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iszkų vieszpatys- 
_,J. Pereito ket- 
Washingtoue Bo-

Pietinė ir Vidurinė Ame- 
rika.

Blokada Venezuelės isz sza
lies europėisa 
čzių užsibidgė. 
vergo naktj
wen pasiritę ant. paduotų

__ I i___Anglijos ir Itali- 
ij, pagal kuriuos

Tuojau po pasi-

apie tuotarpinį

viena, kad blo-

Vokietijos 
Joe proto k ę 
blokada turi būt- bėgyje 24 
valandų praįszalinta, o ginčai 
pavesti ant iszr.iszimO Haagos 
tribunalui.
raszymui a ijt Įirotokolų tele
gramai likos išsiuntinėti į 
Berlyną, I-ondoną ir Rymą, 
pranešanti

.t daJykų užbaigimą. Sziuo pa- 
'n^ašymu yenezuelė turi dve- 
|hpą uaudij
kada tampei Įprasralinta, an
tra — visi uh laivai, europe- 
iszkų valdžįių užgrėbti, turi 
būt urnai jįiiĮ sugrąžinti. Pa
gal sudarytus protokolus, 
kiekviena iiz susijungusių 
vieszpatysczin turi gauti po 
27.500 dol. pinigais. Angli
ja turi tą sumą gauti tuojau 
po pasiraszymui ant protoko- 

. lų, Vokietija gi po 30 die
nų, o Italija po 60 dienų. 
Prie to Vokietija lįtiri&auti 
nuo Venezueliės bėgyje penkių 
mėnesių 340i 00 doliarų. Pa
tikrinimui vii
kų vieezpatyiesių pretenzijų, 
apie kuriuos 
tribunalasv 
pirmos kovo

Jęg portu^ę 
Puerto t?abel i 
tų bus atitraukiamas 30 nuo- 
szimtis ant nj.udos tųjų vieš- 
patysezių, nors tie pinigai pa
siliks Venezuolės rankose iki 
laikui, kada Haagos tribūna- 
las iszduos ga 

" dimą.
Bolivijos v

sakymą ant Brazilijos ultima- 
tum reikaluose Acre teritori
jos. Paduotas »isz i szalies 
Brazilijos ptcpozicijas Boli
vija priima ir prezidento Pan- 
do užmanyti kiarės žygiai at- 
szaukti. Menąma, kad ir 
esantiejie Acrė teritorijoj pa- 
sikėleliai į trumpą laiką Bra
zilijos valdžioms pasiduos.

ų tų europeisz-

nuspręs Haagos 
pradedant nuo 
iienos Venezue*

La Guaįra irLa Guaira ir ^noee sukilimas ant salos Ln- 
o nuo visų m ui- a ,.o;r.;,Ai«n«

utiną nuepren

ddžia davė at-

pasiuntinių 
Slkinso. Ke
tera apru be
rodo aiškiai 
tezių'pasiun-

Suvienyto^ Valstijos.
Pereitą sanvaitę .kongreso 

likos pervaryti net du, apru- 
bežinojanti trustų galybę, 
biliai, įneszti 
Littlefieldo ir 
kią vertę tokie
žiavimai turi, p 
net tūlų isz tų p

į tinių atsiliepimai. Teip pa 
siuntinys Bull isz Teias Juo
kės isz tų anti-trustinių įsta
tymų, sakydami kad jie tiek 
užkenks trustams, kiek siru
pas gali sumažinti žaizdos 
skausmą, ir kad juose nieko 
tokio nesiranda naujo, kas 
nebūtų jau paženjklinta senes
niuose kongreso nusprendi
muose. Dabartiniai užgyri- 
mai prieszai trusius — tai tik 
paikas pasistengimas apmui
linti žmonėms akis, kurie juo 
toliau, juo skaudžiau atjau- 
czia ekonomiszkas plėgas, su
teikiamas Jiems susikoncen- 
traviLio kapitalo. Abelnai 
manoma, kad perleidimu tų 
bilių valdžia tik nori paro- 
dfli žmonėms,^kad Ji labai 
apie žmonių labfį rūpinasi ir 
visai nesibijo kariauti su trus- 
tais, išduodant įstatymus 
aprubežiuojanezius Jų galybę; 
isz antros vėl pusės parodo 
trustams, kad nieko tokio ant 
jų negerovės valdžia nenori 
daryti ir nedaro, palikdama 
pilną laisvę^ trustams augti. 
Tokiu budu — mano valdžia 
— pasilieka ir vilkas sotus ir 
avis sveika.

Debatuose, palytinczluose 
civiliszko biudžeto, aštriai 
kritikuota ištvirkimą valdan* 
cziųjų luomų, o pasiuntinys 
Cochran iš Missouri apreiš
kė, kad dalykus reikėtų nuo
dugniau perkratinėti. Nuo
latinis reikalavimas augštes- 
nių pensijų ir yVairių berei
kalingų pinigų eikvojimų 
liudija apie nepasotinamą 
urėdininkų godumų, kurie 
vieszpatystėskasztais stengia
si pasekti iszpaikėjimų euro- 
peiszkų valdonų.

Aut sušelpimoreikalų ant 
salų Filipinų paskirta likos 
3 milijonai doliarų.

Vokietija.
Argėntinoe irChili valdžios 

pasiūlė Vokietijai pirkti jų 
statomus Anglijoj ir Italijoj 
kariszkus laivus, bet Vokieti
jų tų pasiulyjimų atmetė. Ji 
apsvarstė, • kad iszduoti ant 
to apie pusaštuoniolika mi
lijonų doliarų,prie dabai tiuio 
viešpatystės iždo stovio,butų 
perdaug, isz antros vėl pusės 
laivai yra statytine teip,kaip 
to Vokietijos kariszka laivyne 
reikalauja.

Filipinai.
Ne oficialiszki laikraszcziai 

paduoda žinias, kad apygar
dose Lagūna, Batangas ir 
Cavite, provincijose Rizal ir 
Bulacan organizuojasi teip 
vadinami ladronai ir rengia 
didelį maištą, kurs galįs būt 
pavojingesnis, negu J 89# me- 

zon. Apsiginklavę minios 
užpuldinėja ant savo apka- 
riautojų ir reikalauja, kad 
jie butų rokuojami ne kaipo 
bandos plėszikų, bet kaipo 
revoliucijonieriai. Ant salos 
Mindora jie užpuolė ant mies
to Ranjan, bet buvoatmuszti.

Pereitos sanvaitės seredą 
policijinės kariaunos skyrius, 
susidedantis i>z 100 žmonių, 
po vadovystė inspektoriaus 
Keithley turėjo smarkią kovą 
su pasikeleliais apielinkėse 
Mariųnina, 7 mylias tolume 
nuo Manilos. Pasikėlėliai 
likos įveikti. 15 maisztinin- 
kų krito ant kovos lauko, o 
trys buvo sunkiai sužeisti.- 
Isz amerikonų pusės inspek
torius Harris ir vienas papras
tas kareivis krito negyvi, o 
du rado sunkiai sužeistu. 
Svarbiausią pasikėlėlių bu
veinę įimta ir sudeginta. Į 
rankas policijantų pateko 
teipgi yvairus aktai ir kiti 
svarbesni generalo San Mi- 
guel dokumentai. Patsai Mi- 
guel isztruko isz nagų ir varo 
toliaus organizavimą maiszti- 
ninku. Jo pajiegos kas sy
kis didinasi ir, žinoma, neant 
naudos užkariavusiems 
pinus amerikonams.

Fili-

Pietini Afrika.
Anglijos valdžios pasiūlė 

būrų generolams Botha ir 
Delarey vietas įstatymdavys
tės rodoj, bet tie nuo siūlomų 
jiems vietų atsisakė. Kaipo 
priežastį to atsisakymo pa
duoda, kad ta įstatymdavys- 
tės rodą Anglijos valdžių su
organizuota esanti teip, kad 
ji jokiu budu negali 
ant nelaimingos būrų 
naudos.

Pietinėj daly j salos 
gaskar užgimė maisztai. Įvy
ko jau keletas muszių tarp 
francuziszkų kariaunų ir pa- 
sikėlėlių, kuriuose kovą lai
mėjo ant atmainos tai pasikė
lėliai, tai franeuzai.

iszeiti
šalies

Mada-

Balkanų pussalis.
Anot Austrijos laikraszczių 

praneszimų Bulgarija galuti
nai nusprūdus įsiveržti į Tur
kijos rubežius, kaip veik tik 

sukilimas Macedonijoj įvyk- 
sęs. Macedonieczių įtekmė 
Bulgarijoj esanti laliai dide
lė, ir jų agitacijai niekas nė 
nemislija ką nors prįęsztarau- 
ti. Apie 400 bulgariškos 
armijos oficierių, gavę nuo 
savo vyriausybes urlopą, per
eina į Maeedoniją su mieriu 
prisidėti prie pasikėlėlių. 
Girdėti, kad ikišiol susitvėrė 
jau septyjii legijonai.skaitan
ti savo eilėse isz viso 6 tuk- 
stanezius kareivių. Trys 
skaitlingiausi iš jų esanti |>o 
vada pulkauninku Jankovo, 
Sarasovo ir Zonczevo. Stoka, 
tesybė, jiems pinigų, bet jie 
tikisi gauti Macedonijoj pa
skolą.

Bulgarijos valdžia užmanė 
tarnystėn paszaukti dvi ar
mijos diviziji, kurias turi iš
rūpinti po vieną miestai So
fija ir Filippopolis. Kaip) 
priežastį to paduoda mobili
zavimą turkiškų kariaunų į 
Bulgarijos parubežius.

Tokie Bulgarijos prisiruo
šimai į karę Austrijai, kaip 
laikrašcziai skelbia, nelabai 
patinka ir ji, susivienyjus su 
Maskolija, turinti už mierį 
visokiais budais stengtis, kad 
nedaleisti grasinanezios kru
vinos karės įvykimo. Diplio- 
matiszkuose sricziuoee san- 
protaujama, kad tolesnis lai
kymas slaptoje padarytų nu
tarimų tarp rusiškojo užru- 
bežinių dalykų ministerio 
Lamsdorfo ir Austrijos mi- 
nisterio Goluchowskio yra 
blėdingas ir reikalauja, kad 
pasekmės toe tarp jų darytos 
konferencijos butų vieszai 
pagarsintos.

Telegramai isz Petrapilio 
pranesza. buk visi rusiški 
rezervus oficierai gavę įsaky
mą būti prisirengusiais į 24 
valandas prisivienyti prie sa
vo pulkų, kaip veik tik tap
tų pagarsinta kariaupų mo
bilizacija. Įsakymas tas be 
abejonės riszasi su Balkanų 
pussalio dalykais.

Girdėti, kad Austrija ir 
Maskolija persergėjusios Bul
garijos kunigaikštį Ferdi
nandą, kad jis į>asisaugotų 
pildyti žingsnius, kurie turė
tų iššaukti karę. Kaipo 
pasekme to persergėjimo 
Bulgaiija pusiau oficialiszkai 
pagarsino, kad ji neturinti 
mierio kariaunų mobilizuoti, 
nors toks mobilizavimas aisz- 
kiai matomas.

Italijos valdžia turėjo pil
nas žinias sulyg padarytais 
rusiszko ministerio Lamsdor- 
fo žingsniais Macedonijos da
lykuose ir iszkalno prižadėjo 
jam savo paramą. Padaryti 
plianai reformų reikalauja, 
apart kitko, suszaukimo tarp- 
tautiško kongreso, kurs y vai
rius klausimus sureguliuotų. 
Laike kongreso rodų, tarptau- 
tiškos laivynės demonstraci
ja ties Salonika suteiktų jam 
atsakanezią reikszmę. Au
strijos Lloydas Trieste turi 
įsakymą laikyti prirengtus 
laivus didesniems kariaunų 
skyriams pergabenti į Dal- 
maciją. Tokį jau įsakymą 
gavo ir geležinkelių kompa
nijos.

Generalas Ricciotti Gari
baldi, sūnūs žinomo revoliu- 
cijonieriaus, renka liuosno- 
rius, idant su jais reikalingo
je valandoje pasiskubinti ma- 
cedoniecziams į pagelbą.

Tuo tarpu Turkija pašiau- 
kė prie ginklų 14 batalijonų 
iš trecziojo armijos korpuso 
kareivių. Anot oficialiszko 
pagarsinimo kariaunos tos tu
ri užvaduoti rezervos batali
jomis, kurie pereitą rudenį 
buvo paszaukti ant gesinimo 
maištų Macedonijoj, nors ta

rezervos kariauna dar netapo, mų, ir turi laimi gerą organi 
imleista ir be abejonės nebus. 
Akyvaizdoje karės Jug Tur
kijai Juo daugiausiai reikia 
kareivių laikyti prisirengu
sių.

Rusiškas dipliomatiszkas 
imsiuntinis Sofijoj, Bachma- 
tiev, atvyko į Petrapilį ir tu
rėjo paszneką bu caru, ir bu 
užrubežinių dalykų ministe- 
riu Lamsdorfu. Girdėti, kad 
mažai yra vilties iszrišti Ma- 
cedonijos klausimą taikos ke
liu. Maskolijos valdžia pa
tarė kunigaikrtzrzhii Ferdi
nandui apskrieziuose, kuriuo
se revoliucijiškas judėjimas 
vieszpatauja, apgarsinti ap
gulimo stovį.

Maskolija ir Anglija.\
Viename isz mivo įžengia

mųjų straipsnių rusiezkaa 
laikrasztia ,,8viet", pieszdatns 
anglo-r u si hz kas prietikius, 
Hzeip toliau rakor Angliszkaa 
szoviniztnart ne nuaudžia,prie* 
šingai, augliHzkiejie szovinirt* 
tai sziuo laiku labiau yra su
krutę ir visus savo žaibus ir 
griausmus atkreipę yra prie- 
szai Rusiją, kuri iszdrįso iš
stoti jai kelią josios jumisten- 
gintuose apvaldyti virtą j>a- 
svietį. Ta tradicijiszka ne 
apkauta Anglijos priesz Mas* 
koliją apsireiszkia šiądien su 
da didesniu smarkumu ne 
vien isz szalies į>aczių žmonių, 
bet da labiau isz szalies ang
liškosios valdžios. Visi aug- 
liszkoeios politikos veikimai 

su mieriu paralimoti natūra- 
liškų platinimųsi rusiškos 
riecorystės Azijoje ir rusiš
kai laivyne) uždaryti įėjimo 
kelių į Tarpžeminee mares. 
Laike pirmutinio Maskolijoe 
Itandymo susidurti su Ai and- 
žurija. Anglija,padariusi san
talkų su Ja{>dnija. pa statė 
jų kaipo sargų ginti josios 
reikalus krasztutinėse Rytų 
.šalyse. Žinoma gerai, kad 
|>erėjimas keleto rusiszkų tor
pedų (>er Dardanelius išszau- 
kė smarkų protestų iš szalies 
angliszkų laikrašczių ir ang
liškosios visuomenės, kurie 
net iki ežiam laikui negali 
nusiraminti. Angliškoji pre
są grįžta vėl prie to paties 
klausimo ir apreiškia, kad 
Maskolijos duotas angį isz- 
koms valdžioms atsakymas 
esųs labai pažeminantis Ang
lijos garbę ir taniau jus nauju 
paliudyjimu piktų mierių isz 
šalies Rusijos, kuri dabar 
jau nė nesistengia savo ka- 
riszkus laivus maskuoti pirk
liškų laivų vieliavoms,. o į 
Sevastopolį siunczia pilnai 
apginkluotų, naikinantį ka
riškas torpedas, laivų. Ant 
protestų-gi isz szalies Angli
jos rusiszka valdžia visai ne
paiso. ir rokuoja tai už pa
prastų formaliszkumų, netu
rintį jokios gilesnės reiksz- 
mes. .

Abelnai anti-rusiškas 
Anglijoj judėjimas, po karės 
Pietinėj Afrikoj, juo toliau, 
juo smarkiau apsireiškia. 
Teip, ant paveikslo, nepri- 
lanki Maskolijai Primrose ly
ga, susidedanti isz Beacons- 
fieldo, Drummondo, Wolffo 
ir kitų aršiausių Maskolijos 
prieszių, į savo eiles patrau
kė ir lordų Balisburį. Tarp 
jos sąnarių randasi kilcziau- 
siejie Suvienytos karalystės 
didžiūnai, augsztos kilmės 
y pa tos, pasiuntiniai, teip gi 
moterys, ministrų paczios ir 
dukterys. Lygos tos vyriau
sybė susideda isz trijų kuni- 
gaikszęzių, keleto grovų, mar- 
grovų ir parlamento sųnarių. 
Lyga skaito savo eilėse su- 
virsznm 40 tukstanczių sųna 
rių iš visokių draugijos luo- 

pasalius 
Azijoj.

zaclją, stropiai beBidarbuo- 
janezią vinuoBe Anglijos mie
stuose ir provincijose. Su
prantamas todėl dalykas, kad 
ta anti-ruHiszka lyga, turinti 
milžinišką įtekmę ant ang- 
liszkortios presoH, niekada ne
apleidžia progos, kur tik to
kia įiasitaiko, susziąuszti žmo
nių mislis prieszai Rusiją. 
Teip antai dabar visi angliš
ki laikraszcziai, kai p ant duo
to ženklo, pradėjo labai gyvą 
kampaniją prieš Rusiją, ku
rią kaltina už visokius neva 
veidmainingus ir 
darbus Vidurinėj
Rusija — skelbia angliški 
laikraszcziai — iškilmingai 
prižadėjo nekliudyti Afganis
taną ir pripažinti jį esapt 
liuosą nuo maskolių įtekmės, 
bet tų savo pryžadų neišpil
dė, užmirezo ir, piaskyrue at
sakantį skaitlių urėdininkų, 
apgyvendino juos visuose pa 
rubežiniuoaeAfgaidstano mie
stuose. Bet to da negana. 
Maskolija isz visų spėkų sten
giasi ant t<£ kad e m i ras su
tiktų ant išskyrimo rusiszko 
pasiuntinio Kabule.

Persijoj Maskolijos valdžia 
teip gi veda neprilankią Ang 
lijai politiką. Įieržengdama 
tuo duotus savo prižadėjimus, 
Įiagal kūrins šiaurinė Persi
jos dalis turėjo liktis po Ru
sijos įtekme, pietinė gi |K> 
Anglijos įtekme. Tą sutari
mą Rusija sistema t išk ai nai
kina, o Anglijos valdžia ne 

neišeina iš aavo be veikmės, 
per ką į trumpą laiką gali 
įvykti teip.kad visa* nąvo tur
gavietes Penujoa ša lynu Ang
lija visiškai pražudys.

Angliški laikrat>zcziai vie- 
nog be reikalo savo valdžioms 
irtzmėtinėja, kadangi dalykai 
yra visai priešingi, Anglijos 
valdžia išnaudoja visokius 
kelius ant užtvirtinimo navt) 
galybės teip Afganistane, 
kaip ir Persijoj ir ant pasie
kimo tų mierių naudojasi iš 
visokių pasitaikanezių pra
gumų. —

Išskaitęs czielą eilę tokių 
Anglijos valdžių pa naudoja
mų pragumų savo mieriamu 
pasiekti, savo straipsnį ru- 
siszkas Sviet teip užbaigia: 
Bet mes, rusai, turime biit 
atsargus, kadangi savo dar
bais Anglija stengiasi kenkti 
vaikszeziojimui Rusijos laivų 
Persijos užtakoj, be kurio ru
siškoji prekystė netolymoj 
ateityje visai apsieiti negalė
tų. '

Isz Lietuvos.

alsi
Ihz Vilniaus.

