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Metas XII

Politiszkos žinios.

Amerika.
j Amerikos politiškos parti

jos iš palenvo pradeda jau 
darbuotiesi, pradeda iš pa- 
lengvo statyti kandidatus a- 
teinantiems rudenyj šių me
tų prezidento rinkimams. Ar 
republikonai ant presidento 
pastatys dabartini preciden- 
ta Rooseveltą. ar kokį kitų, 
Aar tikrai nežinia; greičiau 
pastatys tų patį neturintį di
delės įtekmės, kadangi nuo 
tokio paskui greičiau galima 
atsikratyti negu nuo įtek- 
mingesnio. Ir demokratai 
dar teipoagi iki "šiol neišsirin
ko savo kandidato. Bryan 
nužudė jau visai - įtekmę, 
Cleveland atsisakė priimti 
kandidatūrų; daugiau demo-

. kratai savo eilėse ne turi teip 
įtekmingų ypatų, kokias ga
lima būt su šiokia tokia vil- 
čia statyti. Laiko vienog iki 
ruden yra dar pakaktinoj. 
Iki tam laikui partijos atras 
kandidatus, tik kas iš jų 
taps išrinktu, dabar nieks ne 
gal įspėti. Republikonų išgi
riama gerovė pasirodė ne pa
stovi, nyksta ji iš palengvo, 
o drauge su tuom nyksta ir 

i žmonių užsitikėjimas repu- 
blikonams. Gal todėl per atei- 

! nančius rinkimus valdžia pa- 
I tekti kitai partijai, kuri, Si- 
L poma, teiposgi gerovės ne
■ sutvers, kaip nesutvėrė jos ir 
įį republikonai. Ekonomiška
■ gerovė kokio nors krašto ne-

tai Jis pasirūpino, kad Ame
rikon randas išsiuntė kariš
kus laivus į Panamos pakrau 
tęs ir tuo jaus pri patino Pa
nama ui neprigulmingą re
pu blikų. Jis su pagelba savo 
draugų papirko Columbijoa 
kariumenės viršininkus, ku
rie dienoje revoliucijos iš
traukė iš Panamos ir todėl 
revoliucijonieriams būvu pa
lengvintas darbas. Gyven
tojai Panamos iš tikro prie 
revoliucijos neprisidėjo.

New Yorko ir Paryžiaus 
kapitalistai revoliucijos ren
gėjams sudėjo 100000 dol. 
bet uitai ant pasikėlusių Pa
namos kanalo akcijų uždirbo 
20 milijonų frankų su viena 
diena. Akcijos tos pasikėlė 
ant New Yorko ir Paryžiaus 
berzių nuo 67 ant 115 dol. 
Teip mat spekuliantai, kad 
uždirbti milijonus, nesidrovi 
svetimuose kraštuose rengti 
revoliucijas, ne paisydami, 
kat tas gali ir kruvina* ka
res pagimdyti. Doliaris 
jiems svarbesnis už doriškus 
principus, už kraują ir gy
vastį tūkstančių žmonių.

Ar atsiskyrimas Panamos 
pagimdys karę, dabar dar 
nežinia. Iš Panamos, teip 
kaip ir iš Rytinės Aūjos,atei
na vis prieštaraujančios ži
nios. Pagal paskutine^ ži
nias: Columbija pašaukė po 
ginklu 15000 kareivių, iš jų 
4500 prisiartino prie Pana
mos rubežių. Jeigu tie ka
reiviai pereis per rubežių, 
silpna Panama neįstengs jų 

kį besiplatinimų Maskolija 
įgauna vis didesnę galybę ir 
ant galo ji nustumtų Japoni
ją | eiles mažų tautų be jo
kios įtekmės. Ant tokio li
kimo Japonija ne gali sutik
ti ne bandžiusi per karę pasi
priešinti Maskolijai. Juo to
liau vienog, juo labiau Mas
kolija drutinasiAzijoj; todėl, 
jeigu Japonija mato, kad be 
karės ne galės apsieiti, tai jų 
geriau pradėti dabar, kada 
Maskolija dar ne pasirengusi 
gerai. Maskolija pažada Ja
ponijoj paliuosavimus pre
kystėj Mandžurijoj, pripažį
sta Japonijos įtekmę Korėjos 
dalyj, tik neduoda pažadėji
mo, kad ne griebs nė jokio 
Chinams ar Korėjai prigulin
čio krašto.

Per maskoliškus naujus 
metus caras išreiškė viltis, 
kad nesutikimai Azijoj ne 
pagimdys karės, kad Masko
lija stengsis vengti karės, bet 
Japonijai gali nusibosti ne
vaisingos tarybos, ji gali jas 
pertraukti ir pradėti karę.

Korėjoj prasišalino mini- 
steriai; vietoj pasitraukusių 
užstojo kiti Japonijai prilau
kus. Čia laukia maištų ir 
Amerika ir Europos viešpa
tystės į miestų Soeul, ant 
saugojimo ambasadų, atsiun
tė išsodintus nuo kariškų 
laivų jurininkus. Jeigu už
gimtų maštai, jie privers pa
šalines viepatystes įsikišti; 
toks įsikišimas gali tik su
skubinti pradėjimų karės, 
kuri, sykį pradėta, nežinia

arešto: Antanų Kaldunovičų, 
Marę, Bazilį, Julijų, Kon
stantinų, Antanų ir Mykolų 
Krimmerus; Tatjaną Bubeč, 
Konstantinų ir Aleksandrų 

derančiai išnaudoti pergalės Čias y pa tas: vienu mėnesiu 
Muilą su likučiais savo karei
vių nutraukė į snukiai priei
namus krašto vidurius.

Pietvakarinės Afrikos vo
kiškose valdybose pasikėlė
čiabuviai berero giminės; gp- La batus, 
rai apginkluotų kareivių jie Dviem mėnesiais kalėjimo: 
turi apie 40000. Kadangi Antanų Romanowsk|, bajorų 
Vokiškų kareivių čia mažai, Dziūsų, Aleksandrų Kiekį ir 
nėra kam maištų stabdyti, Ūkininkus Jonų ir Benediktų 
tai prie pasikėlimo priside- Tataumus.
da ir kitos negrų giminės. 28 d. gruodžio, bažnyčioj 
Pasikėleliai artojo jau ke- Visų Šventų, vagiliai išardė 
lias vokiečių tvirtybes, kurjtrįs kybančias pinigines dė- 
užsidarę ne skaitlingi gami- žes ir išėmė visus pinigus, 
zonai iki šiol pasekmingai gi- Bažnyčioj Sv. Petro rado iš
naši. ' ledytų vienų piniginę dėžę.

•Kiek vagiliai galėjo dežese
MatkOTyB- rasti pinigų, nežinia.

Laikraščiai praneša, jog Per aanvaitę.nuo 14—21 d. 
maskoliškas vidaus ministe- gruodžio, Vilniuje apsirgo 
ris apdirbo naują projektą limpančioms ligoms žmonių: 
tiesų, reguliuojančių valačio- pilvinėms šiltinėms 16, ki 
nių surėdymų, ir jos bus ne- tokioms šiltinėms 3, tymais 
užilgio perduotos ristiniems ho, difteritu 2.
komitetams visoj viešpatys- CiecoriškojiDailėsAkademi- 
tėj; bajorams bus daleista ja Peterburge, iš savo iždo, 
siųsti savo reprezentantus į pereituose metuose Vilniaus 
tuos komitetus. Iš tikro piešimo mokyklai davė 5000 
maskoliškas vidaus ministe-h-ubl. pašeipos; tiek jau pa
ris nė jokių paliuoeavimų ne skyrė ir ant šių metų, 
suteikia, bet prišingai, pro- Vilniaus sukandžiotų pa- 
vincijų autonomiją dar la- siutusių šunų gydynyčioj 
biau s u pančiu o ja negu iki D-ro Orlowakio pereituose 
šiol buvo tose gubernijose, metuose gydėsi 63 Vilniaus 
kur žemiškos įtaisus liesto® gyventojai, pasiutusių šunų 
nuo seniai. Sąnarius rieti- sukandžioti.
nių komitetų paskirs guber- 30 d. gruodžio, ties Vilnium 
na t oriai, o žemiškose Įtaisome I pasirodė didelis gairas. Aut 
juos rinko žmonės. Taigi gesinimo iš važia
ministeris. vietoj kokių nors
i •'■ ■ !: 1 ’’ Ma>- ;

Smorgonėj buvo iš viso 8903 
gyventojai, pereituose gi me
tuose buvo jau 13131.

