisler. Ta mobilizacija tu
ri, kaip menama, anksztų ry- 

, šį su reikalavimais reformų 
Macedonijoj. Mat Rusija ir 
Austrija statuiai pareikalavo 
Turkijos, kad jyvykdymą re
formų ant Balkanų pussalio 
pavesti) augsz blausiems urė- 
dinįnkains ne
ko Turkija jo\iu budu'neno
ri sutikti; taigi, kad ją ant to

* geria ir priversti, dėlei pagra
sinimo sultoi
Austrijos laivlynė' turėsinti 
pasirodyti ant vandenų Tur
kijos p&rubežiiiose. Teisybe.

* tiems sanprotavimams tūli 
Austrijos oficialiszki lai k ra sz-

- ežiai užgina, bet tie užgini- 
mai iszeina grėicziau ant jų 
patvirtinimo, negu užginezy* 
jimo. Jie pranesza, kad da
bartinė mobilizuojama laivy- 

. nė turėsinti maneveruoti tik 
ant Adriatiszkų marią ir ant 
rytinių Tarpžerainių- jūrių 
vandenų.
: Frapcuziszkų laikraszczių 
korespondentai i isz Turkijos 
pranesza, buk sultanas tolei- 
dęs slaptą paliepimą sutrauk
ti 240 tukstanezius kariaunos 
ant užėmimo svarbesnių ka
rtokų vietų visu Bulgarijos 
parubežiu. Komendantas gi 
turkiszkos laivynes Konstan- 
tinopolyj likos valdžios už
klausta#, kiek ji« turi laivų, 
gatavų ant pargabenimo ka
riaunos isz Azijos peuropeto- 
kas Turkijos provincijas. Isz 
viso to gali manyti, kad taika 
ilgai užsilaikyti neįstengs ir 
Balkani) pussalio dalykai tu
rės pagimdyti ne mažus krau
jo praliejimu#.

Konstantinopoly  j likos su- 
aresztuotas telegrafistas už ne- 

liszdavimą siųstos, vienai isz 
■ambasadų cifruotos telegra- 
Imos su svarbiais politiszkais 
Jpranešimais. Jis pardavėją 
ir paslaptį išskaitymo t^r- 

Į ktokų telegramų Maskolijai, 
1 gaaidaimB už tai 22500 dolia-

turkams, > ant

uui, karii-zka
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Metas XI

Szvedija ir Norvegija.
Susirgus karaliui Oskarui, 

Norvegijoj vėl prasidėjo Ju
dėjimas ir agitacija aut atsi- 
dalinimo nuo Szvedijos. Nor
vegijos ministeris szalies ap
gynimui pradėjo savo szalies 
parubežius labiau fortifikuoti, 
iš kb gali manyti,kad ir tarp 
paežių žmonių neišgeso troš
kimas sutverti savistovios 
Norvegijos viešpatystės. 
Svarbiausia priežastim tokio 
žmonių neužganėdyjimo Nor
vegijoj, kuri, su jungta suSzve- 
dija valdoma yra vieno kara
liaus, yra tai, kad visi tų abie
jų vieszpatysczių urėdai yra 
vienatiniai švedų rankose, 
kurie žinoma labiau rūpinasi 
apie savo szalies gerovę, apie 
jos didesnį pramonės iszsiplė- 
tojimą negu apie savo valdo
mųjų norvegų. Taigi norve
gai geidžia, kad butų sutverti 
atskiri konsulatai, kurie rū
pintus apie jų szalies gerovę. 
Tas geismas, kova už sutvė
rimą tokių konsulatų tarp tų 
dviejų sujungtų vieszpatys
czių tęsiasi jau apie deszimt 
metų ir juo tolyn, juo į la
biau asztrią ji pareina.

kartą ir teip be jialiovos ver
pia vieną siūlą, kure, teisybė, 
gali turėti savo garankszczius, 
bet nenutrūksta, ir neturi ant 
savęs ženklų prievartom, nedo
rybių, aršesnių už didžiau- 
siils suklydimus, ir ant galų 
galo atveda žtnonee į a beiną 
susipratimą, į pamylėjimą jų 
visiems lygiai priklausanczios 
tėviškės, o ta meilė nušluos
to tėvynės vaikams ašara# 
ir sumažina skaitlių teip tra- 
gtokų atsitikimų, kokie prie 
dabartinio Rusi joevieszpat y s- 
tės sutaisymo teip tankiai at
sikartoja. — Dar kitas laik- 
rasztis tovadžioja, kad Rusi
ja turinti priesz savędvi dide
li užduoti:eivilizavimą Azijos 
ir pa vertimą jos į pilnai 
krikszczioniszką svieto dalį — 
tai viena užduotis; isz jiamatų 
perkeisti visą savo vidurinį 
surėdymą teip, kad kiekvie
nas viešpatystės sąnaris Į>a- 
sijustų liuosas beesąs — tai 
antra, ir tai svarbiausia, ka
dangi Įiasijutus liuosa, savi
stovi tauta (>ati atliks tą pir
mąją užduotį, taigi įuesz civi
lizaciją į visus, net tamsiau
sius, Azijos krasztus ir siųia- 
žindys ją su krikszczioniszku 
kultu. — Galiaus vienas rū
stokas lai k rasztis savo įžen- 
giamamjame straipsnyje Man
ko! i jos dalykus apraszo pavi- 
dale pasakos, kurią priveda
me vien dėlei jos originalisz- 
kumo: Tūloj vieszj»atystėj 
užgimė seniai visų su dideliu 
nekantrumu laukiama stebuk
lingo Įiatogumo karalaitė. 
Duota jai dvigubą vardą Sva
jones ir Ramumo. Patsai val
donas vieszįiatystės, sekliams 
pagal rodą savo iszmintingiau- 
sių vyrų, buvo pasirengęs jau 
daryti viską teip, kaip jam 
jo užgimusioj! duktė, kara
laitė |>atars, bet sztai paniro 
dė koks tai geležinis apkaltas 
nuožmus ricierins vardu Rau
donas Erelis. Po visą svietą 
buvo jis {^garsėjęs tuo, kad 
turėjo milžinišką geležinis 
apszarvotą kumsztį ir buvo 
turtingiausiu savininku ka- 
uuolių. Pribuvęs į jiatogiau- 
sioe karalaitės tėvo palovių, 
pradėjo jis visiems ką tai į 
ausį kuždėti ir kvailai juoktis 
isz visų karalaitės užmanymų, 
o ji, lyg žinodama ką jis kuž
dena, visada buvo aszaroms 
apsiliejus ir pradėjo džiūti. 
Jau jos gyvastis lyg ant plau
ko kabojo, jau laukiama bu
vo baisaus atsitikimo, kurs 
butų visą vieszpatystę isz pat 
Išmatų padrebinęs, bet sztai 
ant galo prisiartino prie jos 
tėvas, ir tada jos akys vėl 
kaip dvi žvaigždelės užžibėjo, 
veidas paraudonavo, karalai
tė pakilo isz lovos, paėmė di
delį-kardą ir paszaukė nuož
mų ricierių į kovą. Ricierius 
urnai isznyko. — Tokie ru- 
siszkų laikraszczių posmavi- 
mai be abejonės ir davė Va
karų Europos laikraszcziams 
maistą apraszymams turėsin- 
czių įvykti Maskolijos šutai- 
syme reformų, be\ kas ar- 
cziaus pažįsta Maskolijos šau
ly gas, tas žino, kad iki didelių 
reformų toje vieszpatystėj 
da tolus laikas, ir jei kada jos 
ir įvyks, tai įvyks ne isz gero 
noro caro ir atsidavusios jam 
su duszia ir kurni biurokrati
jos, didžiunijos, bet po prie
vartas, keliu nepaliaujamos 
to vos žmonių už savo tiesas.

Caras įsakė generalui Bob- 
rikov surinkti būtinai vieną 
batalijoną kariaunos suside- 
danezios vien isz f inlandieczių. 
i Pereituose metuose buvo 
duotas įsakymas ■ surinkti 
J'inlandijoj 14 tukstanezių 
kareivių, tuo tarpu buvo su
rinkta vos tūkstantis ir tai i

mo ir ligų toli ne visi galėjo 
buti į regulariszką armiją 
priimti. Taigi dalia r masko- 
liezkonio# valdžion apmialiud* 
ja, kokiu budu reiktų nu«' 
bausti tuo# tryliką tukstau* 
ežių išsisukusių nuo rekru- 
tystės finlandieczių, kurie 
pagal karišką kodeksą turi 
būt priskaityti prie kariaunos liaus ir padarė, 
bėglių. Kalėjimu bausti juos 
negalima, kadangi nėra tiek 
vietos kalėjimuose, kad visu# 
galima butų sutalpinti. _ Ga
liaus nuspręsta .ueiszduoti 
jiems bėgyje penicių Hietų 
pasz|>ortų, jeigu kur# norėtų 
kur išvažiuoti.

Giron persiskyrė. Iszsiilgo 
mat ji savo apleistų vaikų, 
todėl maldavo savo vyro da- 
leisti Jai su jais pasimatyti. 
Daleidimą jai vienog atsakė 
teip ilgai, įiakol Ji visiszkai 
ne persiskirs su savo numylė
tiniu francuzu ir nesugrįsz 
prie apleisto vyro, ką ji,, ga- 

Kad užmas
kuoti jos prasikaltimą, dak
tarai datiar stengiasi išrūdy
ti, kati toks jos pabėgima# su- 
francuzu paėję# vien to prie- 
žasties jos protiško apsilpimo 
esant nėštumo stovyje, kas, 
girdi, tankiai su moterims 
panašiam padėjimeatsitinka.

Maskolija
Va karinės Europos 

raszcziai, ypatingai f rančų- 
ziszki pradėjo raszyti ilgus 
straipsnius apie tai. buk vai- 
daneziosio# Maskolijos luomo# 
persitikrinę galutinai apie 
reikalingumą prileisti visuo
menę prie apsvarstymų yvai- 
rių'vieszpatystės reikalų. Pa
našiu# tam paskalai Europos 
laikraszczių buvo jau nesyk 
paleisti. Teip antai sykį jie 
garsino, buk pasimiręs caras 
Aleksandras trecziasis pabai
goj savo gyvenimo besigailė
ję# kad mėnesiui praslinkus 
nuo apėmimo sosto sudraskęs 
savo tėvo pampintus konsti
tucijos projektus. Tokie pa
skalai, žinoma,teip greit buvo 
užmiršti, kaip kad jie atsi
rasdavo. Dabartiniai vienog 
europeiszkų laikraszczių pais
tymai pasilaiko ilgiau, nors 
pati Maskolijos valdžia savo 
darbais visai tokių apie kon
stituciją saj>aliojimu nepa
tvirtina ir net pavadino juos 
(laikais. Tokie europetokij 
laikraszczių iszvedžiojimai ga
li būt užgimė dėlei to, kad 
maskolisŽki laikraszcziai savo 
naujametiniuose įžengjamuo- 
siuos straipsniuos kai-kur 
atokiau iszreiszkė viltį apie 
įvykimą pamatinių atmainų 
Rusijos vieszpatystės atitaisy
me, ir tai netolymoj ateityj. 
Teip, ant paveikslo, vienas 
rūstokas lai k rasztis atvirai 
iszreiszkė, kad laikas jau isz- 
tikro butų vieszpatystės ati
taisymą paremti ant principų 
meilės artymo, kurie tai prin
cipai apsireiksztų pilnu suly
ginimu tiesų visų tautiį, gy- 
venanezių jk> prieglobste dvi
galvio Rusijos erelio, suteiki
mu lygių tiesų visieirtą tikėji
mams, visiems iszpažinimams, 
idant tokiu budu visi galėtų, 
liuosai auklėti savo papro- 
czius, budus ir kalbą, o gyve
nimą reguliuoti antikiniai su 
savo išpažinimų principais, i 
— Kitas vėl laikrasztis paly
gina veikalus vienos atskiros 
ypatos su veikalais visuome- i 
nės, ir isz to išveda, jtiognet 
genialiszkiausias žmogus tu- 1 
rėdamas savo rankose valdžią 
negalįs suteikti savo tėvynei 
teip didžiųgeradėjysezių,teip 
tvirtų jai pamatų, kaip kad 
visuomenė, o tai dėl to, kad 
pavienė ypata visada yra ne 

amžina, mari, per tai viskas, 
ką ji pradeda, bet neužbaigia, 
eina drauge su ja į kapus; 
tuomet, isz antros pustas, vi
suomenė veikia iš kartos į | tokių, kurie dėlei nesveikų

laik-

Afrika
Pas Anglijos kolionijų mi- 

nisterį Chamberlain, esantį 
datiar Pietinėj Afrikoj, atsi
lankė keturios dešimty# bū
rų deputatų, prigulinezių 
prie nepaslduodancziosioe 
Anglijai (įsrtijo#. Deputaci
jos tos galva buvo Kristijonas 
Dewet. Savo kalboj į Cham- 
lierlainą jis Petrą Dewet ir 
Bothą aįiszaukė išdavikais 
šalies. priegtam kaltino Ang
lijos valdžią sulaužyme taikos 
išlygų. Ta kalba Išisiai ne
patiko ('hamberlaiuui ir jis 
{špraszė deputaciją išeiti, 
užtikrindama vienog jos są
narius, kad Anglijos valdžia 
ir karalius trokštą Išlaikyti 
juo geriausius prietikius su 
dabartiniais savo Pietinės 
Afrikos (uivaldiniais.

Buvęs būrų prezidentas 
Paulius Krueger baigia savo 
dienas Mentone, pietinėj 
Francuzijoj. Nuliūdimas jo 
yra didelis. Negali jis jokiu 
budu užmiršti teip liūdno 
aro šalies likimo. 1

Laikraszcziai praneša apie 
pasiirti rimą Chinų cieęorienta. 
Joh myri vienog slepiama iki 
užbaigimui Naujų Metų

Isz Lietuvos.

iš-

padavė praszymę, kad laikas per
kėlimo butų sziek tiek prailgin
tas, bst jų praszymas pasiliko ne- 
iszkl ausy tas.

Vyriausybė draugystės, taria- 
ežios už mierį rūpintis apie betų r- 
ežių tėvų vaikus, nutarė į-teigti 
vaikų prieglaudai namus, kuriuo
se jie bus mokinami yvairių darbų 
atsakanczįai pagal jų amžių, la
vinami ti tiška i, o toliaus moki
nami amatų. Pagal draugystės 
projektę, vaikai lankysis į tuos 
prieglaudos namus tik dienoms 
ir ežia jie gaut pusryczius ir pu 
tu*. Tuo tarpu tokia prieglauda 
parengta yra J. Montvilosnamuo 
*e, šalę Žeminio banko. Vaikai 
serganti kokioms norą litnpan 
cz oms ligom*, teipgi negaliutie- 
j e jokiu fizišku darbu užsiimti, 
į prieglaudos namus nepriimami.

Miesto rodą iš naujo perkrati
nėjo klausitnę, palytintį kiemų 
sargų gyvenamųjų. Paprastai 
kėnių sirgai gyvena skiepuose, 
kūnų US). is via ii žemos, oras visa- i 
da drėgna*, suplėkę-, nesveikas, I 
|>er kę retai pasitaiko, kad kadę 
nors »«rgų šeimynoje ne*ira*tų 
ligonio. Taigi miedo rodoj jau 
autrę sykį pakeltas likos klausi- 
niša, kad --argų gyvenamąsias 
reikia aziokiu ar k tokiu budu 
pagerinti -— nė dėl to, kad jiem* 
gyventi toki »»e yra nesveika, apie 
lai miesto rodė->i*ai nesirūpintų, 
liet dėl to, kad į sargų gyvenamą
sias pri-ieina karts nuo kart) at 
slankyti ir kitiem* žmonėm*,ypa- 
Vziai ^zeimyninkam- su visokiais 
reikalais. Per tokius *u*ine*zi- 
mus su serganeziais už»ikreczia 
nuo jų ir kiti ir tokiu budu plati
nami po miestę ligos.

jų Vilniaus.
I E+anczio* AnUtkolio girioj teip 
Vadinami* Naaslaicsių kapinė*^ 
kurio** papravtai laidoja vien tik 
Dutniru-ius »xv. Jokūbo ligoubu 
lyj, raudasi dabar didžiausiam 
apleidime. Rybų, kur kapinė*

Pieliite Ir Vidurine Ame ir kur uUb.^., v.«
nežynia, per kę tankiai pasitaiko 
palaidoti numirėlį vieni ne aut 
kapinėm- pa* kr los vieto*,bet kur 
nors sialy jų. Prie tam ir patsai 
laidoj mo būda* atliekama* be 
jokiu davado: laidoja esia papras

rika.
Suvienytų Valstijų prezi

dentas Rooeeveltlatsisakė tar
pininkauti sutaikinime Ve- 
nezuelės- su euro|>eiBzkoms 
vieszĮštystėms. Apie tai Jis 
rasztiškai pranešė Anglijos 
konsulini Herbertui. Tos 
dėl priežasties tarybos prasi
dėjo vėl su Venezuelės pilna- 
valiu. Suvienytų Valstijų pa
siuntiniu Bowenu. Dalykai 
vienog neinasi teip greitai, 
kaip tai >buvo tikėta. Aut 
paduotų Vokietijos ir Italijos 
protokolų Bowen atsisakė pa- 
si rašyti, nesutikdams an^ 
išdėtų ten reikalavimų. Abf 
minėtos vieMZĮštystės reika
lauja, kad joms, butų urnai 
iszmokėta po 27500 doliarių, 
o kitus pinigus, sumoje apie 
340000 doliarų, iszrinkti nuo 
Venezuelės bėgyje asztuonių 
mėnesių. Bowen tokiems rei
kalavimams priešinas, 'tiki
ma vienog, kad szios sanvai
te# bėgyje abi pusės sueis į 
artesnę sutartį.

Pereitą panedėlį po vada 
karės ministerio generolo 
Ferrer apie 2000 kariaunos 
isztraukė isz Caracas į karto- 
ką portą Higuerote, gulintį 
apie penkiasdeszimt mylių į 
rytus nuo sostapilės. Mieriu 
tos ekspedicijos buvo užpulti 
ant susidedanezios isz 1500 
revoliucijonierių kariaunos, 
esanezios po vadovyste gene
rolo Monagas, kurs, nors jau- 
cziasi per silpnu kad užpulti 
ant vieszpatystės kariumenių, 
bet apielinkėje, kur apsisto
jo, savo plėszimais daugybę 
szaliai blėdies daro, ypatin
gai gi turi nukentėti apskri
tys Rio Chico, Mirandos pro
vincijoj. Vėlesnės žinios pra- 
nesza, kad vieszpatystės ka
riaunoms po dviejų valandų 
muszio pasisekė revoliucijo- 
nierius apgalėti.

Isz Vidurinės * Amerikos 
pranesza, kad Guatemala iš 
vienos pusės ir Salvador su 
Hondūras iš antros apskel
busios viena kitai karę.

Pabėgusioji Saksonijos ku
nigaikštienė Luisą ant galo 
su savo numylėtiniu francuzu

{katami negiliau vieno metro, o 
vaikų grabams užtenka ir |metro. 
Jei jau nė dėl ko kito, tai nois 
dėl aanitariazkų pncla*czių niies 
t-s turėtų gereerę ant to atidę 
atkreipti ir sziokię tokię tvarkę 
padaryti.

Nuo pradžios szių metų visiem* 
neturi n tema „me.atrystės*' dip- 
liomo amatininkam* likos uždrau
sta savo įmitę ant sav< s rankos 
varyti, n ori toks bedipliomo ama
tininkas neturėtų nė pagelbinin- 
kų, nė mokytinių, nė iškabintos 
8»»o amato iszkai-zos- Amatų 
gali užaiimt neturintiejie meistry 
atėt dipliomo lik pirmos ir antros 
gildijos p rkliai ir tik tuose mie 
it jose, kur j e yra prisiraszę.

Privijus mieste daugybei pasiu
tusių šunų, kurie nemažai sveikų 
šunų apneja, policija, dėlei jų 
skaitliaus sumažinimo, iszdavė 
seknntį padavadyjimę: savinin
kai šunų tun neišleisti savo šu 
nų ant ulyczios; gabma vedžioti* 
szunes ulyezioms tik tęsyk, jeigu 
jie tuii ant kaklo paazportę, ir 
ne kitaip, kaip tik vedant rankoj, 
pririsztę; nepririštus galima ve 
stis. jei szuo turi ant snukio už- 
dėtę tviitę metalinį apnvsiį. Už
drausta vedžiotis szuries į viešus 
daržus, sodus, rinkas ir abelnai 
visas vietas, kur daugiau žmonių 
susirenka. Patinkamus šunes 
palaidus ant ulyczios ir visose 
viešose vietose policija turi tiesa 
subikyti arba užmušti.

Du žinomi plėszikai, Czernecov 
irOkencki, įsilaužę naktį į d ro 
Kogano gyVenimę bandė iszvogti 
yvairių brangesnių daigtų vertės 
ant 300 rublių. Paties daktaro 
tęsyk nebūta namie, bet pajutus 
namuose vagilius tarnaitė slapta 
iszbėgo ant ulyczios ir pręneszė 
policijai. ' Pribuvęs urnai polici- 
stas drauge su kiemo sargu užti
ko da vagilius betcruosziant. 'Ne
norint jiems geruoju pasiduot po
licijų, likos baisiai sumuszti, teip 
kad vietoj į kalėjimę reikėjo pir
ma gabenti juos į ligonbutį.