Pradžioje gaudo į Vilnių 
lankė garsus skripkorius Sarassa- 
te ir davė porą vakarų koncertus 
Už ssvo koncertus surinko jis nuo 
publikos apie šeszis tukatanezius 
rublių. Dėlei S*restatės koncer 
tų ‘-S -Z. Slovo” rašo: “Žino
vai muzikos rako, kad Sarasšte 
e-ąa genijus technikos, kad jis 
griež ęs vos ne už deszimtį ant 
syk, kad jo skripkoa strykas bė
giojęs žaibo greitumu... Bet, ką 
'ūš Sarassitės strykas pas>kė mi
niai? Ar ji jį suprato? — Ne, 
bet didžiuojasi, kad “girdėję” 
Sarašate ir užmokėjo jam s z e - 
szis t u k 8 t a n c i i u 8 rub
li ų I K«8 atseina manęs, asz 
maeziau kitą techniką. Fabrike 
geležinkelio szėnių kalimo a»z 
maeziau jauną gražų vaikiną,kurs 
mėtė ir traukė atgal iš ugninio 
f briko prag<ro iki baltam įkai
tintas geležies lazdas. Jis gre 
bė kiekvieną tokią lazdą,užkabin 
dam*< ją plonų plieniniu drstu. 
Tas dratas turi tokią ypatybę: 
prie menk’au-io neatsargu m o, prie 
mažiiu-i<> palytėjimo darbininko 
drabužio drūtas apsivynioja apie

kūną ir perdegins,supLusto imo 
gų į t-zmotelius. Me s'rš, kurs 
mine po fabriką vadžiojo, rody- 
d am b ant to jauno vaikino, tarė 
man: .“Žiūrėkit, yra Vii ypatin
gai gabus vaikinta. Kitas jo vie
toj butų jau seniai į skutas nuė 
ję«’’.‘. .. Vaikinas - gi, it vijur
kas, sukės tarp to ugninio praga
ro, jo ve daa linksmas, lupos kru
ta. G:^ s dainuoja sau, tik dėl 
didelio b įdėsiu jo balso ne gali 
girdėt........ l_r teip tas vaikinas
d rb » dienai, mėnesius,melus.... 
Kuo jo “techn ka” stovi leidau 
ui Sarai-satė ? Bet gali huti kad 
S.raaiates koncertai rr kai - kokią 
naudą a nesz. . Tukstancziai žmo
nių iėzme-itų ant ulyczioe, be dan 
gos. baorieglrfUdiM, be duOlii*** 
kąsnio, I ė i«uraminimo u ai kpi- 
kam primins apie nelaiminguo 
sius, miršishczms n»o szalcsio, 
nuo bado. Neseniai kur ten Ui- 
upyj numirė, arba tikiiaus sa
kant, sušalo |> ra senelių — vy
ras ir pati; jų nė pravardės nesu
žinota. Vakar ant ulyczioa pa
kelta mirazlaniį nuo bado dubi
ninką.... Linksminkitės, J geri 
žmonės, geiėkilės su Saratsite, 
bet neužmirškite, kad jums pa
našus sutvėrimai alpsta ir mirsz- 
t> nuo bado ir šalczio.

Miesto dalyj Sznypiszkiuos nuo 
seniai yra kasomi t mo is plytom*- 
dirbti, per ką iki šol likos iš
kastos didelės duob* s, apie pen
kis ir daugiau sieksnių gylio.1 
Duobės tus iškastos gana tirštai 
apgyven'oj miesto daly j,ant plia- 
c ų Vilkmergės ui., Solomenkos 
žvėrinės ir Saltimezkių ui. E < 
mimas molio atliekamas visai be 
miesto rodos daleidimo, be jokių 
t chn sakų prietaisų, ir iszk>sh> 

tam tikrą daktarą — higijėnisią, 
kuriam bus mokama 1200 rubl. al
gos aot metų.

Isz Prūsų Lietuvos.
— Klaipėdos apskriezio rodą 

28 balsais prieš du užgyrė pra
vesti elektriškp geležinkelį Klai 
pėdoje ir mažesnę linija Klaipė
dos apskrityj.

— Apie Gumbinę, netoli An- 
geravės tilto likos trūkio suvaži
nėtas geležinkelio darbininkas 
Lig kailis isz Juczių.

— Tūloj g irai t* j surado suša 
lusį žmogų, kuis paskui pasirodė 
eaant szaukšlininku Obermaicziu 
isz Geldapės.

— Iki sekaneziam rudeniui 
bua pravestas naujas geležinkelis 
nuo Tilžės ant Lauksargių. Ge 
ležinkelis bus 28 kiliometeų ilgas 
ir kasdien bėgios trys poros tru
kių. Stacijos įkuttoa bus Tilžėj, 
Pagėgiuos, Guduos. Kulmių Kul- 
kiuoe, Grežpelkiuoe, K^mpspo- 
vilkiuoj ir Lauksargiuos.

— Klaipėdoj už vagystę likos 
ant trijų metų į kalėjimu nusą 
dytas Jonas Ged eikis.

— Į rutėje teipgi už vagystes 
likesaut septynių metų į kalėji
mą maudytas darbininkas Bro 
žalti.- iš PiIvagilių. •

— Karaliaucziuje tūlas Mana- 
ki isz pagiežos užazovė kareziam- 
ninką Abšių.

— Ž b uote 10 sausio dieną bu
vo sušauktas I ūkininkų susiėji
mas, ant kurio buvo paduotas už
manymas sutverti gyvulių eiunt - 
mo draugy-tę. Ant susirinkimo 
v>enog buvo toks riksmas, kad 
jokiu budu negalima buvo ką nors

kp tankiai pasitaiko žmonėms 
nakties laike į jas įpulti ir kartais 
geiokai susižerti. Apart to tū
loje vietose ant Sdtaniškių uly- 
czios ir Ž vė< i n ės pąkasti likos ir 
ulyczių -zi.itai, teip kld ėsintie- 
j*e užtvarai pakrypo ir netoli vi- 
s Ako augnuvimo. Visa tamies- 
to dalis iszraus nėta ir biaunai 
iszrodo. Ant nuolatinių gyveo 
tojų skundų dabar miesto galva 
p>akė mieliniam technikui, mati
ninkui ir. ulyczių užveizd< s komi 
šoriui vi skp ip apžiūrėti ir tvarkp 
padaryti-

Provizoriaus Sokolomkio aren 
duojamoj aplietoj, prie Auszros 
Vartų ulyczioe, laboratorijoj įvy
ko ozigeno retortos ekčpliozija, 
kurios 1 koe sunkiai sužeista* mo- 
kytin s ObalekšUs.

Ant Bakaztos sudegė dideli Ju- 
z« 6 toe Gausztein namai. Ugnis 
įvyko dėl negerai sustatytų dūm
traukio balkių. Namai buvo ase- 
Kuruoti ant 20 tukstanczių rub 
lių.

Nežinomi vagiliai dienos laike 
apvogė Kroinano namus,paszluo.- 
dami visokių daigių ant 200 rub
lių.

Sausio 11 dienp tūluose namuo
se policija susekė slaptą gyvulių 
akerdinyczip, kutioj buvo plauna
mi vogti gyvuūai. Gyvulius pri
statydavo į tp skordinyczip vagys, 
kurių vienp, Kiprianaviczių, su
areštuota, o dv^em pasisekė pa
bėgti. Dar yra penkios ypatos 
apskųstos kaipo dalyvaujanezios 
vogime gyvulių.

d<« likos ant tolesnio laiko per
keltos.

— Lietuviškoji Konservatyvų 
Skyrimo draugystė Rigainės ir 
Pilkalnėa apokreziams kandidatu 
į vieazpatyitės seimę pastalė ūki 
nink'ą Meszkatį ias Didžiųjų 
Kakszų.

— Žibutve nulaikyta buvo lie 
tuviška švente, kuri, anot “N. 
Liet. Ceitungoe”,gerai nusitekus. 
Buvo dainuota, leisti šviesos pa
veikslai iš Lietuvoa vietų ir per
statyta* teatras isz Lietuvos gy
venimo. Žmonių buvę skaitlin
gai sudrinką, kiti net iš tolymų 
apygaidų atkeliavę.

— Tilžėj, ūkininkę Jonatienė 
isz Kaltekių likos elektriško ve
žimo perblokszią ir sunkiai su
žeista. Nugabenta ją į ligonbū
tį-

— Prie Blumenthalio ant ge 
ležinkelio rėlių rado trūkio suva
žinėtą nepažįstamą vyrą. Lavo
nas buvo labai sudraskytas.

Isz Vilniaus gub.
Isz Trakų kalėjimo pabėgo a 

resztantai: Altszuler ir Bielkows 
ki, kurių pirmacis buvo ui vagys
tes patupdytas ant vienų metų, 
antrasis ui žmogžudystę ant pen- 
kerių metų kalėjimo. Bėglių ne 
sugauta.

Isz Gardino.
Dirbantiej'e prie visokių mies 

to darbų darbininkai pasijuto sun
kiame padėjime. Darbai mieste 
visai sumažėjo ir dirbantiems mo 
kestys likos baisiai sumažintos, 
kadangi, girdi, miesto kasoj per- 
mažai pinigų berranda. Pasili- 
kfbe uždarbių vargšai priversti 
elgetauti ir melsti latnlaringų 
draugysezių pa-zelpos.

Miesto rodą užgyrė 
mie-t'szką laboratoriją 
produktų analizavimui ir paskirti 

įsteigti 
valgio

Isz Petropilio.
Isz priežasties perstatytos Pet- 

papilyj 29 gruodžio pere-tų metų 
dramos „Ponas ir Mužikai”, „S. 
Peterb. Vndomosti” szeip apie 
lietuvius rašo:

„Mokyti VakarųEuroposirmu 
sų lingvistai,besitriusiaoti antiaz- 
t rinėjimo senovėsisztarimo garsų 
ir formų lietuviškos kalbos, tos 
ikisziol užsilikusios priešistorisz- 
kos Europos liekanos, seniai susi 
taikė sufrancuzųisztarimu: „c’est 
les paysans de la Lithuanie, qui 
parlent la langue la plūs admir- 
able l’Europe” (stebėti niausią isz 
visų Europos kalbų yra ta, kuria 
kalba Lietuvos kaimiecziai). Bet 
29 gruodžio dieną į Paulovos žalę 
ant perstatymo Frommo—Gužu 
cz'O paraszytos isz ūkininkų gy 
genimo dramos susirinko ne mylė
tojai—filologai, bet skaitlingi 
perstatovai musų sostapilyj įkur 
tos lietuviszkos kolionijos, kur 
jų skaitlius siekia beveik 20 tuk- 
stanozių g«lvų. Paskirstymas ro
lių tarp mylėtojų—artistų, prigu- 
linczių prie lietuviszkoMoa susi 
szelpimo draugystės, buvo teip 
rūpestingai atliktas, kad atspin 
dūliai isz Lietuvos baudžiavos 
laikų 1853—1859m. gyvenimo li 
kos pilnai atmuszti, įsišaukda
mi atminimus seniai prabėgusių 
dienų ir vaizdus lietuvių tžvynės. 
Iki sziam laikui visi lietuviški 
dramatiszki vakarai buvo vien lik 
geriau ar menkiau nusidavusiais

Eze'-utea all kind of Job Prln- 1 
ting and translating ia Li- 1 

thuanian, Poiish and 
J • f«a<ea.

SUkssrlation S2.00 »sr yaarJ

bandymais; pastovus originalisz- 
kas repertuarai iszsidirba tik au
gant tautiškam susipratimui. Po 
dvidešimties metų nuo uždėjimo 
pirmo lietuvi.-zko laikraszczio 
,,Aušto«” be abejonės šitoks 
tolesnis pasisekimas yra galimas. 
Reikia todėl velyti tai nuo šir
dies simpatiškai tautai ne tiktai 
geros pasekmės tiuiszelpimuose, 
bet ir labdaringuose mieriuoee. 
Linksmina mus ir p<sekmingu- 
nisa lietuv szkų vakarų, ir pasi
sekimai jaunų artistų ir artisczių, 
kurie juo toliau juo tei-ingiau ir 
gramatiszkiau pripranta lietuviš
kai kalbėli.”

Isz Londono.
6 d. sausio rz. m. kun. Bolus 

Szlamas atsisveikino a u savo pa- 
rapijonHis. Kur vien* g jis iške
liavo, to tikrai nieke nežino; toli 
pa ra pi jonų mena, buk jiši iške
liavęs į Rymą.

Pradedant nuo 1894 m., kada 
į Londoną atvyko, iš Suvienytų 
Valstijų, kun. pr lotai* Broni- 
kowski, lenkai, lietuviai niekada 
negirdėjo kitokio pamok-lo kaip 
tik apie aukas aut „Dievo gar
bė*”, apie pin gus ant bažoycziot*. 
Bromkow8ki, nuduodamas labai 
teisingu, tuojau po atkeliavimo 
liepė ,nvo parapijonams iazsinnkti 
iš tarpo ravęs komitėtą, kuria, 
kad parapijos k ša tarptų. turėjo 
prižiūrėt kolektorius. 2 nonėe 
šitą Brom ko wskio užmanymą 
pripažino laba* geru ir išmintin
gu, todėl iszeirinao kolektorius 
U mokėjo jiems kolekią. Viskas 
4j<y gerai. Netrukus Bronikow- 
ski nusamdė n^mp ir įtaikė bainy- 
czią. Ne buvo tai 1 etuviszka baž- 
u> ežia, bet „ko-ciol polsko-litew- 

daogiausia, nors iš to jokios 
nnudoe neturėdami.,. K»s-gi isz 
to issėjo? Tms teip vadinimas 
komitetas, į kurį prigulėjo žmo
nės be mažiausio apie savo už
duotu supratimo, subrukdavo, 
nė nesuskaitę, visus pinigus savo 
prabaazcziui, kuris užtatai nė isz 
griausz jiems nepasakęs apversda
vo viską ant savo neužbaigiamų 
reikalų. K-ida už kokių devynių 
mėnesių po įteigimui bažnyczios 
kun. Br<>mkow.-ki alapezia išdū
mė, tuosyk tik pridėjo teirautis 
ir mpstyti, kp daryti, kur kreip
tis, kad sužinot kaip stovi parapi
jos reikalai. Teip galvas bekrai
pant komitetas nė nepamatė, kaip 
staiga „brokeriai” sulindo j bai- 
nyczip ir klebonijp ir darė auraszp 
viso bažnyczios ir kunigo turto 
už užvilktp landlordui už vietp 
skolp. Tuosyk, žinoma, jau ne
buvo laiko kada bemp-tyt apie 
geresnę, parapijos tvukp. o kad 
bažnyczios šventinybę nepalytėtų 
netikėlių protestonų ranzos, suta
rė keli isz parapijonų jp i«z alto
riaus iszvo?t, kp su pagelba vieno 
airių kunigo ir padarė. Tokiu 
tai budu užbaigė 1895 m. „polsko- 
litevvski ko-ciol” savo gyvenimp. 
Negana to. Kun. Bronikowski 
bėgdamas nuo brokerių iszvežė, 
prisiskolinęs, daugiausia nuo lie
tuvių, net £600 (apie 30(>0 d oi.) 
Antra panaši istorija atsiliko vėl 
neseniai su kun. Lechertu, teip gi 
lenku. Tas už žmonių sudėtus 
pinigus nusipliko sau b<žnyczip 
ir namp. Vieni tik lietuviai su
dėjo jam ant to biznio į £300 
(apie 1500 dol.)

Szis Lecherto szposas įpykino 
jau ir lietuvius. 1899m. ėmė ir 
atsiskyrė nuo lenkų, manydami, 
kad lietuviai .kunigai yra doresni 
ir nevarinės su jais tokių šposų, 
ka'p lenkai.

Suivėrė savo parapijp, apsergė- 
dami jp nuo grobių kunigėlių 
rankų įstatymais, net dviejų ad- 
vokalų apdirbtais, ir- pradėjo 
triustis apie įgyj mp kunigo mvo 
tautos. Nors tas įgyjimas buvo 
su didelėms sunkenybėms suries
tas, tik-gi energija ir triūsas ke
leto ypatų, kaip sztai D ro Nar- 
kuno, V. Barulio, a. « J- Baro- 
naiezio, K. Pilėno, Malonio, Le- 
vinskio ir kitų nenuėjo ant nieku: 
8ujieszkojo kunigp ir pakvietė.

Priesz kalėdas I900m. atkelia
vo kun. B. Šzl miaSi. L etuviai 
džiaugės. Tik brangti e svecziaa, 
lyg blusų ėdamas, vis rangėsi, bet 
vis dar nieko nesakė, tylėjo.



Žmonės manė, kad kunigėlis .gėl 
to |eip nelinksmas, kad vyskupas 
ne labai skubinosi jį užtvirtinti ir 
per tai, žinoma, jam nei amu. 
7 d. sausio, !901m. tapo ant galo 
kun. Sz!amas ir užtvirtintis.

13 d. sausio 1901 m. laike pir
mutinę minię. žmonių p risi ru
ko apecziai. Visi džiaugėsi maty 
darni savo akimis kunigėlį, tik 
tiek apgailist&vo, ypacz moterė
lės, kad balselis „kaip ir butų per 
azvakas”. Tai tas nieko, ramino 
viens kilę, girdi, dar „szviežius”, 
tai nedrę-u*; toliaua — „pssipro 
vys”. Bet nelaimė. Kę tik isz 
zakristijos — tuoj ir isztiesė savo 
rankeles prie sukolektuotų pini 
gėlių. Komitetas neduot, o Sala
mas reikalaut Matydamas ko 
miteto neįveiksięs — nuėjo sau. 
Bet t»i vis d^r nieko. Šatai at
ėjo laikas ir pamokslui. * Žmonių 
prigriuvb pi'na bažnyczia klausy
tų pamokslo. Kunigėlis jau sa 
kykloje. 
Gyrė lie^i 
<nt galo
jos surėd fmę. jog nekatalikiškas, 
o tik socialdemokratiszkas ir kad 
komitetas parapijos netikęs, rei 
i* jį iszihest.

To kis tai buvo pirmutinė pa 
mokslas ;l toks pasidėkavojimas 

- žmonėms už jų triušę, žygius ir 
suteikimę jam geros duonos ir 
lengvo gyvenimo. Tokie ir tam 
panaszus pamokslai tęsėsi per iš
tisus du me u. Per ištisus du 
metu, po perskaitymui evangeli
jos nebuvo iez Szlamo burnos apie 
Kristaus mokslę girdėta, o tik 
vieni keikimai, piktžodžiavimai, 
apjuodiuimas ir nuplėszimas pa
dorių žmoh'ų garbės.

Kad atsikratyti nuo nepatinka
mo jam Komiteto ir tvirto para 
pijos surėdymo, sutvėrė savo loo- 
nę parapiję ias žmonių tsnAių ar
ba veidmainių. Komitetę rinko
si pats ir tik isz tozių žmonių, 
eurie jam visame nusileisdavo. 
Jeigu kuril, supratęs jo nešvan
kius darbus pariprieezino, tapo 
iszme-tas isz Komiteto, o jo vie 
to] išrinktas kitas. Teipcda
rėsi per du pilųų metu. Ant ga
lo net visi pradėjo sus prasti, pra 
dėjo kunigėliui Jo dirbus iszmeti 
nėt, bet ant nelaimės susiprato 
per vėlai. Susiprato t ida, kada, 
jau kelioms. eilėr?f*^>*s nuk r

Prasidėjo pamoks* a*, 
uvius, u<ekino lenkus ir 
papasakojo apie parapi-

•i lupi net

—---------------------- -----------------------
mokinti vaikus namie be kokių, 
sziandien vyresnybės statomų, 
kliuczių ir bausmių.

f) P r a d e d a m o se mo
kyklose lietuv ų vaikai 
turi būti mokomi visų 
dalykų lietuvisakai. Szių 
mokyklų mokintojai pri 
valo būti lietuvių renka- 
m i ir tur būti lietuviai, 
[v. b) Red.]

g) Prie kiekvieno valscziaus, 
arba gminos, tur būti leista įkurti 
lietuvszku* knygynus.

b) Įvest* isnguldinėjimę lietu
viškos kalbos vidutinėse Lietu
vos mokykloje, teip pat Vilniaus 
ir Seinų seminarijose.

i) Leisti kiekvienai ypatai ar
ba draugystei į-isteigti įvairias 
mokyklas, kuriose viskas butų 
lietuviškai iszguldoma ir ku
rioms butų duotos tos paczies tie
sos, kaip ir vaidilos to paties 
laipsnio mokykloms.

k) Sugręžinti Lietu
vai Vilniaus u n i v e r- 
s i t 6 t gi, kame tarp kitų kated
rų butų katedra ir lietuviszkos 
kalbos, istorijos ir literatūros.