Iš Lydos pav., Vilniaus 
gub.

Į stačiatikiškų cerkvę kai
me Gončarove, Lydos pav.,

ne kokiame nors tikros Lie
tuvos mieste. Vilniaus lenk- 
palaikiai, iš kurių susideda 
miesto rodą, tyli, matyt jiems 
ne rupi, kad universitetas 
butų parengtas Vilniuje. 
Kur tik eina apie labų Lie- 

j tuvos, ten nerangesnių už
per langų Įsikraustė vagiliai Lietuvos lenkpalaikius nėra 
ir pavogė metalinį pa rida ant svieto.
bruotų indelį, vertų 15 rubl.; Apart pinigų, dar miestas 
jo vienog ne galės parduoti, j Vitebsko,ant parengimo imi- 
Vagiliai į cerkvę prisigriebė versitėto, d uodą 84 desiati- 
l>er langų, prie kurio prisi- nart žemės ant parengimo aut 
statė popo kopėčias. Nė jo-j jos visokių reikalingų įtaisų, 
kio vagilių Į>ėdsakio ne su
rado..

Iš Minsko.
įvesdamas savo karčemas, 

paiimdamas į savo rankas 
degtinės pardavinėjimų, mas
koliškas randas saukė, sten
gėsi svietų j>ertikrinti, jog 
tų daro tik norėdamas suma
žinti girtuokliavimus, išliuo- 
suoti vargšus iš karčemnin- 
kų tinklo. Kaip visada, ir 
šitame atsitikime caro tarnai 
begėdiškai veidmainiavo; 
jiems ištikro visai nerūpėjo 
ir nerupi sumažinimas gir
tuokliavimų, rupi jiems vien 
kad. nors demoralizuodami Įgystė nutarė kas metų pa- 
viešpatystės ukėsus, galėtų j rengti Dinaburge jomarkų 
surinkti daugiau pinigų. Jų j pagerintų galvijų veislių, 
randui reikia vis dau
giau ir daugiau ant apmokė- Iš DfInOn, A jtebsko gllb. 
jimo vis didesnio ir didesnio 
visokių rando šnipukų skait
liais. . __ Į

triobų ir tt.

Iš Dinabiirgo, Vitebsko 
gub.

Dinaburgo i*olicijos perdė- 
tinis prisakė žemesniems mie
sto policijos sargams prižiūrė
ti mieste esančias ginklų 
pardavinyčias. kad iš jų tik 
turinti daleidimų galėtų pirk
ti revolverius, karabinus ir 
kitokius ginklus, teų>osgi 
paraku. Savo knygose gink
lų prekėjai turi užrašyti ant
rašus pas juos pirkusių kų 
nors. Mat maskoliai bijosi 
pasikėlimo.

Vitebsko žemdirbių drau-

Likosi čia išduoti nauji pa- 
davadyjimai apie laikų, ka
da šventomis ir šiokioms 

^Jdienoms turi būt uždarytos 
v i n y < *-

.1 V1U \

Permainos kunigų Mogl- 
levo dijecezijo|.

Mogilevo dijecezijoj likosi 
įšventinti į kunigus baigę 
mokslų Peterburgo seminari
joj klierikai: J. Gronski, K. 
Marcijunas, G. Budria, V. 
Merzwiuski ir benko-Popovs- 
ki. Paskutinis baigė mokslų 
Ciecoriškoj tiesų mokykloj, o 
paskui buvo mokintoju pran
cūziškos kalbos daugelyj Pe
terburgo mokyklų.

Nubausti.
Kaip paduoda laikrašti^ 

Lietuviškos 8.1). P. „Echo,” 
maskoliškas randas nuspren
dė aut išsiuntimo iš tėvynės: 
Aleks. Graiželį, Konst. Grai- 
želį, Stan. Komarų, Aleks. 
Galizevskį, —ant trijų metų; 
Juozų Dagį, Juozų Maciejko- 
vičų —r ant trijų metų į Ode- 
sų; Aleks. Šydlovskį— ant 3 
metų į Tiflisų; Ant. Mažeikų 
ir Stan. Mackevičių — ant 3 
metų į Archangelsku. Visi 
jie darbininkai.

Baltrušaitį ir Butkevičių 
paleido ant kaucijos 100 r.; 
mokintinį Vilniaus techniš
kos mokyklos, Ant. Bacevi
čių, paleido ant kaucijos 1000 
rubl.; studentų Maskvos uni
versiteto Matulaitį ant kauci
jos 2000 rubl.

Liepoj uj žandarai darė 
kratas pas: Rupšį, Zvinglį, 
U n tūlį, Džiugulevičią, Domi
cėlę Pacevičiutę ir Demekų, 
Parulį. Paleido paskui be 
kaucijos Parulį, o Rupšį ir 

ant 3*^ rubl kab^^
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Ant lauko kaimo Kukorai* 
či^ Šilokarčemos pa v., rado 
negyvų linoaininkų Jokūbų 
Osel|. Jis su vienu draugu 
pas ūkininkų darbavosi priojnykščio nemečių sūdo, mergaitės

nusprendi ant 1 dienos kalėjimo ir 
užmokėjimo 7000 dol. bausmės.

Merąaicr.tu mažai prasižengia.
Nzw York. Pagal atskaitą čia-

kūlimo rugių, o vakare na
mon Bjo; likosi kokių niek
darių užmuStae, kadangi gal
va jo buvo suskaldyta. Niek
darių iki šiol nesusekS.

Skaisgiriuoee, terp jaunų 
vyrų užgimt smarkios peSty- 
nSe, kurioee vienas iš besipe
šančių likosi labai sunkiai su 
peiliais subadytas. -

19 d. grudžio, už javus mo
kėjo Klaipėdoj: už šėpelj’ 
kviečių -6.75—7.00 Mk.,.
rugių 5.25—5.00 Mk., miežių 
4.75—5.00 Mk., avižų 2.75— 
3.00 Mk., baltųjų žirnių 8.00 
—8.50 Mk., bulvių 1.60— 
1.80 Mk. Už centnerį (100 
svarų)šiaudų 1.60—l.BOMk., 
Meno 2.00—2.20 Mk. Ui 
svarų sviesto 1.00—1.10 M. 
Už kapų kiaušinių 4.00 Mk. 
Už žųsis mokėjo po 55—60 
Pf. už svarų- Antys buvo 
1.60—2.00Mk. Obuoliai po 
15—80 Pf. už kvortų. Už 
Aaulienų mokėjo po 45—50 

r Pf. už svarų. Ui kapų mažų 
silkučių 60 Pf.

Tilžėj mokėjo už 100 kylio- 
gramų kviečių 14.75—16.60 
Mk.,rugių 12.90—14.50 Mk., 
miežių po 12.75—13.55 Mk., 
avižų 10.90—.12.35 Mk.,
baltųjų žirnių iki 21 Mk,, 
bulvių 4.00 Mk., šieno 4.00 
Mk.4 šiaudų 3.60 Mk. Už 
porų paršų mokėjo 15—17 
Mk. Už riebias penėtas kiau
les po 34 Mk., už 100 svarų 
svarumo. Už obuolius po 8 
—10 Mk. už šėpelį, už ko
pūstus po-10-15 pf. už galvų. 
Už vištas 1.20—2.00 Mk., ba
landžius po 35—70 pf. Už 
žąsieną po 60—75 pf. už sva
rų, už antienų 50—90 pf. už 
svarų. Zuikius po 35—40 pf. 
už svarų, kurapkos 80—90 

. pf. Svaras sviesto iki 1.20 
— Mk. Už svarų karpių mokė

jo 80 pf., vėgėlių 30 pf., ly
dekų 50 pf. Už kapų silku
čių 60 pf. .

retai peržengia tiesas. Pereituose 
metuose New Yorke po sudu pate
ko 14700 vaikų neturinčių dar 16 
metų, kuriame tai skartliuje buvo 
4360 vyriškos lyties ir tik 800 mer
gaičių. Terp tų mergaičių buvo 
6 bandžiusios nusižudyti, o terp 
vyriškos lyties vaikų tokio nebuvo 
nė vieno.

Dirbtuvės Illinois Steel Co. pa
garsino, jog 2000 darbininkų gali 
grįžti prie darbo, jeigu sutinka ant 
numažinimo algų ant 10-15%; li
kę gi 4500 teiposgi neužilgio galės 
rasti darbą, žinoma, jeigu sutiks 
dirbti už mažesnes algas.