Ant apvalymo miesto valdžia 
galutinai nutarė visus paleistuvys
tės namus isz miesto vidurių per
kelti į jo pakrtszcziua, į priemiea- 
cziut. Užlaikytoje# tokių „namų”

Inz Vilniaus gub.
Kaime Bereczinkuotje, Szven- 

czionių pav., pasigėręs Juozas 
Petrutevicziue įpuolė į azulinį ir 
prigėrė.

Kaime Drin»iuot>, Kukutiszkio 
vąl»cziuje, nudegė kluonas ūkinin
ko Vinco Stundzea.

Kaime Kresnoj, Jatevo 
tiuderė kluoną* ir daržinė* 
muko Konstantino*Pankoe.

Miestelyj L’szmėnuos, Szven- 
cziomų pav., vienuos namuos ra
do ant užlų pasikorusię merginę 
Antaninę Viliugytę. Pnežaatia 
pasikorimo, k«ip paskui patirta, 
buvo te, kad tėvai neleidę jos te
kėti už tūlo vaikino, su Kuriuo 
juodu mylėjosi, bet vertę ję eiti 
už kito.

ūki

Isz Prūsų Lietuvos.
Taut'škas Prutu lietuvių sųsi- 

pntimaa iazlengvo pradeda atgy
ti, judėjimas juo toliau juo pla- 
o* i u u apsireiškia. Gei-tiaa tik, 
kad atsirastų esia daugiau vei kėjų, 
kurie mokėtų tji judėjimu spar- 
cziau pryszakin p įvaryt'. Vie
nas vokiškas laikrasztys patalpi
no «zi tok į, pilu ji pasitycziojimo, 
ats liepimu apie Prūsų lietuvius: 
„Dabar jau mat tokia mada, kad 
net ir mažiausios, .iszoykimui 
lemtos, tautelės pradeda spardy- 
t's ir cavistovystės reikalauti. 
Teip antai Prut-ų lietuviai — jų 
skaitlius siekia vos 115422 ga'vų, 
isz kurių tiesas skyrimo pasiunti
nių turi nedaugiau per 25 tuk- 
stanezius žmonių, — dabar sten
giasi savo kandidatus į .vieszpa- 
tystės rodę pastatyti net trijuose 
skyrimo apskrieziuose, būtinai: 
Pilkaln^uos-Rsgainėj, Tilžėj-Pa- 
kalnėnuos ir Klaipėdoj-Szilokar- 
cziamoj. Pastaram laike jie bu
vo į vieszpatystės rodę jau vienę 
saviszkių, ponę Jons Smaldakys 
(suprask Smalakys), isznnkę, bet 
tas tylus dvarponis neuž'lgio pa 
simirė*'. — Suprantama, germa 
nizatoriams toks lietuvių budimas 
nepatinka ir jie stenga s jį gesyti. 
Nėeistebėsime todėl, kad gesyme 
lietuvių judėjimo vokiecziai su 
laiku griebsis tos paczios politi
kos, kaip kad savo lenkiszkose 
provincijose.

Programas Lietuvių De
mokratų Partijos.

(Projektas.)
Saįmet Didžiojoj Lietuvoj ta

po padarytas lietuvių demokratų 
susivažiavimas, ant kurio tarp 
daugelio kitų klausimų buvo ap

* varstomi ir klausimai jų dabar
tinio programo. Kadangi trum
pu laiku szio programo negalima 
buvo pilnai apdirbti,tai atlikimas 
tizio darbo tapo pavesta* purink- 
tiem* žnionėm>>, arba komiajai, 
kuri tai eziędien. atlikus sulyg 
dąotų jai patarmių >uvo darbę, 
(Mteidręsina apskelbti jį visuome
nei su pažymėjimu, juog skelbia
mais programas, kaip tuo tarpu 
lietuvių demokratų partijos dar 
neJŽtvirtintas, pasilieki projek
tu L'etuvių Demokratų Partijos 
programo.

Malonėdami lietuviszkoj rasz- 
liavoje matyti apstingę apevarsty 
mę užkliudytų programo klausi
mų, meldžiame laikraezczius, pa- 
tlipinti szį projektę isztisę.
15. XI. 1902. t Komisija.

I. Miuu Niekiai.
Treczięję kartę padalinus Len 

kų vieszpatyrtę, Lietuva pakliuvo 
į maskolių jungę ir nustojo savo- 
sies valdžios. Lietuvoje tuomet 
laisvi tebuvo bajorai ir kunigai. 
Nora jie bandė kelis sykius nusi 
kratyti azį jun?ę, vienok kadangi 
begindami vien savo reikalus ir 
bejieszkodami tik savo ntudų, ne 
paisė sodieczių likimo ir vertė 
juo* po senovei eiti sunkię bau
džia vę, tai pasikėlus priesz Mas
kolių ma'štam«, sodiecziai nepa
dėjo jiems, ir maisztai tapo nu
ramdyti, o Lietuvę i užtiko da di- 
dės n ė priespauda.

Pagahaua baudžia'a tapo nu
mesta. Sodiecziai įgijo sziek-tiek 
didesnę laisvę, bet ir ant jų, kaip 
ir ant bajorų ir kunigų, kabojo 
ūs patui maskolių politiszkas 
jungi s. Y pacz tas jungas pradė
jo į kerėti lietuviams nuo laiko 
Muravjovo-koriko gadynės, kuo
met lietuviams tapo uždrausta 
epiudn, užginta pirkti žemę ir 
užimtnėti įvairias vietas admini 
atracijoj. Szię maskolių politikę, 
paakirtę Lietuvos isztautėjimui, 
pagalimus pradėjo suprasti kai- 
kurie musų szviesuoliai ir nenu- 
tautusiejie lietuviai sodiecziai. 
Tauta pabudo isz ilgo miego 
Juo tolyn, juo daugiaus pradėjo 
atsirasti užtarėjų lietuvių tautos 
ir apginėjų jos reikalų, pagaliaus 
atsirado užsieninė musų raszliiva.

Bet Lietuvai teb&ant maskolių 
junge, musų tauta negal įgyti 
prideranezių jai tiesų. Szau ka
rnai ir maldavimai susimylėjimo 
priesz valdžię, užsispyrueę suru
sini i musų krasztę, nieko negelb- 
ti; prieš valdžios stiprumę pr s 
eina iszstatyti da stipresnę tautisz- 
kę sumanię lietuviazkę orgamza- 
ciję. Ilgainiui pradėjo Lietuvoj 
atsirasti naujos szviesos žiburėliai. 
Tie žiburėliai, skelbėjai laisvos ir 
nepriklausamor Lietuvos, užszvi- 
to pagaliaus ir surukusiose lietu
vių, vargdienių grįtelėsa po kai
mus ir miestus. ., Liet u va
li et u via m s”, „Lietuva tur 
būt laisva” — szis.iszpradžios ne- 
dręsus, szauksmas pradėjo apimti 
vis didesnes ir didesnes žmonių 
minias. Lietuva yra poLtiszkai ap
mirus, Lietuva nori politiszkai 
atgyti — toks tautos tikslas, to 
visi jos veikianeziųjų partijų pro 
gramai reikalauja. Liisva ir ne 
priklausanti kitoms tiutoms ir 
vieszpatystėms Lietuva — tai to- 
limas's siekis musų Lietuvių De
mokratų Partijos.

Pasiekimui ežio plataus siekio 
yra reikalingas kuoplacziausis 
musų visuomenės ugdimas. Tok
sai ugdimas yra sziandien vai 
džios draudžiamas: viskas pris- 
eina shpczia atlikti; net papras 
tas kulturiszkas darbas, kursai 
paezioj M-iekolijoj kitoms tau 
toms nėra užginamas, lietuviams 
yra uždraustas. Mes juk neturi
me ne tik laisvos spaudos, bet ir 
paprastos cenzūruotos, toliaus 
neturime laisvų sueigų, laisvo 
jaunuomenės mokymo, laisvo iš
pažinimo tikėjimo, žodžiu sakant, 
neturime tų tiesų, kurios kiekvie
noj apszviestoj vieszpatystėj šian
dien yra žmonėms užtikrintos. 
VL'os szioa tiesos, kaip pas mus, 
teip ir v soj Maskobjoj, yra val
džios suvaržytos. Lygiu budu 
prie vieszo vieszpatystės valdymo 
patįs valstiecziai negali nė į isz- 
leidimę naujų įstatymų kiszlis, 
nė daboti jau išleistų įstatymų, 
nė užiminėti vietas paezioj admi

nistracijoj sulyg žmonių hzrinki- 
mo. Viskas galutinai priguli 

i nuo įsiskverbusios po sparnais mas- 
i kolių erelio biurokratijos, aibe, 

tiesiog sakant, nuo caro.
Ne teip turėtų' būti: visuose 

’ įeikaluose vietoje caro arba pri- 
klausanczios jam Saujos urėdų 
viršenybės, privalo įvykti 
paežių žmonių vlrszeny- 
b ė. Toksai vakticczių viršeny
bė* įvykimas tėra galimas tik da
bartiniam biurokrat'nkam aiba 
policijiniam Maskolijos surėdymui 
žuvus. .Sziandien jau ir pati val
džia žino, juog panaikinimo jos 
geidžia kaip ki stsnezios prieš 
ję paežių rusų partijos, te p lygiai 
ir visos gyvenanezio* po Matko- 
lijoa jungu tautos, kurios trokš 
ta išsiimi šuoti iaz po to jungo.

Tai-gi norėdami įgyti .r lietu
viams szitę viršenybę ir užtik
rinti jiems Vaisiu^oliiiszkos lais
vės,mes privalome eiti iszvien 
su kilatancziomis priesz da- 
baitinę valdžię Maskolijos 
partijomis. Minėdama tai L. 
D. P. stengsis solidariszkai lai. 
kytis J u tomis partijomis, kurios 
reikalauja šios politiszaos lais
vės.

Bet išgavimų politiškos lais
vės Lietuvių Demokratų Partijos 
reikalavimai nepasibaigia. Tar
dami „Lietuva-liet uviama” mes 
troa-ztame išgauti musų tautai 
tokię polit.azkę tvarkę, kuriai 
esant lietuviai galėtų patįs save 
valdyti, nepriklausydami sveti- 
miemsiems, o kulturiškas^jų ūgis 
nebūtų trukdomas svetjnsiauczių.

Tai,tegali įvykti tik užgavus 
pilnę Lietuvos autonomiję 
etn ogratiszkose ribose.

Nesigilindama į b> si|noe auto
nomiškos Lietuvos pamatus? L. 
D. P. tuo tarpu laiko per reikaliu- 
giausį daiktę ugdyti musų vmuo, 
menę partijas pakraipoj ir pratin
ti ję prie ginimo savo reikalų nuo 
valdžios ir svetimtauezių, kurie 
trukdytų musų siekių įvykinimę.

Santrauka kaip minėtų aiekių, 
teip irX&ĮAalavimų,tole*niaismul
kiau iszdė^jĮ, ir reiškia savep 
Lietuvių Demokratų Partijom pro- 
gramę, kursai, musų spėkoms 
einant stipryn, tikimės, turės to
bulintis ir plėtotis. Su sziuo pro
gramų jungiasi teipoa-gi ir musų 
taktika, tolesnis! apsvarstoma, 
kuri, kaipo prideranti nuo spėkų 
paczios partijos, joms augant, 
turės tobulintis.

It. Musu reikalavimai.
Kaip Maekolijoj^ teip ir pri- 

klausancaioj jai Lietuvoj, nėra 
nė seimo, nė kito kokio žmonių 
užrinkto susirinkimo, priesz kurį 
mes galėtume perstatyti savo 
reikalavimus/ksip tai yra daroma 
vieszpatystėse, kame yra parla
mentai. Savo reikalavimus mums 
priseina kelti tik pneszMaskolijos 
valdžię, kuri gali juos priimti 
arba atmesti ir net nubausti ui 
pakėlimu tokių reikalavimų. įsa 
prilipimo mes tinome, juog val
džios akyse turi vertybę tik 
tokie reikalavimai, iszpildy- 
mo kurių reikalauja placzios 
žmonių minios ir kurių neps- 
kakinus gali įvykti sukilimas tų 
minių priesz valdžię. Ir musų 
statomieji reikalavimai beveik vi
si tokios rųsziea....

IŠJet tarp jų nemažai yra ir to
kių reikalavimų, atlikimo kurių 
reikalauname nuo paczios musų 
visuomenės arba nuo atskirų jos 
luomų ir {ypatų. Pildymui szių 
reikalavimų, kaipo prispirtina 
spėka, pasilieka viessa musų vi
suomenės nuomonė ir tvirtas per- 
sitikrinimts jų reikalingumo.

Visus statomuosius tuo tarpu 
reikalavimus mes išrandame pa* 
togiausiu padalinti į sekanczius 
penkis skyrius: reikalavimai L 
su’yg musų kalbos užlaikymo, 2. 
sulyg musų jaunuomenės mokini
mo, 3. sulyg žmonių valdymo, 4. 
sulyg parapijų sutvarkinimo ir 5. 
sulyg įvairių luomų musų visuo
menės prilaikymo.

1. Sulyg musu kalbos užlaikymo.

a) Mes reikalaujame leidimo 
lietuviams tiesos sp a u sd i u t i 
Lietuvoje ii et u v i a »-



l"l I ' -J'g
sus kitus iszleidimus 
ant tų paežių tiesų, kaip aziandien 
Maskolijoj yrę spausdinamos ru
siškos knygos ir laikrašcziai. 
Lygiu budu reikalaujame, idant 
pardavinėjimas ir platinimas lie
tuviukų rautų, įsileistų arba ka- 
m e-nors svetur butų atliekamas 
sulyg tiesų, kurios yra užtvirtin
tos dėlei rusiszkos ir kitiy gvelimų 
kalbų.

b) Mes reikalaujame, idant vi
sose v i esat se vietose, .kaip antai: 
ant valdiioa leistų susirinkimų, 

. draugyseaių arba sueigų, skaity 
mų arba praneszimų, toliaus te
atruose arbi koncertuose lietu- 
visaaai kalbai batų leistos 
lygios tiesos, kaip ir

se rinkimuose atiduotų už jį 
sę...

bal-

Laivas nuskędo.
San Francisco, Cal, Atplau

kęs į czia laivas “Alamedo” pra
nešė, kad 30 d. sausio, naktyj, 
matytas buvęs skęstant
tai garlaivis. Manoma, kad tai 
turėjo būti garlaivis “Floren 
ce”, plaukiantis iš Tacuma į Ho- 
nolulu.

koks

4 Gertantiejte laimėjo
Montpeukr, Vt. Vermonto 

valstijoj buvo jau nuo 50 metų 
valdžių uždraustas pardavinėjimas 
gėrimų. Žmonės dabar tę u už- 
draudimę užsimanė panaikinti ir 
30588 balsais prieš 28346 kovę 
laimėjo. Taigi isz to matyti,kad 
žmonių mėgstanezių iszsigerti y- 
ra daugiau negu priešingų gėri
mui. '

=
lio linijos ir visu smarkumu susi* 
mušė su skirstomais tuo tarpu 
kito tavorinio trūkio vagonais. 
Užmueztos likos dvi ypatus: kon
duktorius Mills ir bremznanas 
Cooney. Paleistų neatrado.

. Isz darbo lauko.

nesztas likoe projektas įstatymų, 
reikalaujantis įvesdinimo visose 
kautynėse 8 valandų darbo per 
dienę. <

5 Tusoon, Ariz. Penkiose ta r 
pinycziose rudos smztraikavo vist 
darbininkei reikalaudami padidi
nimo mokesties ui daibę.

c) Visuose valdžios susibieki- 
muoee su Lietuvos krasato žmo
nėmis, kaip tai vahcziuose, gu
duose, ant geležinkelių, garlaivių 
ir t. t. pamatinė kalba privalo 
būti lietuviška;vlsi valdžios 
atsiliepimai, apskelbi
mai, praneszimsi ir kainos į

.žmones turi butilie- 
t u v i s z k i.

d) Visi parasz&i viešose vieto
se, kaip iszkuiszai, gatvių ar kelių 
rodykles, visokie vajižios apekel 
bimai apie turgus, pardavimus, 
pajieszkojimus, apie apsisaugoji- 
mę nuo limpamųjų ligų ir t. t. 
privalo būti gaišinami ir lietuvisz 
koj kalboj. r t

e) Visų vaidilos įstaigų v i r- 
szininkai Lietuvoje 
privalo mokėti lietu
vi s z k a i; nemokautiejie szios 
kalbos Keturi užimti vietų.

Tigras apdraskė.
Syracuse, N. Y. Dresiruotojas 

tvėrių C. A. Reeves, isz Philadel- 
phijos, atėjęs į vietinį žvėrinezių 
įėjo į tigrų klėtkę, Nei?zmanėlia 
žvėris vienog ant sveczio uipuolė 
ir pradėjo jį draskyti. Ant lai
mės ežia pat buvo ir uiveizėtojai 
žvėrioeziaus, kurioms su pagelba 
įkaitintų geležinių sztangų pasi
sekė uipuolikę nuvyti. Reeves 
nuo aplaikytų žaizdų vargiai isz 
liks gyvas. *

NeatMrgiiuio vaisiai.
Columbus, O. Ant uzsigydy- 

mo nuo peis:szaldymo tūlas Ch. 
Fitzgibbon nuėjęs į aptiekę parei
kalavo alkoholiaus, kurio parai- 
neszęs drauge su paczia iszsigėrė. 
Į trumpę laikę abudu pasimirė. 
Pasirodė, kad aptiekorius vieton 
alkoholiaus įdavė jam, per neat- 
eargumę, medspiriczio (methyl 
alkoholiaus), kutiuo iszgerusiejie 
nusinuodijo. -

f) Mes reikalaujame,idant kiek-; 
vienas lietuvis, nors jis suprastų 
svetimus kalba.-, visose Lietuvos 
įsteigese ir spūstelimuose s i viso
kia is virš įlinkas vartotų tik lię- 
tuviszkę kalbę. Visos daromos 
tarp žmoniųį s a n k a 1 b o s, s u-

teip-pat pasiraszymai 
ant dokumentų, pirmiaus lietu- 
viszkai paguldytų, butų atlie
kami lietuviszka’. 
(Žiur. „Musų taktika.”)

g) Visose Lietuvos mokyklose 
turi būti įveslta lietuviszka kalba, 
priverstinai mokoma.

h) Lietuvių bažnycziose turi 
būti vartojama lietuviszka kalba, 
kaipo par^^;nė.

gai privalo mokėti lietuviškai. 
Tam tikslui turi būti įvestas pri
verstinas mokymas lietuviškos 
kalbos Vilniaus ir Seinų katali 
kų seminarijose, kzip tai yra 
Kauno seminarijoje. * , .

Tikri,.Amoniu gertMlejal”.
New Yorz, N.Y. Milijonierius 

Wm. Vanderbilt, atvykę* į vieš
patystės mokesezių departamentę 
pareikalavo, kad jo moKBscziai 
už turtę taptų nuo 500 tukstan 
ežių dolerių sumažinti ant 50 
tųkstaoczių. Lyginai kaip mili
jonierių karalius Pierpont Mor 
gan, p. Vanderbilt paaiszkino, 
kad New Yorke jis už savo tur
tus jokių mokesezių nereikalaujęs 
mokėti. Taigi nuo ko valstija 
renka reikalingus mokeseziut? — 
Nuo darbininkų, vargdienių, ku
rie jokio turto ne tuii....

Nori naųpį valstiją sutverti.
Glendive, Mont. Keliolika 

Montanos ir Sziaurinės Dakotos 
leg slaturų tęnaiių turėjo czia ro
dę mieryje sutvėrimo naujos vai 
stijos, atvedant jai rytinius Mon
tanos ir vakarinius Sziaunnės La
kotos plotus. Tokiu budu iš jų 
pasidarytų nauja valstija, kūnai 
butų duotas vardus Montague. Ji 
užimtų visę ptotę nuo Beit kalnų 
Montanoj iki Missouri upės Sz. 
Dakotc j. Svarbiausiu naujos val
stijos miestu turėtų būti Glendi- 
ve.

N e valia bucaiuotia.
Senatorius Morton isz St. Paul, 

Mino. įneszė į legisliaturę bilių, 
uždraudžianti bu ožiuotis te i p vy
rams kaip ir moterims, o net ir 
sužiedotieinsiems, jeigu ne paro 
dys daktaio paliudyjimo, jog nė 
vienas nė kitas neserga jokia lim
pamus liga. PrasiiengLsiejie 
tam padavadyjimui turės ui kiek 
vienę pasibucziaviuię užmokėti 5 
dol. bausmės.

t argą keuczia.
J ieško to jai aukso spicl nkėse i 

Fux Creek ir Machunk, Alaskoj, 
kenezia didelį vargę. Ž ema be- 
galu šalta ir daugybę sniego pri
vertė, teip kad gyventojams už
kasti visi susiufšimų keliai. Me
nama, kad daug nelaimingų snie
go pušniuose pražudo.