3. Sulyg žmonių valdymo.
Prisilaikydami to pamatinio 

principo, juog Įmonės privalo pa
tįs save va dyti, o nebūti valdomi 
svetimų jiems pristatytų viršumu 
kų, mes reikaLuj įme įvedimo 
principo sauvaldyt-tės pi -cziausioj 
reikszmėj, kaip atskiriems mie
stams, sodieczių valscziams. (gmi
noms), teip lygiai visam musų 
krantui.

Minėdami tai, reikalaujame:
a) Idant valdiia prassalin- 

t ų visus vartomuosius 
įstatymus, Lietuvai paskir
tus. kurie sziandien ne eidiia lie
tuviams katalikams uiimti vietas, 
kaip antai: administracijoje, su 
duose, ant geleimkelių ir kitose 
vyresnybės arba draugijos įstai
gose.

PASARGA. Vietų žandarų, pylici- 
jos tarnų ir kitų, kurių rūpestis yra nu
tautinimas ir politiszkaa apkvailinimas, 
neprivalo lietuviai ūži minėt*.

b) idant viso* vietos, kaip se
niūnių (starostų), vaitų, audžiu, 
rai-ztininkų. mokyklų mokintojų 
butų renkamos, ir užimtų jas lie. 
tuviai.

c) idant pavietų virszininkai 
nesikiša tų į valsczių re1 kalus ui- 
tvijtlųiufc rįnkimn^

Surinko £840 ant bažnyczios mokesezių ir t. t. 
nupirkimo.uuįJUKiuiv, isz kurių vos apie 
£300 iszmokėjo, o kitus, žmonėms

sinvinęs, Jpė iszlup nepasakęs 
išbėgo....

Londonuį
aite inrsavo I

rziai, kada jus pabu 
apjakus o miego!?

I , Meszkinas.

tėvai rūpintųsi

Programas Lietuvių De- 
. mokratų Partijos

(2) b’rojektaa.)

b) Miestųrir valsczių prade
damosios imoniųmo- 
k y k l o s, lame viskas yra ru 
siszkai iszguldoma, t e i p-p a t 
netinka lietuvių vai
kams, bet kadangi staiga ne 
galima įvykinti jose permainų, 
tai patariame leisti į jas vaikus, 
tik sumažinimui • jų įtekmės rei
kalaujame:

1. idant, pradedant vaikszczioti 
į tas mokyklas, kiekvienas 
vaikas mokėtų I i e t u v i s z 
k a i skaityti ir raszyti;

3. idant tose mokyklose tikėji 
mas butų iszguldomas lie
tu v i szfc a i ir isz lietu
vis z k ų. spausdintų I o ty
li is z k a i-l i e t u v i s z k o- 
m i s litarpmis katekizmų;

3. idant, vaikams einant į tas 
mokyklas
praszaliniinu netikusios tų 
mokyklų įtekmės ant jų vai
kų. Tam tikslui turi būti 
vaikams suteiktos lietuvisz- 
koe knygelės, isz kurių jie 
galėtų permanyti vi»ę-kę.

c) Reikalaujame, idant visuose 
Lietuvos pavietiniuose 
miestuose butu įsteigtos 
vidutinės vyrų ir mergai- 
ežių mokyklos (gimnazijos). 
Pastojimui į szlas mokyklas tur 
būti atmestos yisos sziandie var
žomos sęlygos, 
mas, priimant 
jų tikėjimo arb| kilmės, augsztas 
mokestis už mOkslę, policijos pa
liudijimai apie isztikimumę val
džiai, priverstinas atidavimas mo
ki itinių į internatus, arba užlai
kymui (gyvenimui) paskirtus bu
tus, priverstinas vilkėjimas pag I 
tam tikri s formos pisiutų rūbų, 
apribavimas isz augszto paskirto 
skaitlisus vakuosi jų ir t.t.

d) Įvedimas išguldymo tikė
jimo vidutinių mokyklų mokiu 
tiniams lietuviams 
kalboj.

e) Reikalaujame, 
vienam valstiecziui

I o s (gimnazijos).

kaip tai: skirtu- 
nokintinius, sulyg

lietuviszkoj

idant kiek- 
butų leista

d) idant sodiecziai butų suly 
ginti tiekomis su kitais vieszpi- 
tystėe luomais ir vietoj dabarties 
valscziau* taptų įvestas visuluo 
minis valsczius.

e) Kadangi bendri musų kra-z 
to reikalai valdžios tuo tarpu tė
ra aprūpinami vien polic'j nėj 
reik-zmėj, kę parodo musų gene
ralgubernatorių veiklumas, tai 
vie»oj jų Lietuvoj turėtų 
būti įvestas y i s u luo
minis seimas, kuriame išt
rinkti žmonių pasiuntimai spręrių 
apie szituos musų kraszto rei*a 
lūs:

1. aprūpinimas visų Lietuvos 
ekonomiszkų re kalų,

2. aprūpinimas žmonių apszvie 
tiino,

3. aprūpinimas žmonių gydy
mo ir higijėniszko uis ii ai ky 
mo,

4. paskyrimas mokesczių ir jų 
iszskirstymss sulyg kiekvieno 
turtingumo,

5. ir visi kraszto reikalai, kūne 
tik bus leisti apsvarstymui.

4. Sulyg parapijų sutvarkymo.
Pripratiniruui žmonių prie to, 

juog jie privalo patįs save valdyti, 
ir iszvengimui ekonomiszkuo^e 
parapijų reikaluose galimų skriau
dų, dabarties rėdymui esant, L. 
D. P., nestkiszdama į tikėjmo 
dalykus, laiko per reikalingu 
driktę laikytis ežiuose atvijuose 
szitokios tvarkos:

a) Visos parapijos turtas pri 
guli nuo p*cz ų parapijonių,kurie 
privalo iszrinkti prižiūrėjimui jo 
bažnytinius komitėtus arba įsin- 
dikus. Szio komitėto sęnariai 
iszduoda atskaitę isz įeigų ir iaz- 
laidų parapijonų sueigai.

b) Visas svarbiausias išlaidas, 
kaip antai statant, atnauj nant ir 
taisant bažnycziaa, kapinias, kle
bonijas, szpitoles ir t. t., komįitė 
tai atlieka pagal padirytę para
pijonių sueigos nusprendimę. :

c) Visas pelnas už baž 
nytinį patarnavimu, 
aukos ir s u r a s z a i turi 
būti į t r a u k i a tn i į para
pijos i ž d ę. kuisai pasilieka 
komitėto prižiuroj.

d) Visi bažnyczios tarnai turi 
būti parapijos komitėto samdomi, 
kursai iszmoka jiems ir algę. Tas 
pats komitėtas iszmoka 
algas ir kunigams.
R. Sulyg yvalriu luomu prilaiky

mo
a) Atsimindami tai, jog atski

rų luomų reikalai ne tik nesutip-

ka, bet dažniausia vieni kitiems 
piiesztarauja, mea neužsiima
mo ypatingu pritaikymu kokio- 
nors vieno luomo reikalų, bet 
stengsimės aprūpinti visų jų ben
drus reikalu*, tai yra jų t«utisz- 
kai politiszkus reikalavimus. 
Viem>k matydami vargingę ir 
skurdų musų visuomenės uuriėg 
tųjų gaivalų gyvenimę, ar tai au- 
lyg jų padėjimo, ar beturlystės. 
ar tamsumo, daugiausiai rupįsi- 
mės jų būvio pagerinimu, kadangi 
be tokio pagerinimo vargu butų 
reikalauti isz jų permainymo ir 
taut szkai politiszkų reikalų. To 
dėlei į ptrinę ežių rupescaių eilę 
L D. P. paskiria aprupinimę. pa- 
tierinimę būvio miestų ir kaimų 
darbininkų, smulkžemių ir beže
mių ūkininkų, sodieczių, smulkių 
amatninkų ir pramoniuinkų. Szių 
luomų pęmonė sulyg skelbiamoj i 
partijos tikslo yra tvircziausiu 
rameziu įtunijimui jos užmany
mų.

b) O apie miesto ir kaimų dar 
bioinkų padėjimę kalbant, L. D. 
Partija atranda reikalingu duigtu 
pist.uti tarp jų luominį ir poli 
t'szkę susipratmię, palikdama 
jiems laisvę t veltis orgauiz .cijus, 
koki s jie atras tam tikslui |>er 
reikalingas. Kadangi luominiais 
szių darbininkų reikalais szian 
dien rūpinasi tam tikra Lietuvių 
SočiaIdemokratiszka Partija, tai 
platesnis iszdėstymas jų reiksią 
vimų tos partijos jau tapo pada
rytas, ir mes pritariame jai vi
suose reikaluose, kurie yra su
jungti su taut isz k u Lietuvos dar
bininkų krutėjimu.

c) Sulyg prilaikymo sodieczių 
mes statome szitokius reikalavi 
mus:

l. praszalinimtB varžanezių vi
suomenę valdžios tiesų, ūki 
ninkama ir kitiems musų 
drang jos sęnariams, perkant 
žemę, miszkus ir lt.;

3. panaikinimas mokeaczių, 
imamų iszpirkUnui žemės;

3. panaikinimas yvairių natu- 
ralKzkų paieigų. kurias ūki
ninkai sziandien atlieka, k ai p 
antai: kelių taisymai, atliki
mas stuikų, vietinio* polici
jos užlaikymas;

4. sulyginimas ūkininkų t'esų 
su visų kitų luomų tie-omia;

5. palengvinimas i ** s a i-
• ’A'ii aVj ’flr'er ‘“•'o u\“w 

estų į viensėdžius;
6. sugręžinimas kon 

fiskuotų laike paskuti 
nio lenkui erzi o dvarų ir 
m i b z k ų buvusių savinin 
kų jų įpėdiniams, o j ems 
m bėsant, iszdsl nimas t>eže- 
miams Lietuvos darb nin 
karna;

7. iszdal i nimas val
džiai priguliucsioe 
Lietuvoj ž e m ės b e 
žemiams darbinin
kams;

8. uždraudimas tverti L*etuvoj 
kolonijas: stirovierų, buvu
sių tnaokoHų kareivių, szian
dien valdžios daromas;

9. įvedimas lengvaus kredito 
nusipirkimui žemės, pugeti 
nimui jos, nusipirkimui sėk 
lų ir t. t;

10. įvedimas prie valsczių pata
rėjų agronomų, kurįe moky
tų žmones geresnio uždirbi
mo žemės; /

11. įkūrimas kiekviename pavie
te žemdirbystės, sodininkys
tės. bitininkystės mokyklų;

12. leidimas ūkininkams tvertis 
draugystes, sindikatus, ben
droves ir t. t;

d) Sulyg amatninkų, pramoni
ninkų, pirklių prilaikymo atran 
daine reikalingu rūpintis jų su
tvirtinimu ir apsaugojimu nuo 
nutsutimo. Jų daugumas szian 
dien yra miestuose. Kadangi 
norime, idant mu^ų miestai butų 
lietuviszki, privalome saugoti at- 
vykstanezius lietuvius nuo isztau ‘ 
tėjimo, o atvykusius ir jau nutau
tusius — stengtis prižadinti prie 
musų tautos reikalavimų.

c) Apginimu dvarpo
nių ir kunigų reikalų, 
kaipo tvireziausių musų visuome
nės luomų, mes neužsiima 
m e, bet reikalaujame, idant tūli 
szių luomų sęnariai, istorijos bė 
giu pametę tautystę, grįžtų prie 
savo užmirsztos tiutos ir prnm*ų 
lietuviszkę už naminę kalbę. Abu
du 8z uo luomu privalo rūpintis 
mu^ų tautos gerove, nes juodu 
užauklėtu ir užugdytu yra kru
vinu musų žmonių prakaitu. To 
dėl isz szių luomų galima reika
lauti atlikimo tūlų pareigų sulyg 
musų žmonių, bet bepasiklauti 
jais sulyg anų prilaikymo, (t. b.)

Bost*>n, Mass. Kompanijos 
czianykszczių ulyczių tramvajų 
isz liuoro noro pakėlė visiems sa
vo konduktoriams ir motorma 
narna mokės į ant 12 iki 18 centų 
ant dolerio daugiau.

Isz Amerikos-
Liūdna naujiena.

Pukblo, C<‘Lo. Dirbtuvėse 
„Steel & Irun Works” per elek
tros inžinieriaus kaltybę iszsilie- 
jo isz katilo verdanti geležis. 
Penki darbininkai slovakai likot 
ant vietos sudeginti, o apie pen
kiolika Kitų baisiai apdeginti, 
prie tų d-tr dirbtuvių superinten
dentas ir trys ,,boa>i”. Sužeis
tuosius nugabeno į ligonbutį. 
Lietuvių ežia teipgi dirba apie 48 
darbininkai, bet juos Dievą nuo 
nelaimės sergėjo, nė viens nebuvo 
sužeistas. 8. Daukszas.

Pavargėlio likimas
Nf.w Yokk, N. Y. Cziouai nu

sižudė rusiszkas revoliucijonierius 
Mi< helson, kurs maskoliszkų val
džių buvo iszsiųstas į S i beriję 
Iszbuvua Siberjjoj penkeria metus, 
jam pasi-ekė isz ten pabėgti,ir at
vyko į New Yorkę, kur j*s bandė 
szeip teip užsida'liauti ant gyve 
nimo d uodu n t svetimų kalbų lek- 
c jas. Vargas vienog spaudė jį 
isz visų pusių -ir ant galo privestė 
patžudjs ę papildyti.

iflAOOO Koftciuszkoa paminklui.
II i'noia valstijos legiJaiuron. 

Sprmgfluide, pasiuntinys Ga<>z 
kiev.cz, lenkas, padavė įneszimę. 
reikalaujantį, kad valstija paskir 
tų isz aivo kasos 5 tuk»t*uczius 
doliarų į fondę Koaciuszkoa pa 
minklui pastatyti Chicagoj. Savo 
reikalavmię jis remia ant to, kad 
Košeiuszkę kariavo už Suvienytų 
Valstijų liuoaylię.

Philzdelphu, Pa. Vasario 
11 dienę kaimynai rado tūlę se
nelę Neik ir jos 26 metų dukterį 
•ivo kambaryj besivoliojanczias 
kraujuose su suskaldytoms gal
voms. Nugabenta jas į ligonbutį, 
bet senelė tuojau* ten pasimirė. 
Menama, Kad tę galvažudy-tę pa- 
pi dę* senelės Nei* sūnūs, kadan
gi jis tuojau nežinia kur dingo ir 
policija nogal jį surasti.

St. Jo*kfh, Mo. Tūlas Oscar 
DiUon isz skaugės užszovė savo 
paczię ir paskui, kad iszvengti 
baiismėe, pats sau kulkę į galvę 
paleido. ,

Sr Lotus, Mo. Czis likos su- 
aresztuotas tūlas J< hn Pa-somsn, 
apkalt ntas užmuszmie savo pa- 
caios. Jis teisinas, kad ne jis 
paczię užsz<>vęs, bet ji pati p*r 
neatesrgumę san galę pasidarius, 
bevarlydama rankose užprovyta 
revolverį.

._ ■
EvpiioajjoN.

Shkboyoan, Wis. Liejinyczio- 
se ti mos Ch Helmsing, mieseziu- 
ke Adell, eksplitKisvo garinis ka
tilas, kas visę fabrikę ir szale esan
tį Burke vieszn«mį į griuvėsius 
pavertė. Ezplioz'jos užmusztas 
likos vienas 8 metų vaikss, 4 d«r 
bininkai mirtinai ir du lengviau 

I sužeisti. Blėdies ezpliozijoa pa 
daryta aut 25000 dol.

Pittsbl'RO, Pa. Pennsylvania 
gelžkelio dirbtuvėse Plienine ex

I pliod«vo garinis katilas, po ko 
i veik užgimė ugnis, padarydama 
Į ant 15000 dol. blėdies. Užmusz- 
j tų nė sužeistų žmonių nesirado.

Kaltas tarnas.
Near Yorke sudž a Gaynor nu

sprendė, kad poLcistas neturi jo
kios tiese* aresztuoti straikierių ■ 
pastatytus sirgus, kuriems įsaky
ta neprileisti reabsų užimti strai- 
kuojanezių vietas. Tokie sargai 
publikai jug nieko nedaro, bet jie 
vien su savo prieš**is—-scabsaie 
kariauja, o to jiems negalima už
ginti.

Ne naujas prauaszat imas.
Newak*. N. J. Aut laikyto 

ežia metodistų dvasiazkųjų suai- 
rinkimo buvo ir valstijos guber
natorius Murphy atėjęskura savo 
kalboj iazsitarė: jeigu, girdi, ver
danti dabar kova tarp darbo ir 
kapitalo greitai nebus uihJigTi 
sutaikinimu abiejų purių, tai neto- 
lymoj ateityj turėsinti užgimti 
Suvienytose Vabtijote revoliuci 
h •

(Jipuoilnias ant trūkio.
Bittk. Mukt. Bėgantis North 

ern Pac tie gelež'nkrliu eipreai- 
uis trūkis 12 vasario, naktį, likos 
keliolikos ginkluotų plė«zikų su 
Irikyt^s ir apiplėštas. Paeito 
vagonę suskaldė su pagelba d na
rni to, o vagono sargę- užszovė. 
Geležinkelių kompanija pa»kyrė 
5 tuk-t inczius dol i arų tam, kas 
suseks ir iszduos plėszikus.

Negirdėtas daiktas.
Mieste Louirville. Ky., tabako 

fabrike “American Tobacco Co.” 
įtaisyta tapo muzika. Liikėdar 
Ik> sėdi muziksntis prie piano ir 
žaidžia, o darbininkams valia dai
nuot, je'gu tik jiems kokia žai
džiamoji meliodija yra pižįstst 
ma.

Civiliza<*U<M progresas dvyde- 
Kzitutaine szlmtmetyje.

MinnesotOS valstijos legirintura 
panaikino kartuves prasikaltė
liam* bausti. Myriop prasudy- 
tuosius nuo sziolaik nevali* jau 
bus kabinti, bet juos sodins į e- 
lektroe kroslę, kaipo daug “žmo 
niszke-nį” egzekucijos budę....

Nelaime kautynėse.
Eviūi.eth, Minn. Vasario 12 

dienę Spruce Mine kastynėse už
gimė usnis, kurioj pražuvo du 
darbininku. 10 kitų darbininkų, 
kuriems ugnis teip gi buvo iszėji- 
mo kelię užkirtusi, likosi vienog 
iszgelbėt1.

Batnyczią apvogė.
Newark, N. J. Nežinomi va 

giliai spiplėszė čzianykszczię epis 
kopalbzkę bažnyczię, paszluoda- 
mi visokių brangesnių daiktų ver
tės ant 10 tuksĮanczių doliarų.

Nebus prileistos balsuoti.
Topeca, Kans. Įneszimę, kad 

sekaneziuo^e rinkimuose S i vieny
tų Valstijų prezidento butų prie 
balsavimo prileistos moterys,Kan- 
8h8 vabt jos legialatura 62 prieaz 
51 balsais atmetė.

Galvažudy s tęs.
Portage, Pa. Nežinomi gal

važudžiai nugalabjo ežia tūlę ita
lę Psf>quelio ir jo paczię, pavogė 
sunkiai jų uždirbtus 800 doliarų, 
o namus, kuriame papildyta gal- 
važudystė, dinamitu į orę iszlėk- 
dino.

Gaisrai.
Ric* Island, III. Czionai 

sudegė Viešpatystės arsenalai*. 
Ugnies padarytę I lėdį vokuoja 
ant pusantro milijono dolurų.

Nkw Orleans, La. 11 vas no 
dienę sudegė ežia didžiausias teat
ras ,,Ac«demy of M u sic". Visę 
turtę loazianczių czię aktorių ug
nis prarijo. Trupoe direktorius 
likos sunkiai suželtas ir nuga
benta jį į ligonbutį.

Hvtchinsoh, Mink. 11 va>a- 
rio sudsgė esi* mokykla „Anspar 
Coliege”. Liepsnoms teko teipgi 
ir turtai 200 mokytinių.

Miestelis Bremen, O- vakario 
11 dienę likos visnakai gaisrų 
iwniik1ntaMrttipJntrtk*l 
tojsi pasiliko be pastogės, o prie 
to daugumas ir vi-ų savo turtų 
neteko.