Pabūgo negru
Muncie. Ind. Baltveidžius Nor

mai City, apėmė baimė, jie bijosi 
negrų užpuolimo, Negrai parsi
gabeno ginklus ir amuniciją,o šeri
fas su pagelbininkais daboja negrų 
namus. Be reikalo vienog negrai 
neapsiginklavo, padarė jie tą ant 
atsigynimo nuo baltveidžių užpuo
limo, baltveidžiai privertė juos 
apsiginkluoti.

5 Trenton, N.J. Ant konven
cijos budavonių darbininkų organi
zacijos, vadovas darbininkų Sa- 
muel Gompers, savo kalboj prana
šavo prastus laikus ir rodyjo dar
bininkams paČėdumą.

1 Paterson iš Colorado atsišau
kė. į kongresą vardu 30000 darbi
ninkų, su reikalavimu ištyrimo da
bartinių Čia besitraukiančių štraikų 
ir padarymo galo savvaliai guber
natoriaus ir šteto milicijos jenerolo.

r Chicago, III. Karavanų ir 
karietų vežėjai susitaikė su darb
daviais. Abidvi pusės sutiko ati
duoti užgimusius nesutikimus ant 
išrišimo tam tikslui išrinkto san
taikos sūdo.

Buru kolionija.
St. Paul, Min. Kaip paduoda 

laikraščiai, dalis nenorinčių tapti 
Anglijos pavaldiniais būrų, po va
dovyste jenerolo Jouberto, rengia
si persikelti j Montaną ir Čia uždė
ti būrų kolioniją.

Vesti moterį arba mokesti mokė
ti.

Topeka, Kans. Bulmistras mies
to Severance išdavė padavadyji- 
rpą, kad visi nevedę vyriškiai, jei
gu nenori apsivesti, turi ypatiškus 
mokesčius mokėti.

N e laime kastynese.
Bloomington, III. Kastynėse 

Colfax, McLean pavietyj, kasant 
naują kastynių olą, nugriuvusios 
žemės trjs darbininkai likosi už
berti; iš jų vienas tapo ant vietos 
užmuštas, o du mirtinai sumanky
ti.

Nupuolė nuo elevatoriaus.
St. Louis, Mo. Trioboj Brown 

Shoe Co. nuo besileidžiančio ele
vatoriaus nupuolė 10 ypatų, iš jų 
8 užsimušė ant vietos, o dvi li
kosi mirtinai apkultos. Mat ele
vatoriaus durys buvo atidarytos, 
elevatorius buvo pilnas žmonių; 
besikeliant, 10 žmonių nustūmė 
nuo platformos ir jie nupuolė že
myn.

5 New York. United States Steel 
Corporation daleido darbininkams 
pastoti akcijonieriais dirbtuvių; 
darbininkai gali pirkti akcijas trus- 
to po 55 dol. vietoj po $82.50.

* Bloomington, III. Tarnaujan
ti ant čianykščių Štritkarių sutinka 
atiduoti nesutikimus su kompanija 
ant išrišimo santaikos sūdo, bet 
kompanija ant to nesutinka.

r Chicago, ^j,l. Dirbtuvėse A- 
merican Bridge Co. suŠtraikavo 
mašinų dirbėjai kalviai, modelių 
dirbėjai, kadangi jiems ant 10** 
numažino algas.

* Chicaco.Ill. Penkiose triobose 
McCormicko pečkuriai ir mašinistai 
pakėlė štraiką, per tai nėra kam 
triobų apkurti ir važinėjimas ele
vatorių turėjo pasiliauti.

* Batavia, III. ČianykŠčiose 
dirbtuvėse pradėjo vėl dirbti. Iš 
100 pirma čia dirbusių darbininkų 
60 sugrįžo prie darbo.

Vežėjai karavanų ir pasisamdy- 
mo karietų vėl atnaujino štraiką. 
Nėra vilties, kad nesutinkančios 
pusės greitai susitaikytų.

* Chicago, III. Traukiasi Čia 
štraikai darbininkų žirandolių ir 
liampų dirbtuvėse.

5 St. Lovis, III. Darbinin
kams American Car Co. numažino 
algas ant 10%.

EzpitosŲaa.
Peoria, III. Netoli Edwards 

stacijos, dirbtuvėse * Baking Pow- 
der Co., atsitiko ekspliozii^M^fl 
viena dirbtuvių

blioką krautuvių, terp tų buvo ir 
viena lietuviška rakandų krautuvė 
ir čeverykų dirbtuvė, kur diktai 
darbininkų turfejo darbą.

Lietuviškų šeimynų yra čia 8, 
o pavienių lietuvių 35. Vaidų ir 
nesutikimų, ačiū Dievui, terp jų 
nėra.

10 d. sausio buvo čia vestuvės 
A. Gabrio su A. Laurisonuke. Su
sirinkę linksminosi per kelias die
nas; bešnekėdami apie visokius 
reikalus, užsiminė apie musų kan- 
kintinius, netikusių valdžių ištrem
tus iŠ tėvynės į šaltus Siberijos ti
rus, kur vargą ir alkį kenčia; už
manė paaukauti, kiek išgalint, ant 
jų sušelpimo. P. Sepatavičia per
ėjo per stubą ir visi davė kiek kas 
galėjo. Sumetė ant kankintinių 
$3.95c. (aukos pakvituotos ant 
paskutinio puslap. Rd.); tikimės, 
kad toliaus susimylės ir ant moks
ląeivių.

Pas mus galima, kaip norint, 
dirbti ant tautiškos dirvos; čia nė
ra kam supiudyti brolių su bro
liais, kaip tai daro kitur visoki pa
šlemėkai.

kankintiniams į ,,Lietuvos” re
dakciją. Nors tai maža auka, bet 
jeigu kliubas įgaus didesnes spė
kas, gal galės daugiau paaukauti 
ant tautos reikalų.

Iki Šiol lietuviai daugiausiai pi
nigų dėjo ant bažnyčių, bet kada 
jas savo prakaitu jie pastatė, kuni
gai užrašė ant airių vyskupų, tie 
jas skandina skolose, kadangi mat 
musų bažnyčios tai airių savastis. 
Ir mes sudėjome gana didelius pi
nigus kun. Griciui ant statymo 
bažnyčios. Pamatę vienog, kad 
bažnyčios ne stato, žmonės palio
vė dėję pinigus, bet ir seniau sudė
tus ant niekų sudėjo, kadangi baž
nyčios, kaip nebuvo teip ir nėra. 
Mat kunigai aukavusius pinigus 
lyg ant juoko laiko. Jeigu Musų 
kunigai už musų pinigus rengia 
tik sau biznio vietą, kur pasku' 
vartosi kaip inkstai taukuose, tai 
kam mums musų pinigusmėtyti. < 
Savo biznį kiekvienas privalo 
rengti savo kaštais, tegul ir kuni
gai savo biznio vietas pats rengia. 
Mes turime daug svarbesnių reika
lų negu krauti lobį kunigams su 
skriauda tautos. Ir musų kunigai 
gali mus išnaudoti tik dėl musų 
tamsumo ir nesupratimo, dėl sto
kos vienybės. Stengkimės todėl 
apsišviesti, o apsišvietusių, su
prantančių savo reikalus ir skriau
das, nieks išnaudoti negalės.