Maras nepaliauja.
Mazatlan, Mex. Vėl kelioli

ka žmonių maru numirė, o ' apie 
250 susirgo. Bakteriologas Dr. 
Gonzales sako, kad epidemija 
lengvai czia nts dues isznaikiuti, 
kadangi samtarbzkcs miesto sin- 
lygos juo niekiausios.

Piktadaryste.
Ruckeord, Ii.l. Nežinomas 

piktadarys atnesręs naktį aina

Waterbury, Conn. Czia 
sustraikavo visi ditbantiejie ant 
strylkarių darbininkai—konduk
toriai ir motormanai. Kompani
jos priėmė skabeuH, kuriuos atrai 
kieriai stengiasi vėl nuvyti. Jų 
apsaugojimui kompanijos užkvie 
tė ginkluotę miliciję, kuriai Įsa
kyta szauti į straikieriua, jeigu 
jie darytų kokį užpuolimę. Ne
žiūrint ant to straikieriai veda 
tmarkię kovę, Užkelia nuo szėnių 
bėgauezius karus, išdaužo langus 
ir aUiszaukė į miesto gyventojus, 
kad tie strytkariais nevažinėtų. 
Žmonės straikieriams simpati
zuoja. Karai vaikazezioja tuszti, 
iszskitisnt milicijos, kuri neva tu
ri pasažierius sausėti.

1 New York. N. Y. 'Czia 
nykšeziai kontrastoriai statymo 
namų, išvedimo kanalų ir kili 
užgyrė sutverti savę organizaciję 
ant apsigynimo nuo darbininkiš
kų organizacijų. Kontruktoriai 
tvirtins, kad jų darbininkai rei- 
kalauję perdaug didelės mokė t:e« 
už darbę, per kę statymas namų 
atsieitas peri brangiai, <> prie to 
jie turį daug keblumų su grai
kais, ant ko teip gi nemažai blė- 
dies paneszę.

5 Philadelphia,Fa. Kalnaka 
šių etraiko aibitracijos komisija 
savo klau-i(iėjimu» liuuiniukų už- 
Imigė. Isz' viso perk laukinė ta 
566 liudininkai, kurių 244 buvo 
hz šalies organizuotų darbinin
kų, prigulinczių į ka'mkasių t»u- 
sivienyjimę, 155 neprigulinezių į 
organizację ir 159 isz tzalies kns- 
lyn ų operatorių. Taigi dabar 
prasidės svarbiausias arbitracijoa 
procesas.

• Montreal, CanaDa. Czionai 
susztraikavo 
konduktoriai

ISZ 
Lietu viszku dirvų
Ibi Torrington, Conn.
Kaip kada ir į musų miestelį į 

siveriia ezviesesnis spindulys, lyg 
per plyšį i į tamsų kslėjimę. 24 
d. sausio vietinė Didžio L et.Kun. 
Algerdo draugystė buvo parengus 
svetainėje,ant viršaus Union The- 
atre,vi<szę susirinkimu su prakal 
boms, deklamacijoms ir dainoms. 
Kalbėtoju buvo kun. V. Ddionis 
ir keturios j runos mergaitės kai
po dekliamstorės ir giesmininkės 
— visi iš VVateibury, Conn. A 
tidarius susirinkimu pirmiausiai

Ibz Waterbnry, Conn-
Linksma yra matyt, kad musų 

broliai lietuviai visur ir prie viso
kių progų pradeda atsiminti apie 
savo svatbiausius tautiškus rei
kalus. Tėmyjsnt į laikraszczius 
ir szeip į gyvenimę, gali nužvelg- 
ti, kad net ant mali ausiu, diau- 
giszkam pasi rslbėjimui parengia
mų susirinkimų atsiranda Įmo
nės, kurie noringai deda sukta 
tai ant kankintinių, tai šelpimui 
beaimokinanezios jaunuomenės. 
Musų taut:ecziai, kaip rodos, pa 
rėjo sųpratiman, kad mes tik su
jungtoms pajiegoms galime ežį tę 
nuveikti, audru tėti ir augšeziau 
pasikelti. Lietuviai, būdami ne- 
tuitngi, iki ssiolaik neįstengė 
leisti savo vaikus į augsztesnius 
mokslus *, jei kurs galėjo leist, lei
do vien į kunigus. Jauni lietu
viai, pamylėję svietiazkę mokalę, 
dėlei savo tėvų n<supratimo tu 
rėjo su jais atsisveikinti ir pasi
duoti vargui, kadangi jie nenorė
jot tėvų geismų pildyti, taigi ku-

taikintų sutvarkyti parapijos rei- nr. 6 Rd.). G*l būtumėm £*16- 
kalus ir vestų jos kuogeriausiat. Į ję ir daugiau aukų surinkti, jeigu 
Duok Dieve, kad tos viltys įsiku-1 ne butų buvę vndkių mums iš 
nytų ir mw aphikytumėm pra izalies darytų užmetinėjimų,nytų ir mes a[ 
kilniausię sau dvas szkę vadovę.

M. M. Mockapetria.
priegtatp niekutis tiesiog pasakė, 
kad jie ir patys ii n f, kur aukas 
nusiųsti, taigi, ne reikalauja jo
kių kolektorių. Laimi gerai,bro
liai, malodėsime pamatyti jūsų 
pagarsintus vardus ir paaukavi-

Ibz Cleveland, 0-
Szisme mieste apsigyvenusių 

lietuvių yra ne mažai, bet gerų ---------- - . -
tautieczių skaitlius ne dideli.; Imus larkrašcziuose- Sulyg u£ 
czia labii daug yrfe sulenkėjusių metinėjimų, buvo vienas svarbas 
.. . . na !._____ _________________ I- a. alnnaa hot nA mM nėtai ai.ir te ringas, bet ne mes užtai at

sakome, nes ne musų tame kaltė. 
Dalykas yra toks. Tūlas S. — 
rodos jau metai atgal — af aigar
ai no savę kolektoriumi ir rinko 
aukas ant kankintinių. Surinko 
jis tokiu budu apie 4 dol i ar i us,

Į bet aukautojai niekur ne matė

visi tramvajų
ir motormonai.

Pagieža
W ilk ES Bark*:, P j 

subatę keliolika kalnakasių uz 
Plymouth ir Larksville įsigėrė 
gerokai karezTamof ir’eidami na
mo pakėlė terp savęs vaidus. Mat 
terp jų radosi vienas kalnakasys, 
tūlas Sobrilovski, kūrę laike kal
nakasių straiko ėjo dirbti. Jis 
tai ir buvo prieiasezią vaidų, ku
rie galiais perėjo į musztynes ir 
Sobriluvski likos uimuszta'. 22 
galvaiudystės dalyvautųjų likos 
suaresztuoti.

Pereitę

mito bombę padėjo namuose f.r Kompanijos bandė paleisti karus 
merio Fr. Gl<tfnerio. Szeimynai sesbsus, liet utrai-
miegant bomba ekspliodavo ir kvietę tokių karų akme-

panaudojant acibsM, liet štrai-

smarkiai namus apdraskė, bet n*n)s užbombardavo ir laužytoju* 
mėžu nemflmišis Alt 
moteris likos sužeista.

nuariu* HUBirinaiinę pirmiausiai j” — r-—j — -e>- —
giesmininkės, prie akompan'ja- nigais tapti; ir per tai nuų pi to 
mento ant piano, padainavo “Su- I0**11®1* matetijaliszkos paszelpcs 
die, kvietkeli tu. brangiausia^*’, gaudavo. Besimokindami 
paskui ėjo dekliamacija: “Drap- prie te p sunkių sanlygų, jaunys- 
gai ir prieteliai”, toliaus vėl dai-jt^je naikino savo aveikatę, ir ne- 
na “Tu Letuva, tu Dauguva” ir VM. nepasiekę savu augštų ir 
dekliamacija “Baudžiava”. Po to v***‘ tėvynei naudingų mierių, ne 
kn. Dilionis laikė kulbę, kuri tę-, v ®nM h P‘rro nužengė į a 
sėsi pusantros valandos. Savo n$ •v**tę. leiuybė, turime j*u 
kalboj jis trumpais žodžiais per- kėlėt j mokytų vyrų, karštai pa
bėgo vi*ę Letuvbs istonję, pri riszventusių ant savo tėvynės ta 
mindama apie Lietuvos galingu- dirbti, bet ir tie neužbaigia 
mę laike viešpatsv mų Gedimi- Į 
no ir Vitauto, iszrodydams
priežastie, dėl kurių Lietuva teip “•*$ gauna užsokesnį, liet už- 
nupuolė, jog šendieu vaitoja po t»l kiek turi nukentėti plėgų nuo 
svetimu jungu, o jo* prakilnesni aavo sanbrolių. Nežiūrint vie 
vyrai likos iszblaszkyti po visas n°g a,,t to, paeidėkavojant misų 
svieto i žalis, o kiti * kalėjimuose m°kslo vyrams, eziędien naujos 
kankinami. 1 
sybę, už jieazkojimę sivo ir savo 
pavergtus tautos t<esų, už plati- 
mmę apšvietimo ir uždrauttų 
lietuviszkų raštų tarp savu bro
lių. Uždaryti kalėjimuose, arba 
išvyti į szaltuj Siberijt s tirus ir 
kitus Maskulijoe užkampius ken- 
czia jie badę, szabį ir žiauriausius 
persekiojimus iez szalies masko
liškų valdžių. Jie laukia, ezau- 
kiasi musų pagelto -—‘kalbėjojis 
toliaus, —- bet mes neatjsucziam 
mvo kankintinių vargo, pasilieka
me kūrusiais ant tzauksmo nelai
mingųjų. — Czia jis ragino susi-

savo kentėjimų : tankiausiai ui 
te i p sunkų darbę nieko aria visai

Ir ui kę?__ L'i te;- lietuviškos knygos kaip isz mai-
»a0byra, skaitydami ja» lietuviai 
pradeda kas ayk geriau susiprasti 
ir apie *avo reikalus rūpintis, ne 
visame vientik ant “Dievo valios** 
atsidėdami. Amerikieczia*. lietu
viai, gyvendami liuusesnėj szalyj, 
turi gereenę progę savę apti- 
azviesti, o prie to ir kitiems savo 
broliampagelbę suteikti. 25 d 
sausio nusirinkę keletas lietuvių 
pas p. Žtmaulauskę į sveczius, 
beaisznekucziuodami ir besilinks
mindami, užsiminė ir apie var- 
gingę į augsztesnius mokslus ei. 
nanezię jaunuomenę, kaipogi ir

lietuvių. Skaitanczių Eetuviszkus 
laikraszczius teipgi ne dsugiau- 
aisi: vieni neskaito dėl to, kad 
tai lietuviški, kiti vėl laiko ant 
skaitymo ne turi, kad ingi mėgsta 
geriau liuosę nuo darbo laikę pra
leisti karezemose prie baro, kur, 
žinoma, įsigėrę kelia muštynes, 
kartais net iki kraujo praliejimui, pagarsintų sava paaukavimų. Lž- 
už kurię vienog turi po kelis dolia klaustas galinus, kodėl nepagar- 
rius užsimokėti.Ne smagios tai vis sina surinktų aukų, rinkė jas ataa- 
naujienos, bet kę padarysi, kad 
te p yra. Tūli lietuviai, teisybė, 
skaito laikraszczius, bet ne lietu
viškus, tik lenkiškus ir, neap- 
ktnczia visų tų lietuvių, kurie 
nori Lietuvai o ne Lenkijai tir- 
nauti. Lz tokių, žinoma, mes
naudos negalime turėti. Kulba j e I rasztį.kad tnt toliaus žmonės ap- 
tarp savęs visada lenkiškai, bet risaugotų tokių, kurie savę kan- 
Dit ve gelbėk, kokia jų ta len- j kintiniais vadina, o y patingai tc- 
kiška kalba, sudarkyta,sukraipy- kių kaip p. 8., kurį degtinė kan- 
ta, ir tokios kalbos savo vaikus kiną. —— Me*, rinkėjai aukų: A. 
mokina. Sunku, isz tikro, žiūrė Staniulis, J. Vaiczebuna* ir M. 
ti į tokius neiszmanėlius, kurie Ambrozevicze visiems . aukavo- 
Savo brangię kalbę po kojų pami- Iriems, kankintinių vaide sudeda- 
ua, o griebiasi lenkiškos, nors 
paversdami jęį biauriaus'ę largo- 
nę. Ant lieUūszkų karezemų lan
gų kitokio paraszo ze rasi, kaip 
tik “polski i littVaki salun”, jei 
ni vidun, girdi žargonę, kuis v e- 
nog jiems iszrodo puikia “pols 
ka” kalba.... Broliai,sus’praski- , 
te nors sykį, pamerkite tę žargo-’ buvo.Baltruvienė — M. Lietuvė; 
nę vartoję patys ir savo vaikus Liudyt* — J. Pupkevrcziutė; Ig- 
mokinę. Neiszsižadėkite ir neri- na<JM __ p Benderius; Ston s — 
gėdinkite būti lietuviais, kalbėki H j^ud^ Magerskis — J. Žu- 
te šxo prigimta kalba, kuri yrt Į kauskš; Araburda<- Fr. Eis-

monta*; Onytė — M. LiukieuJ; 
Klebonas — J. Siirbis; Dudutis 
—- P. Gabrys; Jonas— A. J ūsas; 
Leizeris — J. Szlikas; Berelis — 
A. Žemaitis; Tomka— P. Bujaus* 
kas.- Nežiūrint ant perilgų ir 
kartais nuobodžių dialogų, kokių 
szioj dramoj netrūksta, aktoriai 
mokėjo uz aavo užduoezių i- ji- 
rišti ir mvo rules atliko gerai. 
Žiūrėtojų buvo prisirinkę į ir

daug puikesnė ir meilesnė, negu 
jūsų teip labai pamylėtas žargo
nas, kurs tik jums patiems gėdę 
daro.

Dalbai czia gerai eina ir lietu
viai ne mažai uždirba, gaila tik, 
kad isz to savo uždarbio nė jie 
paty» naudos ne turi, palikdami 
▼iękę karezemese, nė musų tėvynė 
Lietuva, apie kurię jie visai u už
miršau. j

v a 1 s t i e c z i o 
O dabar mes turi-

Sulyg musu jaunuomenes 
mokinimo.

a) Žinodami, juog kiekvienos 
tautos kulturškas ūgis labiausia 
pridera nuo suteikiamojo žmo
nėms apšvietimo, mes norėtume 
įvykinti L:etuvoj tokię tvarkę, 
kad žmonėms butų užtikrinta 
laisvė m o k i n i m o ir bent 
veltas pradinis kiek
vieno 
m o k ė I a s.
me valdžios mokyklas, kulius, 
kaipo paskirtos isztautinimui mu
sų jaunuomenės ir jos apkvailini
mui, dėlei politiškų valdžios už
manymų, pasilieka mums ne tik 
be naudos, bet dažniausiai esti 
pragaištingo* musų tautai. Prie 
szių pastarųjų privalome priskai- 

. tyti cerkvines ir kitas, p o- 
pų prižiūrimas mo 
k y k* 1 a s, į kurias lietu
viams visai nepridera 
leisti savo vaikų. [Su
lyg Vilniaus vyskupo išleisto 
cirkuliaro, 15. vasaiio d.
metais ]

1902

Isz Amerikos
Veidmainio prisimeilavimaM^ 

Ž nomae isznaudotojas darbiniu 
kų,kapitali-taa irsenatorius Murk 
Ha n n a, stropiai pradėjo ruoeztis 
kad sekuncziu<'-e rinkimuose ne 
iezknsti. Reikia užtikrinti sau 

• ne mažai hal-ų, tik ant baltųjų 
vergų neužsitiki, supranta jis.kad 
tie už savo skriaudas gali, jam at
sikeršyti. B.t Mark liauna — 
tai gaiva, jis greit sumanė kaip 

* sau pasigelbėti. Yra dar Z juo- 
' diejie vargai — kodėl jais n e pa si 

naudoti. Ir jis pisidarė geriau 
siu jų prieteliu. Sztai jis valstijos 
rodon padavė įneezimę, kad kiek
vienas buvusių vergų juodveidis, 
neturįs da 50 metų amžiaus, gau

btų pensijos 4 dol. ant mėnesio. 
^Sulaukęs 50 metų turi gaut 100 
d>l. dovanų ir $8 per sijos kas mė- 

, ne si s. Kiekvienas ex-vergas. tu
rintis 60 metų, turi gaut 300 dol. 
dovanų ir 12 dol. pensijos kasmč- 
nesis. — Kokia tai “geradėjystė” 
isz szalies Mark Hannos, o už tai 
jis jokio kito atlyginimo nerei
kalauja, kaip tik kad sekaneziuo

kė, kam jis garrimęa, kad jis 
pats esęs kankint mis! Taigi vy
rai, kurie aukavote savo centus, 
pareikalaukite staeziai, kad p. 8. 
pasiųstų ju*u aukas ten, kur rei
kia. O jei tome padarya,pagarsin- 
kite jo v»rdę ir pravardį per laik-

me szirdingę dėkui.

M. Ambrozevicze.

Ibz Chfcago, Ui
Pirmę dienę vasario szių metų 

viet;nė V. Kudirkc s draugystė da
vė jerstaiymę dramos “Ponas ir 
Mužikui”. Veikianczos ypates

40 Avėju prigėrė.
Bay City, Mich. Perėtos san- 

vaitės ketvergę siautė šiose ap- 
linkėse baisi audra, laike kurios 
praiu'o apie 40 žvėjų. Jie gyve
no mažose, aut ledo pastatytose 
budukėse, kurias audra te<pgi vi
sas iszdraskė ir isznešiojo.

lsznau<lojimax Amoniu.
Philadelphia, Pa. Pennsyl- 

vaniji s geležinkelių kompanija 
pagarsino, kad nuo 1 d. gegužio 
pergabenimas minkštųjų anglių 
į partinius miri-tus bus pakeltas 
ant 10 procentų, o į kitas vietas, 
į rytus nuo Allegheny, ant 7 pro 
cento daugiau. Aprobavus, kiek 
kompanija pergabena anglių pa- 
8 rodo, kad tuo pakėlimu ji per 
metus aplaikys nuo reikalautojų 
anglių, taigi nuo visuomenės, 5 
milijonus doliarų dangiau pelno. 
Kitos geležinkelių kompanijos ža
da tę pat paveikslę sekti.

Rado negi * a.
New Yckk, N Y. Peieitos sa

vaitės ki t vergę Metropolitan 
viesznamyj rado savo kambaryj 
negyvę Clarę Fuller, pagarsėjusię 
pianistę ir mokyU ję muzikos. Iki 
sziol ne sztirtr ,sr ji pati nusižudė, 
ar koks piktadarys ję nudaigo
jo.

Laivai! ntiMkędo.
Plaukiantis su anglimis i->z 

Nevvporl į Bostonę ■ septynstiebis 
laivas “Thotnas Liwson** 
laike ties Vinegard Sund 
do.

nakt'es 
nuskę

ilgai gyveno.
Woodham, Kanadoj, pasimirė 

tūla Mary Ann Mills, susilaukus 
115 metų amžiaus. Gimus ji yra 
Airijoj 18 d. sausio 1788 metuose. 
1857 m. drauge su savo vyru at 
kako į Kanadę ir ežia 4 d. sausio 
szių metų pusimirė. Mažai žmo
nių teip ilgai gyvena.

Omaha, Nebr. Czia pasimirė 
viena įuodveidė moteris, Charity 
Green, susilaukus 103 metų 
iiaus. Du jos sunu gyvena 
cagoj.

urn
ai

Maskuoti užpuolikai.
ThermopolIs, Wto. Apie 30 

mylių nuo czia gauja apsimaska 
vusių vyrų užpuolė ant Wm. 
Minnicb avių kaimenės, sužeidė 
jų savininkę ir apie 300 avių už 
muszė. Kova tarp avių ir galvi
jų augintojų verda czia jau nuo 
seniau, taigi irszis užpuolimas 
turi būt paėjo isz szalies galvijų 
augintojų.

Studentu niaisztai.
Appleton, Wis. Vietinio uni

versiteto studentai pakėlė sumi- 
szimę, prie ko jie nutraukę nuo 
universiteto namų vieliavas su
draskė, du i is kirviais isz k a po jo ir 
uždegę aierę vos neužtroszkino 
keleto uždarytų v enam kambary 
augsztesnio skyriaus savo san
draugų. Dvylika sumišimuose 
dalyvavusių isz universiteto ant 
visados iszvyta-

Gaisrai.
MlLFAUKEE, Wis. 

“Schwhb Starup & Seal Co. 
muose užgimė ugnis, 
naut ekspliodavo didelė bunka 
salietros, kurios gazų prisigėrę 
numirk trys ugnagesiai, tarp jų 
ir galva ugnage»ių draugystės 
Foley.

Chagrin Falls, O. Czia su- 
dėgė Eistern Obio Traction kom
panijos didelės vagonų dirbtuvės 
ir 8 vagonai. Ugnies padsrytę 
blėdį rokuoja ant 100 tukstanezių 
dol.

Firmos 
na- 

Begesi

EvpUoztfoH.
Fort Watne, Ind. Darbavie

tėj firmos Eckart Packing Co. 
ekspliodavo gazų įvads. Eks- 
pliozijos likos keturi daibininkai 
užmuszti ir trys sužeisti.