Laiva* s u* i bule.
Plaukiantis isz New Yorko pa- 

sažieiin'S garlaivis „Mvdiana", 
pr ik laupantis Quebec 8team-hip 
kompanij <i, užplaukant jai van
deninių uolų netolimo Hsmilton 
susikūlė. P..8ižieriai, kaip rodi s, 
likos visi iszgt-lbėti.

A-tokia, Ore. Arti Apsigavi
mo salavos likos audros ant kran 
to išmestas ketursiiebis laivas 
,. Alstermze”. Tikima vienog. 
kad jį galima bus da pataisyti ir 
į jurta atgal įgabenti.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Tie* Stacija Winnetka, netoli 

Ch cago«,l»ėgantis i*z Green B *y. 
Wis., ekspresinis trūkis susimušė 
su atbėgusiu iš priešingos pusės 
tavoriniu trukiu, kurio lokotno- 
tiv* lizoi į druzgus sutrupinta. 
Mašinistas Kobinson, pec^kury* 
Plemming ir maszinii-to pagelbi 
įlinkas Lukeviczius likos ha -ia 
sužeisti ir rodos neiszgys. Iš 
pašažierių rados tik keletas leng
vai sužeistų.

Anglekasių straiko šautai 
kos komltdja.

Užbaigus perklaurinėjimus liu
dininkų anglekasių santaikos ko
misijos susirinkimuose prisidėjo 
advokatų kalbov, kurios tęsėsi 
beveik isztisę sanvaitę. Terp jų 
kalbėjo ir prezidentas Ph ladel- 
phia & Reading ka^tynrų^garsun 
Baer, kurs kadaiti iszritarė, kad jį 
paisai Pont Dievas paskyrę* val
dyti kastynea. B įer yra arsziau- 
bim8 darbininkų prišzius,todėl sa 
vo kalboje jis vi-kę vertė ant kai 
nakasių, iszvadindamas juos anar 
ch'stais, maisztininkais, naikinto- 
jvis įstatymų, žmonėmis nedorais 
ir kas tik jam ant ležuvio papuo
lė. Neaplenkė nė ateivių, kurie, 
anot jo, prisigėrę anarch stiszkų 
svaigulių Europoje.atvykę į Ame
riką gundo ir ramius czianyksz- 
cz<u8 darbininkus prie visokių ne
dorybių. Paskutinis apgynime 
darbininkų stojo advokatas Cla- 
rence S. Darrow. Savo k ar sz to
je kalboj iszrodinėjo jis v sas 
skriaudas, kokias turi darbininkai 
nuosavo darbdivių nukentėti, 
ksip baisiai jie yra isznaudojami, 
kaip begėditzku budu kompanijos 
moka nusukti jiems algss, kurios 
ir be to visai esę menkos. Ne 
vien suaugę, bet maži kalnakasių

vaikai priversti yr* vergi-zkę gy
venimą vilkti; ažuot žaidimo ar 
ha lankymo mokyklų, vaikai 
nuo 7 jau me> ų eina į kattynea, 
kad užsidirbti sau duonos kęsnį, 
kadangi dėlei menkų mokeBczių 
vienas tėvas negali nė savo vai
kams ištesėti. Btraikas įvykę*, 
kalbėjo toliaua Darrow, dėlei sa
vininkų kasyklų apjakimo, išdi
dumo ir paikumo. Pagal jų su- 
pratimę klausimas vien tik ėjosi 
apie tai, kas turi viršininkauti: 
jie, ar darbiu nkai. Jie patys ir 
esę tlraikę iazszaukę su mierių 
savo kariai parodyti, kad j*e bu
vo ponais, valdonais. Bet ateis 
laikas, kada savininkų kasiynių 
ir abelnsi visų pramonininkų 
kombinacijos turės būti isznaikin 
tos—ne kalnakasių, bet vi»ų 
žmonių pasistengimais,kuriems jau 
ta didžlurczių t ranija iki gyvam 
kaului p*gži:o, ir jie visus že
mės turtus turės sykį į švzs lan
kas paimti. Kova tt-rp darbo ir 

-kapitalo tęsis teip ilgai, pakolaik 
žmonės nenulenks kapitalistų 
sprando ir ne ’pr.vers save godoti. 
— Nebuvo dar atsitikimo, kad 
laike didei-nių straikų nebūtų į 
vylę didesni ar maie-ni gvoltai, 
kraujų praliejimai. Paveikslai! 
privesti reik paskut'nį kaln-ika-ių 
straikę. Apiė 750000 žmonių, 
prie atraiko prisidėjusių, gyvena 
ant visai nedideliu žemės ploto ir 
jiems, dėlei me ikų uždirb ų, dar
bui sustojus prisieina didelis var
gus kę«ti. Apgalima tad stebė
tis, kad tas kartais gimdo ir kru
vinus atsitikimus. yp*cz kad su 
vargszsi* juobegėdiškiauriai ap 
»einama iš szabee švinmkų kas 
tyoių. — Ate vius D*rrow švo 
kalboje labai iszgyrė, kaipo 
darbšczius žmones ir iszmsuan- 
czius vertę žmogaus. Jeigu jie 
straikuo»e yra tvireziauri, dru- 
cziausiai laikos*, tai tas tik paro
do, kad jie geriau mėto daromas 
jiems skriaudas, geriau supranta 
žmogaus tiesas ir už jas kovo
ja. —

Su D*row’o kallta užsibaigė ir 
šotaikoa komisijos atviri susirin
kimai. Szios aanvaitės ketvergė 
kom'sija susirinks W*shingtooe 
ir ežia darys savo rodąs prie už
darytų durių. Tikima, kad iki 
szio mėnesio pabaigos komisija 
via s savo n*dss užtiaigs ir apgar 
Isins n'ušprenyinię’

ISZ 
Lietuviszku dirvų.

Laika* *u*i prasti.
Praslinko jau keletas metų 

kaip skaitome mu.tų taut-szkus ir 
darbininki-zkus laikraascsiu*, ii 
kiekvienę sykį, paėmus tokį laik
raštį į rankas,širdis iš džiaugs
mo ima plakt*. Mat palag- j 
devynioliktojo ir pradžioj dvide- 
š'mto š'mtmeczių mu'ų «vie 
►u ••Lai sujudo visi darbuotis ant 
kultuiiszko Lietuvos pakėlimo ir 
tie jų darbai isztikr? yra mums 
užtekėjimu naujos, ezvlesesnės 
gadynės. Sujudome vėlai, liet 
paMdėkavojant triukui musų dar 
b ninku hetuv ška literatūra Ii 
kos gausiai papildyta naujais isz 
leidimais, naujais veikalais ir 
nuveikti kiti ne mažiau svarbus 
reikalai. M ola yra gerus darbus 
minėti, bat szaba tų gerų dalbų 
yra ir daug musų silpnybių ir jų 
negalima apeiti ne pft|>eiku*. Ne 
geis*iniausiais tų silpnybių apsi
reiškimais yra nepaliaujami mu
sų vaidai tarp klerikalų partijos 
su svietiszkaiaiais. Abiejų šitų 
partijų szaliuinkai žiuri ant vieni 
kitų *u neuž-ik> ntimu ir yra v e 
ni kitiems pasirengę net asabiš 
kai kenkti vien dėl to,kad jų nuo 
menės neausitaiko. Sviet azaiejie 
niekina “mokytojus -t kėj*mo”, 
sakydami, kad tie ppvėriai nieko 
naudingo neveikia ir negali nu
veikti, kuomet vėl klerikalai, su 
rišę savo asahiszkaa užm ežias su 
tikėjimu ir evangelija, keikia pur 
viniausiais žodžiais svietiszkuo- 
sius, |>er savo laikra^sczius už
puldinėja asab-szkai ir neretai 
griebiasi net denuncijacijų. To 
kiems vaidams ir užsipuldinėji 
mama vienų ant kitų einant, mu
sų tautiški reikalai daug nuken- 
czia. Ar gi negal ma butų kriti
kuoti viens kito nuomones teip 
gerai be as^biszkų užsipuldinėji
mų, kaip kad eu jai*-? Man ro
dos kad galima, o sziteip darant, 
prisilaikant teisybės ir remiant 
savo nuomones ant argumentų 
mes greieziau galėtumėm sueiti 
į vienybė ir nesieikvotų bereika
lingai musų spėkos, kurių ir teip 
neperdaugiausiai turime. O spė
kų mums reikia, darbo aut tau
tiškos dirvos perpilna ir reika- 
laujaei stropių rankų ir sujungtų 
pajiegų ant jo nuveikimo. Tai
gi ar ne laikas butų atsikratyti

nuo savo siaurų pažvalgų, kurio* 
mus nuveda ti* prie paprastų 
kasdieninių vaidų už tušezię 
roa szę. Tas jug mums ne nau- 
bę, bet blėdį atneaza. Vietoj to 
tegul užgiama tarp mus visų bro 
liška meilė ir sutikimas, per kę 
mes lengviau pasieksime visus sa
vo geieenius mier.us.

f Varguolis.

Inz So- Boston, Mass.
Lietuviai turi būt baudžiavos 

laikuose teip įprato svetimę jun 
gę vilkti, kad net iki szioj neį
stengia išmokti pils savimi val
dytis, bet vis nori, kad kas kitas 
jiems ant sprande jotų. Dras 
Szliupas bu kun. Burba prakaita
vo, kolaik Amerikos lietuvius at 
»kyrė nuo lenkų, bet tai kovai už
sibaigus, lietuviai pradėjo plakti* 
prie žydų, kę aiszkiai gali m»tyt 
kiekviename mieste ir mieseziuke. 
Paveikslų nei rūksta. Sztai musų 
m i e-te trys žydai užlaiko konto 
ras pirdavinėjm.ui laivskorczių 
ir pi-rsiuutimui pinigų ir sp e 
|>ei>kias ksreziamas — ir beveik 
vi-i vien nuo lietuvių ir kelių len 
kų puikiai užri’aiko. Savo ksr- 
i'ziainpse už baro žydai lietuvius 
pastato, ir t*e ne szmanėliai vi
saip rūpinas, kad tik kuodaugiau- 
>-iai niu-ų tamsunėlių į tas kar- 
czisma* privilioti. 'Nej-tabu to 
dėl, kad žydai neszioja auksinius 
laikrodėlius ir žiedus, o musų lie
tuvis, katalikas vaikszczioja ap- 
dri-kę*,su apsmogusioms lupoms, 
su sui< pytj galva ir džiaugiasi 
tuo, kad e*ęs katalikas ir bent 
duszios neprapuldęs... Kad lie
tuviai be raugalo neapseina, tai 
visi žino, bet v<sgi reiktų nors 
vieazoM viet* se mandagiau pasi
rodyti. Kiek vienog teko maty
ti, tai ne buvo dar nė vieno di- 
de*nio lietuvių susirinkimo, ant 
kurio neate tų keletas su apaipe
lenavusioms blakatienoms. Sztai 
vasariui d. laikytas esia buvo 
kriauczių unijos susirinkimas. Su
sirinko daug lietuvių ir š'ai tūli 
jų, neg' ns jau apsigėrę atėjo, bet 
dar su savim ir po pilnas bookas 
Atsinešė aut šlės, kur susėdę aut 
grindų pradėjo gurkšnoti. Kok
tu, isz t>km, buvo žiūrėti, net ir 
žydai pasib aurėję ėmė juoktis* 
bet lietuviams katalikam* gėdos 
nėra.

lietuviai, žydai ir italai. Szių 
paskutinių skaitliu* nedide'is, bet 
lietuvių bus per 300. Urėdus 
unijoj užima žydai, ypatingai ap
mokamus (sekretorius ir agentna 
gauna p<> 1b dol. ant sauvaitės). 
Yra ir lietuvių tinkanezių ant u 
rėdų, bet žydai jų neprileidžia,ne 
žiūrint ant to, kad liet u v ų yra 
daug dide-uis skaitlius irjiekiek- 
v tn* iygiii moka |x> 10 centų
nt san ’aitėt* mokescz<ų. P*ra 

on*8 Egvpte žydais arė ir akėjo, 
dabar žvdai padarė sau paklus
niais lietuvius. Lrikas vienog 
butų ant švo kojų atsistoti.

Umjietas.

I>ėlęi apsigyvenimo ant 
farmų.

Atvykę į Amerikai etųviai turi 
jucsunh iatsius darbu* dirbti, bet 
savo teip sunkiai uždu btu* pinigus 
tankiausiai aut niekų išleidžia, 
prageria karezemose arba kortom* 
pralošia. Tie-gi, kurie sziek tiek 
skatiko susideda ir nori kokį biz
nį pradėti, paprastai uždeda kar
usiam*?,kadangi t <i yra lengviau 
siaa amatas iš bvczkos šinkuoti. 
Argi ne geriau butų,kad lietuviai 
ir ežia Amerikoj, teip kaip Lie
tuvoje, imtųri už ukė?{ pne žem- 
darbystė*? Sztai kaip sš pašto 
j tu farmeriu: keletas metų atgal 
atvykau į Ameiikę ir pirmiausiai 
pt-rsisamdžiau ant faunos už dar
bininkę/ Kelis metus padirbęs 
ant farmos susidėjau kėlėt ę šim 
tų dolerių ir užmaniau patsai ko
kį “biznį” pradėti. Nuvykau į 
Brooklynę ir braukšt užsidėjau 
sthunę. Bet ta* biznis man ne
pavyko: susirgau sunkia liga, o 
pasilikę be priežiūros darbininkai 
visę mauo biznį supucavo.. Į ke- 
letę mėnesių pražudžiau apie 
puBtntro lukštąnezio doliarų - ir 
pas likau be turto, tiktai su nu 
skururia sermėga. Grįžau atgal 
ant farmos dirbti. ligai netru
kus susirinkau vėl keletę deszim- 
czių doliarų ir pradėjau vėl svajo
ti apie b’zuį. Apsirinkau farmę. 
Turėdama vos Feptynias-dešimt 
doliarų užėmiau farmę, kasztuo- 
janezię tris tuk-*tancziua doliarų. 
Sunku iš syk buvo ir nemažai 
vargo p <ne*ziau, kudangi neturė 
jau i-z ko nė gyviilių • nusipirkti, 
nė padarų susitaisą ti, nė kuo lau
kus gerai apdirbti, bet mets po 
metui pradėjo taisytis ir štai per 
devynis metus mano triusoirvar- 
go dab.r m»no f trina verti jau 
szešių tuk-tanczių doliarų. Tai
gi dabar supratęs vertę žemdar-

by«tės, an velycziau kiekvienam 
*avo taut ecziui, kun štę Ame 
rikos szalelę aprenk* už antrę sa
vo tėvynę, imtia už Žemdarby*t4a, 
pirktis farma*. Tokiu budu laž
ai* ūksite iez fabrikinio jungom ir 
tapsite patys savais ‘ boaaU”, tu-5' 
rėš i te visida sveika orę, kuriame 
Ii uosi * u ir lengviau kvėpuojami, 
švo ūkę, savu lengviau* uždirbtę 
duonos kęsnį, o savo nikeliams 
sukrausite tvirtesnį lizdelį. Ne
mėtykite, broliai, s vo sunkiai už
dirbtų skatikų po karcziamsu, bet 
dėkite juos į krūvelę ir kaip veik 
nurinksite at*ak*ncz*ę tum* — 
pirkkite Lrmę! Duodam* tę 
prietehškę rodę kiekrieoam«avu 
tautiicziu', liekuos visada jums 
gero velyjantia

Konstantina* Pranaitis, 
Ludlow Centre, M AM.

Britain, Conn.
Skaitant laikraszczius apie kru- 

tėjimę lietuvių, gyveoanezių ki
tose jų apsirinkt *e kulion jose, 
reikia pripažinti, kad ir musų 
m estebo lietuviai užpakalyj ne
pasilieka. Teisybė, du ar trys 
metai atgal New Britaino'♦lietu
viai ramiai sau miegojo teip, kaip 
kad dabar dar miega kilų nteku- 
rių miestelių lietuviai, ir gal butų 
dar iki šiol miegoję, jei į ežia ne
būtų ats laukę kėlėt** prakilnes
nių brolių, kurie savo darbais be- 
(*naudžianczius ant kojų pakėlė. 
Tarp tų judintojų lietuvių reikia 
paminėti p. J. Kovę, vyrę pilręe- 
nergijos ir gerų norų, kurs atvy
kę* į czionai ir suradę* |M>rę kitų 
šu draugų, kaip sniai Alksninį 
ir Mblaškę. pradėjo agituoti ir 
raginti lietuvius į darbę. Pir
miausiai likos sutverta ežia “Ap- 
švietos” draugystė ir prie jos į- 
rengtas knygynas, kuriame šię- 
dien randasi jau su viršum trys 
szimtai egzempliorių vii-okio tu
rinio knygų, ir pareina visi lietu
viški laikrašcziai, prie to irvie-' 
nas angliškas. Lankanczių kny
gynu lietuvių yra jau ne-, mažas 
skaitlius; dauguma* mat suprato, 
kad geriau ir smagiau laikę gali- ' 
ma praleisti prie skaitymo ir ap- 
tznekėjimo visokių palytinezių 
mu*ų gyvenimę klausimų, negu 
karcsiatnoee pne baro, kur ir ki- 
?zeniu> tušti naši ir sveikata nai- 
k naši. Keliant kokius nors pa*

Britaino lietuviai dabar jau ne 
a prieina be prakalbų, dekltamao- 
jų dainų ir tL per kę jie ne tiktai 
pasilinksmina, liet ir šiukię tokię 
dvasiškę naudę aptaiko. Tik to
liau*. broliai, teip darbuokimės, 
sueikime dar į ankštesnę vienybę, 
daugiau atkreipkime atidos ant 
musų tautiškų reiknlų, o musų 
geresni dalbai išduos ir geres
nius vaisius.

Vincas Mikalonis.

Bridgeport. Conn.
V»8*no pimię dienę mu*ų mies

telio lietuviai sutvėrė ežia khubę 
vardu “L thuanian Independeot 
Club”, į kurį ant syk prisiraeel 
28 sęnariai. Į kliubo virszinia- 
kus likos Surinkti: A. Nanarto- 
uis pirmsėdž<u, P. Petraitis jo pt- 
gelbininku, K. Zakski* sekreto
rium, T. Psdalskis kurierium. A 
Vorin kailis knygių m. Prie 
kliubo bus įkurtas knygynėlis, 
kuriame bus užlaikomi visi lie
tuviški laikrašcziai ir naudie- 
ge*nės moksliškos ir beletristi*- 
kos knygos. Velytina, kad czie- 
nykšcziai lietuv ai juo skaitlin
giausiai į *zį khubę prisirašytų, 
kadangi, įrengus didesnį knygy
nėlį, galėtų liuos&s nuo darbo 
valandas apversti ant pasiskaity
mo naudingų ir pamokinančių 
rasztų ir tokiu budu protiszkai 
livmtis, o prie to draugiszkoee 
pasznekote su savo sanbroliaM 
>msgi*u laikę pralėkti, negu be
sitrankant po kareziama*.

A. Vorimka tis.

. Isz Roslyn, Wash.
Darbai ežia einas vidutiniškai* 

dirbame po 12 valandų ant die
nos, bet darbas biauriai sunkus ir 
uždarbiai menki. Lietuvių gy
vena ežia apie 15szeiinynų ir apie 
40 pavienių, nevedusių. Kai-k»- 
rie turi jau ir savo uameliuę, ant 
kompanijos žemės iszaistatę? įsa 
lietuviškų biznierių yra ežia tik 
vienas Antanas Kaunas, kure 
laiko kareziamę, bet žmogus be- 
gaH tamsus, apie tautiškus mu
sų reikalus nieko neišmano ir 
žinoti apie juos nenori. Visi jo 
darbai užsibaigia vien viliojimu i 
iš savo tautieczių sunkiai už
dirbtų p nįgų, kartais net ir visai 
nepadoriu budu. Teip antai, jei
gu pribūva iš kur koks naujokas, 
o turi aniek tiek pinigų, tai kąra 
aiiamninkas duodi jam vietę ant 
virazau* savo ka reniam o* ir laiko 
teip ilgai, pakol tasai nepalieka 
pas jį r ;eų pinigų, o paskui ianvn-

kiev.cz
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ro Sykį uimioiau j«m
uiainraiyti lietuviositę laikrasstį. 
bet atsakė man, k*d jis įsa to jo 
kičą naudos nemaif*— nedyvai, 
tmogus nė skaityti, nė raasyti 
nemoka. D t kurtę kalbinau jį 
paaukauti kiek nor* ant e u Meldi
mo kankint nių. bet jis apie kan- 
kint'nii.8 nieko nei no, todėl ir 
mane ir vi»«8 aukaujanczius ias 
dūmino, kad ant vėjo pinigus 
bladzkę. K«siin, ar ir kitur to> 
kie jau mu*ų biznieriai, kur e a- 
pie savo tautos reikalus nieko ne
laimimo, o vien<>g i>s tų p»caių 
lietuvių aau gyvenimu daro?