R. M.

EShelton, Conn

A. B. S.

Phihuielphla, Pa
27 d. gruodžio atsibuvo krikšty

nos sunaus Povilo pas musų vien
tautį 1. Palionį, ant kurių susirin
ko diktokai gerų lietuvių ir lietu
vių. Besilinksminant,susirinkę kal
bėjo apie visokius musų reikalus. 
Ant galo likosi užmanyta paaukau
ti, po kiek kas išgali, ant tau
tiškų reikalų. Susirinkę tam pri
tarė ir sumetė iš viso 6 dol. (au
kautojų vardai ir jų aukos pakvi
tuotos pereitam ,,Lietuvos” nu
mery)). Pinigus tuos Šiteip pada
liname: $3.00 Aušros Dr-tei ant su- 
Šelpimo einančių į mokslą,$2.00 ant 
naudos kankintinių ir $1 ant kelionės 
kaštų musų delegatui ant darbi
ninkų, kongreso į Nyderlandus. Vi
siems aukautojams,ypač moterims, 
supratusioms reikalą aukų ant tau
tiškų reikalų, ištariame širdingiau
sią gčiu.

mokslo negalima nė prasčiausio 
darbo prigulinčiai iatlikti, dėl sto
kos mokslo stovim, ant žemiausio 
laipsnio, nemokame pinigų už
sidirbti. Tamsybėse paskendę, ne
tik nesurenkam turtu, bet vargin
gai gyvenam. Taigi ,,mirkie, ar 
gyvenkie”! Mokslą turime pripa
žinti už musų šios dienos svar
biausią ginklą, su'kuriuom mes tu
rime gintis nuo vargo. Todėl tai 
norėčiau pastatyti T. M. D. ant 
pirmos vietos; jos mieriai yra iš- 
leisdinėti moksliškas ir pakepan
čias tautišką dvasią knygeles, su 
jų pagelba taisyti musų broliams 
kelią, kuriuom eidami, galėtų var
gų nusikratyti ir žengti augštyn 
prie vienybės, prie meilės. Su 
vienybe ir meile sutversime locną 
galybę, kurios nėpergalės priešai. 
Nesiduokime, broliai, mynioti sa- 
vęs! Griebkimės prie darbo, pla
tinkime mokslą, tverkime kuope
les T. M. D., užsrimokėkime sana- 
rystos duoklę, — lik 60 c. ant me
tų, — rinkime aukas centais fon-

terijos $57363514, komunikacijos 
ministerijos $236636805. Taigi ma
tome, kad ant mažiausiai naudin
gų reikalų Maskolija išduoda dau
giausiai pinigų, o ant reikalingiau
sių, kaip antai ant žmonių apšvie
timo, labai mažai. Ant rengimo 
kelių, rods, išduoda daug, bet ge
ležinkeliai rando dirbami yra stra
tegiški, jie mažai prisideda prie pa
kėlimo krašto, bet pritaikyti prie 
kariumenės vien reikalų.

II 12 d. balandžio Šią metų Ita
lijos sostapilėj Ryme prasidės terp- 
tautikkas paČto kongresas. Šįmet 
ant kongreso atsiųs savo delegatus 
ir kraštai dar nepristoję prie terp- 
tautiŠkos pačto organizacijos, kaip 
antai: Chinai, Afganistan ir Abisi
nija. Ant kongreso atsiųs savo de
legatus ne tik teip vadinamos civi
lizuotos viešpatystės, bet ir pusci- 
vilizuotos.

dan Tą darydami

Nors terp Sheltono lietuvių tau- 
įhM^HUėiimas ir nedidelis, bet

Iš Stoughtou, Mass
Peštynės pas mus tankiai terp 

lietuvių atsitinka, o už jas pas po
ną vaitą reika ir dešimtines 
mokėti, bet musų broliai nesigaili 
teip didelių aukų, juk jos sudėtos 
ne ant tautos labo!

šiose dienose sude buvo pro va 
I. Staželskio, kuris ,,Darbo die
noj”, gerai pasigėręs, pakėlė peš
tynes. Sūdąs Staželskį rado kal
tu ir nusprendė ant vienų metų į 
kalėjimą. Mat jis, į savo teiposgi 
girtus priešus, paleido kelis šuvius 
iŠ revolverio. X. X.

Iš New llaven, Conn.
10 k. sausio Šių metų pas Anta

ną Klemą susirinko diktai svečių. 
P£ Blasaitis užmanė paaukauti, 
kiek išgalint, ant moksląeivių ir 
kankintinių. Susirinkę sudėjo 65 
c. (aukos pakvituotos ant paskuti 
nio puslap. Rd.) Pinigai tie nu
siųsti į ,,Lietuvos" redakciją. 
Čianykščiai lietuviai apie tautiškus 
darbus mažai iki Šiol rūpinosi.

Sinkorius.

Chicago, Ui
Cbicagoj netrūksta lietuviškų sa- 

liunų, todėl tūli iš jų visokiais bu
dais traukia žmonis prie gėrymų. 
Vienas saliuninkas kas subatos va
karą parengia balius su muzika ir 
lokiais, ant kurių užsiprašo bobas

šelpsime mokslą, o jis šelps mus. 
Jus jauni broliai; ir sesutės, pasi
darbuokite, nes mokslas jums at- 
gabęs laimę ir geresnę ateitį. 
Tverkime kuopeles T. M. D. To
kios kuopelės nętik naudą tautai, 
l>et ir jumis patiems linksmybę at
neš, jus, susirinkę, galėsite laikyti 
prakalbas, diskusijas, pasiskaity
mus. Tas žmofcų patobulina, pa
daro savistoviu vyru: neklausysi, 
ką Petras arba Jonas sakė, bet 
pats žinai, kaip yra. Mes Law- 
rence turime mokyklą jau 2-ra žie
ma ir labai džiaugiamės 
kad galime pasimokinti. Šįmet 
lankome mokyklą tik nedėlioms 
vakarais, bet užtai duodam dru- 
kuotas lekcijas namon, kur per 
sanvaitę galima1 mokintiesi. Ne
vienam tas gal rodosi sunku? 
Tai yra lengva, reikia tik energiš
kai, drąsiai darbuotis, štai tie 
vaikinai, kuriuos apie savę matai, 
nežino kelio kįuriuom reikia eiti, 
jie eina ten, kur vėjas pučia. Jei
gu kas mokėtų juos prikalbinti 
prie gero, jie tpkiam paskui butų 
labai dėkingi. I

Sutvėrę kuopelę, išsirinkite: 
prezidentą, sekretorių ir kasierių. 
Sanarystos mokestį galima ar 2 
kartu ant metjj mokėti po 30 c. 
ar ant karto 60 c. Pinigus pri
siųsti Central- ; Kasieriui, o vardus 
prisirašiusių sekretoriui.

Adresai Cerįtrališko Komiteto 
T. M. D. |

Prez. — M. Paltanavičia, 161 
Lowell St., Lawrence, Mass.

Sekr. — A.; Ramanauckas, 266

|| Vienybė ir drąsa visur išduoda 
gerus vaisius, prieš tautų vienybę 
turi nusilenkti ir 'biauriausi svieto 
despotai, kurie drysta mynioti tie
sas tik silpnų, terp savęs besiėdan- 
Čių tautų. Pernai maskoliškas ca
ras užsimanė atiduoti į rando ran
kas savastį armėniškos bažnyčios 
ant Kaukazo. Tokiam carpalaikio 
užsimanymui pasipriešino visi ar- 
meniečiai teip kunigai, kaipirsvie- 
tiškiejie, visi vienoj eilėj stojo ap
gynime savo bažnyčios savasties. 
Prieš tokią vienybę tautos turėjo 
nusilenkti ir menko proto Maskoli- 
jos valdonas. Štai dabar,ant caro 
prisakymo, maskoliškas ambasado
rius Konstantinopolyj pranešė ar
mėniškam patriarchai, jog caro u- 
kazas,atiduodantis randui armėniš
kos bažnyčios savastį, likosi pa
naikintas; bažnyčias ir armėniškas 
mokyklas vėl galės laikyti ir pri
žiūrėti parapijos. Jeigu terp lietu
vių butų tokia vienybė ir drąsa ir 
jie galėtų priversti valdžias išpildy
ti ne vieną lietuvių reikalavimą. 
Ant nelaimės, mes ėdamėsi terp 
savęs, todėl ant pasipriešinimo mu
sų tautos priešams neturime 
jiegų.

II Vokiškas laikraštis „Reicha- 
zeitung” persergsti žmonis prieš 
vartojimą, verdant, emaliruotų 
puodų, kadangi nuo tokių puodų 
emalija nutrupa, patenka į verda
mus valgius ir nuo tokių valgių 
žmonės tankiausiai apserga, gauna 
uždegimą spangos žarnos ir nuo 
to daug miršta.

II Paryžiuj dabar stato naują te
atrą tikrai nedegantį, kuriame ne
bus nieko galinčio užsidegti, neiš
skiriant dekoracijų. Teatro statė- 
jai, Coquelin ir Bent, atsišaukė ir į 
Chicago, užmanydami teip atstaty
ti garsųjį Iroquois teatrą, perdirb
ti jį į tikrai nedegantį.