Nelaimes ant geletinkeliu.
Arti Cloverdale, III. susimu- 

szė du bėganti isz prieszingų pu
sių tavorniai trakiai. Isz buvu
sių ant trukių darbininkų trys li
kos ant vietos užmuszti ir 10 len 
gviau sužeistų.

Vįok$burg, Mirs. Bėgant i ta- 
▼orinis trukia, kuriame radosi ir 
szeszi emigrantai, iszszoko ’*z rė- 
lių ir įpuolė į upę. Visi szeszi 
keliauninkai prigėrė.

Akron.O. Vežant s darbinin
kus trūkis, bėgantis greitumu 40 
mylių per valandę, užbėgo antrė- 
lių Baltimore & Obio ge težink e-

kuutojų siekia 1500 žmonių, ir 
beveik visi miesto gyventojai 
jietųs simpatizuoja.

1 PiTTrBiRu, Pa. McKee- 
spori’o dirbtuvėse “Firth StekHng 
Projectile W<»rks” susztraikavo 
200 darbininkų užtai, kad jiems 
norėta numažinti mokestį ir vers
ta virszaus paskirto laiko dirbti. 
Kompan'ja apreiszkė, kad jei 
darbininkai urnai neaugrį»z prie 
darbui, tai dirbtuvės taps*uždary
to*.

•; Indianafolis, Imd. Savi
ninkai minkštųjų anglių kastynių 
val-t'jose Illinois, Indiana, Ohio 
ir vakarinėj Pennsylvamjoj sutiko 
pakelti kalntkasiams mokestį ant 
12 procento. Kaip girdėt kitų 
kautynių savininkai teipgi tę pat 
žada padalyti. Da^ar tik rodes 
tęsiasi sulyg kitų daibininkų rei
kalavimų.

•[ Lynn, Ma-s. Ibz sustreika
vus ų dešimties vietinių czevery- 
kų diibtuvių daibininkų, ska.t- 
liuje 200, prigulinczių į darbinin
kų organizację Kuights cf Labor, 
daugumas sugi įio pr.e darbo, ki
tų v sai kompanijos atgal nepri
ėmė. Taigi daib įlinkai czia drai
kę pralošė. -

Omaha, Nebr Cz a buvo su- 
eztrnikavę 300 spaustuvių darbi
ninkų, kaip antai literų statyto
jai, maszinistai etc. Po trijų die 
nų straiko spaustuvių savininkai 
sutiko straikierių reikalavimus 
iszpildyti ir tie sugrįžo prie dar
bo.

5 Ccmberland, Md. Savinin
kai minkštųjų anglių kastynių 
apreiszkė, kad jie nuo 1 d. sausio 
visiems kalnakasiams pakels ant 
atsakanezio pre cento mokestį. 
Aplinkinėse kastynėse dirba apie 
20 tukstanezių darbininkų.

1 Amsterdame, Hulandijoj, 
straikas darbininkų, dirbanezių 
prie krovimo ir iškrovimo laivų, 
uis bjigė. Kompanijos sutiko 
ant visų darbininkų reikalavimų.

5 WlLKEėBARRE, Pa. Wyom- 
ing Valley suslraikavo 600 sta
lių ir dailydžių, kadangi kompa
nija atsisakė pakelti jiems mokes
tį ant 50 centų daugiau.

Nckth Vassaboro, Me. Visi 
verpėjai ir audėjai, dirbantiej i 
ezianykšeziam American Wooleu 
Co. fabrike pakėlė straikę, rei
kalaudami padidinimo moke-.ties 
už daibę.

Boise,Idaho. Legislatmon į

------ AL Ja’Juvt -
mėn pakliuvusius brolius, szelpti 
juos pagal iszgalėjimę, aukauti ir 
nuo kitų rinkti aukas ant suszel- 
pimo kankint nių; po to paėmę* 
kepurę patsai perėjo per susirin
kusius kolektuodamas ir surinko 
2 dvi. 81 centę. (Pinigai pa** 
siųsti “Vieny b3»” redakcijon)*.

Ant g. lo kalbėtojas ragino lių; 
tuvius glaustis į vienybę, r utis į 
draugyste*, ypacz raszytis prie 
Susįvienyjimo Lietuvių Amerikoj, 
kadangi tik per vienybę, per t vir
tę eusiorganizavimę mes galės'me 
daugiau ant saito tautos pakėlimo 
nuveikti. Nurodė jis mt kitų 
maželių tautų, kuiios teip jau 
buvo m p jolę, bet j»er susipratr- 
mę, per apszv elimę, per gėrę or- 
ganizaciję jos at;ieškojo savo tie
sta ir pasikėlė ant augszto kultū
ros laipsnio. Tokiu budu ir lie
tuviai, sekdami kitų tautų pave z 
dę, galėtų sudrutėti ir susilyginti 
su augszcziausiai pasikėlusioms 
tautoms. Reikia t k stengtis 
prašalinti isz savo tarpo n esu t - 
kimus, vaidus, liautis persekioję 
vieni kitus dėlei keno pnvatiškų 
persitikrinimų, mokėti godoti 
svetimas nuomones, kaip nurimę, 
kad musų paežių nuomonės butų 
god< jtmos, rūpintis įzy ti a|>zvie- 
tinię patiems ir šviesti pagal isz- 
sigalėjimę savo tUMernius * bio 
liūs, mylėti viens kitę ir gyventi 
juod džiausiame sutikime. Tai 
yra kelias, kuiiuo eidami lietu
viai galės susilaukti šviesesnių 
dienų.

Po prakalboms visos Lv'urios 
dainininkės: Magdė Danisevicziu- 
tė, Npr« Pricevicziutė ir dvi sesu
tės Magdė ir Marė Bendoraiėziu- 
tės padainavo“Lietuva mano mie 
liausią”, paskui deklismuota eiles 
“Jau slaviškos tautos isz m.egų 
pakilo” ir, ant galo, daina: ‘ Op, 
op — Kas ten? Nemunėli.. .. ” 
Iš prakalbų ir dainų su deklia- 
macijoms visi buvo užganėdinti, 
kę liudijo gausus susirinkusių 
rankų plojimsi. v Teisybė, buvo 
keletas ir lokių, kurie laike pra- 
ka'bų ir dainų sukišę nosis tarp 
savęs kuždėjos,bet jų ne daugiau- 
riai atėjo. Už prakalbas kn. Di- 
lioniui ir mergelėms už deklama
cijas ir dainas, kurių su didžiau
siu, pasimėgimu klausėmės, sude
dame szirdi'ngę aeziu. Garbė jums 
jaunos lietuvaitė*, kad mvo pri
gimtoj kalboj mokate tAp dailiai 
pasirodyti, gari ę tebūk ir tėvams, 
kurie mokėjo savo dukreles teip 
patogiai išauginti.

Visų tarnas. .

Viaztalį. Nuo sz tiek tų perėjo į 
darlię ir visi, kiek katras galėjo, 
sudėjo jiems paszel|>ę: moktlaei- 
yitms viso labo $7 85, Visata h ui V “ 
-—$194. (Aukautojų vardai ir 
aukos pagarsinta “Liet.” nr. 6 — 
Rd). ,

Visi aukautojai savo aukas pa
skyrė į “Tėv Myl.Draugystės” iž-

Jonis Ta re i La.

die-

czia-
že-

Isz So Boston. Mas s.
Czi< nai ir vieoj aplinkinėj dar 

bai eina ne tisai blogai, bet iš 
kitur pribuvusiems darbo yra sun 
ku gauti, kadangi ir czianyksz- 
czių darbininkų yra pilnos dirb 
tu vės. Kriauczių darbai tuo tar
pu apsistojo, d «ri>o mažai, dirbj 
tankiau* ai po trir, keturias 
nas ant sanvailės.

Tautiškame supratime 
nykszcziai lietuviai stovi ne
minusiai (ka me jų taa supratimas 
apsireiškiu? — Rd.), bet tarp 
jų randasi ir daug U ktų, kui'c tū
li mažę arba ir Viši nesupranta 
re kalo vienybės tarp lietuvių ir 
kartais mėgsti net savo brolius 
piudyti prūsz viens kitę. Juo 
nesmagiau darosi, kad tarp lokių 
piudytojų randasi dagi d ra ūgy s 
ežių viršininkai, pirm^ėdžiai (ir 
“Vienybės” n r. 4), kurie vietoj 
duoti gražų žmonėms paveiks'ę, 
kviesti juos prie vienybės, e ten 
giasi dar labiau jios padalyti, iš- 
skiis yti. Tebybė, uit prakilnes
nių tokie vienybės aid) tojų dar
bai įtekmės ne turi, bet ant ma
žiau iszmananczių tas gerų vaisių 
išduoti nėgali. Vitnog tikėtu 
reik, kad su laiku ir tas duosis 
patai-yti, tik, broliai, rup'nkimės 
įgyti daugiau supratimo s iVo rei
kalų, mofcinkimės gero ir kitus 
mokinkime, o prie to stengkimės 
rinkti į draugysezių virszininkts 
a psz v kalesnius ir iszmintingus 
vyrus, kurie rūpintus ir apie drau 
iryslės labę ir apie įkvėpimę savo 
broliams augsztesnio supratimo, 
apie suvedimę jų į vienybę ir m 
tikimę.

Lietuviškos sxv. Petro para
pijos reikalai nieku neperrimauiė, 
viskas po senovei, tik eina paska
las, buk neužilgio užims czia kle
bono vietę kn. Ž linskas isz Ply
mouth, Pa. Ir ištikto žmonės 
czia trokszta, kad ne kas kitas,tik 
kun. Ž linskas jų parapiję apimtų, 
kadangi laiko jį už teisingę 
mylimę savo mokytoję, kurs

Ibz (ttrnegie, Fa.
Musų miestelio lietuviai teipgi 

pradeda kilti ir apie musų tau- 
tiszkus reikalus rūpintis. 18 d. 
sausio šv. Antano draugystė lai 
kė susirinkimę. Užbaigus drau
gystės reikalų apšnekėjimę, asz 
iraaiškinau susirinkusiems teipgi 
apie mu>ų kankint nius, apie jų 
vargus, kokiu* kenezia sza tuose 
Si beri jos kraštuose, ma&kolUzkų 
valdžių išvaryti užtai, kad d n r 
Kavos ant musų tautos labo, kad 
norėjo pakelti ję isz miego, n<sz- 
dami jai apszvietimę vieni raszy 
darni, kiti gabendami lietuv sakus 
rasztus hz Prūsų, nežiūrėdami, 
kad už tai ju:8 kalėjimas ir Sibe- 
rija laukia. Taigi mucų šventa 
paie'ga yra rūpintis ne tiktai jau 
apie pakliuvusius į maskolių na 
gus savo brolius, bet ir apie tuos, 
kurie dar k besidariau ji ir kurių 
gy veninio aplink) bės yra labai 
apsunkintos, reikia todėl szelpti 
ir tuos,-idant j etns gyvenimo san- 
lygas palengvinti ir priduoti dau
giau dręsos ir spėkų darbuotis 
ant musu tėvynės Lietuvos gero
vės. Mano žodžiai ne pasiliko 
ant vėjo sak)ti, kadangi kaip be 
matant draugai sumetė, po kiek 
kas gilėjo, iš viso $3 55. Atro- 
kuojaut nuo to 5c. ant paczto 
kasztų, pasiuneziame kankintinių 
komiteto kasieriui 3 dol. 50 cen. 
(Vardai aukautojų žr. “L;et.” ur. 
6— Rd.).

Toliaus gal pasiseks šutveiti 
teipgi ‘ Susi vien) jimo LA” kuo 
pę, bet tuo tarpų mmų šiuos 
norus sunkina menki uždarbiai,y 
pacz dabar žiemę ir darbai czia 
sumaž< jo. D arbams pasigerinus, 
Carnegies lietuviai, be abejonės, 
labiau sukrutės ir neapsileis pit- 
teburgiecziams lietuviams, nors 
ten jų daug daugiau randami apsi
gyvenusių.

A. Sivukaitis, Sekr.

sprendžiant pigai jų garbiu^T*^* 
jimua rankų. Reikia tikėtis, tad 
Kudirkos teatrališka drsugyt-tė 
ir ant toliaus ne miegos. Kaip 
girdėjau, jie pu velyzų žada loš
ti neiinomę dar czia komediję 
“Ve'nias Spę-tuc se”. Asz su
prantu, kad perstatymas teatrų 
turi ne menkę vertę žmonių gy
venime, jie yra ne tik palinksmi
nimui žmonių ir atitraukimui jų 
mielių nors ant valandėlės nuo 
įkiiių katduninių rupesezių, bet 
ir pamokinimui Reikia todėl, 
kad teatraliszki perstatymai, y- 
patingti svaibesnio turinio, paly* 
tinti žmonių gyvenimo, butų juo 
tankiausiai duoti.

M. Lietuvaitė.

[Redakcijos patemtjimas. Be- 
abejonės, teatrališki perstatymai 
turi vertę, reikia tik, kad paten- 
gėjai jų ant b liaus pasirūpintų 
įvesti gensnę laike perstatymo 
tvarkę, būtinai neazinkuoti ir ne
nešioti publikai gėrimų scenai 
atsidarius, uždrausti jti rūkyti, 
ksdangi teip kąip dabar nuo lž 
pakalinių sėdynių per durnus su 
vargu gali eccnę įžiūrėti, uždrau
si vaikszczioti isz vienos vietos į 
kitę ir gaiš ai šnekėtis. Antbu- 
vusių iki sziol Ch cagoje lietuvisz- 
kų perstatymų nė sykį be to ne
apsieita,o tie šinkavimai, balade^ 
jimai nesmagų labai įspūdį darė 
ir ant paežius publikos negali ge* 
rai atsiliepti ]

ir 
pa-

Ibz Newark. N.J.
Per pereitus 1902 metus musų 

miesto lietuviai tautiszkuose dar
buose mažai kuo atsižymėjo. Bet 
pradedant šiuos naujus metus 
užmanėme nors šia maža auka 
prisidėti prie sušelpimo teip bai
siai ant kūno ir dvasios skriau
džiamų musų brolių i»z szalies 
maskoliškų valdžių. Tuo tarpu 
ksnkintiniams siszelpti surinao- 
me $11.34 ir augštesnių mokslų 
besimokinaneziai jaunuomenei 
<1.75. (Aukos pagsrsintos “L'ei”

Reikale aukų kasos.
Jm ketui i metai kaip tarnauj 

kaipo kasierius, priimdamas * 
vesdamas rokųndas surinktų ai 
kų ant kankintinių ir tam pana 
fczių. Rods, yra tai nesunkiauKu 
daibis, bet kad kasmet platinas 
iezleistuvės laikraszczio ir knyg\ 
reikalai, su tuom dauginas ii 
“business" darbai, tad visko neį 
stengiu prider&ncziai apdirbti 
nes ant visko laiko neužtenka 
Todėl malonėuziau, ksd aukauto 
jai virez minėtų aukų ir visi inte 
resuojanl iesi sziuom reikalu ma
lonėtų pa s kilti kitę kasi erių ma
no vieton, o manę nuo to paliuo- 
suoti. Man rodėsi kad 4 metų 
tarnystes vienam žmogui užten
ka, tegul ir kits nors metus ar ki
tus patarnauja tam svarbiam tau
tiškam reikalui.

A. Ohzeivskis.

Isz Frank Alberta,Canada.
Pa« mus darbai angliški stynėae 

eina gerai. Darbę gali gaut koi-



nę sykį, n* darbin nkų ne per* 
daugiausiai ežia dirba. Dirbame 8 
valandas ant dienos ir uždirbame 
po tris doliarius mažiausiai. Lie
tuvių apsivedusių gyvena caia tik 
viena saeimyna, pavienių gi yra 
devyni — tai viaa lietuvių kolio 
nija. Oras caia tankiai mainosi, 
kartais nupuola sniegas, bet di
deli vijai veik via; snieg; nupūs
to. Aplinkinė yra kalnui ta ir 
kalnai labai dideli.

J. Kuaakevicae.

Isz Minemllle, Pa.
Skaitydami laikraszcaiua, ran

dame caielas litanijas pagarsintų 
isa kitų miestų lietuvių vardų au
kavusių ant kankintinių ir kitų 
tautos reikalų. Taigi ir mes ne
norėdami toli užpakaly kitų savo 
brolių pasilikti, 31 d. sausio susi 
tarėme pereiti per keletu lietuviai- 
kų namų ir paklabinti į szirdis 
save tautieczių prie šukavimo. 
Musų darbas nenuėjo ant niekų; 
nuo geros valios tautieczių surin
kome $9 05, kuriuos pasiuntėme 
kankintinių komiteto kasieriui. 
{Aukos pagadintos • “Lietuvos” 
nr. 6. — Kd.). Visiems aukauto
jams iaztariame szirding; aeziu. ' 
Aukų rinkėjai: J. Jasuleviczius,'

Petras Draskiais.

| Sekantį imame isz vieno ru- —- Ant susikryžiavimo Went* savo aukomis mums ant pagelbės,
siazko laikraszczio. Trumpa tai worth ir Archer avė. pereitos san- padėkite mums iszmokėti užtrauk- 
scena, bet ji geriausiai charakte- raitės ketvergę susimuszė du tram- t; skol;, kaipogi užbaigti pradėt;
rituoja varguolių gyvenim;. De
dasi tai Rusijos mieste Ivanovo - 
Voznesensk. — Ssalta. Užeina 
naktis. Bėdniokai, gal vis; dien 
nevalgę, be jokios prieglaudos 
< timpa ant ulyczios, dreba nuo 
szalczio. Vienas ji], pasitikęs po
licijos tarn;, prasto, kad jį į a* 
resztantų kambarį pasodintu

— Kavaleri, — drebėdamas 
nuo szalczio meldžia vargszas, — 
pavelykite man areeztantų kam
baryj pernakvuti.r .

— Ne gab....
— Kavalieril... pavelyk it....
— Areazlantų kambarys ne 

pirtis.... Pii tyj ssildy kis.... 
Aree-ztantų kambarin tik už pra
sikaltimus sodina....

— Kavalieril... Ase tamist; 
iszkolioeiu, pakeiksiu....

— Ka-a?! II
— Ne piktuoju, tik teip sau... 

kad pasiszildyti... nors naktelę a- 
resztantų kambaryje perbūti...,.

— Pastot v o n !..

vaju, prie ko vienas paeažierius 
likos sunkiai sužeistas.

— Ant prietniesezio Morton 
Grove trūkis suvažinėjo tavorų 
iszvažiotoj; Erneet; Schmidt.

Nauji rasztai.
Vitnuszirnas caro Aleksandro II 
Biblioteka Suslv. L. L.), parasze 

.fonas Gražys. Kaaztals Susivie- 
nyjitno Lietuviu Laisvamaniu. 
Spauda Lietuvos, Cblraco, 111. 
1903. PsL'38.