• A. Draugelis.

IszSprinę Valley, 111.
Ant 8 vasario dienos I. P. 

Linksmas Jaunųjų (?) klubas bu
vo pasirengęs duoti perstatymu 
dramos “Ponos ir Mužikai”, bet 
dėlei į-ivieszpalMVusius musų 
^Miestelyje raupų ligos likos visi 
sus rinkimai uidrau&tiir perstaty
mų-salės uidarylc s; t* dėl teatras 
turėjo būt atidėtas "ant tolesnio 
laiko, kada pasibaigs ligos.

Tautiškas czianykszczių lietu 
vių krutėjimas yra silpnas. Tei
sybė, imon<ų su gere-niais norą’s 
randasi ir ežia, bet jų prieszų pa 
jiegos yra daug didesnės ir jie vi- 

. šiem s geresni* ms užmanymams 
stengiasi keli} užstoti. Abelnai 
daugumas mėgs* a kai cziamese lai
ka praleisti, negu k} nears naudin
gesnio veikli.

Kepurė.

Iszlai ulėj imas ant tėvynės 
aukuro.

Sausio 15 dien} asz žemiau pa- 
siraszęs susiginczijau su p. Szle
kiu dėl **Anykszcz ų Szilelio”. p 
S. pneszinosi m»n, nežinau kokiu 
budu remdamasis ant Karvojaus 
14 laiszku, tilpusiu “Žvaigždėj”, 
buk a.a. vysk. Hgranauska-e nėsps 
autorium “Anykszczių Szilelio” 
bet tik plagiatu, taigi pasisavinę-* 
kito veikalu pasiraszė savo pra
vardę. Asz - gi tvirtinau, ksd 
tai yra jo grynas- veikalo. Ne 
galėdami pertikr nt vienas kitę, 
sumetėm pinigus su tokia apszne 
ka, kad i-zlaimėli turi eiti ant 
besi mok i na ncz i os jaunuomenės. 
Ant persitikrinimo kreipėmės prie 
savo lautieczio p. Szerno, kurs 
geriausiai tuos darbus pažįsta.

'^TšakymaTgavau 22 sausio, kuris 
szeipskambėt ‘‘Vyskupas Bara 
nauskas yra vienu isz geresnių 
lituvuzkų danių, mažai yra to 
kių, kurie tame au juo galėtų ly 
gint'8. Todėl “Anykszczių Szi 
lėlį” j is nereikalivo semti nuo 
prastesnių, bet pats ji paraszė; 
Pirmiausiai jį iszleido vokiszki 

* _ kalbų žinovai su vokiszkai-* ko- 
■' meutarais. Vyskupas Baranaus

kas buvo ir tikras žinovas lietu 
viszko* kalbos.” (P»raszas). Ka 
dangi ginezas nebuvo giriuvėje. 
tai nereikėjo vienas kitę pertik
rinti su kum-zczia, bet jieszko- 
jom teisybės ten kur galima su- 

" rasti, ir pinigai nenuskambėjo 
ant baczkoa dugno, bet ant tėvy 
nės aukuro. Szį atsitikimę ne 
dėl to paduodame, k*d pasigirti, 
bet dėl to,* kad p Idyti uim įny
ra us gerų tautieczių, kurie ragi
na pre kiekvienos progos dėti 
aukas ant tautvzkų reikalų. Gin 
czas buvo ne oli Pitrston,Pa. Lz 
laimėtas yra $100, kurį prisiun- 
cziu “Lietuvos” redakcijai sudėti 
ant tėvynės aukuro.

Iszlaimėtoj <s Vincas Pūkas.

randami c*ro >zuneli«i. į Bud:*s,pa
naudota* revoliucijiszkam judėji
mui genyti, iazėjo paežiai valdžiai 
ant nenaudos, ir ji mato, kad juo 
toliau, juo labiau ji žudo »>pėka» 
skyva'zdoj revoliucijiszko sūku
rio, griebianczio į savo vidurius 
vis ir vis didesnes “n'isztikimųjų” 
eiles.

| Keliolika jauneeni'ų Italijos 
katalikiszkų kunįgų padavė po 
piežiui pra-zyni}, idant jis katali 
kų kunigu m* pavelytų moteris 
veeti teip, kaip antai grtkų kata
likai kad veda, taigi kad jis pa 
naikintų celib* t}. Savu pet eijoj 
j e n rodo, kad kunigų celibatas 
(bepbtystė) juo blogiausai atsi
liepia teip ant paties klero, kaip 
ant bažnyczios ir moraliszkumo. 
Tę. girdi, paliudyja daugelis 
vairų atsitikimų diecezijose, kur, 
kunigai dasileidžia sodomitybės 
au mokyklų vaikais, sužaga jau
nas mergaites etc., kas jug ne sy
kį turėjo atsimiszti ir įl patie* 
szventojo tėvo aus s Dėlei tos 
p'ieiasties, kad ant visados palai 
doti tokius žeminanczius bažny- 
czip. tikėjimp ir vis p dya.*it>zkij} 
aps reinzki nūs, tegul gyventasis 
tėvas p»naikina, ant galą, celiha 
■p ir katalikų kunigams paleidžia 
ne tiktai ga*padines laikytu, bet 
ir apsivesti. — Pa n asz us pra-
szymai szventam tėvui bbvo jau 
tris sykius siųsti, bet popiežius 
nieko ant jų neat-ak^. Taigi 
praszyiojai eanprotauja, kad tie jų 
praszymai niekada popiežiui ne
buvo parodyti ir todėl szi} pasku
tinę peticij} jie rengiasi italisz 
k uos laikraszczmo-e psgar-in- 
ti.

• Isz visur.
| Po paskutinių Maskolijos 

kaimieczių maiaztų, ministras 
Plėvė iszsiuntinėjo visiems poli- 
licijos virszinmkams įsakytu}, i- 
dant jie apvaiinėtų savo pavie- 
czius ir agituotų tarp žmonių 
dvasioj prieszingoj revoliucjisz 
kam judėjimui. .I-zėjo vienog 
atbulai. Daugelyje vietų žmo
nės tik nuo tų paežių žandarų ir 
iszgirdo apie platinamas naujas 
idėjas ir apie revoliuciję ir viekę 
suprato kitaip, negu valdžios no
rėjo. Susigriebė ant galo minis 
tras irsztai Uždavė kitę slaptu pa 
liepini}, kurs skamba: “Į*aky 
mas, visiszkai slaptas. Ponams 
žemskių policijos virei ninkama. 
— Pul cijos departamento įsaky 
mų isz 9 liepos p. m. Nr. 4592 
paliepta buvo tamistoms a p va
žinėti kaimus ir antvalsczių susi 
rink mų mokinti gyventojus i 
d ant jie sulaikytų tokius žmones, 
kurie atsilanko į kaimus dalyti 
revoliucijiszkus rasztusarba ekelb 
ti žinias apie padaliniai} žemės. 
Sziuomi gi ponas min stras įsako 
mokinti apie tai žmones tik to
kiose apygardose, kur bus nutė- 
myta, kad žntfonės jau žino k} 
nors apie revoliuc jiszk} judėjimę 

r ir neprielankauja valdžiai” Isz. 
| to matyt, kaip kabiam padėjimą-

(Prie chronikos įszven 
tintų kriminalistų. 
Prisiegdintųjų s das Lagro- 
no, Iszpanijoj. myriop prasūdijo 
kunį£} Valdecanto. Tas kunįgu 
žis mat isz skaugės savo pumylė 
tinę užmuszė. Kunįgas Maszek 
isz Karnten pakliuvo į kalėjimą 
už tai, kad jis kitam kuuįgui mi- 
sziose piitarnsudams norėjo jį nu
nuodyti, įpildama nuodų į vynę. 
Suare>-zt.lotas j s norėjo nuduoti 
tumiszėlį, bet daktarai — psychi 
atrai atrado jį pilno proto beeean 
tį. — Kunig} Pranę Schaloven 
Marburgo sūdąs nusprendė ant 
szeazių sanvaiezių sunkaus kalėji
mo už tai, kad jis savo gaspadmę 
sumuszė ir gęzdino j} nngalavi- 
nau, jeigu ji jam nepri-ip>žin- 
kelis sykius per sanvai'ę jinai jį 
prigaudmėja, susidėdama su ki 
tais jauni kai ežiai s. Jai neprisi- 
pažįsiant, kunįgužis isz skaugės 
pagriebė revolverį ir grasino j} 
kaip pa.-iutu>-į ezunį užmurzti,jei
gu ji nepasakys, kokiuose prieti
kiuose ji yra su dviem jam žino 
mais vyrais. I-zgelbėjo j^ nuo 
kulko* netikėtai pribuvęs į klebo 
n i j} klapczius.

| Londono laikrašti j “Times” 
coutre—admiralis B >8’1 Cochrane 
apraszo,kokiu budu yra ežia bau 
džiami grenadierių gvardijos jau
nesni* jie ofic erai. Anot jo, už 
mažiausi} prasikaltim} cfici**r*i 
atidų* d pui yra kariszkam sudui, 
4usidedapc£<ain isz augsziesnių o- 
ficierų, kurie paprastai prasikal
tėlį prasudija ant nuplakimo. 
Budelių darbę atlieka tie pats < fi 
cieiai, irtai visi be skyriaus. Pra
sikaltėliui apnuogina pas’urgalį ir 
įpila nuo 6 iki 40 lazdų. K ek- 
vienas ofiiera,, kad ir genau 
siss prasikaltėlio draugas, turi 
yien} sykį kirsti su lazda, ^o jei 
kas per lengvai pliekia, tai pri 
verstis yra pliekiai} antr} syk 
atkartoti. Jau po pirmų kebų 
kirezių tankiai pasirodo kraujas. 
Tokiai bausmei gabaus papuolė ir 
admiralo giminiet s, kapitonas 
Leyeson - Govver, kurs buvo teip 
baisiai sumusztas, jog turėjo ant 
visada savo tarnystę apie sti. Isz- 
ėjus dabar į aiksztį. dalykai į‘ 
trumpę laikę perkelti bus į par
lament} ant apaznekėjimo..

| Isz Bei lyno pabėgo tū
las Nardenkoetter, kurt už szar- 
latanystę buvo*u»r« sztuotas, bet 
po 15 tukrtanezių markių kaucijos 
isz kalėjimo paleistas. Skųsta jį 
už tai, kad jis pardavinėjęs viso
kius m'szmius nuodų, sueidedan- 
czius isz gyvsidabrio, jodo, žiurk
žolių etc. ant apnuodyjimo 
žmonių. Nuodus tuos galima bu 
va v siip panaudoti, sutaisant su 
valgių, įberiant į maudynes arba 
isztepant pata'u*. Tuo pardavi
nėjimu nuodų Nardenkoetter už
dirbdavęs upie tris tukstanez us 
markių per mėnesį. ’

H Dėlei neuiderėjimų pereitucs 
metuos Dalmacijos gyvent* jai 
badu mir-zta. Negana to, prisi
dėjo da ir kita nelaimė, prssipla- 
,tino karsztligės, t»igi kas neuu- 
miiezU isz bado, t} karszlligės

papiauja. Daktarai menkę jiems 
pagelbę gali suteikti, kadangi jų 
v 8<i mažai ežia yra, kituos ap- 
skrieziuos net jokio daktaro nesi 
randa. Czekų laikrasztis “Na- 
rodni Lįsi y” at iššaukia į visus 
fhvus, kad tie rūpintos nehimin- 
guosius gelbėti.

[ Konstantinopoly) likosi my
riop pražudyt .s aptiekonus įlacz 
kin, kurs laike kalėdų azvenesių 
Kumpaku katedroje szovė į arine 
nų p"tnarkę Ormanianę. Užma
nytoj s to s -o k a bo ant patriar- 
ko gyvasties Baghas Kaprebona, 
kuriam pasisekė užrubežin pabėg 
ti, leipgi likos myriop prisūdy
tas; kili du suokalbyje daly vavu 
sifjie nusūdyti ant viso gyvenimo 
į kalėjimę.

fi Kencziant iems vai g} sziau- 
rinės Sz v ėdijos gyventojams isz 
Amerikos pasiųsta iki sziol 1 7500 
doliarų paszelpos, kurių 5000 
dol- paskirta yra ant nupirkimo 
kvieczių sėklai, o likusieji e pinį 
gai ant aprūpinimo maistu var
gingų mokyklas lankanczių vai 
kų. Vargas gyvent* jų yra labat 
didelis ir ant euszelpimo jų iki 
pavasariui reikalaujasi mažu-ma- 
liausiai milijonas doli irų.

| Szkotijoj isz-ibejo upė Cly- 
de, užtvindydama visę Ki'hgleiii 
apskritį, kuriame randasi kelios 
deszimty* f «brikų. Blėdiea pri 
daryta daug; gyventojai turėjo 
apleisti namus, fabrikai apsistojo, 
geležinkeliai liko* daugely) vietų 
iszplauli, per k} trukių bėgioji 
ma* turėjo apsistoti, bet isz žmo 
nių rodos niekas nepražuvo.

| Bruknelėj, Bulg joj, likos ant 
viso gyvenimo į kalėjimę pasody 
tas italiszkas anarch'stas Gennaro 
Kub no, kurs 15 d. lapknczio pe 
reitų metų norėjo užmuszti kara
lių Leopoldę, paleisdamas į jį tris 
anviua.

šio, 2 vai po pietų, Apveladoe Dievo pa
rapijos salėja, korto 18 Ir Union ulycaiu. 
Todėl norinti i na loti in 8s. Petro ir Po
vilo Dr-te teiksis ateiti ant mitingo ir 
bus noriai priimti. Pasiskubinkite pa- 
sol pigus instojimas. Komitetas.

(*>->)
- Antras rotlnia baitus.

Chicago. Dr.to Ssv. Antano iss Padvoa, 
turės save antra rožini balių nedelioj, 22 
Vasario, 1M9,Ereiheit Turner »aleje,3417 
S. Halsted At., terp 24-tot ir 35-los uL 
Prasidės 4 vai. vakare.Inienga 25c, porai. 
Bus tai gražiausias, didžiausias ir pa
skutinis balius priešą užgavėnes. Ant ba
liaus bus dalintos gražios rožes už dyka, 
kiekvienam atsilankaneziam svoeziuiar 
vietiniai Todėl visus lietuvius ir lietu
vaites užpraszomo atsilankyti ir pesilinks 
minti, nes muxyke bus labai graži, ko
kios dar lietuviai ne girdėjote.

Dr-sle Bzv. Antano.
Shenandoah.Pa. 23 Susi v. L. A. Kuo

pa turės savo pirma balių panedelyj, 23 
vasario. Robinsono saleje, Shenandoah. 
Pa.Iuženga vyrams 25c. moterims ir mer
ginoms dykai. Visus lietuvius ir lietuvai
tes kvieczia skaitlingai susirinkti.

Kamitetas.
P lt AK ALBOS.

s N’evrark, N. Y. Vietine T. M. Dr-tes 
Kuopa, ant paminėjimo persikeitimo 
baudžiavų 20-meiioio **Auszros"spindu
liu jubilejaus. 5 d. Kovo sz. m svetainėj 
pour. 200Eerryat. (netoli Hamburg 
place) parengia progresiviszkas prakal
bas. Ceremonija prasidės 8 vai. vakare. 
Laikus perkraunąs savi ir svetimmies- 
ežiai kalbėtojai. Visi vietiniai ir aplin
kiniai szirdingai uzpraszomi.

Newark*o T. M. Dr-IH Kuopa
Pituburg, Pa. Tėvynės Mylėtoju 

Dr-tes Kuopa turės savo susirinkimą pa
nedelyj, vakare 23 Vasario, Svetainėje 
V t ta u to Mokslo Dr-tes, 2134 Forbes St., 
aut kurio visus sąnarius ir visus kitus 
gerus lietuvius k vieezia susirinkti.

Jgnacas Juteiis, kuopos sąnarys.
PantpijtM Balius.

Baltimore, Md. Visu Adventu Nepri- 
gu Imi ngą parapija turės savo treczia pus
metini, palių panedefyl, 23 Vasario,-Na
tional Bevariau svetainėje, aut 8. Erede- 
r‘.k ui. Prasidee 7 vai. vakare. Visus 
lietuviuaur lietuvaites kvieczia kuoskait 
lingiausiai susirinkti.

Juozapas Del ežele, para p. tek r.

PMliinkaminlmo Balius.
Chicago. Subatoj ir nedelioj, 21 ir 22 

Vasario darau pasilinksminimo balių, 
kurs bus didžiausias, puikiausias ir pas
kutinis balius priesz užgavėnes. Todėl 
kvieczių visus be skirtumo atsilankyti, o 
prie geros musikos dideleje salėjo gerai 
pasissoksite Ir pasilinksminsite priesz a- 
leinanczia gavene.

Antanas Bitinas, 
1159 H. Wėstom avė. Chicago, III.

Iishrtdos Balins.
Chicago. 21 d. Vasario, bus pir

mas msskaradoa balius saloje Jurgio 
Papausko, 3400 Auburn avė. Prasidės 
SJOVal. vakare. Yra kviecziami vaiki
nai ir merginoa kuonavatniauaiai apalre- 
de ateiti ir pasilinksminti, kiekvienas 
maskaradiszkai apsirėdęs gaus puikes 
dovanss. Muzika grajys pruf. J. R. 
Inženga vyrams 15c., merginoms dykai.

Nedelioj, 22 Vasario Ir Utarninko 24 
Vasario, tai yra Užgavėnių vakaro darau 
pasilinksminimo balius. Todėl visus 
kvieceiu atailankyti lr linksmai praleisti 
Užgavėnių vakarus. Podraug apreiaz- 
kiu kad asz turiu puikia sale baliams 
vestuvėms ir mluagams. Ir pakeleiviams 
nakvyne Ir.roda suteikiu dykai,

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

Telephonas Root 1491.

I<4*lktslinga dora lietuvaite prie fo- 
tagraflazko uffiao. mokintis fotograflszko 
darbo Tur mokėti lenkiazkai ir nors 
bissi angį taškai susikalbėti.

** J. P. Raahintkaa, 
3213 8. Morgan Kt., Chicago, III.

MerginoN ir vyrai, reikli- 
laujttiitI darbo, gana ji paa 
iri u a. Vieta dėl reikalau- 
jancziii darbo atidarytay- 
ra American Bicycb) ('o. 
Budinke. kerte IG-toa ir 
Clark ui, pas IVeatern Pa
per Ntock <Jo.

(27—2)

GAMTOS ISTORIJA 
PĘ8F. P0VIL8 BERTO, . 

verte I)-nu Haceviczla.I. GYVULIAI.

Pv. 75. Briedis (Europos). Pv. 76. Šiaurių Amerikos 
A Irs jutoj hm liūtai naudingak briedis. Didesnis net už ark- 
žiaurių gyventojams gyvulys. ' Jį. Atrajolojas.

yra tai prijaukinta šeratj 
(pv. 88) atmaina. &jrnų at
mainų yra daug, gyvena jie

| Vakario 12 dienę.persikeliant 
per upę Vislokę, Galicijoj, ap« 
vertė pervažas, ant kurio buvo 50 
žmonių ir daugelis jų prigėrė.

| Galicijoj iszdegė visas mies
telis Kruc. Apie 500 szeimynų 
pasiliko be pastogės.