II Mieste Van, Turkiškoj Armė
nijoj, turkiški kareiviai, negauda
mi algų nuo seniai, pakėlė buntą. 
Jie užpuolė ant armeniečių parda- 
vinyčių ir daug jų išplėšė. Paskui 
500 kareivių apstojo gubernato
riaus rūmą. Persigandęs kariu
menės viršininkas per rūmo stogą 
pabėgo.

pa

po- 
kad

Prancuzijos randas perdavė 
piežiui paskutinį reikalavimą, 
butų paskirti 5 vyskupai toms die
cezijoms, kurios neturi dabar vys
kupų; jeigu popiežius nepaskirs jų, 
tai randas pats savo išrinktiems 
kandidatams suteiks vyskupams 
prigulinčias tiesas; popiežiaus de
legatui bus sugrąžinti raštai ir bus 
pertraukti diplomatiški susineŠimai 
terp Prancūzijos ir 
randas uždraus rinkti 
pinigus ant popiežiaus 
piežius dar nedavė nė
kymo ant Prancūzijos rando reika
lavimų.

II Kaip paduoda Paryžiaus laik
raštis „Petit. Parisien”, Prancūzi
joj, aplinkinėse Bois Vandray, užti
ko aukso plotus išduodančius dau
giau dar aukso negu garsios pieti
nės Afrikos kastynės. Juo giliau 
kasa, juo daugiau randa aukso.

popiežiaus;
Prancūzijoj 
labo. Po- 
jokio a t są

ti Tie, kurie laikė carą Mikalojų 
už liberališką valdoną, dabar galė
jo suprasti, kaip toli jis stovi nuo 
liberališkumo. Kas laukė nuo caro 
prašalinimo nuo vietos didžiausio 
Maskoliuos fanatiko,perdėtinio sta- 
čiatikiŠko sinodo Pobedonoscevo,

Ii Pietvakarinėse Afrikos vokiš
kose valdybose pasikėlė prieš vo
kiečių valdžią čiabuviai Hereno gi
minės, kurie gali pastatyti apie 40- 
000 ginkluotų vyrų. Visoj valdy
boj vokiškų kareivių yra tik 1000, 
taigi per mažai ant suvaldymo pa
sikėlimo.

II Išeinanti Korėjoj laikraščiai 
siundo gyventojus ant svetimtaučių. 
Laukiamos mieste Seoul svetim
taučių skerdynės. Svetimi pasiun
tiniai rodyja pavaldiniams kitų 
kraštų nesirodyti ant ulyčių.

II Vokietijoj išdirba ant kiekvie
no gyventojo alaus 97.7 litro (litras 
beveik tiek, ką kvorta), Bavarijoj 
234.6 litro, Wuertemberge 172.4



Žyniai. ► Nebetkas mokėjo nuvyt dva- 
vidaus žmogaus, kad jis pa- 
atsitikus, pa d., pradėjus 

ar apsirgus žmogui, vadino

reikus, ar nuleist toliau tokiosna vietosna, 
kur vanduo nedaėjo. Pagal upę ir tokius 
tvenkinius iškabinėdavo į visas puses perka
sus, o kad vanduo pervirs netekėtų ant kam
pų ir visur, kur tik daugiau buvo vandens, 
kraštai bjuvo sutvirtinti ir paaugštinti; iš di
džiųjų perkasų į atskirus valsčius ir sodžius 
vanduo tekėjo per perkaeėlius, kurie kiek
vienam lauke ar darže skyrėsi į upeliukus.

IŠdirbimas žemės ir galvijai. Euro
pietis iškasinėdavo su kapšiuku mažutį že
mės rėželį, kurkas daugiau žemės reikėjo iš- 
kasinėt Egiptiečiui ir babilioniečiui ir kurkas 
greičiau atlikt visų darbų: po upių užtvinimo 
praeidavo 2—3 mėnesiai nelabai karšti, o 
paskui s|ulė pradėdavo degint, žemė įkais
davo ir vėlai pasodinti ar nenuimti javai ga
lėjo nudęgti.

Darbui paskubint, žmogus padidino kap
šiukų ir padarė iš jo arklų; reik arklas vilk, 
nenustojant, per visų laukų; vietoj trumpos 
eželės pasidarys ilga vaga. Iš pradžios žmo
nės patys vilko arklų; puskui pradėjo įjungt 
iš priešakio stiprų jautį, žmogus gi atsistojo 
užpakalyj, kad arklas lygiai eitų, o vaga dar 
gilesnė butų, prispaudus arklų.

Negreit prisipratino jautį; bet žmogui jį 
paveiku^ pradėjo jaučiais vežiot sunkius 
daigtus, pradėjo jautį kinkyt į ratus. Tam 
siekiui žmogus sugavo ir greitų arklį. Ar
klį kinkydavo į lengvų dviratį vežimų, to
kiais ratais galima buvo toli nuvažiuot, o 
ypač smagu buvo ant jų muštis su priešais.

Dabar prisiėjo vaišint namie kurkas 
daugiau raguotų galvijų; jaučiai ir karvės, 
gerai užlaikant, padido. Seniau pas karvę 
vos užtekdavo pieno veršiukui, dabar dar at
likdavo,' ir žmogus jį pasiimdavo. Iš pra
džių jiems buvo tiktai šventadieniniais sma
guriais, kuriais pasidalydavo su dievaičiais, 
išpilant dalį ant žemės. Pradėjo priprati
nę! ir paukštes: žąsis, antis, gerves, vėliau 
vištas.

Darbininku Balsus. Dvlmenesi- 
nt* Lietuvon darbininku ialkraaz- 
tta, inzletdtiamM Londone. No 6,

Šitame numery] telpa sekanti 
straipsniai: Veidmainingi sūdai 
Kražių skerdynės paminėjimas. 
Draugams(eilės). Caras nuvažiavo 
per Lietuvą į užsienį. Aštuonių a- 
dynų darbo diena. Nauji sųdžios- 
viršininkai. Škotijos lietuviai. Ži
nios iš Lietuvos ir lietuviai svetur. 
Iš svetimų šalių, šnipai. Iš par
tijos darbų. Kratos, areštai ir baus
mės. Atsakymai. Atsakymuose 
yra paminėta, terp kitko, buk 42 
nuneryj ..Lietuvos” paminėta žr- 
nia apie susitvėrimą Lietuvoj pa- 
slaptos draugystės „Kova” yra ne
teisinga, tokios partijos nėsą. Ant 
to galime tiek pasakyti, kad žinia 
ta yra pagarsinta pačios to vardo 
partijos, todėl ,,Lietuva” turi pa
matą tikėti, kad tokia pasiapta or
ganizacija yra Lietuvoj.

Kaip kituose numeriuose ,.Dar
bininkų Balso”, teip ir šitame dar
bininkai ras daug apeinančių juos 
klausymų. Amerikoj gyvenanti, 
norinti gauti ,,Darbininkų Balsą”, 
tesikreipia ant antrašo.

A. Lalis, 5236 Indiana avė., 
Chicago, III.

vos gimusį veršiukų. Papjauto gyvulio krau
jas, išpiltas ant žemės, atsiduodavo dvasiai. 
Manė, buk dvasia, atsigėrus kraujo, kuriame 
gyvenus buvo, vėl atsigaivinsenti, prabilsen- 
ti ir apsireikšenti gyviems žmonėms. Dide
lei baimei apėmus žmones, jie paaukaudavo 
dvasiai žmogaus kraujų, užmušdavo belais
vius, ar net kuo artimiausių sav žmogų, pav., 
tėvas užmušdavo savo vaikų.

k Žmonės tikėjo, buk apie juos skraido 
daug dvasių. Toš dvasios išėjusios netik iš 
žmonių. Kas tik gyvena, žmogui rodėsi pa
našiu į jį. Buk dvasios, gyvenančios gyvu
liuose, ypač tokiuose, kų žmogui slaptais iš
rodė, pav., gyvatėse. Bet dvasios gyvena 
teippat ir medžiuose, upėse, upeliuose ir net 
akmenyse. Šitos dvasios tai geros, tai pik
tos ėsančios: tai padedančios kųnors su
rast, pad., medžiojant, takelį miške, pame
stų daigtų, tai pasipriešinančios, pad., 
supainiojančios kelių, sulaužančios iš
šautų vylyčių, skandinančios žmogų gelmėj, 
jam prigeriant ir tt. Ligas aiškindavo tuom, 
neva pikta, nerami dvasia apsigyvenusi žino

siąs, išgaut jas iš 
gytų. Nelaimei 
dvėst galvijams, 
žynių, burtinįkų^ kaip dar dabar daro tam
sus žmoneliai: jis kratydavo ligonį, norė
dama iškratyt dvasių, duodavo jam tam tikrų 
gėralų, kalbėdavo baugius, pasleptinius žo
džius, kurių bijoki dvasia, ar adverniai, ku
rie jai patinka. Užtikus sausiems metams, 
šaukdavo žynių ,,lietui padaryt,” prisišaukt 
dvasias, debesy j gyvenančias.