Knygutėj apraszytas ežia ne 
patsai aklas uimuszimo caro A- 
leksandroll, bet kilimas revoliu- 
ciji-zko judėjimo Maskolijoj. jo 
tesiplatinimas ir gerėjimas y vairių 
savo iszsiplėtojime fazių. Kny
gutė paraižyta lengva-, supranta- 

smj kalia ir ne be naudos butų j; 
perskaityti kiekvienam, uorin- 
cziam turėti arteanį ąpsipažinim; 
su revoliucijonterių darbais Mas- 
kolijoj, su įmonėms, kurie vardan 
idėjos, vardan iszliuosavimo žmo
nių isz žiauriausio prispaudimo, 
vardan žmonių gerovės paszven 
caia visk;, iszsižada v šokių gy
venimo smagumu ir aukauja savo 
.gyvastį. Gimę palociuose tur 
tingų tėvų vaikai susidūrę su gy
venimu, randa jame daug netei
sybių: iez vienos pusės mato di- 
džisusius turtus, galybę, vissga- 
linczi; valdžia pale:stuvaujanczių 
didžiūnu, kurių perdėtiniu yra 
patsai c iras, isz antros pusės ma 
to varguose paskędusi; didžiausi; 
draugijos dalį — kaimieczius, 
darbininkus, kurie alinami, isz 
naudojami ir ' bjauriausiam pri
spaudime isz szaiies savo beszir- 
džiu valdonų laikomi kencz a gi
liausi; skurdę ir krenta po sunke
nybių naszta. Ir sztsi tie jauni- 
kaieziai — jų tik saujelė— užsi 
degę apmauda, apleidžia tėvus, 
turtus ir linksmybes ir apreiazkia 
žmonių prispaudėjams kovę, — 
kov;, isz kurios jie nori iszeiti ar
ba pergalėtojais,arba žu,ti joj. Ne
lygi tai kova karsz.tuoKų saujalės 
prieez geležines carizmo dienas, 
bet jie tiki į teisybės pergalėjus; 
ir kovoja. Krenta jie viens po 
kitam, bet ir savo priorams skau
džias žaizdas užduoda: krenta 
vienas,krenta kitas ramtis carizmo, 
ant galo žūva ir patsai caras

■ Toks tai maž-daug knygutės 
turinys. Nesmagu tik, kad lietu- 
Viszki raszytojai visada mėgsta 
svetini; darb; apgarsinti savu, o 
riginabszku. T; padarė ir p. 
Gražys. Visa ta knygutė, su ne
žymiu iszskyr mu, yra vertimu 
rusiszkos knygelės “Podpolnaja 
Rossija”, paraszytos vieno isz pra
kilniausių rusiszkų revoliucijonie 
rių Kravczinskio, s«vo regztuose 
vartojusio pseudonim; Sergij 
S'.epniak. Nesuprantamas iąztik- 
ro dalykas, kodėl musų rasztinin- 
kai teip taokui mėgsta svetimus 
veikalus savintis, svetmoms 
plunksnoms puo.-ztis.

| “Standard Oil" kompanijos 
agentai nuvyko į Galioję bu mie 
rių nupirkti visus vietinius naftos 
szaltinius. Siūlo jie už visus to
kius szaltinius 10 milijonų dolia- 
rų-

| Dėlei tūlų valdžiom studen
tams neprilankių padavsdyjmų, 
Neapolio (Italijoj) univera tete į- 
vyko didel'8 studentų maisztas. 
Sumiszimuose tūli profesoriai li
kos apkulti, universiteto langai 
iszdaužyti, baldai sulaužyti ir 
iszgabenti laukan, kuriuos paskui 
sukrovę į laužus sudegino. į su- 
milžimų viet; likos pasiųsta ka
riauna, apie k; dasižinoję studen
tai pirm jos pribuvimo iszeiskirs 
tė. Universitetai tapo uidary-

J Daugelyje vietų Vokiet'joa 
valdžia buvo įt tieka prie pacztų 
automobilius siuntiniams išve
žioti. Pasirodė vienog, kad da
bartiniai automobiliai tame daly
ke vjsai ne praktiszki, kadangi 
tankiai genda ir reikia.juoe nesy- 
kį arkliais ant stacijt s gal>enti. 
Taigi paczto užveizdoa atsiezaukė 
į vaidins, kad arba automobiliai 
butų pagerinti, arba juos visai 
prie pacztų panaikintu

| Isz Kijevo pranešta, kad 
pietinėj Maskolijof tapo susekta 
plati ir dneziai suorganizuota 
revoliucijonierių draugystė, ku
rios mieiiu yra kova su carizmu ir 
kapitalizmu. Į t; draugystė 
priguli daugybė darbininkų. Į 
tris labiausiai pramoningus apa- 
kriezius paszaukta likos kariauna 
ir apskelbtas apgulimo stovis.

| Bankierius Mucare^co, Buka
rešte, buvęs vitszininku Rumuni
jos iždo ministerijoj, papildė pat- 
žudystę, kadangi valdžios susekė 
daugybę jo pridarytų szelmysczių 
ir rengėsi patraukti po sudu.

j Vokiszkame parlamente so
cialistų partijos pasiuntinys Al- 
fred Agster norėjo papildyti pat 
žudystę. Jis szovė į savę isz re
volverio, bet ne užsiszovė,tik len 
gvai susižeidė. • f

| Ibz Londono pranesza, kad 
į Duraborg RifT uolas susimuszęs 
koks tai didelis,kaip rodosi fran- 
euzi-zkas laivas Van Stabel. Ant 
laivo rados apie 30 žmonių, kurie 
tur būt visi prigėrė.

|| Isz Japonijos prane za apie 
baisi; nela mę. Tulore angliakas- 
tynėse 27 d- sausio įvyko gazų 
ekspliozija, kuri 64 kalnakasius 
užmuszė.

Vietines Žinios, n

Kazakiszklal, Trakiu pav., 
. Vilniaus gub.

(Ataissaukimas).
Paminėjus Kernavę ir Trakius 

turi sukilti lietuvių szirdyje daug 
brangių atminimų, nes Kernavoje 
gyveno kitkart pagoniškos Lie 
tuvos augszcziausis kunigas, Tra
kiai gi buvo garsingojo Gedimino 
sostapile. Tų mieatų apykaimėse 
ūžė ir traszkėjo milžin'azki ęžuo- 
lo miszkai, o ant pilkalnių tvas
kėjo szvenia ugnis.

Pasibaigus Lietuvoje auksavei- 
džio pagoniszko Dievo Perkūno 
galingam viešpatavimui, teip 
rūpestingai augszcziausio kunigo 
Knve-Krivaicziopr>žiurima šven
ta ugnis žinyežioje pradeda gesti; 
knkszczion szko tikėjimo auszrinė 
praszvaista rodo neužilgo jau už
tekėsiu! Kristaus mokJo saulei, 
kuri įkaitins lietuvių szirdis. Prie 
dvasiezko tame laike L'e uvos 
atsigimimo ir krikticzioniszko 
jos Išauklėjimo nemažai priside 
da senas dominikonių kliosztorius 
Paparcziuo<e ir bažnyeįia Kaza- 
kiszkiuose.

Kazak’szkių bažnycziojc isz 
senovės užsiliko,, ir dabar užsi
laiko, stebuklais pagarsėjęs sena-1 
Įiaveiks’as szveneziausioe Panos 
Marijos, po kur os priegloba L e 
tuvis žmonės užaugo irausilvirti 
no szv. Vifszpatiev Kiijaus tikė
jime.

Pagairzinus 63 metuose gar 
sing; kliosztorių Paparcziuoee, jo 
81ija, Kazakiszkių bsžnycsia, pv| 
sihko našlaitė. Nebtekuu moti 
nos ir globėjos, pradėjo ilgainiui 
irti ir pu-tauti. Pamatai, nepa
remti savame laike, buvo priežas
timi, jog su hiku suaižųoir supjy- 
szinėjo bažnyczios skliautai ir sie
nos, apipuvo gegnės ir langų rė
mai, sutrūnėjo gontų stogas, o 
vanduo tekėdamas sienomis isz 
lauko ir vidaus pusės nugriaužė 
tinkę, varvėdamas gi ant alto- 
tiaus, klaus nyciių ir klupku ga
dino tune ir pūdė; plytų grindos 
per tatai iazrusėjo ir labai duobė
tos pasidarė.

Ir šitai toje teip sunykusioje 
bažnyežioje nuo trijų szimtų me
tų užsilaiko stebuklingas paveik
slas Panelės šveneziausios, gar
binamas Lietuvoje teippat ka p 
ir kiti tos paezios Dievo Motinos 
stebuklingi paveikslai Auszros 
Vartuose ir Trakiuose. Kaip 
žinoma, dievobaimingi lietuviai 
kas pavasaris didžiais būriais lan 
ko tas vietrs, pradėdami nuo teip 
vadinamo „stebuklingo akmenio”, 
kurs nuo neatmenamų laikų guli 
ežia netoli nuo Kernavo* Gurskių 
dvare, Milkiszkiais vadinamame, 
ir ant kurio, pagal žmonių papa
sakojimo, yra į-paustos pėdos szy. 
P. Marijos; iszczii dievobaimin
gi keleiviai vyksta į-Kazakiezkius, 
kad pagarbinti ten Dievo Gimdy
to]? Pr*e stebuklais pagarsėjusio 
jos paveikslo, paskui keliauja prie 
Auszros Vartų, o baig a sivo tę 
kelionę spvaiksacziojimu V. Jė
zaus kruvinų kelių Kdvarijoje.

Ilgai žiurėjoszio kraszto netur 
tingi žmonelės su skausmu szir- 
dies ant apgriuvusios ir sunyku 
sios savo senobinės bažnyezics 
Kazakiszkiuose. Sumesti gi rei 
kaiaujam; jos sutvirt nimui ir at
naujinimui kaszt; neiszueszė jų 
iszgalės.

Bet ar galima buvo be gailės 
ežio ir sudėjus rankas žiūrėti į 
nykstanezi; teip ezv. vieię, kur 
užsilaiko teip Lietuvoje gaibina
mas Dievo Gimdytojos paveiks
las? Užtaigi paskirtas į klebo-

Kazakiszkių bažnyczioa atbuda- 
vojim; ir jos papuoazimę. 'Die
vas Jums už tai szimteriopai žt 
mokės, o ezveoez. P. Marija, pa
judinta berastomis maldomis dė
kingų Lie'uvoc vaikų, bus visa
dos Jūsų užtarytoja ir apgynėja.

Nužemintai praszome siųsti sa
vo aukas adresuojant jas į atbu- 
davojimo komitet; K*zaki»zkių 
bažnyczioa: Komitet po remontu 
Koaaki-askago kosteli,Poczt. otd. 
Evje,gub. Vilna.
Klebonas Kazakiszkių bažnyezics 
Szv. Teologijos Magistras kng. 
Jonas Bobkevicai*.

Lawrence, Mmn.
Bsluoml pranesza m e visiems lietu-, 

vlams. aad nusipirkome bažnyczla labai 
gražioje vietojo ant Brathvrard terp Bro- 
adway Ir Frėnklln ui. ir ant 15d. Kovo 
turėsimo jos paszvontinima. Biuncsia- 
meszlrdinga aeziu visiems kolektoriams 
kurie mums pagelbėjo auku rinkime aut 
uiodiovnamio ir tiems visiems kurie 
aukavo, Ir visus užpraszome ant paszven- 
tinimo musu bažnyczios ant 15d. Kovo, 
1003m. Parap. Komitetas.

Isz visur.
ii Į San Francisco atplaukęs isz 

saly Tututi laivas M ori po sa pra 
nesza apie baisi; nelaimę įvyku
si; p elinė] dalyj Didžiojo oceano. 
13 d:en; šaudo ant Draugystės 
salų ir viso Tuamotu archipelago 
siautė baisi viesulą, kurioj pražu 
vo apie 1000 žmonių. Viesulą 
aplankė 80 salų. Ant salų Hao, 
Hikuera ir Mikoau, ant kurių gy
vena viso 1800 žmonių, suskaity
ta 800 žrsonių tai užmusztų, tai 
prigirdytų. Tarp lavonų r-sta 8 
balt vedliai. Daugumas salų ky- 
szo vos 20 pėdų i-z vandens ir 
užplaukus vilnims žmonės stengė- 
si'iezsigelbėti lipdami į palmas, 
ir kas spėjo į tvirtesnes isz jų 
įlipti,tas szeip te i p iszliko gyvas. 
Salos tos priguli Francuzijai

— { ežia atvyko isz Bufl’alo ka- 
talikiezkas kunigas Dr. Antanas 
Heiter, pasiųstas arcivyskupo 
Quingley naikinti socializm;. Jo 
socializmui mest; pinziinsitę pa
kėlė vokiszko sočiaiistiszko laik
raszczio “Arbeiter Ztg” redakto
rius Rudolfas Grossmann. Dvi
kova tarp jų bus ant temos “So 
c’alizmas ar Tikėjimas.”

— Ant susikryžiavimo 40 uly
czios ir VVallace pereit; pėtnyczįa 
trūkis suvažinėjo 16 metų Edvar- 
d; Drew. Metai atgal lyg ai ant 
tos paezios vietos ir tokių jau In
du likos suvažinėtas to vaikino 
tėvas. Nelaiminga vieta.

— Statmt naujus namus ant 
N. Paul na ui. nuo treczio augsz 
to nupuolė žemyn kontraktorius 
Stanislovas Tamasiev'cz. Nuga* 
benta jį į szv. Marijos szpitolę, 
bet nuo sunkaus susikulimo var 
giai iszlits gyvas.

nūs tos btžnyczioe, | eriengę« 20 
sausio 1902 metuose pirm; kari; 
slengsnį to senobinio Dievo namo, 
susipratau ei;s psszauktrs j; at
būdavo! i ir atnaujinti. Dėlto gi 
nieko nelaukdamas kibau prie 
darbo ir, Dievui padedant,, nu 
veikiau t; szvent; darbę. .

Dabar Kazakiszkių bažoyczia 
reikalingosiose vietcse'sz virszaus 
ir vidaus nuo stogo iki pamatams 
jau pataisyta ir atnaujinta, bet at
likdamas be jokiofondo teip kasz- 
taun; darb; ir menk; tegaudamas 
paszelp; nuo beturezių tos filiji- 
nės bažnyczios parapijonų, apgy
venančių mažai derlingus smil
tyno žemės plotus, turėjau, su ži
nia komiteto, užtraukti skolę,ku
ri; reikia greitai iszmokėti; prie
taro, nerokuojant jau padiibto 
darbo, yra dar daug dalykų lau- 
kianezių neatbūtinai užbaigimo.

Garbingi vieutaueziai, mylėto- 
sjai musų tėvynės Lietuvos seno 
trinių liekanų! pasiskubinkite su

Redakcijom atsakymai/;
p. Lizrtvos Skaityt- jul—1) 

Tam stos klausimę sulyg žmogaus 
paaiszkina tirpęs atsakantis skirs
nelis GamUs istonjoj “Lietuvos” 
nr. 5.-2) Lenkai pi įklauso prie 
slavu tautiszkoe szeimynoe. 
Krikszt; jie priėmė apie 980 m. 
viešpataujant Lenkijoj Meczisla- 
vui Į. (962—992).

p. Bažnytinili,Anboma, Conn. 
Korespondentai turi visada prisi
laikyti gryni* teisybės, nurodyti 
faktuc Prisiusią koresponden
cija visai papruszina tam, kas Ta- 
mi»Us buvo pirmiau po kitu p*ęu 
donymu įaszyta ir, negana to, 
Tamista užsimanai pats su savim 
karauti. Tai negerai. Tokie 
korespondentų darbai yra labai 
peiktini, j e yra paremti ant erzi
nimo žmonių. Tbkiame atsitiki
me paprastai redakcijos pana- 
szien a korės] ondent tnii iavo 
laikraštyje viet; atsako ant vi- 
s dos; t; ir mes turine padary
ti.

PaJieNzkolimaf.
Pajiesakau Antano Barvilo, ir Martino 

Ridiko,abu Kauno gub; gyveno Anglijoj, 
paskui atvažiavo Amerikon. Jie palys 
ar kas kitas teiksis duoti žino .int adreso: 

Juos. Bastakls,
1124 8. FrontBt.. Philadelphla, Pa.
Pajleszkau Antano Karczausko,Kauno 

gub., Raseinių pav., Eržvllkos v oi., kel
mo Pavidaioziu. , Jis pats ar kas kitas 
telktis duoti žine ant adreso;

Kazimieras Aktam i tauškia, 
Broad head.Colo.

Kas kur užtemys Antana Kova, isz 
Kauno gub.,Bkavdos vol.,Kl viliu kaimo, 
teiksis man duot žine, o gaus 115.00 na- 
grados. Jis yra 5 pėdu ir 3 coliu augia- 
tas, issdžiuvoe, plati kakta, geltoni plo
ni ūsai, vienos akies virssutinis bl akstie- 
nas iszkiniai, žiuri isz paniūru. Duokite 
žino ant adreso:

Ix»on Davgin, 
1525 N. Hancock St., Philadelphla, Pa.

(»-D
Pajleszkau Kazimiero Galinio, Kauno 

gub , Bziauliu pav.. kaimo Zubaicziu.Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žino ant 
adreso: Jonas Grabauckaa,

83;W. 15 thSt., Chieago, Iii.
Pajleszkau Selvestro Lo|«ao Kauno 

gub. Raseinių pa v., Kaltinėnų parap. Jis 
pats ar Jlas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: - John Smith,

3011 PriceSt., Scranlou, Pa. -

Draugysczia Reikalai
Chtcago. Or-te Si. Petru ir l*n«lloaai 

»*io v»<> oaelotumki.no iki II OOinaloji. 
mu mokesti naujai instojaotiemi į Or te 
sanarums Dr-ies milingai yra laikomi, 
paskutinėje nedėlioja kiekvieno mene
sio. 2 vai. po pielu. Apveisdoa Ihevo pa
rapijos ssieje. kerte l&lr tn!on uiycsia. > 
Todėl norinti instuli in M. Petru ir Po
vilo Dr-lfc teiksis ateiti ant milingo ir 
bus nonai priimti. Pasiskubinkite pa- 
sol pigus i natoj imas Komitetas.

(»-J)
ANGLYS DYKAI! Jeigu nori gau

ti dykai ssmotuka kietos anglies, kuriu 
ne ui pinigus dabar negali gauti, tai ne- 
pamirssk ateiti ant 0 didelio baliaus, pa
rengto Jaunu Amerikos Lietuviu Pasi
linksminimo K H ubo. nedelioj. 15 d va
sario, likti. Freiheit Turner saloje 3417- 
21 8 Ilalstod si Prasidės 1-ta vai. po 
pietų Musika pirm-u k ilsaus po direkci- 
a pagarsėjusio profesoriaus r r Kiofer. 

iniengaS5c y palai. Bus tai vienas tas 
dailiausiu ir linksmiaulaiu lietuvisska 
bailu pnou uigavenes Kuinas bus sair- 
dingai ori imtas ir ras sau iinkimeem va- 
kara negu kur kitur. Pag u <Klotas balius 
dol paguodotu Įmonių Visus m i rd ingai 
uipraasome Komitecaa

Piknlnkaa.
Chieago. Drate Dovido Karai, turės 

antra molini pikninka nedelioj. 14 d. 
birielio.liesaigs Grove. Kivoraide. III. 
Daria yra parengta nauja salo dėl šio
kiu.- kurioj randasi eedinludel 3u00 sve- 
esiu taigi atsitikus lietui ar vAjui tai 
kiekvienas ras pastoge, taipgi iss sasliu 
yra uileipiiamos duris laike vajo ar lie
taus Darias padidintas, naujos supi- 
ues. puiki salo ir daug kitokiu intaisy- 
mudeizobovu. - Todėl prassomo kilu 
draugyscuų ne dzryt* dienoj pjkain- 
ku k«d neuikenktumem vieni kitiems.

,'(13—2) Dr te D. K. Komitetas.
Pirmas Balina.

MioersviJIe. Pa. ‘ TeAlraiistka Dr-te 
Aleksandro tiuiuciio” turės savo balių 
panodelyj, 18 vasario ant sales **V.M. W. 
of A ’’ Meilingai užpraszo lietuvius ir 
lietuvaites, vielinius it iss aplinkiniu 
miestoUu atsilankyti. Jei bus pelno,tai 
pinigai bus apversti ant tautissku reika
lu. J. Kamansuckas, Dr tes Sekr.

Antras rūtinis baitus.
Chieago. Dr.to 8sv. Antano iss Psdvoe. 

turės save antra rožini balių nedelioj, 22 
Vssario,l9u3,Fr< ih'-it Turner s«ale|e.3417 
S. Halsted 8t., terp 34-tot ir 35-tos ui. 
Prasidės 4 vai. vakare.Inžcnga 25c. pora*. 
Bus tai gražiausias, didžiausias ir pa
skutinis balius priesx užgavėnes. Ant ba
liaus bus dalinka gražios rožes už dyka, 
kiekvienam alsilankancziatn svectiuiar 
vieaznial Todėl visus lietuvius ir lietu
vei les užpraszome atsilankyti irpasillnks 
minti, nes muxyke bus labai graži, ko
kios dar lietuviai ne girdėjote.

Dr ste Szv. Antano.

Pajleszkau savo dedas, Antano Sienai - ! 
ežio. Suvalkų gub , Vladlaiavavo pav., 
kaimo Skaisgiriu. Jis pats ar kaa kitas 
teiksis duoti line ant adreso

Augustas Rudaitis, 
50UOhioave . E St. Louis^ 11L j

Pajieezkau Jono VHaiszio, tea kaimu į 
Nausedžiu ir Jokūbo'Ruplėno, isz mies
telio Biržių, abu Kauno gub , Panevėžio 
|«v. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adresu

Mike Jakubens,
505 [.oram Si., Čia vėl and, Ohlo

Pa j ir sakau ««vo pusbroliu. Petro ir A- 
loksaudro, Kaunu gub , Sziauliu pav., 
kaim<> Naujikų. Jie petys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adresu:.

Florijonas. Vincza.
357 Evans av«- . McKeesport, Pa

Pajieezkau Franctszkaus Gtacao. Kau
no gub., Raseinių pav., Netnakszhi pa
rap. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži
ne ant adreso:

Ant. sluszinskia.
Fisk Si . Chieago, Iii

Pigiai ant pardavimo geras aahunaa, 
geroje vietoje prie dideliu fabriku, bis- 
aisnu<> seniai Uždirbtas Parsiduoda isž
priežasties pert nerio m yrio. Aisiezaukile 
ponr 1348 W. |3-th St., Chieago. 111 

t»-n
Pajleszkau savo szvogeno. Jono Šlapa

lo, Kaunogub . Raseinių pav, kaimo 
Bebirviu Jis pala ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Dom Macu ui ta,
IIK Blue Island avė , Chieago III.
Pajiesskau Jono Hungailot; Kauno 

gub., Raseinių pav., kaimo Kliukiu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis dudii žine snl 
adreso: > Jor Joga.

Boz 44. Pawnee. Iii.