Vietines Žinios.
— Nuo pereiti s subatoe nak

ties pa-inaujinę szalcziai au smar
kiais sniego pustymais pagriebė 
vėl keb-tę aukų isz eilės vargdie
nių. Ant Clark ui. po nr. 306, 
ties namų durimis panedėlio rytę 
isz pušnio iszvilktas t<po lavonas 
suszalūšio Clark Geib’o, senelio 
68 metų. Vargsza* turėjo ant 
savęs vos vienę sudrisku»ię ser 
mėgėlę. — Tę piczię dienę ties 
turtingiausia visime mieste de 
parlamentine krautuve, Mar-hall 
Field, pakelta nuo szalygatvė- 
maię, gal kokių 7—8 metų, mer
gaitę, kasdieninių laikrsszczių 
pardavinėtoj}. Ant jos buvo pora 
sudriskusių szkarmalų apvilkta, 
czeverykaitės sudriskę teip, kad 
pliki piraztai kyszojo laukė. Kas 
j', kur jos tėvai g) vena — neži
nia, kud*ngi pakelta ję vos gyv} 
ir nuo perszalimo da žado neat
gavo.

— Pereitame “Lietuvos” num. 
praneszta buvo apie atsilankymę 
į czi<-nai naikintojo soo.abzmo. 
kunigo He ter, kurs turėjo laiky
ti diskusij} su “Arbeiter Ztg.” 
redaktorium R. Grossmannu ant 
tėmos‘ Socializmas ar Tikėjimas”. 
D skusijos vienog ne įvyko :godo 
jamas kunigas pabūgo ir tavo 
priesziui paraszė laiszkę, kad jis 
jokiu budu nenorį* stoti į vieszus 
ginezus su socialittais. Kodėl? 
Be abejonės žmogus jaucz'asi, kad 
neįstengs atsikirsti ant moks'isz- 
kų pamatų statomoms socialistų 
teorijom*,-o kompromituoti save 
akyvaizdoje minios ir isztikimų 
sau avelių vis gi ne smaigu.

— Ant Cornelia ui. įvyko pe 
reit} nedėlię kova terp lenkų Juo
zo Wojci k ir St. Piantek, kurioj 
W<»jcikas likos peiliu subadytas 
teip baisiai, kad reikėjo jį į pavie- 
czio ligonbutį gabenti. Antra to
kia jau lenkų kova įvyko ant EI 
s’on avė. namuose nr. 450, kurioj 
Jan Gurėki ir Jan Kryžak peiliais 
subadė treczi} savo draugę Wladę 
Palinskį. Subadytęjį nugabeno į 
brolių Aleksijonų ligonbutį, o už
puolikus i kalėjimę.

PajieNZkolimai.
Paįieazkau Grubliauskienes (po antru 

vyru Ciperiene). gyvenusius Ilga laika 
Chicagvje, teipgi pajieszkau Juozapo Ir 
Emilijos Tol įsai u, isz kaimo obely no, 
Szllebo para p.. Raseinių pav., Kauno 
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žino įsi adreso:

Juozapas Ūmam,
87 Piymouth Place, Chicago, III.

Pajieszkau geros vietos ant uždėjimo 
šuoro ar ta huno Kas duos apie tai rei
kalinga informacija buaiu dideliai dekin 
gaa. Vinoent Novickį,

Boz 54, Crystal Falla, M ieh
Pajieszkau savo szvogerio, Antano 

Bmilgiaua, Auvalku gub., Vladislavavo 
pav., kaimo G ūdai ežiu, jau seniai kaip 
isskeliavo Iss Lietuvon, ir kur jis yra. A- 
menkoj ar kitur, nežinau Pajieeskoto- 
ja Agota Smilgių te, (po vyrui Martinkai- 
tiene). Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žino ant adreso:

Franz Martinksitia,
^M2 Koenigslrase, Elberfeld, Germany.

Pajieszkau savo pusseseres.Marijonos 
Gi n k ai tos. Kauno gub., Raseinių pav., 
Szilelio parap Ji pati sr kas kitas teik
sis duoti tinę ant adreso:

Simon Zarenka.
Boz 1117, Kewanee, 111.

Pajieazkau savo brolio, Jono Lukosse- 
vicziaua, gyvenusio East At. Louis, III. 
Paeina įsa Kaune gub. ir pav.. Gnnkiss- 
kea parap. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Juozapas Lukonzeviezia,
9 Bowman St, East St. Louis. III
Pnjieszksu Juozapo Bendaravtcziaus. 

Suvalkų gub.. Kalvarijospav .Raužtan o 
gm . kaimo Skersabalių. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Kalvaitis,
Piclou, Colo.

Pajieszkau savo brolio, Stanislovo Sal-, 
dūko, Kauno gub.. Raseinių pav., Skau
dvilės parap., kaimo Velnikiu. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Petras Saldu kas, 
Port Surin. Teying C-aaip., Lorence,

Wash
Pajieszkau Kazimiero Sturooo, Kauno 

gub , Raseinių pav., Jurburko vol , kai
mo Montvilų. Jis paUar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

. Juozapas Laurinaitis, 
73 Grand St., Brooklyn.N. Y.

Kas kur užtemys Antena Kovą, isz 
Kaunogub..8kavdus voL.Kiviliu kaimo, 
teiksis man duot žine,'o gaus815.00 na- 
grados. Jis yra 5 pėdu ir 3 coliu augsz- 
tas, iszdžiuves, plati kakta, geltoni plo
ni ūsai, vienos akies vlrszutinis bl akstie- 
nas isz k i ratas, žiuri isz paniūru. Duokite 
žine ant adreso:

Leon Davgin, 
1525 N. Hancock St., Philadelphia, Pa.

O0—2) s

APGARSINIMAS.
Praneazu meilingiems Tautiecziams, 

kad au kupcziauaiu su knygoms lik iki 
nauju metu, 1904. Reikalaujanti knygų 
prisuokite už5c. marke, o /susite nau
jausia ju katalioga. Podraug primenu, 
kad au Amerikoje spaudiniu knygų A- 
monkun neparduodu, vien lik Vokieti
joje spaudimas. Adresuokite:

V KALVAITIS, Titan, Germany.

Pigiai ant perdavimo geru aaliunaa, 
gerojo vietoje prie dideliu fabrfku. biz- 
aiaauo seniai iszdirblas. Parsiduoda isz 
priežasties partnerio myrio. Atsisaauklle 
po nr. 1246 W 13-th St, Chicago, Iii.

Naujas Žodynas.
Žodynas lietuviukoe Ir angliukoa kal

bu. sutaisytu Antano Lalio.Cbicagu.lil.,
1902, turintis puslapiu 390, dabar yra
gatavas. Yra Ui pirmoji dalis lietu visa- 
kai-angliuko žodyno, kuri lai di
džiausia ir geriausia knyga tas 
visu su lyg szlol^isaleietu Betuviu- 
kai-angliszku žodynu. Rasite jame visus 
lietuvinkus žodžius itzguldylūs angįisz 
koje kalboje Ir kiekvienu žodis pa 
ženklintu kursivoma lilaroms prie ko 
klo jie gramatikos skyriaus priguli. Da
bar jau nebu« vargo isuimokinti gerai 
angliukai kalbėti, kadangi turite kay 
ga. kurioje surinkti visi Itetnv ukl žo
džiai Ir lazguldyti angį'sakoje kalboje. 
Tik-tu nemokės angMukoe kalbne kas 
tingu mok toliui, arba puicai les 83 am 
nusipirkimo aslos knygos., Knyga turi 
fbrm*tadideeee musu Geografijos. Kie- 
tuuee,gražaus melynoaudimospdaruou. 
aut nugaros isza(«ustassidabrinėmis b- 
taromis Jos titulas. Preke ................83.00

Kalendoriai ant 1IH>3 m.
Kalendorius spaudiniu Peterburge . 15c
Naujausia* ir geriausiu kalendorius 

su daug geru umokinimu spaudinius 
Ttižeje........... fT.......................25c

Monu Knyga.
Dabar įasejo isz spaudos nauja monu 

knyga po vardu: Paslaptys Magijos bei 
Spiritizmo azviesoje mokslo. Pagal sve
timus sultinius lenkiszkai sutaisė F J., 
lietuviukai verte J. laukis, Chicago. III.
1903. pusi. 262. Dabar jau au monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudinea. nes 
nusipirkę uia knvga atrasite joje visu 
monu ir burtu pasJaptis.aupra«i«e Jas.nes 
yra atšakiai apraszyloe ir paveikslais pa
rodytos visos j u paslaptys ir budai j u da
rymo. Netik kad Ju suprasite, bet no
rėdami Ir l»atys tokius monua daryti isz 
jos iszsi mokinsi te. Preke .......... 50c

Aukoa ant Kankintiniu.
Dom. Puiszis, Springfleld.IH..................25
Jonas Tunila ” ..........25
A. Draugelis, Rosi y n, Wash.................. 25
V. Jokubinas, Chicago, III. ...........25

Buvo.......... 250.48
Sykiu... .8257.48

“AUSZRO8 llr-tej,” fondą*.
V. Pūkas, Wharton, N. J.................... 1.00

Buvo.......... 175.98
Sykiu..,.8176.96

Pereitame nr. insiskverbe klaida a- 
belnoje sumoje, vietoje 8275.96, turėjo 
būti tik 8175.96.

- Aukos Viaztaliul.
V. Jokubinas,Chicago .,,..,25

Buvo..... .5.70
Sykiu ....85.95

Draugysczin Reikalai
Chlcago. Dr-te 8z. Petro ir Povilo ant 

siio viso meto sumažino iki 91.00 instoji- 
mo mokesti naujai instojantiems į Dr-te 
sąnariams. Dr-tes mitingai yra laikomi 
paskutinėje nedelioje kiekvieno mene-

PiknlnkaniN dariais.
Ant ateinanezio pavasario bus pareng

tas puikus piknlnkams daržas, užimantis 
10 lotu, visas elektra apszviestas; didele 
szokiams platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, cigarstand, bow- 
llng alley ir daugybe kitu zabovu. Iss 
viso Chlcsgoe miesto galima privažiuo 
elevatorium arba 63 streetkariais už 5c 
Draugystes gali gauti savo ^piknlnkams 
szi narža pigiau kaip visur. Atsiszauk- 
k i te pas (24-4)

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

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius uvo tikra ad- 
reu Ir už 2c. marka, mu prisiusime dy
kai, Lietuviuką k nigs, kurioj aiukiai 
iszguldinta. kaip Iszsigydint nuo nervu 
ir viriszkonusilpnėjimo, chroniszku Il
gu, galvos,krutinąs, sirenų,plaucziu.szlr- 
dies ir viduriu skaudėjimą Reumatiz
mo, szalczio. kosulio, dusulio, drebejimo 
ranku Ir kojų, szaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdanezio kvapo, puczku, 
karpu, nusideginimo, insipjovimo,szun- 
voeziu, kaipatsipratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iszsigidyt nuo niežulio ir 
užsikrecziamu Ilgu. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raszykit 
Itatuvlszksi, lenkiszkai arba angllszkai.

Adresuok teip:
PEOPLES 8PEC1ALTY HOUSE, 
140 C anai po rt avė., Chlcia<o,Ill.

Nauji alarmo signalai.
Paskutiniuos laikuose signa

lai tajio isz tobulini i iki geriausio** 
sistemos. Toki aigndai sujungti 
su dideliais varpais kūne prie ati
darymo kaso* duoda sigusla gir
dima per kėlės mylės. Toki pat 
signalai atsiliepia ir musų kūne, 
kada silpnumas atsiliepia vidu
riuose musu, kad yra reikalingas 
vaistas kurs sureguliuotu musu 
p ha ir pagelbėtu jo 4lebczioji 
mui. ’ Trinerio Kartusis Gjd<n'is 
Vynas yra v’enatiuiiLvaistu prie- 
szai tokius signalusateiliopenczius 
mu*u viduriuose. Jis regul uoja 
in valgy ta maiita, nuramina ner
vus ir sutvirtina ilebcsiojimo or
ganus. Ant pardavimo visose 
aptiekose kaipo ir pas pati fabri
kante, Juozapa Trineri, 799 So. 
A»hUnd avė., Cuicago, III.

randasi teip vadinamas Šiaurių A >ne ribos brie
dis (akės amerieanus, pv. 76), didžiausias iš 
visų elnių veislės sutvėrimų; briedis karibu 
(ra ngi f er cari bou ), panašus Europos briedži u i; 
Canados elnias (cervus canadensis), giminin
gas raudonamjam Europos elniui; Virginijoj 
elnias ir keletas kitų atmainų?

Štai čia yra karvės ragas, turintis tuščid 
lukšto pavidalą. Ant gyvulio galvosšitasra 
ginis lukštas yra užmautas aut išaugusio iš 
kaktos kaulo,' teip vadinamo gyvonies. Gy
voms ir jo raginis lukštas niekada nenupuola 
patys, jei tik kada per nelaimę juos nnsilau
žia. Visi atrajojantiejie gyvuliai, turinti 
panašaus budo ragus, tveria atskirą grupą ir 
yra vadi Darni kiaura ragiais atrajotojais.

Jaučiai yra didžiausiais tos veislės gyvu
liais ir be abejonės akyviausiais. Europoj, 
Azijoj, Afrikoj ir Amerikoj tūlos jų atmai
nos likos prijaukintos, padarytos naminiais 
gyvuliais, bet randasi da daugybė neprijau
kintų, su didelėms galvoms ir kuprotų lauki
nių jaučių ne tiktai Afrikoj, Amerikoj ir A- 
zijoj, bet teip gi ir Europoj, kaipantai taurai 
arba zubrai Baltbokščid giriose, taigi Lietuvos 
rubežinose, kurie yra {tanašus bizonams arba 
Amerikos stumbrams (pv. 77), gyvenusiems 
iki neseniai nesuskaitomomis kaimenėmis 
Šiaurinės Amerikos prerijose (tiruose). Bet 

kaip Lietuvos gi- 
r iose

sančiose
Mai-kolijos
riui ir todėl už-

Pv 77 Bizonas zrb* Šiaurinės A- drausta Čia priV8- 
menkoauumbras. A! raitoj as tiAkomfl ypatoing 

medžionė, zubrų iki šiam laikui užsiliko ne
daugiau per šešis šimtus galvų), teip žmonių 
{taikumas išnaikino bizonus Amerikoje, išski
riant nedidelio skaitliam* užsilikusių dar ant 
plotų vakarinių Suvienytų Valstijų teritori
jų. Didžiausi iš jų randami yra dar Yellow- 
stono Nacionališkam Parke, šiaurvakarinėje 
valstijos Wyoining dalyje.

Jtų/sir ožkos yra teip gi prie naminių gy
vulių priskaitomos. Bet Alpų kalnuos ir 
Pyrenėjuos randasi dar tūlos laukinių ožkų 
atmautos (pv. 78.) o Siberijoj ir vidurinėj 
Azijoj užtinkamos teip gi laukinėsavys (pv. 
79).

Zingeidžiausias id visų 
’ -m* gyvenančių Azijoj, Afrikoj
Pv. 83. šėmas, ir Amerikoj šernų atmainų 
Pac hy dermataz. y m u4g j j j fcęgdar hippopotaTTUU.

T Hippopotama* (pv. 85) yra labai tuklus, 
linkus gyvulys, teip kad ant saugos žeinėe jo 
krutėjimai yra baisiai nerangus; viąnog van
denyj, kur jis paprastai gyvena, jis yra gana, 
vikrus. Jis turi didelį snukį, nasrai išsodinti 
dideliais, stambiais ir drūtais dantimis, kurių 
vertė lyginasi beveik vertei šlapių kaulo. Hip- 
po j Katamai randasi visose beveik didelėse Af
rikos upėse. Tie kiaulėms panašus sutvėri
mai, ir raganosiai arba rinocarai (pv. 84) turi 
labai storą odą, kurios dėl priežasties jie sykį 
likos sugrupuoti į vieną skyriųteip vadinamų 
pachg<termatų (nuo graikiško* pachys — storas 
ir derma — oda).

Pv. 85. Hippopotzmaz (gyvena 
Afrikos upėse).

Pv. 84. Rinoceras (Azijos
ir Afnkoc)..

Toks vienog sugrupavimas yra klaidin
gas, kadangi rinoceras — nors tai gali jums 
labai keistai išrodyti —, kaip dabar yra pri- 
pazinta, priguli prie to paties skyriaus, kaip 
ir arkliai. Rinocero ragas nėra priaugęs, prie 
galvos kaulo, bet tik prie odos ir jį gali leng
vai nuimti apipiaujant aplink jo pašaknę odą. 
Rinoceras yra labai nuožmus gyvulys, ypatin
gai jei jį įerzinti, ir išsitikėti jam jokiu budu 
uegalima.

22. Marsupialia arba krepšiuotigyvuliai. 
— Ant Australijos sausžemio apart šunų ir 
tūlų šikšuotspamių veislės gyvulių, kitokių 
pienžindžių, turinčių artesnį panašumą kitų 
svieto šalių gyvuliams nesiranda. Gyvenanti 
Australijoj pitnžindžiai labai skiriasi nuo kitų 
kraštų gyvulių.

Daugiausiai iš šios šalies gyvulių savo 
užgimusius vaikus nešiojasi su savim, talpin-

rai (Baltbo)cš<:io darni juos papilvyj esančiame krepšyj, iš lo
tyniško vadinamame vnarsupium, nuo ko ir 
panašius krepšius turinti gyvuliai likos už- 
vardyti marsupialia.

Tarp marsupialijų arba krepšiuotų su
tvėrimų randasi mčsa čdžiai, vabal-čdžiai ir 
žole besimaitinanti gyvuliai.

Iš jų geriausiai pažįstamas mums yra žo
le besimaitinantis gyvulys kangaru (pv. 86), 
žingeidus ir keistas sutvėrimas tuomi, kad jis 
su pagelba savo uodegos ir labai ilgų paskuti
nių kojų gali bėgti begalo greitai, darydama 
prie to milžiniškus šuolius. Didžiausi toe 
veislės gyvuliai turi apie 6 pėdas augščio, f 
kartais net ir daugiau.

Kitas dar keistas Australijos pienžindis 
sutvėrimą# yra vadinamas ornithorhynękųs__ 
(pv. 8«), kurio snukis yra pailgas ir ant galo 
suplotas ant pavidalo anties snapo. Jo pėda 
pasidaro per.sujungimą pirštų stora plėve,tai
gi jis yra plčvepėdis sutvėrimas, bet jie maršu- 
pialijas.

Pv. 88. Gzzelė. 
Atrajolojas.

Pv. 79. Azijos lau
kinė avis. Atrajo

lojas.

Pv. 78. Alpų lau
kinė ožka. lAtra- 

j<>toja<Į
GaIrkus- mes žinome gyvulius alielnu var

du užvardytus antilopoms\ yra tai kitas sky
rius kiauraragių atrajotųjų,. jų atmainų yra 
labai daug, y vairiausio pavidalo ir dydžio, 
gyvenančių daugiausiai Afrikoj didelėms kai-, 
menėms. Afrikos gazelč (pv. 80) yra labai* 
pagarsėjus dėlei savo dailumo. Viena atmai
na tų gražiausių sutvėrimų, gyvenančių Pie 
tinėj Afrikoj, j>ersikeldama iš vienos vietos į 
kitą, keliauja tankiausiai begalo dideliais bū
riais, susidedančiais kartais iš 20 tūkstančių 
galvų, kurie pagriebia irnešasu savim visus 
kitus gyvulius, kokius tik ant kel*io patinka.