Jeig nematyt buvo, kur tupi dvasia, ar 
nesuprantama buvo, ko jai reikia, žynius 
pradėdavo žynaut: mesdavo akmenėlius ir 
laidžiukes ir žiūrėdavo, kaip jie nukrinta; 
plaudavo gyvulį ir žiūrėdavo jo vidurių; vis 
tai buvo ženklai, kuriuos jis tiktai mokėjo 
paaiškint Arba žynius pats į savę šaukė 
dvasių; apsvaigindavo trenksmu !r skambė
jimu būgno, pasiutusiai šokinėjo, sukinėjosi 
iki svaigulio, pervargęs, krisdavo ir rėkdavo, 
it patrakęs; jo žodžiai skaitydavosi pranašin
ga pačios dvasios kalba. Tokiu budu galima 
buvo dasižinot, kų paaukaut nuraminimui 
dvasios; galima buvo sužinot vardų slapto sa 
vo priešo arba vagio, nuvedusio arklį ir tt.

Burtinįkas-žynius tankiai ir {mts būda
vo ligoniu; kartais jis būdavo pašėlėliu, arba 
sirgo puoliamaja, liga. Bet tokia liga, ma
nydavo, paeinanti iš to, buk žmoguj apsigy
venus išmintinga dvasia. Žyniu galėjo tap
ti ir labai išmintingas ir gabus žmogus: dai
nius, žolių ir žolynų žinovas; nepaprasta jo 
išmintis paeinanti nuo įtekmės dvasios, ma
nė aplinkiniai žmonės. žynius galėjo paro
dyt kelių, sutvirtint dvasių karės laike; kar
tais jis būdavo vadu.

Gera nagrada.
Tam. kurs pagaus ir duos man žine 

apie Antsna Simanauaka, Kauno gub., 
Telsziu pav. ir parap.. isz kaimo Ilgi
niu, pailgo vieno veido, biski kumpos 
nosies, ant burnos iszsižiuri riebu m, aki* 
tamsiai mėlynos, plaukai ir ūsai tamsiai 
gelsvi, ūsai tanku* trumpi ir nsatsiki- 
szia, ypatingai kada Juokiasi Ui galas 
smakro alsikisza kaip užrieszta* isz rie
bumo, dirba daugiausiai su kaire ranka, 
nes yra kairys, isz paniuro žiuri, trum
po kaklo, kaip eina tai kakle in trauk**, 
o pecaius pakeles, kojoc per pakinkiu* 
lig sustingusios. Kalba lietuviškai, raš
kai ir biski supranta lenkiukai, moka 
pasakoti visokius juokus ir maisra raš
ko* priežodžius, moka raszyti ir skaity
ti, nuduoda labai dievotu, kaip nori ka 
apgauti, matant ant maldaknyges mel
džiasi ir verkia. Todėl broliai lietuviai, 
neslėpkite to nedoro žmogaus, jeigu kas 
kur ji užtemysite, tai tuojau* duokite 
man žine kur jis yra, kad asz galecsia 
ji paimti,-tam ase gerai užmokėsiu. Ma
no adresas:

Vincas Gedeminas, 
Michigan Carbou VForks. Detroit, Mich.

— V-e-e-ė! — surėkė mergytė 
kambaryj, net dantįs jai pradėjo 
kalti.

— Cit!., nustokit, turėkit protą! 
tarė ligonis, pakėlęs galvą nuo 
priegalvio.

— Hu-hu-hu-huuu!.. —vėl pa
sigirdo,tartum karvė sdmurojo eže
re, ar perkūno ožiukas subliovė, ar 
kiškis surėkė.

— Dievuliau! vėlbį^^u^^^^ 
' i < I < b

PINIGAI!
Dauguma žmonių, garinu nežinodami, 

siunczia savo pinigus in k raju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauesius, 
kuriu dauguma taukiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, v 
siusk juos oar^..Lietuvos” redakciim^

Kaltemokaiaa Liet u v Ina ko* kal
bos t«diiot»x |H>r LL. Tilžėje. 
Spauda E. Jagomasto ĮMINI m. 
83 pusi

Nors šita knyga išleista seniai, 
bei ji tik dabar pateko į musų ran
kas; per tai, kad visuomenė neži
nojo apie jos išėjimą, nieko nežu
dė. Tokio netikusio kalbamokslio, 
turbut.nė jokia kalba neturi. Ra
šantis kokios kalbos gramatiką tu
ri kalbą gerai pažinti; Šito gi vei
kalo autoriui rodosi, kad noro turi 
pakakti. Autorius pats nepažįsta 
nė lietuviškos kalbos, nė gramati
kos,nė ortografijos, o užsimanė lie
tuviams jų kalbos kalbamokslį pa
rašyti. Išleidimas tokių niekų vie- 
nog be kaštų neapsiėjo, o tie pini
gai kaip į balą tapo įmesti.

Kuopos. .
Auszro* Draugyste* kuopos turi pilna 

autonomija. Surinktu* nuo sąnariu mo- 
keseziu* kuopos prisiuezia Centrall**- 
kamKaaieriui, vardu* gi sąnariu Ir kiek- 
vieno mokeseziu rokunda prisiunezia 
Oentr. Finansų Sekretoriui.

Adresai viraztninku ,A*zroe‘ D-e* 
Prezidentas A. L. Graiczunas, M. D.

187 W. 18th si., Chicago, III. 
Kasteriu* A. Olszevakis,

924 33rd si., Chicago, III. 
8u*ine*z. Sekr. J. Kzernas,

5238 Indiana av., Chicago, 111. 
Fin. Sekr. A. Lalis,

5238 Indiana av., Chicago, III. 
Prot. 8ekr. J. Žukauskas,

187 W. 181 h s t ., Chicago. III

Dideli* Teatras ir Baliu*.
Chicago. Dro. Basanavicziau* Teat

rai isz ka Dr-te, ture* savo antra leatra 
po vardu ..Iszgriovima* Kauno Pilie*,” 
o po teatrui balius subatoj, 13 d. vasa
rio (February) sziu metu, saieje Walah 
North West Side Hali, ant kertes 
Noble Ir Raima gatvių. Pelnas nuo te
atro ei* ant naudo* Parapijos 8zv. Mi- 
kolo Arkaniuolo. Teatras prasidės 7 
vai. vakare. Todėl visu* lietuviu* ir 
lietuvaites, vaikinus ir mergina* užkvie- 
cziame nepamirszti atsilankyti ir pasi
linksminti ant szio gražaus Teatro ir ba
liau*. Bu guodone, 

(3-12)

8u*iriukima*
Chicago. 8. L.

Svetimi baisai.
Lenkiškame Związko laikraštyj 

„Zgoda” patilpo vėl protestas, 
šiuom kartu jau ir kelių neva lietu
vių, prieš seperatizmą lietuvių, 
prieš besistengimą lietuvių atsiskirt 
nuo lenkų, niekinimą lenkiškos 
kultūros. Po protestu pasirašė: 
Zenon Bobkowski, L. J. Bobkow- 
ski, V. Stapczynski, P, Dedalo, 
Antanas Kalėtas, Mateušas Blažys, 
Jozepas Pilkauckas, I. P. Ejdymt, 
A. Birsztejn, M. Wojciechauckas. 
Terp jų, kaip matome, yra ir toki 
lietuviai, kurie savo pravardės lie
tuviškai parašyti nemoka.

Protestuojanti peikia laužymą 
Liublino Unijos. Jie išgiria len
kus ir sako, bulę vien lenkai yra ti
krais lietuvių ir rusinu apgynėjais, 
be lenkų tos tautos turėtų išnykti, 
jie tik nuo lenkų gali sulaukti pa
geltos, tik lenkai juos gali nuo iš
nykimo apsaugoti ir teip toliau; tik 
lenkai lietuvius saugoja nuo su- 
maskolinimo (kokiu budu? Rd.).' 
Taigi, kaip matyt, vardu lietuvių 
protestuojanti rašo lenkams apolo
giją, o įsimylėję apologistai juk ne
gali šaltai protauti apie gerus ir ne
gerus darbus tų, į kuriuos įsimylė
ję; ant šalto sprendimo reikia ir 
šalto proto. Iš rašto protestuojan
čių matyt, kad jie nepažįsta gerai 
nė dabartinių mierių, nė vargų lie
tuvių, nepažįsta gerai nė lenkų 
Lietuvoj, kurie ne kartą net mas
koliškoms valdžioms denuncijuoja 
lietuviškus tautiškus darbininkus. 
Argi išgirianti lenkus ir tokius jų 
darbus laiko už pagyrimo vertus? 
DenuncijuojanČių lietuvius yra 
daug lenkų Lietuvoje.