Naujas. Žodynas.
Žodynas batu v iszkos Ir angliszkoa kal

bu. sutaisytas Antano Lalio.CMcagu.IU., 
1802, turintis puslapiu 3JO: dabar yra 
gatavas Yra Ui pirmoji dalia li^tuvisz- 
kai-angliszko žodyno, kuri tai di
džiausia- ir geriausia knyga isz 
visu sulyg azlol Užleistu lietuviu- 
kai-angliuku žodynu. Rasite jame visus 
lietuviukus žodžius iszguldytus anglin- 
koje kalboje Ir 'kiekvienu žodis pa
ženklintu kuraivoms literoms prie ko
kio jie gramatikos skyriaus priguli. Da
bar jau nebua važgo Iszaimokinti gerai 
angliukai kalbėti, kadangi turite kny
ga; kurioje surinkti, visi lletnviszki žo
džiai Ir iszguldyti anglUzkoje kalboje. 
Tik tu nemokės angliszkos kalbos kas 
tingės mokintiesi, arba pasirailes 83 ant 
nusipirkimo uioa knygos. Knyga turi 
forivKla dideses musu Geografijos. Kie- 
tuose. g reisus mėlyno audimo apderuose, 
ant nugaros iszspaustassidabnnemis li- 
tarumis jos titulu. Preke.........  .83.00

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendorius spaudiniu Peterburge.. 15c 
Naujausiu ir geriausiu kalendorius 

su daug geru pamokinimu spaudiniu 
Tilžėje............. .........  i.............25c

GAMTOS ISTORIJA
PĘ0F. POVILO BERTO,

verte l>-ru Bacevlcsia.I. GYVULIAI.
Ūdra (pv. 58), kitan ii* 

gakunis Butvėrirnaa, maiti- 
naBi daugiaųaiai žuvimis, 
kurių Jis drugybę išgaudo 
upeae ir užtvankoje.

16. Edcntatai. E<ten-

Pv. 64. Apatinis arklio žan
du. A. prytakiniai dantys;

B, krūminiai.

g •
Pv. 65 Arklys turi tik 

vien;piritą, kurs užsibaigta 
nagu, padarantis tokiu bu 

du kanopą
ėdžių neturi jokiom vertėj, o mena ėdžių dan
tys yra smailuB ir aėtrus, arklių dantys turi 
vitni plokštų pavirftį ir jie niekam kitam ne
tinka, kaip tik trinimui ar malimui grudų ar 
žolės, kuria jie ir maitinasi.

Chieago. Dr-te Dro V. Kudirkos losi 
teatra “Velnea SpaiiatuoM *, 28 Balan
džio, antroj po welyku nedelioj, Fraiheit 
Turner aaleje, 3417 B. Halated 8t. Todėl 
meldžia visu kitu kad toje dienoje neda
rytu balių ne teatrp,idant vieni kitiems 
nekentum«-m. Komitetai.

Shenandoah, Pa. 23 Susi v. L. A. Kuo
pa turės savo pirma bailu panedelyj. 23 
vasario. Robinaano aaleje. Shenandoah. 
Pa.Inženga vyrama 25c. moterims Ir mer
ginom* dykai. Viauslietuvius ir lietuvei- 
tea kvieczia akaillingai susirinkti.

Kam i tetas.

Parapijos Balius.
Baltimore, Md. Visu Ssventu Nepri- 

gulminga parapija turės savo trecaia pus
metini, baltu panedelyf, 23 Vasario, Na
tional Ravarian svetainėje, ant 8. Frede- 
r*k ui. Prasidės 7 vai. vakare. Visus 
lietuvius ir lietuvaites kvieczia kuoakait 
llngiausiai susirinkti.

Juozapas Geležei?, parap. sekr.

Brockton.Mass. Llet.sz Roko parapija 
turės savo balių subatoj, 21 vasario,Maie 
jo po nr. 757N Mamst., Montolio,Maso. 
Ant baliaus grajis užrubežinis Beuas, 
sveczlai turės geras sėdynės. Inženga vy
rams 35c., moterims Ir merginoms 15c. 
Pelnas isz ballauseis ant naudos parapi
jos Visusliotuvlus Ir lietuvaites širdingai 
užkvieczia atsilankyti Ir pasilinksminti 
priesz užgav enes,nes paskui užstos 7 ne
dėlios pasnlko. Komitetas.

Monu Knyga.
Dabar iMtejo isz spaudos nauja monu 

knyga po vardu: Pulaptys Magijos bei 
Spiritizmo uviesoje mokslo. Pagal sve
timus sultinius lenkiszkai sutaisė F. J., 
lietuviszkai verte J. Laukis. Chieago. III, 
1003. pusi. 282. Dabar Jau su monn kny
gomis nieks lietuviu neprigaudines, nes 
nusipirkę ežia knyga atrasite joje visu 
monu ir burtu paslaplis,supraeite jas,nes 
yra niūkiai apraszytoa ir paveikslais pa
rodytos visosju paslaptys Ir budai ju da
rymo. T Nelik kad ju suprasite, bet no
rėdami Ir palys tokius tnonus daryti Jsz 
jos iszsimokinaite Preke .......... 50c

G.Baronas,
įimtuoju wisu o* H pr»k«a. 8« p»wioe«e. 
woo imt irromaUimt popieroa S už 10 e . tazlaai 
wto<j gataeks tto. ai 41. 4 tsslnal. uS 48 -M». 
lig - 1000 Drukaojama aaizinukr 410.00.

ARMONIKAI.
I m poruoti hz pnisų garsinei 
armonikai: Acpe. Vitzichlar. 
Emprr». (UMner. Artos, Yra 
pulkas, drūtai padirbti.dubai-

nikeliu apkaustyti, halsai kaip vargonų Pasluau 
doklt hz umaSIntų prekių tik per 30 dleau I 
Ns. 80 Su 10 klevIHu 4 bosai t rėdai b*1....4 * M>

400 
401 
om 
410 
401 
710

1010 
MM 
IM0 
IM7 
1001 
IBM

Prisluntlmo kasitės mes apmokame 
gauti mus katalioga visokiu daiktu.reikia prisių
sti už t centus merkį dėl paėsto kasstu.

DAMIJONAITIS & CO.,
3111 Se. Halsted tt, • CHICAGO, ILL

10 
10 
10 
10 
01 
10 
10 
10 
10 
10

.......8.M

....1100

....17.00

.......4*

.......4 40

....... Z.40

.......1.00

.....0 7*

...... 0.40

....10.* 
gorinti

tatai, arba teip vadinami Pv Vdr» Mziuazzi 
bedančiai gyvuliai, yra labai
keisti sutvėrimai ir šiaurių šalims visai nepa
žįstami. Jei tūli jų ir turi kiek dantų, tai 
visai mažai; maitinasi jie mažais vabalėliais.

Tarp tų sutvėrimų pažymiau
sias yra didysis ttkruzdėUdia 
(pav. 54), užtinkamas Pietinėj 
Amerikoj. Jo ilgis siekia kar
tais keturių pėdų ir devynių 

__ ___ colių, nepriskaitant uodegos, 
nėj Amerikoj')* MaJ- kuri turi apie dtl pėdu ir ke
tina.. .kruzdėiėmą turis colius ilgio. Skruzdė!- 
ėdis neturi dantų, bet užtat turi ilgų, smailų 
snukį ir apie penkiolikos colių ilgų liežuvį,ap
dengtų lipnia; seilėms panašia medega; tųjį 
jis įkiša į skriizdėlynų arba ant skruzdėlių ta
ko ištiesia, o nieko nesuprasdamos skruzdė
lės, bėgiodaiųos, lipa ant išdriekto liežuvio, 
prilimpa prie jo ir jau neįstengia iš lipnios 
medegos išsiristi. Kada tokiu budu skruz
dėlės apdengia savo kūnais liežuvį, skruzdei- 
ėdis įtraukia jį į.snukį ir suėda. Tokiu budu 
jie daugybę skruzdėlių išnaikina.

17. Rodcntia arba Gružiai. Ikišiol mes 
peržiūrėjome tolus aky velnius ir svarbesnius 
mėaaėdžių veislės gyvulius. Žvilgterėkime-gi 
dabar ant nekuriu žole besimaitinančių gy
vulių arba-teip vadinamų herbivoru (nuo lo
tyniško žodžio herbą—žolė ir vorart, kas ženk
lina ėsti).

Į pirmų skyrių priklauso yružiai arba 
griaužiantiejie gyvu
liai. Žvilgterėk į šitų 
paveikslėlį(pv.55); yra 
tai triušio galva. Abie
jose žandkauliuose nia- 

IN 55 Triošio zęiv. -žole tote <lu dančiu.
Klanu. rvdn» • ‘ kurie trinasi į viens ki

tų ir tokiu budu sukramto viskų, kas į jų tar* 
pų pakliūva. Apatinė pažandė slankioja į 
įiryšakį ir į už|>akalį, |»adarydama tokiu bu
du trinimo ir kramtymo judėjimų. Teip be- 
sitrinant dantys nudyla. I>et kadangi jie teip 
greitai užauga kaip ir nudyla, tai jų ilgis vi
sados beveik pasilieka toks pat.

Prie svarbiausių gružių šeimynos sųnarių 
Įiriskaityti galima pirmiausiai: (pv.56).

Pv. 54 Didysis i 
skruzdėlėdis (Pietii

Pv.58. Voverė, Gražys Pv. 57. Slriaoklė. Gražys.
vikri kaip Itezdžionė, linksma, daili ir smagi, 
ypač vasaros laike, — ji į>er visų žiemų miega 
Įtasidarytame lizde. EunųteiAka ttriuokli 
(pav. 57), truputį mažesnė už voverę, bet teip 
jau daili ir linksma ir didesnė miegalė, ka
dangi ji ir vasaros laike dienomis smagiai sau 
miega ir naktimis eina pasirinkti sau maisto. 
Žiurkė, prU, uiritū ir laukinė prU (pv.58),— 
visos įgiję yra! negeriančių sau garbę dėlei sa
vo vagiAnumo. KUikū arba zuikiu (pav.59) ir 
triu-Uit, — yra visiems gerai pažįstami.

Pav. 5». Kiškis. Gražys, 
yra nedideli gyvuliai

Pav. 58 laukinė pelė. Gražys 
luitai žingeidus 

teip vadinami tirti įtunm (cynomys), kurie 
apgyvena didelius tirus į vakarus nuo Misai- 
Mslppi upės (pv.60); gyvena jie urvuose, ku
riuos vadina tirų sūnų kaimais, ir visados 
prisilaiko didelėms šeimynomis krūvoj. Jie 
yra laitai vikrus sutvėrimai ir požeme keliau
ja su tokiu greitumu, dad net sunku yra juos 
pagauti.

Pv. <ki. Tirų Šuo. Gnižys. Pv tfl. ManlaoAo kurmis. 
Gražys.

Mary lando kurtais (pv. 61), gyvenantis 
siaurinėse Suvienytų Valstijų dalyse ir Ka
nadoj, priguli i kurmių skyrių.

Prie gružių skyriaus galima da paminėti 
bobru (pv. 62). Tūlas šių gyvulių šeimynos 
atmainas galime rasti jiakraščiuose upės Ro- 
dano («=Ronos),. bet daugiausia jų randasi 
Šiaurinėj Amerikoj. Seniau jie čia gyveno 
didelėms šeimynoms^ kolionijoms, bet dabar 
galima patikti juos tik mažiausiai apgyvento
se apygardose. Į Ant upių jie padaro čielus 
dambius, kuriu!pse jie įsitaiso savo gyvenimus, 
kap<Mlami tam tikslui medžius savo aštriais 
dantimis. Jų plačios žvynuotos uodegos pa
gelbsti jiems gt)rai vandenyje plaukti, bet jie 
jų neĮtanaudoja li]>dyroui namų, kaip tai se
niau buvo tikėta.

Pv. 62. Babrz. (Šiziįnnė.
Amerikos). Gružj..

Pv. 63. Dygliakiaulė (Italijos 
ir Afrikos). Gružya.

Italijoj ir Afrikoj gyvena dygliakiaulės 
(hystrix cristati, pv. 68). Jos sveria kartais 
30 svarų su virtum. Jų oda yra apdengta il
gais, aštriais spygliais, kaip virbalais, turin
čiais apie pėdų ilgib. Tūla dygliakiaulių at
maina užtinkama yra teipgi šiaurinėse Suvie
nytų Valstijų dalyse ir Kanadoj, bet čia juos 
klaidingai vadina ežiais.

18. Arkliai. Arkliai, kaip žinote, yra 
žolę ėdanti gyvuliai arba herbivorai. Jau 
vienu,tik ištirlnėjimu jų krūminių dantų 
(pv. 64) galima pažinti, kpkiu maistu jie gy
vena. Kuomet dantys teip vadinamų vabal-

Svarbiausia ypatybė arklių, aiškinanti 
juos nuo kitų gyvulių veislių, yra tai, kad 
kiekvieno arklio koja turi vieną pirktą, užei 
baigiantį nagu, kurs visiškai tų pirštų apden
gia ir padaro teip vadinamų kanopą (pv.65).

Pv. 66. — L A.llu; 2. Quzgga. 3. Laukini. Milai; 4 Zebrą.
Svarbiausi arklių veislės gyvuliai yra: 

tikrasis arklys;asilas (pv. 66, L); ųuayga arba 
Pietinės Afrikos laukinis asilas (pv. 66, 2), 
laukinis asilas (pv. 66, 3) ir zėbra — Pietinė* 
Afrikos laukinis arklys (pv. 66, 4).

19. Ruminantia arba atrajotojai. Be 
abejonės kiekvienas iš jūsų yra matęs, kaip 
karvė arba avis savo atrają atrajoja, tai yra 
kramto tuosyk, kada tuo tarpu nieko po snn 
kiu neturi. yTaigi paaiškinsiu jums, kaip* 
tai darosi. Šitie gyvuliai ėda labai greitai, 
bet tai, kų ėda, ant sykio gerai nesukramto ir 
ryja nesukramtytų maistų. Kada jie tokiu 
budu gerai prisikemša ir atsistoja pasiimti, 
tų syk jie moka vėl nesukramtytų ir prarytų 
maistų atryti atgal į nasrus; tada jie iš pa 

‘ lengvo tų maistų kulnis po kųsnio visiškai su
kramto ir jau galutinai praryja: gerai su
kramtytas maistas palengvina skilviui mali-

1 mų.
Visi beveik atrajojantiejie gyvuliai yra di 

delio ūgio, nekurie ir milžiniško didumo. Jų 
garankštiniai dantys turi plokštų paviršį.tai 
gi tokie jau kaip arklių. Jų pilvas susideda 
iš keleto atsakančių krepšių, ir tas jiems gel 
bsti prie atrajojimo, kadangi pirma nesukram 
tytas thaistas nueina į vienų tokį krepšį, iš 
kurio paskui jis esti atryjamas, o |>askui jau 
eina į skilvį. Jų letena turi du pirštu, kurių 
kiekvienas yra apaugęs nagu (pV. 67). Pir
miausias, prigulintis prie šito gyvulių sky-

Pv.87. PKUau dviem piri
tai. atrajotoji] (galvijt]. avių, 
kupranugarių, elnių, žirafų, 

etc.).

Pv. 6s Kupranugari, m 
viena kypra arba Afrikoa dr»- 

Labai uaudingMgy
vuly.. Atrajotąja..

riaus sutvėrimas, kurį aš paminėsiu yra kup
ranugaris’, kupranugariai yra dvejopos rųšies: 
kupranugaris su viena kupra arba Afrikos 
dromaderas (pv.68), ir kupranugaris su dvieitt 
kuprom arba Azijos wrWiWas(pv. 69). Abudu

Pv GH Kupranugaris >u 
dviem kuprom arba Azijos 
eerM«d<u. Labai naudin
gas gyvuly.. Atrajotojas.

Pv. 70. I^ama (Pietinė. Ame 
rikos). Mažas, kupranugariui 
panašus gyvulys, bet be kup 

rot. AlrajotojM.

juodu yra lygiai naudingi sutvėrimai dėlei 
savo stiprumo, sumanumo ir mokėjimo prisi
taikyti prie gyvenimo sanlygų pustynėse.

Pietinėj Amerikoj gyvena gyvuliai, tu
rinti didelį panašumų kupranugariams; skir
tumas vienog yra tame, kad jie yra daug ina 
žesni ir neturi Kuprų. Iš tų kupranugariamt- 
panašių^sutvėrimų lama (pv. 70) ir alpaia 
(lama paco) yra indijonų pripratinti kai]M> 
naminiai gyvuliai.

Žirafa (pv. 71) turi kartais aštuoniolika 
pėdų augščio. Ji gyvena Afrikoj ir pažįsta
ma yra tik viena jų atmaina.

Pv. -71. žiritfz (Afrikos) Pv. 72. Raudonasis elnias 
Turi 18 i*dų augščio. (Eurupoa). Atrajotoja* Ginsi

ningssšiąur. Amerikos briedžiui 
Elniu veislės atmainų S’ra labai daug ir 

jų daugybę rasime teip Europoj, Azijoj, kaip 
ir Amerikoj.

Pv. 73. Loni.(Furopos). Pv. 74. Palšasis elnias (Eu-
Atrajotojas. ropoa). Atrajotoje.- •

- Svarbiausia charakteristiška jų ypatybė 
yra ta, kad visi patinai turi tvirtus ragus, ku 
rie yra išaugę iš kaukolės kaulo ir kurie kas 
met nupuola ir kasmet is naujo atauga. Euro
poje randasi: raudonasis elnias, (cervus ela- 
plius, pv. 72), lonis (capreolus capraea, _pay. 
73), paikasis elnias (cervus dama, pv. 74) ir 
briedis (rangifer, pv. 75), kurs yra labai nau
dingas Šiaurių Europos gyventojams, nėsa 
panaudoja jį vieton arklių važinėjimui po di 
delius sniego apdengtus tirų plotus. Amerikoj

(Toliaus buf*.)

oaelotumki.no


LIETUVA
Aukos ant Kanklnttaiu.

Kas. Rodis, Chicago. i....
J. Girskis
Si. Valeckas 
M. Laukiene 
M. Lietuve ....
J. Ilgaudas ,...
A.GIszevrskis ....
A.OIssevskutis 
Alex. Dabkevicze ....
Amb. Balcaiunas ....
P. Mažeika 
Fr. Eismont ....

. A Kalelio**, Coal Centre, Pa .... 
Ant. Kvederaitis ....
Aug. Kvederaitis

- J. Kamarauskis
Juze Kamarauskiene ....
81. Kunceviczia ....
Ant. Petrikonis ....
J. Merkeviczia,*Minersville,Pa. .... 
J.J. PauksstisACo., Plymouth,Pa.44.37 

204 89 
256.46

“AU8ZROS fondas.
St. Valeckas Chicago
J. Ilgaudas 

'A. Olszewskis ■ 
ZJ. Galijotas
▼ai. Kuliasziute 
Jul. Kuliasziute 
Ambr. Balcziunas

Buvo
Sykiu

..25

. 25

. 25

..15

..15

..50

..50

..05

..25

..25

..25

..25

.*25

..50

..50

..25

..10

..25

..25
2.00

25 
.50 
50 
10 

.10 
10 

.25
Buvo . .274 16 
Sykiu , .175.ktt

Aukos Viastalltii.
Al. Dobkevicza, Chicago .

B«vo _____
Sykiu 85.70

..10
5.60

•. lastandos Balins.
Chicago. 21 d. Vasario, bus 

mas maskarado* balius saleje Jurgio 
Papausko, 3400 Auburn avė. Prasidės 
6:36 vai. vakare Yra kviecziamt vaiki
nai ir merginos kuonavatniausiai apsirė
dė ateiti ir pasilinksminti, kiekvienas 
aaaskaradiszkai apsirėdęs gaus puikes 
dovanas. MuzikKgrajys prof. J. R. 
Inienga vynųnslSb., merginoms dykai.

Nedelioj. 22 Vasario ir Utarninke 24 
Vasario, lai yra Užgavėnių vakare darau 
pasilinksminimo balius. . Todėl visus 
kviec^iu atsilankyti ir linksmai praleisti 
Užgavėnių vakarus. Podraug apreisz- 
kiu kad asz turiu puikia -sale baliams, 
vestuvėms ir mitingams, ir pakeleiviams 
nakvyne ir rodą suteikiu dykai,

Jurgis Pupauskas
3400 Auburn avė.. Chicago. (30—2) 

Telephonas. Root 1491.

West Pullman.Ill. Nedalioj 15d. vasario 
darau pasilinksminimo balių, ant kurio 
didelėje saleje grajis gera - muzika ir 
visi atsilankiusiejie bus gražiai priimti. 
Todėl visus kviecziu atsilankyti.

Paul Kareckas
West Pullman, III.758—123-r d st

pir-

Atsiszaukimas.
Atsiliepiu varde visos savo parapijos 

tn savo parapijomis ir visus lietuvius gy- 
venanczius Amerikoje^elsdamas paau
kauti po kelis centeliai. *kas kiek iszsi- 
gali, ant pataisymo musu bažnytėlės, ku
ri yra labai apleista .ir reikalauja patai
symo. Gal ne vienam teks dar sugryiti 
<■ saro tėvynė, b kaip laibus linksma 
i nei t i in bažnyczia. ant kurios pataisymo 

i busi ] 
kiu, kad _ 
ssirdies žmones ii 
žos aukos ant toų 
atlieku

Kn. Petras Do 
ai u parjįp

Aukas siusdamil adresuokite:
etras Doczkus.