Europoje užtinkama tik viena 
jų atmaina, stirnos (pv. 81), 
gyvenančios Alpuose ir Pyre- 
nė juose. Milžiniškos kaime- 

A., ųir Py- hbs didžiųjų antilopų atmainų 
renėjųstima Airz- ganosi ant plotų visų vakarinių 

jotojm. Suvienytų Valstijų teritorijų.
20. Šlapiai. Šlapi* arba slonius (pv.82) 

yra didžiausias iš visų gyvenančių ant saus
žemio gyvuliu; jis sveria kartais apie 14 tūk
stančių svarų ir turi suviršum 9 pėdas augš- 
čio. Tas keistas sutvėrimas turi daugelį yjia- 
tybių, ir keistą ciibudavojimą: jįis turi ilgą be 
galo snukį, lyg kokią lankią tripbą, kurį jis 
moka gerai kievienam reikale panaudoti; jis 
turi du milžiniško didumo daučiu, iltimis va
dinamu, kurie jo viršutinį žandą puošia ir ku
rie suteikia mums naudingą ir brangų slapių 
kaulų. Šlajus yra labai išmintingas ir jaukus 
sutvėrimas; jis atlieka žmogui dideles tarnys
tes, nešdamas ant savęs didžiausias sunkeny
bes irtam tikslui neretai panaudojamas yra 
karėse, medžionėse arba jiersikėlimuoBe iš vie
nos vietos į kitą. “

Tų galingų sutvėrimų mes pažįstame dvi

jų gyvena Indi- 
jose ir ant Cey- 
lono salos, bet 
jau prijaukinta 
prienaniiniogy- 

' veninio; kita
, šlapių atmaina,

-s-__- tarjntį labai dį.
Pv. 82. Indijų Mzpia. Sveri* 14000 dėlės DUlėpUBiaS

.'■•'’I-'U'II.’aueiB ir augsų 
kaktą, gyvena Afrikoj. Vietiniai gyvento
jai, taigi negrai nemoka niekam jų panaudo
ti ir medžioja ant jų vien tik dėlei jų ilčių. 
Vienog senovės gadynėj graikai ir romėnai 
labai daug jų j>anaudodavo, ypatingai savo 
karionėse, todėl nėra priežasties, kad Jie ne
galėtų būt panaudoti ir šiandien.

21. Kiaulės. Vienas iš svarbesnių ma- 
mmalijų arba pienžindžių gyvulių skyrius, 
musų iki šiol da neminėtas,yra kiauUs.Kiaulė

Pv. 87. Ornitharhyn- 
chus (Australijos). 
Turi snukį suplotą ant 
pavidalo anties snapo.

Plėvepėdis.

Kituose svieto kraštuose, ne Australijoj, 
marsupialijų nedaug patinkame. Iš jų pa
žįstamas mums yra opossum (pv. 88), gyvenąs 
Suvienytose Valstijose. Šis mažas sutvėri
mas yra mėsaėdis. Jis turi ilgą be plaukų 
uodegą, ant kurios jis moka gerai ant medžių 
šakų jjasikarti. Yra tai labai gudrus gyvu
lėlis, ir jeigu jį sugauni, jis visada nuduoda 
negyvą (kiti sako,buk jisapaljjstąsiš baimės).

23. Roniai. — Visi gyvūnai, kurius mes 
iki šiol peržiūri nėjome ir tirinėjome gyvena 
ant sausžemio. Teisybė, ūdra medžioja van
denyje, teipjau hippopotamas didesnę laiko 
dalį vandenyj perleidžia, nežiūrint vienog 
ant to jie nėra vandens gyventojai, jie vaikš
čioja ir bėgioja ant sausos žemės. ,

Tas vienog neatsitinka su roniais (pv. 
89):"ji)skojos yra plokščios ir turi pavidalą 
žuvies pelekų, su kurių pagelba jie gali tik 
savo kūną žeme vilkti, bet ne efti. Visą be
veik savo gyvenimą jie praleidžia jūrėse, 
plaukti ir nardytis vendenyj jie moka labai. 
vikriai. Jie visi maitinasi žuvimis.

Roniai jjaprastai gyvena šaltų kraštų 
vandeniuose, kaip antai pakraščiuose šiauri
nių ir pietinių ledinių jūrių, kur žmonės per 
savo jmikumą daugybę ju išgalabija. Antai 
1870 metuose vieni tik Škotijos žvejai išgala- 
bijo jų 90 tūkstančių galvų. Daugybė ronių 
gyvena jūrėse pakraščiuose Alaskos, Šiaurių 
Amerikoj. Ronių tauįcaia vedama yra didelė 
pirklystė, o iš jų odų įdirba puikius kailius.

Pv. M6. Kangaru (Au
stralijos). Turi papil
vyj krep&į-iS kurioky- 
4o vaiko galva. Mar-

Pv. 88 Opos- 
sutn (Amen- 
kos). Marzu- 

pialijas:

Pv. 90. Jurtų aralys arba 
moržas. Gyvena ledinėse jū
rėse. Labai pavojingas su
tvėrimas; turi dvi dideli liti v

Siaurinėse jūrėse gyvena kiti roniams 
giminingi sutvėrimai, teip vadinami jūrių ar
kliai arba maržai (trichecus rosmanis, pv.90), 
žingeidus ypačiai tuomi, kad . jie turi išaugu
sius iš viršutinio žando dvi labai dideli ilti. 
Jie yra labai pavojingi gyvuliai, turinti kar
tais 20 pėdų ilgio, ir jeigu juos užkabinti jų
jų buveinėse, jie visai nesibijo užpulti ant 
valties, ir tankiai apverčia ją. Gyvena jie 
paprastai didelėms kuopoms.

Pv. 89. Ronis. Gyvena kuopo
mis žalUį šalių jurtų pakraš

čiuose.

(Toliaus bus.)
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ki arai ant nugaros ir szono. Preke..-SU 50 

Oyvenlmo Vaizdeliai susidedanti tez ssztuonlų 
sekanezm gražių pasakaieziu: Atsisveikini- 
mas; — v agi*; — Kas Kaltes; — Gatvės vai
kai; — Paparczto Žiedas*. — Mlszko Sargas, 

— Signalas; — Keleivis......................15c
Istorija riuvlenytn W»tetlju Szlaurine.- A men

ko* Apraszc kaip Koliombos atrado Ame
rika. koki czia tada žmones gyweno, koki 
žmones pirtniaesiA- tez Europos pradėjo «*- 
šluoti in Amerika, kokios kare* buwo, ui k* 
karewo irsokiuo*" rantuose; kiek pr- zidentu 
busvo. koki tr kiek kuris gero padare sziai 
žemei. O aat pat galo teip'aasl Konstitucija 
Suvienjrtu W*lsttju. kuri yra relk*lingtau«u* 
dalyku perskaityti kiekwisn*m žmogui 
szioje Amerikos žemeje - vwenanezl*m. idant 
Mprastu koke* jis ežia tiesas turi, kas jam 
jršsvate daryti, kas ne vsls. Turi poslapiu

Dentun**, gražiuos* apdaruose..............8?.35
I*z kur atsirado mnau naminiai gyvuliai Ir ao-

Szernas. Chieago III. 19CI m. Puslapiu 73.
8u pa velk s totais....................................... SOc

l»torija Chtoagos Ltetavia, Ju potepžju teka. 
Kraucziuno provasu laikraszcriu "Lietuva" 
buvrai balandžio mene*yje.l88Dm. 6« puslapiu 
didelo formato, alszkau* druko. EotogrO je* 
yra abteja puriu advokatu, kn. Kraucziuno, 
•• Lietavoa” Ūžtelėtojo, redaktoriaus ir paveik
ėte! Chtoagos 8.Jurgio lietavlszko* božnyozios.
Popiero* apdarais..................................$13.00

Audimo kietais apdarai*, auksiniai*
Ktatela.......................................................$8 50

Kaip gyvena Augmenys? Yr* tai mokslia*-

g* m* Ju audejimo, atmaino*, gyvi Ir plėtojimo*! 
nuo pat menkiouKlu pavidalu Iki didžiaunu 
ir lobulio asla. 8a *0 paveikti*!!*., ISO pu»la-

«Sc-
Kaip Maakolija persekioja Lietuva Pagal L’ojp- 

prsseion rassa sn Lithuanls suptasis kaa. V. 
Dembskir..........    lOc

Dembski*.

*<rasiu Bkerdyne Aprasto ana balas atalUklma 
kadaltete m. maskoliai užpuola ant batny- 
ctio* mleatelyje Kražių, inaaae, nauda ir pji> 
ws nekalta* smonl*. latf rtoars altorius Ir ut- 
paos* 'žje bošo rasią. Atezkiauaiai aprašu.
ta wisaatsitikioia................................15c

LJ*tawl»kas LsasaBturtus *u ''eteriai* kau
kiamai* tr mtetranturu ......... 15c

Mankštas apte Žemą ir kitus svietua. ja bu.y Ir 
pabaiga. A pru*ao k a* yra žeme, tos ko ji su- 
rideda, *nt ko laikosi Ir kaip sukasti k*a 
vra saule, žuruigžiles.arnauils: kaip toli yra 
in kitas šaraigždea; kas yra pilas oa, kome
tos Ir kito* retai matomo* žw*igude*. 8u 30 
astroaoaitezku abroaelta turtaii 228 pu»l* 
pi u*. Yra tel vrteaatln* knyga, iss kurios 

__ tikrai šasogu* gali ap«i*i*vt**u..............75c 
Driituoaa, gražiuose apdaruose..........  011.00
LX«t»i u* Lietuviai nuo 198 iki 1480m. Parašas 

pagal teukiazku* istorikus Žamkalate. (at
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugyste*'*.—Yr* 
tai aprasrymaa Lietuvė* su Lenkite sasivte- 
nvjimo ir jo pasekmes. Czia alsi k lai yra ap- 
raasyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
rietuvoa kunlgalkasrfsiate: Kntetuoziu. Vy
nu t u Ir kitai*. Iss szlos knygeles skaltyto- 

>-i niauktai *upra«, ar lenku prietelysto yra

ūatetavtu pratartai Mažojoje Arijoj* nuo senove* 
Iki jie pateko py valdžia *r:rsu. Paresze L<e 
tavo* Mvletojaa. Kn.-ga lurtssi puslapiu* 
ir 4 didele* mapaa. parodaaozla* vietas kur 
reoovsje gyveno Uetuviupratevlal Aprasso 
lietuviu padejtssa dar 800 metu prtesz Kri*- 
-aua gimimą......................................... 5Oc

iif tariausi* Lietuvos Karalius Istoriazka* pa- 
velkate* penkiuose aktuose. Lenkiazkal pa
rašai' Julius Sluvackl, hetuvisrkai vartė 
Vincą* Kapsas (Dra* Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro myteto>ms. M5c

Naujausia Ltetuvrteskas Sapslnykas. surinkta* 
ir suredlt. isz daugel ssratimtautisaku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskal 
Egiptlszka sapninyka,—«u S10 aiszkiu abre 
sėliu.—*u apraazytau pIMietu ir pastepoziu 
kokias *enow«s žnioaes vrartojo Inspejimui 
ateitos.—Geriausei tezguldo vrlsoklus 
sapnus..........................    5O<-
Atidarytas............... .    ....O5c

L>lityaa. apysaka isz laiko terpeasriukoa karšo 
Indijoau Amerikos.............  U3o

bris ik i Istorija ape Kantria Atenajturl p*r tt me
tu* vvalkszcziodama po*wleta. daugybe 
tada ir wargu kantrei teakentejo...fiOc

t*atr.ofcstet Iišmintie* ir Teisybe* iszguldiueu
Uataocziu *i*u amsiu. Czia yra paiiipf IŽU 
gražiu Juokiugu ir Iszminllngu peša kniost u 
Kas nori tarsi! gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka szląknin- 
gel^. o gaižiai pasijunka. am>-ne»e turas ką 
papasakoti ir ant kieketouo užklausimo mo
kės itauti iszmiuiinc* atsakymą............5Oc

Rankvedls gromatų raižymui. Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti grumstas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų amonį*: į gimines 
draugus, prekėjua, ponus, kunigus, urėdnin- 
ku*. ir į patį cšrą. Teipgi meilingi teiMkai 
tiunlkalczių į mergina* ir merginų į jauni- 

atoaius reikale susipažinimo ir apatvv- 
dimo........................................    -4Oc

£<obin*on»s Eriniu*, moralteika ir iingedj apy- 
aaka. paszveslajaunumenei..... .. Utie

S»nu Gadynių laznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal
Butchinsoną; sutaisė Szerna*. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairiu* *utvvri«ua gyvu- 
nusius ant žemes dar prives žmogaus ant jo* 
atsiradimo, dztendien tu sutvėrimu kunus 
imoue* kasdami giltas sauliniu*, kanalu* ar 
Imdami iaz žemes anglį*, randa giliai palai
dotu* žemėje. Tūta sutvėrimu atrado czta- 
iua, nesugadintu*, kauus, užklotu* eite ke- 
1 teliko* sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
Žemeje kūnai yra (Šiandien iszalalyti ivai 
riuove n.uaejuose, isz kuriu žmones mokiausi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslinez lai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi iat žem«*niu 
ta augsztesaea v»i*le*. ir pagal storuma ir

drūto, ant gru.o* popieros ir apie ISO pa
veikslu lEvairiu senu gadynių uinykusiu *u- 
tvėrimu Preke................................ 81.00

Bpeka Ir Mariai*, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge *u mopklmku nieks
iu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para 
ueprof. Dru L. Huechner. pagal XIX Tukin
ta laidų, su mažai* prideczkau isz senesnių 
teikiu lietuviszkai psrgukie Dru J. Szliupa*. 
8u paveikslu ir biografija raazaltaus. Yra tai 
m-..via*gvildenami* trsmto* dalykus, kuriuo* 
žmonės vadina Dievo surėdymu_ 81 50

Svie<" pabaųra. Ka* nori žinoti kada bu* •rie
to pabaiga, tegul perskaitosziąknyfelą. lOc 

Trumpa Geografija Šutai** Neris. Trumpai tr 
suprantamai apraszo wisa* & dalis swieto. Su 
74 pawvik!*leliais: mapu, žmonių. fy*r» i* ir 
medžiu. Tinkaaiisuse geografija ia pradine 
mokslam^...............................................S35v

Žmogus Nepuuszkis. Verte tez szvadissko Ne
ri* G ras: apysakėlė: kaip turtingo preketo 
sūnūs apalvrtle su varginga mergina tr tel- 
minsiąs gyveno už kitu*, su turtiagcms ap
sivedusiu?. Szita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina Amo 
gtezko* žcvbes........ . ............................Itri

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katellkiszka maldų kny 

gete. Maldos yra ry-.meuaee, ar*karine*, psf* 
Vawl¥į***' komuaijoa miešta, mtesparu te

lietu*l«xki ir loUnmkl

■to ir tt. Yra • litaaijoa. ptaltne* S*. Marrjo* 
P. te Karaliau* Do*wlu; aktai, ražancrtei. 
■tacijoa. karuaka. keliolika oveenta gietra.u 
irtt Yra tai nau>a*ia ir gražiausia knygute 
1*. ansu U«ta*i*zku maldaknygių, daili, tol 
ta, slidi popiera; atambu*. aittkas drukaa 
Mlera ZUUS coliai. (Uitu knygeUu apdarai i P rypoalra*** P»a maašr *a eoo* v La* ■

tai* apdarai*, aukatatate krantai*,be ap 
kalimo........................................ .............. oOa

N’o 2. Maža* Ak»o Altorių*. pra»tal»,dru-
tai* apdarais, auksintai* krasziate,. ap
kaustytoms briaunom* pasidabruutdmte 
bteteleml*. su kabute.............................,75c.

No. 8. Maža* Aukso Altorių, moroko 
skaros mis kutai* s~*—**-

kampais, atekilntl ki 
teiwteUa.~................ fil.SS

N’o. 41- Maža* Aukso Altoriui, francurlžt- 
. ko* fluorinio* (kursis* apd*r*i( *pwa 

tote kampai*, auksinta kwtelk»,kryties ir 
loasztai............................................. 81.80

i4o 8. Matas Aukšto Altorių*, apdsta bal
ta.* Stoniam knateliais, su 8 madallks- 
liate aksomo nngara. apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis blstetemi*. su kabo. 
auksiaU krantai. ....................81.50

FOTOGRAFIJOS
Mano folngrsfisska galerija intaiayta su naujausiais iszradlmo apara

tais, kssstuojsncziais •700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai Ir gražiausiai ir visi savo dabna ovabam- 
TVOJU, o jeigu kam nors mano darbas neaidabotu. tat pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vėsėtu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu' 
fotografijų duodu puikias dovanas Jauniem |lem ir kitiem. Ateikite perai-* 
tikrinti, o daugiau kitur neeiaite.

J. P. Ra n h in s k 88, lietuvhzkas fotografas 
3113 So. Iirgia St , Chieago UI. 1 blokas ooo lietoviszlos buoyczios.

No- O Maža* Aukso Altorius, balto* ulta- 
lioldo* apdarai, teskilusio* kwi*tko*.su

d 7-Mažas Aukso Altorius balto*oelta 
itoido* apdarai, kssietko* aat wi*ao »šo
no teškinto* sidabru Ir perlu, su dwtaas 
kaulinėmis kabutėmis, auksinu k ras* 
tai............ . ...............................................fiUOO

no* l*ny*telr>* kwietku iaaiiiursiui- 
tuaa wi* kilo K i*

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

incziavonems gromatoms Popieru, dru 
kuojamu Maszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszka* ir lenkiukas 
knyga* kokios lik ant svieto yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga. ,

Ar reikalauji szifkortes? Raižyk o 
gauti preke* ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in kra|u? 
Raižyk, o gausi preke*.

Pinigai pasiusti per įdėt u vos redakci
ja greicziausiai suvaikszczioja. niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
ui algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk išde
da masuž 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OKSZEVV8KI

924 33-nl 8t. Chleiųroi. III. 
8ub St*. 80.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY.PA

S. Dominaitia, 1438 Adams-P’,
8o. BOSTON. M ASS.

Nikod. Gendrolis, 282 4-th St. 
WORCESTER, MASS.

K, W. Blaiaitia, 18 Union avė.
NEVY YORK. N Y.

Jonas Nujokas, 334 E. 55-1 h st. 

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

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkewiczius. 73Grand st. 
K. Balcziunas 310 Bedfurd avė. 

ELIZABETH, N J. 
Jurg s Onmkailis, 75 Wall st. 

8HENANDOAH. PA.
Andrius Macais, 133 S. Mam si.

-*
Alek Lakavicaia, 100 Even si.

WATERBURY, CUNN.
Jonas Taraila, 877 Riveraide si. 

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

E ST LOUIB, ILL.
J. J. Ražo kas, 471 Uollinsville Avė.

NKW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Možeiza, 398 Klm st.

BALTIMORE. M D.
L. Gasrhs. 2018 N IVuhington st

PH1LADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1124 8. Fronl St.
“Lietuvo**" arlL-suitentl a<etital
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAli pas Juče užairaszyli "Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bu* teisingai mums priduoti. Pas 
juo* teipgi galima gauti riaoke* knįga* 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose. 

‘•Limtvvo* leZUtUTVVB.

500 Ziegoreliti nu Lenciūgėliai* 
bu* i.Nsdallnta dykai!

Kas tik pirks nuo menes knyga visu 
metu Gyvenimai Szventuju 6 dalys pui
kiai apdaryta, preke leipkaip visur 35. 
kožnam iluothi ziegoreli su" lenciuzeliu 
dovanu. Jeigu ziegorelis pagestu pne»z 
metus laiko apmainysiu ant kito dyka* 
ir ui kožna ziegoreli g varant no j u kad 
gerai czesa laiko, yra nikelinis. Nelauk 
ilgai, bet raszyk sziandien, nes tokiu* 
daiktus žmones greit iszsidslina. Pini
gus ant knygos siusk sykiu.

Adrese teip paraižyk:
®eo. Baronas.

148 23-r d St. S.S.PiUsburg, Pa.

Y0KISZK4 UZCZEDYJIIO BARKI.
Pietvak.. kampas Baltimoreir Eutaw ui.

bantimore; md. v
Atdara kasdien nuo 0 iki 3 valandos. 

Ketvergei* ir vakare nuo0 iki 8' vai;
Priima pinigus ant užczedyjimo 

nuo mažiausios Iki didžiausios sumos ir 
už juos moka procente. Pifiigus skoli
na tik ant geru propercziu, teipkad jie 
niekada negal žūti.

CHA8 8P1LMAN, prezidentas,
CHAS A. SINGDVALD, vice-prez.

Kaa isz amerikiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”
ir kitus prigultuosius Lietuviu 
Soc. Dem. Part. rasztus, siusti 
"Dar. Balsui” rznkraszczius. pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus tesikreipia 
sutuomi prie mum draugo,Miszeikos.