Teisybė,’ kad lenkams priderėtų 
remti lietuvius jų kovoje už savo 
būvį, bet ką gi padaryti, jeigu len
kai lietuvių jų tautiškuose darbuo
se dar niekur neparėmė, o stabdy
mo iš lenkų pusės lietuviai nema
žai sulaukė. Ne visi mat daro teip, 
kaip reikia; kartais neužkanta pri
verčia lenkus darbuotiesi net su 
skriaud*a savo locnų reikalų. Jeigu 
Jagaila buvo lenkų karaliumi, arba 
jeigu lietuvis buvo prezidentu 
Związko — tas nieko nereiškia: 
Jagaila juk atidavė Lietuvą len
kams, o lietuvis Związko preziden
tas teiposgi jau nuo seniai nesidar- 
buoja terp lietuvių, perėjo į lenkų 
eiles ir pastojo lenku. Kilmė ne
reiškia tautystę. Juk terp len
kų naikintojų Vokietijoj lenkai 
atras lenkiškos kilmės y pa tas, kaip 
Podbielskiai, Posadowskiai, Rado- 
linskiai, o terp apgynėjų lenkų ti
krus vokiečius. Ir Maskolijoj ras 
maskolius Orxewskius, Gurka^J^

Komitetas.

Suaiv. L. A.
A menke, 38 kuops 

laikys savo susirinkimą, nedelioj 24 d. 
sausio (Janoery), saieje L. Ažuko, po 
nr. 3301 Auburn avė. karte 33-czioe 
gatves. Prasidės 2 vai. po pietų, ant 
kurio yra visi užkviecziami drau- 
<*• ir drauges, atsilankyti ir užsimokėti 
kvartaline* duokle*. O ypatingai užpra- 
•zome atsilankyti norineziua prisiraszy- 
li. Bu guodone.

8. L. A. 38 Kuopa

Cleveland, Ohio. 14 šuo pa S. L. Am. 
laikis aavo czvermelini susirinkimą, 24 
d. sausio, 3 vai. po pietų, bažnytinėje sa
lėje ant Perry ulyczioe. Todėl szirdin- 
gai užkviecziame visu* sąnarius atsilan
kyti ir užsimokėti savo kvartaline duok
le, teipgi nepaminzkiti paklabinti ir sa
vo draugus norinezius prisiraazyti.

Su guodone, 14 Kuopa 8 L. A.

Pirma* Dideli* Baliu*:
^a Palauk J ursi kur 

” begi?
Juras: Nugi ant 

^^B^^5g^j*pirme didelio lie- 
t u visiko baliaus
parengtoJaunuVai- 
kinu Draugiazko 
Kliubas, kuris bus 
nedalioj, 31 d. sau

sio (January). 1004, Pulaskio saieje po 
nr. *00 South Ashland are., terp 17to* 
ir IMtos ui. Prasidės 8:30 vai. vakare. 
Grajys Bramhall puiki muzika. Tiki*- 
tas 25c. y patai. Taigi, bracie, kad trak
sime tai traksime. „Ali right”, tai at
eisiu ir asz su savo mergina.

Ateik, nea K Ii ubo Komitetas
Užpraszo visu*.

Senobinis arklas; viršuj, skirium jungas.

Kaip bu gyvuliais, teip ir bu nekuriais 
laukiniais augalais pasisekė žmogui: jis pa
gerino jų veislę, persodinęs juos iš miško ar 
pievų daržan, išravint ežes, skiepijant blo
gesnes šakeles geresnėms. Iš skiepytų au
galų kuo svarbiausiomis tapo vynvuogė ir 
alyva.

Amatas. Visas žmogaus apsiėjimas 
pradėjo mainytis. Nuo mažų geriausios vei
slės galvijų pradėjo vilnas kirpt. Iš vilnų 
pradėjo1 austi stiprus ir gražius audeklus. 
Atrasti JtMUkO visokį dažai, padailint vilno-

Trumpa senobės Istorija
1** maakoliMzkoe kalte* verte D.

Turbut beprotis!
Tūlas Izidorius Milius, gyve

nantis East St. Louis, III. (atsii- 
mantis laiškus iš po No.-471 Col- 
linsville avė.), Spalių 14 d. 1903 
m. prisiuntė mums 90c. reikalau
damas sekančių knygelių:

2 Lietuvos Įėvynės dainos po

lengvesnis, matant žiburį. Priėjęs 
prie lango, jis stabtelėjo ir apsidai
ręs,pradėjo jieŠkoti įėjimo. Durįs 
buvo užstumtos, bet neilgai terei
kėjo belsti į duris grintelės: gyven- 
ventojai nesibijojo plėšikų ir tuoj 
įleido vidun. įžengus grintelėn, 
keleivį apėmė ramumas, tartum iš
lindus iš šalto vandens! Ant stalo 
spigsojo liampa; prie jos pusamžė 
žmonelė suko verpalą; kampe lo
voj gulėjo vyras; ant paminos sė
dėjo aštuonių metų maž-daug mer
gytė ir kramtė juodos duonos plu
tą; ant pečiaus matyt buvo ne
aiškiai per liampelės durnus kasžin 
keno kojos. Grintelės butą be ka
mino: nurūkusios sienos ir lubos 
leido dervos kvapą. Pagarbinęs, 
keleivis pratarė.

— Kiaurus oras, Dieve mylėk.. 
Leiskite, meldžiami, perlaukti iki 
šviesos, nors nepažįstamas jums 
esu!..

Žmona, atsikėlusi, nubraukė nuo 
suolo lupetas ir tarė:

— Prisėsk,tamsta,j>ernakvosi;tik 
kietai bus ilsėtis — lovos nėra, 
vyras guli lovoj, ant pečiaus duktė 
su manim.

Vyras pradėjo sunkiai kosėti.
— Bus gerai, kad tik leidžiate! 

— atsakė keleivis.
— Nejaugi neleisi pakelevingo 

tokiame ore.... Nuodėmė! — kal
bėjo žmona; gal raitas?

— Ne! kur tevargįsi gyvulį!
— Ar iŠ tolo?
Ir prasidėjo visiems žinoma kal

ba tokiam atsitikime. Prisiklau- 
susi, jog keleivis be vakarienės, 
žmona pasiūlė jam atdušusių kruo
pų. Pagaliaus visi nutilo. Tik li
gonis skaudžiai kosėjo, sunkiai at
sidūsėdamas. Audra nė kiek nema
žėjo; vėjas sykį pabaidęs į grintelės 
langą ir duris, sykį sušvilps po sto
gu, net lubos subraška.... Urna 
nuo ežero pusės pasigirdo kasžin 
koks balsas: hu-bu-hu-huuu..........

— Dievuliau!... Ūkas!!.. —su 
išgąsčiu sušuko žmona, mesdama 
verpstę.

Tūli aukautojai rugoj* kad ■«* n*- 
ulpinsme kiekvieno aukavusio varde, o 
tik pagarsiname gaut* abelna *um*. — 
Garsinti kiekvieno šokavusio verda mes 
nelaz ten kame tiek vietos ne laiko. Tan
kiausiai aukos būva surankiotos po Sc., 
10c.. o kartai* net po le. teip kad ant 
pagarsinimo vienodvlierio reikia susta
tyti 10 Iki 20 vardu; teigi dolieris dar 
yra dalinamas ant keliu daliu: kankln- 
tiniams, mokslaeivlams, delegatam* ir 
kiliem*. Apdirbti toaią* auka* tinkan- 
cziai s pa u don ir suvedimao knygon, per 
daug laiko ir darbo reikalauja, tok* 
dsrba* kasztueja dvigubai daugiau ui 
paezia auka suma. Argi neuitenza pa
garsinimo: kad ant vestuvių ar krikszti- 
nu tokio* Ir tokio* ypaloa, tenai ir tenai 
■uaukauta tiek ir tiek, prisiųsta per ta 
ir ta?