I in bsžnyczi*.
paaukavęs s^vo skatekeli. Paaili- 
kad manoatliliepimą iazgira geros 

it ne pasigailės nors ma- 
ip labdaringo darbo. Pa- 

l su guodone
oėzkus. Klebonas Raaei-

Naujausios Knygos.
Adoma* Myckevyciia 1798 - 1853 m. Jo 

gyvenimas, rašalai Ir darbai. Apra- 
raueA. J. Daubaras.. .7.............15c.

Atminimai už molinos dusai*. Apsa
kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijoe atsibūva.. ...........5c.

Aukos Kares Dievui. Psraaze Jonas Gra
žys. 8zi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kare* kokio* ka
da buvo ant *vi*to. kiek jo* kaaslavo, 
kiek žmonių iazžud* ir Kišk žmonijai 
blogo atgabeno...............   10c.

Dede atvažiavo. Komedija viename ak
ta, Draugyste* užsiimanozios teatru 
loszimu tegul nusiperka asla knygele, 
o gale* duoti nauja ir pilna juoku te
atrą, kuria užganėdins gerauaia publt 
ka. Yra tai graži komedija ir reika
lauja tiktai 6 ypatų jo* perstaty
mui .........  20*

Darbo diena. Geri pamokinimai darbi
ninkams..........................................15c

Grabnycsiu žvake. Graži pasaka..5c. 
Gyvenimo džiaugsmai. Pagal serą Džo

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

Judossius. Aprassymas kaip tūli lie
tuviai laike lenkmecsio maišalo, 
1863m. buvo sznipukais Ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant sussau- 
dymo kitusisztremimoSiberijoo. .-5c.

Kas iss ko gyvena, lazleido L. S. D. P.
Parasse Diksztein.' Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus........ 10c. 

Kas reikia žinoti ir atminti kiekvienam 
darbininkui. Geri pamokinimai dar
bininkams..............    20c

Kur musu iszgsny mas? Knygele isto-
riszkai-politiszka —• dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politlsskoa 
partijos Caekijoje; Dabartine Lenkija 
ir joe siekiai; Kapitalizmas irtauliss 
kas klausimas Lenkijoje; Poiitlsskoe 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; 8la- 
tiatiazki bruožai kiek kas turi žeme*, 
žemes nassumas. skuloa, gyventojai, 
pramones ir 1.1............................  ...25c

Kaip sutaisytos žmogaus kūnas. Para
šu S. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parody
to* viso* dalys žmagau* kūno kaip joe 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geru* moksliuko* ver
tes....................................................  30c

Kaip apmreiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga mokslisska knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jo* visa* 
turi gyvybe irsavo sveikme..........15c.

Nebepirmas. Paveikslėli* isz mokslei
viu gyvenimo......................................5c.

“NeGadai” arba baisus sapnas..........5c.
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo.................................................
Palangos Juze, (ketvirta laida).... 
Sugriautos Gyvenimas....................
Ssunadvokati*....................................
Ssvente l-mo*d. Gegužes menuo,

m. Iszleido Lietuviszkoji Bočiai-De
mokratu Partija. Aprassymas nuo 
ko prasidėjo szvenlimas pirmos gegu
že* menuo dieno* ir kaip ji buvossven 
ežiams darbininku 1902 metuose....5c 

Tekinimo amatas. Kas nori iszaimo
kinti tekorystes amato tegul nusiper
ka szia knyjrei*, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaiszkintu* rosztu ir pa
veikslai* .......................................... 15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M 
Radzevičiūte*. Yra viena iss geriau
siu ir svarbiausiu pasakų..........A0 c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz perlipau 
doa. Preke................................... 81.50
Gražiai* drūtai* spdarai*..............62-00

MIKTVVO8 REDAKCIJOJ DAB YRA OAUMA- 
LO« IB SKKANCZlOe KSTUOU:

Istorija Lietuvoa, Skirmuntoite. ...25c. 
Mužikėlis................ ‘.................................10c.
Vaiszes Kristau* pas popiežių............ 5c.
Vienakis..-............  ...Ac.
Bestiality of Russian Czardom.. ,5c. 
Auszra 1884 metu............................ 61.00.
Auszra 1885 metu....-..............?...61.00.
Kalendorius 1893 metu.......................15c.
Programa* Liet. Sočiai. Partijost.. .5c. 
Žirgas ir Vaikas................................ 1. .30c.
Vaidila. Originaiiszka novele. Parasze

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

Knygine sawos sįmiugos.

(Bena Gedvilą Ucnjrka Gvgl 8atv*riSML Pagal 
Hutcbin*oua; »ulalM BrfriM. JI *pr»**o 
*a^4^*.*1** MaTlunl,, Inaislu* ■lltvavimill

atsiradime, dalandton ta tulverimu kanu* 
žiuou«> kttdaml gilia* tiuliniu*, kanalu* ar 
itii.i*ml i*z tome* anglį*, rauda giliai palai
dotu* S*a>eja. Tule tutverlmu atrado c t to
lu*, u**ugwdintu*. kalu*, užklotu* vilo k»- 
lioilkoe »I*k*nlu storio tome* Tte airatU 
B*m*j* kūnai yra (įlendi*n tematyti Ival 
rlaoM nuiajuo**. lt* kuriu žmona* mokinėti 
pažinti, kaip *ena yra mutu S*m*. kiek daug 
milijonu m*tu rvualavo pakol aat m iru* to 
kvark* kūno užaugo jo* *il* kaliollko* ttek*- 
alu ttotio. Moktiinetiai te* to Minia bran- 
■lauua iuok*l* *ukip*žiniiDo. kaip Ir kuklu 
bude gyvi •alvorimal k*lte*i ta* A*m**nia

U. kaip taniai lt t m ogu* aat nutn te*'* av 
•įrodo. Knyga turi 879 puslapiu *tanat«ua

_ tvėrimų .Prėk*.......... Gl iko
Spėka tr Nedega, principai prigimtinio turft- 

dy m o v te* to* drauge su moraltezku moks
lu ant anų paremtu. V įsiem* suprastinai para 
ase prof. DreaL. Huaohner, pagal XIX v«ltįsa
kų laidų, tu mažais prideczkate te* tenesnių 
laidų itetuvisikai pergukte Dras 3. Ssliupa*. 
bu pavaikslu ir biografija raszaliau*. Yra lai 
mokslas gvildenantis gstnio* dalyku*, kuriuo* 
žmonės vadina Dievo surėdymu. .-...Gi. riO 

Gražino**, drutuo** apdanroe*.. gULM)
Svieto (isbaiga. Ks* nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito salų kny gėlų lOc 
pamokslai Issmlntto* tr Teisybe* tezguidin*u 

Galvoosiu <rteu amžių. Caia yra patllpų 18K 
gražia Juokingu ir iszialntingu pasakaiosiu 
Ra* nori tureli gražiu juokingu ir pamoki

K pasakoti ir ant k to k w tono užklausimo mo 
s duoti laimi s U net atsakytu^...... AOc

ITkyba ar mokslas! Tyrinsjl***' tlkejimis<kl 
moksllaaki ir drougljlstkai pvaUsaki. Antra 
tolda sa prisda. 811 puslapiu........... .. . 5Oo

Dabartine Pinigą Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.......................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ..52ic 
Virta 1000 rubliu, rublis po.............. 52jc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikęs- 
Cziolu ir niekur nežutu, lai siuskite per 
“Lietuvos“ redakcija.

Ks. prob.
Got. Rassiepy, gub. Kowno. 

(13-2) RLSSIA.

Pikninkams daržas
Ant ateinancziopavasario bus pareng

tas puikus pikninkkms daržas, užimantis 
10 lotu, visa*elektra apszviestas; didele 
snokiams platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarstand, bow- 
liag ailey ir daugybe kitu zabovu. Isz 
viso Chicagos miestįo galima privažiuo 
elevatorium arba 63 streelkariais už 5c 
Draugyste* gali gašli savo Ipikninkams 
sxi neria pigiau kep visur. Alsiszauk- 
kite pas <34-4)

Paul Earecka, 
Wesi Pullman.Ill.

Reikalaujam agentu
Pardavinėti Cigarus, apsukrus teisin

gi vyrai be sunkaus darbo parduodant 
cigarus padaro gerų biznį. Indekit 2 c. 
štampų o per gromatįa gausite informa
cijas. Cigarai su Unijos lietuvių darbo 
tabeliu. Naujokas & Co.,
33.5 E. 55th SU, New York, N. Y.

REIKALINGAS Geras aeceris prie 
“Lietuvos” spaustuves tuojaus. Teipgi 
15 vaikas gerai mokantis lietuviszka 
raszta skaityti mokytis litaru statyti.

Reikalinga dora ietuvaite prie fo- 
tograflszko offiso. mokintis fotografiszko 
darbo. Tur mokėti Idnkiszkai ir ------
btstci angliszkai susiki Ibeti.

J. P. Rastiinskas, 
3213 S. Morgan Si.,

Pajieszkau jauno vii kino, mokanczio 
gerai raszytlietuviszKai.lenkiszkai-ir rus- 
kai, tegul'atsišzaukia I per gromata ant 
adreen:

nors

Chicago, III.

(13-2)
141

Retini tzer, 
Jungtini St., 
New York, N. Y.

Reikalingas tuojaus geras buczeris
mokantis savo d arba irkalbas Itetuvisz- 
ka su lenkiszka. I

L. J. Kibi p,
8730 Houston avė., So. Chicago, III.

Špilkos su paveikslu popiežiaus]

LEONO XUL
The C. WildermanCoį 17 Barclay St., 

NetrYork turi ant pardavimo gražias 
pilkas,-kaip matele am paveikslėlio, su 
paveikslu Szv. Tėvo Popiežiaus LEONO 
XIII, kurioe-yra parengtpa ant atdiinties 
Jb25 metinio lubiliejausi Špilkos yra 
sidabriniame remelyje ir viduryje Po
piežiaus fotografija. Preke ju 1 už 20c., 
10 ūžti.80.

FOTOGRAFIJOS Nere»dajnol<e£j?SLS5!®r‘9..U^'

.10c.

.25c.

..5c.

.15c.
1902

•u T abroaeliai*. b’sudlagiauae ksygul* aat 
• wMo SaaiMaojimul Įsa ko darosi lai 
bai. griausmai, lietu* ir sniegas; kasyta 
debesiai ir aat ko jie laikoei.. ............ 3Oc

Aritmetika. Kaiga iszaimokinimolrokuadu.
Preke......... ..................................................U5c

HYGIKNA. Dakisrtoika knyga arba mok t La* 
spto ažlsikyiBf *w«ikato*. Įsa kario* gali b* 
pagalbos daktaro IszaigydyU nuo daugyba* 
liga. Szita knygai* privalo raiti* ki«kw>*-

aokia Ilgu, pataisys atlaikytia»eiybe> savo 
(•reikšta, pailsinti seno amsi ir mvkes uBaa- 
ciati streikais u įnirtai, a*wo vaikelio*.
neko...........................  :iSo

Vp«e turto iszdirbima Peršate Scbrear rrrto 
S. M. Veikalas cvlldeaaaus pollttozkaj* eko
nomiją. Kokiais keliai* i»*i<lirba tartai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aut 

drsugttoa cvveuiBto. .........  3čtv
A.rryskapu Valaaealu (Valanczaaekaa) nebe-

ario. Inleiata kantata Buaivicayjlae Lat.

Biologija arba Kokalaa apie Gyvu* peiktu*

cago, IU, 1SC1. Puslapiu ItT.Mokilas kokiu bodu 
rudose gyvi lutverimai aat muso Berne*, kaip 
Jie vytteci prade,nuo mažu vabalėliu k« 
daejo iki pauk*acxiu4*toriu ir paties žmogaus, 
bu pavaiksiela....................................  -AOe.

du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsilieps ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tepu pa
naikinta ...................................................... 1SČ

eogralija arba Berne* a pro* žyma*. Pagal Gal
ine, Naikovaki Ir kitu* suteiM Saerua*. Yra 
tai naadlngiautia ia% rišu tulygaaiol Isieju- 
•in Uetavtszku knyga. Atizklal ir •uprau-

jj kokiu Šerne *luo«*nlu lusideda. kur Ir

ko* ir kitu evrybia ; kiek mano, siera, opia, 
įa vardai, plotis, sr'te; koki kuriuose van
denys: sarus, presk:. saldos, ar kartas, ko
ki Juooe gyvūnai gyveua ir tt. - grme aprė
dyta dalimis užskaitytos viso* vteszpatya- 
tes. karalystes, kooigaiksztystes, respuM*- 
ku« Ir tt. Kiek kartoje Bemeje yra gyv-nto- 
)u: koki Ju tikėjimai, kalbos, paprocaiai. uB- 
stemimal. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su ktek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: tzalcziai ar karst 
Ariat, lietus ar giedros; Ivr koks ilgis d tonos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i*s kur sente per kelete dienu nenusileidAte 
arba neuiteka ir tt. Knyga didele *x<» .olis. Į 
480 puslapiu, ant gero* standžios popietes 
•jaudinta, su Tl pa vėla sieliais: map^ g.rau-

Ta pati, apdaryta aadimn kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para 
•n* • ant nugaros ir STono Preke .

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti tez asitiKmių 
sekancziu gražių pasakaieziu: Atsisveikink , 
mas; — Vagis; — Kas Kaitas; — Gatvės vai
kai; — Paparezio Žiedas: — Mtezko Sargas; 
•—Signalas; — Keleivis.......................IBc

Istorija Buvrlenytu VVetetlju Bzlaurim. Ameri
kos. Apraszc kaip Kolinmbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gynreao. koki 
žmones pirmiautiv isz Europos pradėjo ma
šinon in Amerika, kokios kare* buvo, ui k* 
karome ir tokiuos- nmtuoer; ktek prezidento 
bamo, koki ir klek kuris gero padare ežiai 
žemei. O ant pat galo taip‘naal Konstitucija 
Snmienytu »Val*tiju. kuriyrareikallnglaa.su 
d*, y k u perskaityti ktekmtenam žmogui
ežioje Amerikosžetneje /ymenancvlam.idant 
(■prastu koke* ji* czia tiesa* turi, kaa jam 
yra malė daryti, kas ne mate. Turi puslapiu 
tež. Preke................................................614»O

Dratnose, grasiuose apdaruose..............8? 3A
š»z kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au

ginami augmenys? Pagal Lankevicziu, sutaisė 
Szernas, Chicago III. 19Č1 m. Paliepiu 73. 
Bu paveikstetel*..............................  SOc.

Kraštu Bkerdyne.ėpraszo ana balsu atsitikima 
kada 18*8 m. nusskoliai užpuolė antbažny- 
cztoe miestelyje Kražių, m utie? szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgriome altorius Ir už- 
pecat ‘ujo bainyczia. Atšakiausiai apraszo 
ta misa atsitikima................................IBc

L.ietomiszkas Lementoriu* su notoriais. kate
kizmai* Ir mlstranturu....................... ISc

Mokslą* apie 2emg tr kitus svietu*, jubu.y Ir 
pabaiga. Apruszo kas yra žeme, les ko ji su
sideda. *nt ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 

taute, žvaigžde*.menulis; kaip toli yra 
kitas žvaigždes; ka* yra plian o*, kome

tos ir kito* retai matomo* žvaigsdei. Bu 80 
astronomiszku abroseliu. turinti 225 pusią 
pius. Yra tol vienatine knvga, iss kurios 
tikrai žmogus gali apslszviesti......75c

Omtaoee, gražiuose apdaruose...........$1.00
Vanduo ant žemes, po Berne ir virstu j* Berne*. 

Rustezkai parasze Rubakla's. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. 8zi knygele, labai *o- 
prantamoj kalboj, apraszo visas vauJens 
permainai ir veikme*: kaip Ils persikėlei te 
in gara. kyla in virote ir tenai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvese. keiesissi *_ mnaloenva* llietallli* In

Czia nukrito didelio* darbu* veikia: snie
gas k'^tai* uždengia eielu* kaimas ir laido
ja tavo pusayae žmoni* ir gyvulius, paskui 
tir.idams auo saules keiczissi ia vandeni ir 
■Alėja laakvs. iszreAo ravua upes ir upelis* 
Ir kavoj**1 po Berne, kur vai veiki* tų pa* 
darbų kaip ir aat vinsau* Baa>ea.......lOo

Mano fotografiaaka galerija Intaiayla au naujausiais iszradimo apara
tais, kaaztuojancataie 6700. Visokia* fotografijas kaip pavieniu ypatų tstip 
ir frupu padarau kuo likrlauaial ir gražiausiai ir vias savo darus ovaban- 
tuoju, o jeigu kam nors mano darbas neaidabolu, tai pinigu* sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veaelt u fotografijų turiu gražiausia* dekoracija* tr prie tokiu 
fotografijų duodu puikia* dovanas jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. lUshinNkaH, lietuvhzkas fotografas, 
3213 So. Morgan St, Chlcigo III. i bloku nuo lletnviszkos bunyczlos.

Mano aptiekime raudant GKKIAUS1 LIETUVI8ZK1 DAKTARAI. 
Gydo visokias slaptingas Ir užaisenejusia* ligas-

P-RAS KAZJMISRAS BUTKSVICZIA 
•Molsliita* motorą ir valka Ilgu. Priima ligoala* kaediaa uuot iki S vai. no ptotu. Pat mane gaa- 
•Ii*: Tikra* Palaugo* Troja*<14»yu*ro* Aanrt* Bromo Hvlaatua. gydanti koteli *lut** ir plaocsie 
gedima Ateikite ar raitykite ll*tavl**kal anl adreto: APT1KKA MAG1BTHO FORMACIJOS.

D. GIACZO,
4556 8. Ashland Avė. terp 45 ir 46-los ui. Chicago, III.

Linksma bus tavo namuose

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abresu, Abroseliu, gražiu su pa- 
ineziavonems gromatoms Popieru, dru 

kuojamu Maasinukiuf Ta visk* gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokie* ii»*.uyiszkas ir lenkiszka* Į 
knygas kokios lik-ant svieto yra. Ra
ižyk o gavai Katslioga.

Ar rei kalvųjį szifkortes? Rasi y k o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigu* in kralu? 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszezioja, niekada 
ne žūsta, o preke* pigesnes kaip kilu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko lik reikalauji raszyk inde-

Adresuok.
A. OLSZEW8KI, 

824 J33-r<i SU Chieagtnlll 
8ub Sta. 60.

8.

Jricu susipirkti t te n* 14 m u. n Ilona Mcaac 
*ox. Yra lai utvirso ir riuiaraias nviisa 
Ltlsas inaTVassTse.duodami.daugiau iHiltt- 
■ybė*. urua Šimto ix>1- tssti v z nuo* z I. 
Ktekvtenat sali anl > srajyii. mokslo urrel- 
kis. ir maža, vaikas mokč* anl k'urajyti. pir
kęs jį auztdyvjsi teflnira to bala*. Jizerahi* 
tu viri 1UU visokiu UH-ltodiju. ka pamalj.iU 
draugo gauto dainų įuršto. Ji. gal! Imli var 
tojam** bažnyčioje, ilkalo**. rte.tmnitiku 
draugyslėae ir visur prie dainų tr lokiu. Nuo 
v tono baliau, galima surinkti viena >o ka* 
tua jpnraamdSIu. Jį vtoloo baliau, muzikos. Ji*laiMlSIu* Jį vtoUia baliau* nutiko*. Ji* 

Vitu* M-nu* Himnu*, mariu*, vak-iu*. 
kadriliu* oprru ’tueli-idija* ir vėllaa- 
na*. Gallgrojytl nuolatalta poėla im-

to kaštuok* tik f 41 (><>. Pruiui 
ta uiuiokeai kada )| atv»-i. Agra 
mdidriiu* plfelgu*. l-riiiuak kr, 
tkuga Adre*uuk:

STUDARD IFG. CO., 29 Bėdinu St, P. 0. Boi 1179, Nev Tori. Dept. 9

Pasargos Skaitytojams.
I). Kada lik raszal laiszkf^ į “Lietu 

vos" redakciją, visada paraszyk anl

2) Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adreaa. 
Jeigu pats gerai rassyti nemoki, lai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraasyti.

8). Jeigu iazperki “Money Orderi“, 
tainelaikykie ji pa save, bet priaiuak 
redakcijai, nea oe “Orderio" redakcija 
negali pinigu iaz paeito gauti. Paailai- 
kik tau lik mažala balt* koresiukia, o 
dideaneja, mėlyna prtaiuak redakcijai. 
• Money Orderį" siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4). Sumas nesiekiancuas vieno dole
rio, gali prisiųsti pacatinemis msrkem8* 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 

.orderi". Siuncsiant marke*, reiki* Jas 
įdėti į laiszk* liuosa*. sausas, nesul i pin
tas ir ne lipinti anl laiazko. Sulipinto* 
ant laiszko arba vien* ant kito* niekam 
netinka tr tokios už pinigu* nebus pri-“Lietuvos” agentai.

ALLEGAENY. PA 
Dominėtus, 1436 Adams-/

So. BOSTON. MASS.
. Nikod. Gendrolis. 262 4-th Si.

WORCESTER. MASS
K. W. Blaiailis, 18 Union avė. Į

NEW YORK. N Y.
Jonas Nujok**, 334 E. 55-1 h si.