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

SVEIKATA
Jeigu turi ikaudejl-

Mrnio aptiekąje niudani GEKIAUH1 LIETLVISZKI DAKTAKAL
. Gydo visokias slaptingas Ir užsisenejusis* ligas.

P RAŠ KAZJMJGRAS BUTKSVJCZJA 
speoialista* moterų Ir valku Ilgu Prilos* ligonius kasdien uuog iki A vai. pn ptelu >*• iuan« gau
site; Tikras Palafigos Tre;asd*vyu»re». Ausin s Bromo IHI*an>a. ^v<lsnu kosoll siute* ir plaueuu *vdim» Ateikite *r raižykite Uvturistkai ant adreso: APTIKKA MAGINTKO FORMACIJOS.

D. GlACZO,
4550 8. Akhland Avė. lerp 45 ir 40-losul. Chicagb, III.

Linksma bus tavo namuose,
Jeigu ntMlplrkii viena ii miuu Ilona Mvsir kili V lai liVVIS am >» niniti'aii* Ms-mav*

K irk viena* gali ant jo grajyll. mokslo tu-rei
kia. ir maža* valka* mokės an< lograjyti. Pir
kę* jį aųvidyvysi teginto* to bel*a. Ji* graji ja 
su virt IDU visokiu ineltodlju. ka pamatysite 
drauge gauto dainų surato. Ji* guli būti var
tojamas bažnyčioje, tekėlo**, gieatululnku 
draugi »tė*e ir visur prie dainų ir tokių. Nuo 
VH-n<> luiliau* galima •urinktl Vteos to ku* 
tu* paraamdžluv yį «H-toa baliau* muziko*. Ju 
grajija visu* senu* Himnu*, mariu*, vatam*, 
polkaa. kadriliu*, opera UM-I)<*ilia» tr vėliau 
šia* rialas*. Gallgrajytl nuolatai ta pafia me- 
liudija arba ka* kart nauja, tirastoie skrynutė
je karinote tik •«! <»<>. Prisiusk K.i«l. •> re* 
ta užmokėsi kada jį atvež. Agentai aut ju da 
rodktoliu* pinigu*, prisiusk Sr. o gausi kala 
Muga. Adresuok:

CO., 29 Boekmio St., P. 0. Box 1179, Kev York. Dept. 9.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada Uk rusai laisaką į "Lietu 

vob” redakciją, visada parassyk ant 
laissko savo varde tr adresą.

2) . Kada reikalauji |>erniainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adrese. 
Jei<u pats gerai rasayli nemoki, lai a- 
drena duok kitam, geriau mokanesiam, 
paraaayU.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi”, 
tai nelaikykie ji pa save, bei prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu iss paeito gauti. Pašilai- 
kik sau tik maiaia balta korcaiukia, o ' 
didesne]a. mėlyna prisiusk redakcijai.
‘ Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
•oj*’ registruoti jo ne reikia

4) . Sumai nesiekianczias vieno dolle
do, gali prisiųsti paminomis markėmia, 
bęt jeigu suma tiekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncsiant markes, reikia jaa 
įdėti į laisska liuoaat. sausas. nesullpin-Į 
tas ir ne lipinti-ant laiszku. Sulipintos Į 
ant latsako arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raiše j u tetnyti ant virei 
paduotu paaargų. o tokiu budu paleog- 
viaite issieistuvei darbe prie laitzku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakymai 
gausite. **Lietuvoe” įsileisto v*.

Daaciaaludp
30 actMs IbimcginUul 

Dr. IdCHTERO

“ANKER” (Inkarinis
PAIN EKPELLER.

Rbcumatlzmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudsjlmo Ir tL 

ir wirakia Rh»am»tirrku 
gk^ud^Jima.

^ptiekorlar j

F. AL Rkfctcr & Co.
215 Pearl Street, 

New York.

PLAUKAI
.»*puolusiu ataugins 
■inkszlu* Ir fluodnlus 
araollkimn ir prasi limo, 
boaka n>a*a garuiagas gyt

iMtealo*

D-ras A. L. Gramas,
187 W. 18-tbM., < hicts*o, III.

Gydo vtsoka* ligai be skiriumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augazcziau* padėto a drenų.

HILLE^ FOTOGRAFAS,
3452 8. tlAlnted 8L

S2 00

SPECIJAL1STAS
WYRISZKU LIGŲ

akrai, ne* turi *o metu 
praktika* ir kiekvienam

ISZ6YDYMA UŽTIKRINA.
Jeigu turi koki* nors pa-

ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi Aitą kokia 
nors liga ar kokius kenkimu, tai tuojau ra
ityk trim pats ateik pu visiem žinoma pa 
garsėjusi Chicagos specijalista vynszku ilgu 

dr-B.M.ROSS 
Roomh 1 to 7, 175 S. Clark St.

Ortaa* atidarvta* kaMlten nuo S Iki 4 Panedelte 
Semba. P*ln vožia* ir Nubotos vakarais nuo T lai

D-ras A. M. Baeevicze, 
Peraikela isz Chicagon 
in Scranton, Pa. po ur,

421 Penu, irę., Scruton, Pi
Gydo visokio* liga* be *kyri*a* ir visko atlai

ko tvirtoje podoptyj*. U** tol Itetavial, kari* 
ūktai reikalauta dtktarteskoe porelbo*. togai

•svo prigimtoj* kalboj* gali lai.aekati Ir gauti

Heleriai aorta tie jie netl

Tikni lletiTiszki knotive 
VALGOMU DAIKTU.

Prafieazu visiem* kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip tai: szviežios ir ruki- 
to* mėsos ir visokiu groaeriszku daiktu. 
Dirbu geriausias krajava* deszras ir ki
tokiu* valgomus daiktus sutaisau kuo- 
geriauaiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas mane atsilankyti, o 
persitikrinsite kad pas mane gausite ge
resni ta vora ir pigiau kaip kitur.

JONAS VALAU8KAS, 
lOCroiui 81., Bonton, Mana.

Naujas Apgarsinimas
TAUT1ECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Ass padidinau savo krautuve, kurtoje 
galit* gaut visko, kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugeliu 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu. išpliko, kompasu, 
kolcziku, visokiu instrumentu, srmoni- 
ku ir cilinderel dėl gretinamu meszlnu- 
kiu. Maszinukes dėl rasaimo gromatu. 
Monu kniga ir visokis prietaisas darimui 
sztuku. Istoriszkoa knigoa kokioa tik 
randasi lletuvlszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu: dideliu Ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popleru gromatonj* 
su pavincziavonems Ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu prisiuaklt* 
už 5c. marke ir gausite katalloga, ku-

krutinę, 
garo* Irkryiiaus. re- 
u m s t i z n I s <u n k u m s 
snl krutinės, uepa- 
t>r*»ta sr irtiies pis 

■NMmSllliKMfEtaMI^H kims, užvm* ausyse 
ir galvoto, dretaji- 

-stSajin’“ 'r v«>i“tczio1i- 
■■ ma kraujo, pameli- 

navuslu* paakius, užkietejlm* viduriu, bjauriu* 
ir balsius sapaus, sunkuma kojose, jeigu Užeina 
sėkla naktyje ar prie nuriszlaplnlmo. jeifu negali 
miegoti ar valgyti. je!f" esi nuvargę* rytmety}, 
esi baugus, gėdingas, nusiminęs. je*k<> lyttezkos 
dalys yra nusilpnėto, tai musu Eisaviioe Jcosta 
praszalys visas minėtas symptomas, priduos mag
netizmą ir gyvybe visam kunui. meile, tvirtuma 
Ir linksmumą, sutvirtina nusilpnejusiaa nervas: 
vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Szita Elektros Juosta nesitojari ant gryno kūno Ir „„

H— ’!•“ >r J« 
tarai, ne* kaelektrika padaro tai to gyduole* ne- preke*. Pas mane tavorni geresni kaip 
instengta. Del geresnio paatezklnlmo Ir rodos ra- visur, Adresuokite teip: 
szyk. indedamas marke, ant trio adreso: -------------------L----------

John'* Muppljr žlouae, 
K15 8. Morgan 8L, Chieago, III.

JOS. MATUTIS,
112 Graud 8L, Brooklyn, N. Y.

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor et Liv. į

CUnber of Cmierce Bldj. Room 709.
8. E. Uorner I^Sallr X Wuhiogton su. <

CHICAGO. ILL.
Tolepbone Main 3641 

Hienlntoll* lietuvrjr* advokatas, baigęs 
mokslą |an*prudeooija*czioa Amerikoj. 
W ėda pro va* kaip eivllisaka* taip tr

7 3

< w
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C S
AK SLENKA PLAUKAI? 

AK NOKI KAD ANT PLL 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isz*igydyti ir pruzalinti ii- 
ga*. tegul kreipiasi prie Kuropeisake 
Pro 1. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro 
d* tukstsocziai ligoniu trumpame laike 
pasigeinb vien tik pagal jo metodo irby- 
geniszka užsilaikymo ir IL

Klauaenti rodo* per grotuota* adre
suokite teip:

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

-1NESKAITYK ŠITO!-
JOHN S WART KILLER - n u gydo visiškai 
karpe, ir ne peik k* jokio Ženklo. I*reke....... .  «r
MEOCGA <le| įlėtnlmo plėnių 11 visokių drabužių 
yra kožnam reikalinga ir turi turėti, prekė Uc 
JOHN'S NAIR POMADE t r* puikiausiai kve-

JOHN'S NAIR TONIC sulaiko slinkimą (-laukų apsaugoja «wi praplik i mo Ir i>eaiillnM* Atau
gina nauju* ir dailiu* plauko*, ttouka po... Stir
JOHN'S HAIR GROMER apželdina nupliko-

JOHN'S BREATH PERFUME užmuš* smar
ve ir negardžia* tkoniu* burnoje. Turi puiku ir

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS, moteris per
simaino į vyrų ir vėl atsimaino. Tikru stebuklu. 
Pat* Ir draugai nustetebėsit |«mate lt nevupruit 
kalp ts* pukiaro. Kur ku pasisuka *u žilu pa
veikslu tai krūvos apstoja Ir vien* per kita lipu 
norėdami pamatyti, pirk tuojans. Preke... ifc 
GERIAUSI ftTUKA- ant svieto yra pranvks- 
tantl boliuke. A Ik tarai skoėtelluke. paradai vi
siem jog yra bollukė. uždarai, atidarai, o hollū
kės nėra. Galt atrasti kito kiton te te ar kur tik 
nori. Gali duot į ranka* dėl pertterejlmo vi* ne- 
•u*eka Lengva nuveikti. Preke...................... »r

_ John'* Nnpply liouae.
8218 8. Morgan 8t-, Chieago, III.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad aaz atidariau nauja lietuviszka 

karozemapo numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi viąoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
szvieelausia Ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) milingu, veseliju, baltu ir kitokiu 
pasilinksminimu. Ir geriausia užkandi 
ant viso. Bridgeporto. Atvažiavę iaz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petru* Hslakis, 
3321 Aubnni Avė. CHICAGO.

Tol. Root 91.

Vienatine Lietuvinska Aptleka 
Chicairoj®!

— Atkreipiame lietuvlr atydąant vie
natinė* lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias {ydyklaa 
ir žoles kokios tiktai europėjiazkoee ap- 
tiekose randa*! Ir už pigesnę prekę negu 
kitose aplinkose Czia galima liet u vi ra
kai susikalbėti ir, Jeigu reikalinga, gauti 
daktariazką rodą dykai; ui rodos davimą 
mokesties nereikalr.uja.

Teipgi saloje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuvtazkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų gremž
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkorte* 
Ir pasiųsti pinigus į krajų, Ir t> visą gali
ma atlikti liėtuvišzKOje kalboje.

Aptiekoe adresas: ~-
167 W. 18th st., kertė Union pne pat 

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

Ligos pilnai išgydytos tuojaus iš »išliet 
pranyksta.

Nereikia mokėt nei dolerio kol

IlState Metai Dispensary
$ 66 E. Vau Buren Street,

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu kągallma apgailestauti tai tą. 

kurą vaikščioja diena po dienai žino
dama esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdama* kad jo aidėjimui 
pasakoja japi gėdingą istorija jo grie- 
k*i-

Mes nu tome dygstanči us bjauru m us 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. . Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada d srieki i galą, 
tas prigult nuo palies.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ateitiesjr neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus jieškuSl atsakančio gydymo, 
tai dar tukstabčiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės švies* vėl 
giedrel tau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiam**.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgaiesnr nusilpnėjusiaa y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, |>er kurių nervas ma
žiausias dasilytėjimaa perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko ką tik gamų ir amatas padarė ga
limu ir na^dokia iš kiekvienos^ links- 
mumo progos.

Jei reikalauji pagelto*. mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis tr ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. M e* 
norėtume su . Tamista asabiškai pasi- į 
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, ui ra-

' Syk. Tavo gromatoe bus užlaikytos 
i paslaptyje, ir apart mus dakurų nie- 
' kas kitas nežinos kad rašei ir ką rašei.
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy
bę apie savą, apie savo būdą, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 

' kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime Uu jas užmiršti.

Specijaiiškas prakalbę j imas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo tavę 
kvailumai, persižagimal, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bei 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimus? 
Arėsi daug maf užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai lokio amžiau* turėtų būti? Jeigu 
ne, tai peši rodą vyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokia* ligas, kokia* kiti tik 
mėgina praktiką daryli.

f

Specijaiiškas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

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

! nerviško, urinariško ar lytiško silpnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai k lapoti na. nega
lingom a* kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnu* inkstu* ir suju
dinančią pūslę? Ar turi tankų norą 
šlapintis*!? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu te i p, tai ateik peršne- 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę [Agelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
speci jališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
galba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą.

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome ja* atsakančiai ir dėl
to mum* sekasi išgydyti. M ūsų prak
tika ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų ištyri
nėjimą ir originališku* išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų irypątiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra shpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 

. kantrybės; kuri* kenčia užsisenėju- 
*1 a* ligas, persidirbi mą, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių n u bėgimų, 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjtmo reikalingų 
organų, turinčių silpna*lytiškas kūno 
dalis, netinkančia* apsivedtmui.

PiriTlA Dvkfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
lllllia H|FUu. 1/j MII. nckaSztuos, o tas gali sau užczedyti 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.

ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir YAN BUREN ai.
Inejimas per 66 E. Van Buren Street.

O«iM valandos: mo 10 iki ♦ ir ano S iki • vai. pe piatą. Nedeliomt. ano 10 iki 12 ryte tiktai.

• ŠILU IRCZYST1 VEIDĄ
H.OOO ŠUKIUI t.

Gaodutinocn* taatoukom* ir baž-< 
nytincnM Draugystėm* ■•dirba:-'

Heiląwas, Szarpae, Juos
ta*, Kukardan, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marsgalku

i*ytiains parėdus Visokį darbą at
liek* srtutisckai i n laika.

' Noredamoi ‘ guodoUoo* Dr te*. 
______________ arba gusi .įtini Kumžai, kad Jaša 

darlia* butu priderancziai atlikta* ir luotn sušelpti *awo tautetr. p*weskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W, Division 8t, C h i rago, 111.

Ar žinote Lietuviai?
kad

JUOZAS CHASNA
užlaiko geriausia Saliuna visam E 8t. 
Ix>ui»'e, kur gęlne gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos kliasos.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Gaodotimem« Kunigams iw<iir 

!ba:- Kapas, Arnotą*. Dalmatl-

Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji. taipgi vadinamas Vol

to Kryžiumi. limitai Austrijo
je pneė keletą metų ir tuojau, 
tapo vartojamas Prusuoae. 
PlMnsrijoto. Skandinavijoje 
ir kitose Kumpo. vteSpatystė- 
•r kailio vaistas nuo reumatii-

Deimanto elektrilka* kry
kiu. tydo: reumatizmą, neū

Pre-J užsikabini
kabinimui vyki ant dieno* reikti 
Kryžių įmerkti i vasaroiiių arta

lo Kinus H»ni pirmos alinami. ( rųlgijy krykiau.■ skaudėjimu 1
Teipgi kliiliczin P mirus m i » uiunų skaudėjimus. sIImu-

pardunda szifkortea ant visu litu '
Ju. pigiai ir Todėl kokiame rei- aj.^k^s- '<l»suU. trukun*. i
kale kreipkite* tik pas savo tautieti, 1 proto, nuomirinį. uikrenm. gjgjiĮ.-

_ „ . {kraujo. nežlebėiojiaa. stok..1. (.’ H A 8 N A. apetito ir vidurių skaudėjimus.
548N. 3ltlM., E. St.lAHliN, 111. Lengvumą pnjauėia p., kr

I llų adynų. kartais pokeiiųdle- '
-------------------------------------------------------------------- uų. brl kryžių prhslo ! 
--------------------------------------n. lidti dienų ir naktį am Šilki 

.------ ’ nto •nlnrelio ulsikabinps ant
kaklo taip, kad kryžius karotų | IrVa^^H^to
sulytt duobutės po krutinę ai-

I grąžtas mėlyna}* puse 1 kaną. ,
/ I. , NK'VORLKANS. LA. Liepos sa 1901 Guodotins Pene:— Čia
/ % klųetektritkų krvžiu. Pirmlaus rautieji* krežiai gvdostebukllng*

Z \ greičiau* tat 8ESRYS BENEDIKTINKO6. ZHri'Doupbin* st.. J

Į W \ THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
Į ' r!S 1 S06 «ILWAUKEE AVĖ., Degi 27: CHICAGO, ILL

reikia merkti į silpnesni acte.
Prekė »io kryžiau* 11.00 Stato- 

i ino kariu* Surtenrtose Valstijas* 
ir Kanadoje mes patys apmokama, 
t ,r (rantuojame kad Si* krykiu, rra 
sūresniu vaisiu ui elekttiAka dir-

Prisiųrit • 1.00 per ezpre*s M

Tukstanėius padėka vonia fau
ne nuo ypatų Hsigrdžluslų tu

SERGANTIEMS
GvarantuoĮim* pilna lugydyma.

r*reku>ln*Uiusl*l gydau v bok lai paslėpta* 
Ir pavltMinet lira*, kaip antai hm* *ilrdto*. 
plaunate. Inktlu, pilvo, galvot tkaudrllmui, 
•ilpna atminti, dvasink* nuallplma. lyihika* 
■tlpnybra. uleivum*. tutinltua, veil, blyksite 
pa» moterta, kraujaVlm* ir U., nervu lira*, po- 
darra. reuroatlztna dutinim*. paralyžių ir tL 
Prasialinu gumbu, gydau gimdymo Ilga*, vi
sokiu* (utlnlmutetc. Nerviaikai ligai gydau 
tu pagelti* geriautta eteklrteiku prtelateū.

T.ytlsalra daliu Ilga* 
teigydau per kaista aianb. kraujo uš- 

nuodyjlmu*. odoa liga*, ■etneny bėgimą, tau
ria* gerkle) ir burnoj, no* v j, akyta ir antvae, 
netekimą vyriSkumo, lycilu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopaM-kmlngiau»lal ir gan ran
tuoju Pilna iszlydyma. Chro« 
nisakoa iii** yra mano an*ci*> 
lisaktimti. Orvildabrio nevartoju. Nuo- 
riugnua lizegiatninavimo* ligonio Ujo bagy- 
dyma*— tai yra mano pridaryti*.

DR. LANDĖS
fiipitolinte tpadsllata*.

134 E. 24-1* ui., kampa* Lextngton ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo * ryto Iki 8 vakare, N«d*Uo<n* 
nuo 8 ryto Iki 4 po ptelu.

Negalinti atabteikal atsilankytL gali pors- 
«iytt Išteška; būtinai re Įkala uja uie i«<-i>-Qto 
intetlkejlmo.

8«neku vteokloee kalbose. Turiu praktika

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

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

Adresuokite teip:
Kelpsch t Co. 14 Centre St., Chieago, III.

Succ. to KelpNch, Norrlko čt Co.

723 W. 18th Street 
Nuo Stot iki 12to* ryto.

TeleiuuM: Ganai 78.
Telefonu galima iss kiekwlenoe 

aptiekoe.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Saaullu pawleto.
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