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

BROOKLYN. N. Y.
Stamslowas Rinke*iczltia. 73 Grand si. 
K. Balcziunas 310 Bedford avė.

ELIZABETU, N J.
Jurga Orini kailis, 75 WaU st.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczia. 133 S. Main et.

PITTSTON, PA
Alek Lakaviczia, ( 109 Even

WATERBURY, OONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside si.

WESTV1LLE. ILL
V. 8. Kreivėnas,

E. ST LOU1S, ILL
J. J. Raiokas, 471 Cullinsville Avė.

NEW BRITAIN. OONN. 
Motiejus M užeik a, 398 EI m ai.

BALTIMORE. MD.
L Gaw)is, 2018 N Waahington ai 

PH1LADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front Su 
M Lietuvon” ari Liulanti agentai 
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapa* Matuti*.

Kur uie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-ill pas Juos užsirauyti “Lieluvų” 
ir prenumeratų jiem* užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juo* teipgi galima gauti viaoke* knįgaa 
už tų paežių prekę kaip ir redakcijose.

“Libtcvo* IszuBirrrva

Meidiiame rasaeju temyli ant viręs 
į paduotu pasargą, o tokiu budu |>aloog- 
visile iszletstuvei darbe prie laaazku at- 

j sakioejimo ir palys veikiau atsakymo 
i gausite. “Lietuvos” tazleisluve.

LUKAI -IURMI >- ,« -s
inaikia* plritkaaa* Itdasgaaasj, *■- 
ima. sutvirtins ju ataka ta ir v tetos

PLAUKAI
i^u-aru, 1U.

St.

Kas isz amerikiecztu nori gauti

“Darbininku Baisa“
ir kitus prigulinczius Llstuvie 
Soc Dem Parį. raaztus, siusti 
“Dar. Halsui”rankraszcžius. pinigus ar 
tureli kitus kokius reikalus, tesikreipia 
su luomi prie mum draugo,Miszetkos.

Adresas.: V. Miazeika,
95 i'analport avė., Chieagn, III.

V.YRAI

KKRTE MO5U<»KST.

DR. B. M. ROM

Dr. RICHTERO

“ANKER”m.m
PAIN EKPELLER.
Įbeumatlzmo, 

neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tl 

ir wlrokla Rh»am»tir*Jn 
rkAadtJima.

•ptfeAoržos arba j 

T. At Rkkter & Co. 
k 215 Peafl MrceL 

Ncw York.

F.PBradchulis
Attoruej tud Counstlor it Lav.

CUaber of CGBfflerce Bldg. Room 709.
8. E Oorner LaSalle A VVaahtugton sto.

CHICAGO. ILL.
Telepbone Mam 2643.

Wismnieli> ;ietuwys advokatas, baigęs 
moksli jurtsprudencijoeczioe Amerikoj. 
Weda proeraa kaip cieriliezkas taip ir 
kriminalinkas visuose suduos e
Raa. 168 W IStMcCar. Cniou Ht.

Telephooe Canal 484.

AR SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti Ir prsazalintl li
gas, tegul kreipiasi {prie Eumpeisake 
Prof, ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą luksianczial ligoniu trumpumo laiko 
pasigvlbo vien tik pagal jo metodą irhy-

State Metai Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų. t

!žyk. Tavo gromatoa bu* užlaikyto* ' nerviško, urlnariško ar lytiško silpnu- j 

Prakalba į jaunus vyrus. paslaptyje, ir apart mua daktarų nie- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam <
.. ...... ' kas kitna nežino* ka<I rašei ir kamšei, atsitikime esi lygus pareikalav. ros» 1kum mikKoja^leMpo dienai žinl be baimės, apsnkyk vi«ų usisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti prida- j 

kurs vaikščioja diena po di > be anie save anie savo būda, o mes-ryačių su linksmumu? Ar gyvume ’
^Irveikmenupuolėžem.m.Usp- j 

papročių, jausdamas kad jo apaėjimai į ,.Vn Realam v l-s bet sn.o? Ar erei m m. i k lapai .na, neg.- <
pasakoja jam gėdingų istorija jo grie-1 
kų.

Mes matome dygstančiu* bjaurumu* 
netikusių jmpročių, nereikalaujame K**^*4*- 
todėl nė Šnekėti apie aymptomaa |r jų 
priežaatia. Ji* jau žinot. Mes esame ‘ 
jau gale kelia. Kaip toli tu esi anl to 
kelio, žinai, bet kada daaiekai galų, 
ta* priguli nuo palies.

Tu eai dar, pavasaryje gyvasties, 
todėl negali ,butl auka nykstančiu* 
vilties, nykstųnčio* laimės. Ir žiūrite 
ant tamsio* ateities, neturinčios vy-j 
riško* garbė*,į neturinčiu* paguodunė* 
nė meilė* nuo'moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geru* rodo* ir 
tuojau* jieškugl atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžli, ir saulės šviem vėl ^l^anu. paveiksle siūlų nubėgimu. 
giedrai tsu iv lesti, nors dabar esi pu 
tamsiu debesiu slėgiam**.

Atminkit jog avietes mažai apstoja 
apie maigalea ir nusilpnėjusiaa ypa- 
Ua. Laimė ir moterių paguodonė yra Į 
tik dėl tvirtų, pilna: gailučių ir mag
netiškų vyrų, p*r kurių nervas ma
žiausias dasilytėjtma* perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok via-

kad užslėpsime tavo paslaptybe*, bet *nkJ Ar erzinimai klapatina. oega- < 
dar padėsime tau ja* užmiršt*. lingumaa kankina, ar silpnumai ati- |

.. ■ .. traukia nuo linksmumo ir galingu-
Lit** pilnai išgydyto* tu*|am t ■ turj gjjpnm inkstus ir suju

dinančių pūslę? Ar turi lankų norų 1 
šlapintiesi? Ar pradėjimą* ir baigi-. * 

j mas šlapinimosi eina su dideliu sun- | 
Specijaiiškas prakalbėjimas į kurnu? Jeigu teip, tai ateik porine- (

. . _ ___ kėde ta viską arba rašyk. Mėsgalį- ;
PUS arnŽiniUS vyrus. me suteikti tau didelę pagelbų. Mes

Ar pat* esi apkrautas nereikaiin- turėjome daug praktikos gydymo 1 
gaiš apsunkinimais? Ar užgavo to ve apecijališkai vyriškų ligų ir jeigu po- | 
kvailumai, persižagitnai, išdykumai gelba ir išgydymą* yra galimu, mes i 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai augražinaime tau ji veikalų. i
didinantieai negalėjimų, kuris yra 

. klapatyjantis, neparanku*, kauki na li
ti*? Ar pūslė prie mažiausio susijudi- 
nimo duoda norų nusišlapinim<». bet 
su sunkumu? Ar turi limįiaučiu* ir

Ar žinote Lietuviai?
kad

JUOZAS CIIASNA 
užlaiko geriausia Saliuna visam E. 8t. 
louin’e, kur geliie gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos kliasos

Teipgi siunezia pinigus in visas dalis 
svieto, parduoda szifkortes anl visu lini
jų. pigiai ir greitai. Todėl kokiame rei
kale kreipki les lik peš savo tautieti,

J. CHAMNA.
548 N. 3rd 8t., . E. St.LouiM, III.

SlCIIOL H INIIAI.ER auUabdo galwr* akaude-

ko tvirtoje pa* lapt v j*. Ūgiai lieta v lai, kurio 
Ūktai rolkalaata daktarieakoa pagelboo. tegul

IV- prigimtoje kalboje gali lat^ekali Ir fa«U 
•a rodą.
Lietuviai, aortatiejie gaati .pagalba par gro-pabslasins veidus padaro 

-obus Bup, House 3215 8. Morgan St.

Naujas Issradimas-ŠS 
kankins daugeli darbininkų. Serganti reumatiz
mu jaučia skaudėjimų kojose, strėnose, nugaroje,' 
pečiuose. rankoM ir per neatsargume tampa ne
laimingu iki smert. Daktarai iki liol neiėrado gy-, 
duollų nė patentuotų įranklų.kurial* galėtų ilgy- 
dytl reumatizmų. Visokį llnmiental ir visokį kiti 
gydymai ne tik kad neiigydo reumatizmo, bet 
priešingai, dar jie tų ligų padidinu ir padaro jų 
neitgyooma. Kad atallluoeuoti nuo jo*, reikia 
siekti gamtiškų būdų gvdymoai. kurie tų ligų iš
gydo ant visados. Norėdama* tapti sveika, pri
silak 612 vien ant uždengimo kaltų apgarsinimo 
ir ItotuvUikal druknotu pamokinimo kurĮ jum* 
prisiųsiu, kokia budu pat* savų be daktaro Ir gy
duolių visai iialgydysi savo namuose. Adresuok:

A. LIETUVIS, 
3321 Auburn Av*., Chicago, UL

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
resą ir už 2c. marke, mes prisiusime dy
kai, Lietuviszka kniga, kurioj aiszkiai 
iszguldinta, kaip iszsigydint nuo nervu 
ir viriszkonusilpnėjimo, chroniszku Il
gu, galvon,krutinės, strėnų,plaucziu.szir 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatiz
mo, szalczio, kosulio, dusulio, drebejimo 
ranku ir kojų, szaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdanezio kvapo, puczku, 
karpo, nusideginimo, insipjovlmo.szun- 
voeziu, kaipalsipratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iszsigidyt nuo niežulio ir 
užsikrecziamu Ilgu. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raszykit 
lletuviszkai, leakiszkai arba angliszkai.

Adresuok teip:
PEOPLES 8PECIALTY H0U8E, 
146 Caaalport are., Chicago,UI.

luoa tinkamai* ir laimingai* ii 
koanam duota PYKAI. Oflaa

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikels isz Chicagos 
in Scranton, Pa. po ur, 

42! Peną, ne., Scrutoi, Pi

Titrai llttovisili Iraolne - 
VALGOMU DAIKTU.

Praneszu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip lai: szvtežios ir rukl- 
tos mėsos ir visokiu groseriszku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas deszraa ir ki
tokius valgomus daiktus sutaisau kuo- 
geritusiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni ta vora irpigiau kaip kitur.

JONAS VALACMKAS, 
lOCroKM 8t., Boeton, Maus.

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo lai: dziegureliu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugeliu 
auksiniu ir ptutuksuolu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, szpilku, kompasu, 
koieziku, visokiu instrumentu, armoni
kų Ir cilinderei dėl grasinamu maazlnu- 
kiu. Maszinukes dei raszimo gromatu. 
Monu kniga ir viaokiaprietaiaaadarimui 
estuku. latoriezkoa knigoa kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu: dideliu ir mažu Ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su pavineziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu prialusklte 
už 5c. marke ir gausit* katslioga, ku
riame rasite apraszima visu daigiu ir ju 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur, Adresuokite teip:

JOS. MATUTIS, ‘ 
112 Grand 8L, Brookijm, N. Y.

Klauaenti rodo* |>er g romais* 
senki te teip:

J. M.’Hrundza Co.
Ns* York-A Hrooklyn, U. 8. A.

adrž-

-INESKAITYK ŠITO!-
1OHH S WART KILLER - nugvdn visiėksi 
karpa* tr ar palieka >Ah> Suok k* Preke....... ««■
MBDEGA de| IMmimo |JZmu ii *i«okiu draboila 
>ra kotnam relkaling* ir turi turėtu 1‘n-G Ikr 
JONN'S HAIR POMAOE yra puikiausiai kve-

JOMN'S HAIR TONIC sulaiko slinkimą plaO-
Ir** r- a..^ r,e.*,HLlu.„ tm a a...

JOMN S HAIR GR0WER apželdina nupliku- 
•laa gaiva* naujau ir tankiai* plaukėte. Pr. S100 
JOHN'l BREATH PERFUME užmuš* nmar- 
V* Ir negardžia* • koala* burnoj*. Turi puiku ir 
prUmn^ k va M. Bakauka* po....................... Stto
tTEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per-

GERIAUSI iTUKA—ant svieto yra pranyks
tanti bolluke. Atkistu* skočlulluk*. parodai vt- 
'ten>jo*yra bpliukč. Uždarai, atidarai, n holtu- 
kža ners. Gartairaall kito kliteniute ar kur tik 
nori. Gali duot J rankas dėl partiurejlmo rte ■*- 
sutek*. Lengva Suveikti. Prrkr..................... .»■

.lohn'a Hupply Iloone.
8216 B. Morgan Bt , Chicago, III.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė.? 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
goriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sia* alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
ssviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju. balių Ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
anl viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petnui Sala k i a, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO. 

Tsl. Root 21.

Vienatine Lietuviszlca Aptieka
ChicajfoJel _______ 

— Atkreipiame lieiuvir atydųant vie- 
natinės lietuviszkoe aptiekos Chicagoie, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkoše ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose apliekose. Czia galima Hetuvisz- 
kal susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariazkų rodę dykai; už rodos davimų 
mokesties nereiks ir.uja.

Teipgi saloje aptiekoje 'gali gauti vi
sokių lietu viszkn knygų, abrosėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į k rajų, ir tų visų gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboj*.

Aptiekos adresas:
167 W. 18th st., kertė Union pne pat 

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Me» gydome jas atsakančiai ir dėl
to mum* sekasi ižgydyti. Must|prak- 

' tiks ir observacijs yra didelė ir pa
mokinanti. „Mes turime platų lityn- 

• nrjimf ir originališkus išradimus, kū
ne suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų irypatiikų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kunp yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsiseuė j tį
sias ligas, jersidirbimj, rūpesčius iš- 

j dyk ūmo. pereižagimo negamtiškų 
Specijališkas prakalbėjimas veikmių, nusilpninančių n u bėgimų. 

, . . genilo-urinanškų erzinimu, neger i
apysenius vyrus. išUvtaimo ar puslyjimo reikalingų

Ar jūsų nervų sistema yra atsakau- organų, turingų silpnas lytiškas kūno 
čtam »uj>rur.s! Ar esi liuosa* nuo dalis, netinkančias apsivedimtu.

Ar eai ttoug maž užpiktinnntis ar ne
tinkami* atsitikimuoMe? Ar visada* 
turi draaų ir protų au savim ? Ar juos 
visados gali pašaukite ant paraikala- 

i vimo? Arėsi tok* tvirtas, stipru*.
1 greita*, galintis ir atsakanti* ka.ip vy
rai lokio amžiau* turėtų būti ? Jeigu 
ne. tai pssirodavyk *u mumis; me* 
esame kpecijalistoi vyriškų ligų, me* 

i tšgydome tokia* liga*, kokia* kiti tik 
, mėgina praktika daryti.ii m u ir naudoki* iš kiekvienos link*- ’ *

m ūmo progos.
Jei reikalauji pagelbu*. me* esame 

ant to idant gelbėti. Dideli* ir ilga* 
tyrinėjimą* išmokino mu* pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. M e*

■uiekėti, bet jeigu negali ateiti, lai ra-

Pirm A Dvkfli Draugiszkas pasiszrekejimas ar susiraszymas nieko 
111111(1 llvud l/JBdl. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispensary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui
IneJItnas per OO E. Van Buren Street.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtume

navuvitu paakio*, užkietėjimą viduriu. bjauria* 
ir hateluv tapau*. • unk-uma kojnae. pigu uirma 
sėkla naktyje ar prw autuilap<*iM<>. >«■ negali 
mėtoti ar valsui. pigu e*| anvargu* ryimetvj. 
r»l baugu*. gėdinga.. timlmlim.' jeigu lytisskc* 
dal)» yra nu*ilpu*x ’•> Kiur»n* Jvoarvs 
pruaaalys vteaa minėtas •ytnptnanas. priduos mag 
■'tuma ir gyvybe visam kuaui. meile. tvirtuma 
ir linksmumą. sutvirtina nosilpn-justes nervas; 
»k«a trolžta padaro tn«a Kaip naujai gintasi. 
Balta Ki»kiri» Juo*ta ae»e<')a«i aat grv no kūno ir 
tun stebuklinga g’“*-------•• .
kentejimu. Ktektri*

artu Mdybe v Iro z minėtu 
.----------------------lahar vartoja ganiausi dak-

tarai, nr* kaetektrika paitaro tai to gyduoles imu 
instengis. llrl geresnio |«imkinlmo ir rodos rv 
**>k. įnikdama* marka, ant ttl* adreso: • 

*Iol>n'n Nupply Išoutse.
SIS 8. Morgan Si.. Chicago, III

aajk.

Geodounotns tautiukom ir baž
nytinėms Draugi Menu (atdirba:-1

Kepures ir dėl Norėdamos giKMiotinna Dr te*, 
arba guod<*uni Kuni/ai, kad J ūmi 

darbe* buto prideranerisi atliktas ir tnosn ausielp<i aawo tautetr, paveskite ji tikrai 
lietuaraitteu, ,

T- ANDRUSZEWICZ & CO.
11& W. Divhion St, Chicago. III.

.Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji* teipgi vadinama* Woi- Am^mm 

to Kryžiumi įSra.tai Au»tn>. MĮMjHjBĮiĮljįMį 
p-|>ne» keleig n> tų ir tuejaus 
ts|>u ItUlUOM-
Prancūzijoje. Skandinai įjoto 1
irkitoM' b.uropo* vto*paų»te '

kaino vaz-tas uuv reumatu 

Deimantoelektritka* kro 
Žiu* gvdo: roumatizma u«-u

i rųlgij^ kryžiaus >k*udčiim*. 1

111LLE S FOTOGRAFAS, IBHMH
asas s. n. I "T*-,gMjMĘIĮĘį 

' kraujo, nežtebėtoilma. stoka 
aivtito ir vidurių skaudėjimu*. ,

lengvumą pajaučia j
| Hų kartais pūkelių ,bc i
. n<r Szi privalo
i n-«iotl dtong ir naktį ant idki- 
I mo tniurrlto už.lkaYlnf. ant 
I kaklo teip. kul kryžiui kantų

• ulyg duojHitė. po krutinę at 
I grpžtasjpėlynaje puse Į k unų. t
* kv. >2L'L,??Lr'A?S' LA Lk*P°» «■ l*!L Guodotins Pene*- čia 
ktuetektriėkų hrrtiu. Pirmiau, gauttelie kryžiai girdo stebuklingi 
gteičiau.taL SP-SRYS MNEDIKTDfKOB. 88*4 Ikoonhine »t ?

D-ras A. L. Gramas,
167 W. 18-thSL, Chlcaro* IU-

Gydo visoks* ligas be'skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės anl 
augizeziaus padėto adreso.

kalnuiiaaU *yk| aat

■•ylas ValaUjuaa

Gvarautuojame kad *1* krykia* *m 
grrromu vanta ui ek-ktrdka dir- 
aa. kuro uoo 1» *> ,vkiu vro bran-

S2.00 traotnj gromatoj 
me lfc*imanto Ei 
PYKAI. Skrytie

SERGANTIEMS
Gvarantuolsm* pilna isžgydyma.

P**ekn>ingl*u*l*l ir y ritu vteokia* p**tontM 
ir pnvlriilne* lis**, kaip antai lis** (urato*, 
plaiK-iiu. lnk*tu. pilvo, gaivu* •kandejimu*. 
•ilpna atminti. <Jva*i>*k* nuillpima, h tteika* 
•ilpaybr*. aitolvurua. lutinlma. veži, blyksite 
pa* moteris, kraujavltna it tt., nervu liga*, po- 
aagra. reumatlima dutlnlaia. paralyžių ir tu 
Prasi alino y ūmi*, gydau gimdymo Ilgas, vi
sokiu* sutinimu* etę. Nervlsika* Ilga* gydau 
su pagelia* geriausiu etoktrteiku prtelateu.

T.ytlaaku daliu li*ran
isrgydau per keletą diunti. kraujo už- 

nuodyjimu*. odo* Ilga*, trmen* bėgimą, žaiz
da* nerktej Ir burnoj, uoayj, aky** ir ausvse, 
netekimą vyrižkumo, lyczlu nuiilpnejuna ir tu

lieaKtimti. Gyvsidabrio nevartoju. Y'uo- 
dugnns iasegsaminavlmaa ligonio Ir jo Isigy- 
dymas— tai yra mano prktoryste.

DR. LANDĖS
Sipitollnls specialistas.

134 E. 24-ta oi., kampai Lszlngton ava., 
HEW YORK.

Valandos: nuo S ryto iki 8 vakare. Nedėliotus 
nuo 8 ryto Iki 4 po ptetu.

Ssneku visokiose kalboee. Turiu praktika 
Lebanon Beltorue pust Gretinate Unlversity 
Hnepital Direktorių MedloiiUaako lutltuto.

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
306 MILMAUKEE AVĖ., M*! 27; CHICAGO, ILL

Telefoną®: Canai 78. 
Telefonu galima isz kiekvti 

apliek o*.
723 W. 18th Street.

Nuo Stos iki Įklos ryto.

• LIETU WIU;DAKTARA8

MARJA DOMIATT
Kauno gub. Senuliu pavieto.

Pasiskubinkite raezyti, n&j szventee artinasi.
Adresuokite teip:

Kelpsch« Co. 74 Centre St., Chicago, 111.
Buce, to Helpoch, Norrlko & Co.

Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka | 
katalioga, I 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. r

kuriyrareikallnglaa.su
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