Mes genau neiazgalime padaryti. Ka* 
butinei geidžia vardu pagarsinimo, te
gul siunczia auka* ,.Vienybe*” redakci
jai, Plymouth, Pa. nes „Vienybe” yra 
dabartiniu sąnariu kankintiniu auku 
komiteto, ir ji visu aukavusiu vardu* 
mielai pagarsins. Pakol mes buvom ta
me komitete, garsinome kiekvieno au
kautojo varde, bet sziandien ant atliki
mo ta darbo yra iazrinktaa nauja* komi
tetas, todėl su aukom* privalote kreipti* 
prie komiteto.

„Lietuvon I*zlei*tuve.“

Aukosi kMikintinUtme 
Bvėcziai susirinkę pa* A.KMma,

New Havea, Conn...................................32
G. Czura*, Msrrinette, Wi**.....11.00
Susu kauta ant vestuvru A.Gaie- 

rio, Hudaon, Mam...............................M.#5
Buvo Ž80.08
Sykiu r4 35



X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!

Dr. A. L Gnlciuis

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

Lietuvviszka Aparatu Dlrbtuwe

Žita banke priima ant užksvojlmo 
ui sudėtus pinigu* moka 3 procentą 
pasidėti m vo pinigu* tuojau*, kai p tik gauna algas, ir ui padėtu* (aus S procentu.

Ar slenka Plaukai? 
Ar nori kad ant pili

Svieto pagarsėję specijaiistai STATE MEDICAL DISPENSARY'J išgydo visas vyrų ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA- 
LIšKUMAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

M. J. Damijonaitis, 
3108 S. Halsted st Chicago, III.

(LIETU VYS)
167 W. IM-th 8t., 

CHICAGO, 1LL.

Telei ūm: Morgan 1382. 
Telefonvot galima iss kiek vieno* 

aptiekoe.

Vyrai lagatiaaėiom ir silpnam nugarėm, tekstai*, skaudėjimai* kiautiuos*. iytiikg nuiilpnėjiaių. ikaudanėm nutiilaaiaivu, aakti- 
■teis artėjimai*. sesitrartstiai* arba Miltevintai* organais, trobiimas atminties, nerviikumas. skaudėjimai krutinėję. ink* tų liga, 
ylaiitrt pv»ie«. ae*i*ie|ima* žlapum*. krituliai prie! akis, negalejima* atLkti savo pridarysiu, titudėjimas pairos, klapatyjantis pa
raudimas. prtežmaMvimat, silpnumas, melankelii*. negeras kvapas, patretyjimas apetito, pueiimas plauk), VISIŠKAI IŠGYDOMI.

Cnapii3lięyknQ lidnę* ^,*‘K‘*,l,ti**ki nubogintai, užnuodyjimas kraujo. Varicocele, visfsz- 
upvvlja 10 * *o""’ kai i*zgydomi. G re i ežia u» tau iazgj <ly tuaa dėl silpnu vyru.

lajini vvrui na,,npninti per bjaurina pAproczius ir per*idirblma, atlpnt fr nerviszkl 1SZGY- 
vauui ijiai ix> m i po tikra gvaranclj v. Aitus pinigai sugražinti.

Yra labai gražus pa
veikslai, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
te i p kai Į) gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai rauduui, o 
a bruto dugnas tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaunamas ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

A. OLŠEVSKIS, 
924 33rt Str..

Chicago, III.

723 W. I8th Street.
Nuo 8? m iki lOloa ryto, 
nuo 7-to* Iki S vai. vakar*.

Modalioms tiktai uuo 8-to* iki 10-lai ryto

Ne.1906.
Balto* akuretoa minkš

tai UklmStt apdarai, per a- 
bu galu bėga auksuoto* 
Juoatoa, auksuota. kryžlo* 
Ir ant nugare paralaa, 
auksuoti lapt) knatai, rau
dini kampai, Pnkė. r3«

Paveikslas naujo’Popiežians PIDSZO X.
____________________________ miera 18x24 coliu.

State IVIedical Disperisary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL 

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.

R
 No.1907. . J

Baltos celnloidoa pra
žus apdarai, lirodo kaip 
balėiausiiu slėniau* kau
las, čysta, slidi, žvilganti; 
ant tono auksuotas kieli- 
ka* ir kvtetkeH tūliai* ir ki
tokiu purvų lapeliai*, rau
dini kampai, lapų kraitei 
bagetai auksinti, su viena 
kauline ant vidurio kabu
te. liek*;.......81.50

MALDAKNYGES.
Maža* Aukso Altorius.katalikus** malda kny 

gM*. Maldo* yra ry'.metine*. wakanavę, pro 
*pavtedn*s. komu n i jo* mi-xi«. mi*xp*ru Ir 
daugybe kita: misztu maldo* *n abroialials 

- spasparai giedami lietuwi«ski ir lotlnutki 
daug lotyniaaka giesmių giedamu prie įsut* 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrspini 
mo ir tt. Yra • litanijos: psalmes S*. Mūrijo 
P. ir Karaliaus Dow>do. aktai, ražaaczia 
stacijos, karuuka. keliolika sruventu giesmu 
irti Yra tai naujausia ir g rasų, asla knygeP 
i*, W1»U lMCuvi*xku maldaKuvgį*. daili. c*J 
ta, slidi popiera; stambus, af*xku* drukas 
Miera atkilu oollai. Šiitu knygeliu apdarai 
ir preke* yra sekanczAo*; -

latkrodeds. .vienam kars mum* ortai*** «*vo 
adnsautSS 7S C O D P° *pdj*r*Um*». j*l 
patink* užmokėk exprv*ui 16.75 ir kaastu* atve
simo ir paimk laikrodėli, >1 netinka neimk i* 
nemokėk n* oento. Savo salotuos* SS loki pat 
laikrodėli mokėsi ♦» 14K auk** ptaltyta* tea- 
olugeii* dykai su kiekvienu laikrodėliu.

Eicelsior Iictch Hoose, 
666 Lee* Bldg., Ch*caKO, 111.

Guodotlaom* tauttukoan ir baž
nytinėm* Draugystėms iaxdirba:-' 
Karma**, Aaerikoįriezkeei 
Wellawaa. Szarpaa, Jao*> 
ta*, K u kardau, ZeaklallM*, 
Kepures Ir dėl M a ratai k a

N*.1»OS. -i
Baltos skutulis 

drūti apdarau gražų* 1A- 
ipaustl llraatgluimal. auk
suoti lapų kraAtaL t

Prek* SOc

Muiu darbas yra musu geriausias apgar
sinimas'.

2 Kriaucziai 2
Palionį* Ir Zacbarewtcze,

855 33 rd st , Chicago. III.
Messiuvam visokius drabužius, pig ai 

Ir vis naujos mados. Prastom atsilan
kyt. ir persitikrinę duokit mums pra
džia. v mes jus užganėdinsią). Musu dar
bas yra musu geriausia* apgarsinimas.

Burtininku Maszinele.
SzitaN yra stebuklingas 

išradimas.
PKEKE 58 CEjm.

Mr..ie .k L. » u t>. . k,
• -įr/JLr*eSE->?: o*..»...u u. i. .•••..» u , «t, ,.a

-i" “■ • r
tetaiagal Ji yra taip *n'*i»yta jog ji pasako 
jas* asetua ir visk* k* nori žinoti taigų tik Ui 
paMmmL-Ji y r* **tatayta ant mok*U»aku pria-

<3 Pkaakos Im fyv*aimo lietuvtaak* 
V*Hu bei Valai* parinkto* Drojį. 
Basaaavicsiauv 470 puslap., ChV 
eago, Iii. IDOSm. Saloje knygoje 
telpa keli ašim tai gražiu pasakų: apie 
ro]u (dangų), esysesiu, pekla; apie 
giltine, man, kolen, apie dvases 
(dunias), velnius ir ju vaidinimas! 
ir tt. Pasakos uirauytos tokioje 
kalboje kokioje buvo pasakotos. 
Panevėžy j pagal Panevėžio kalba, 
Suvalkų gubernijoje, pagal Suvei
ki eesi u kalba, Prusu Lietuvoje pa- 

ų gal Prusa lietuviu kalba. Daukijoj 
pagal dsuku-kalba ir tt. Kas mėg
au gražias pasakaa,"tegul nusiperka 
sala knyga, o joje ras salintus gražiu 
pasakų. Preke neapdarytos.. .IK00 
Apdarytos. L.................... ...  .ŠUję

45 Karalius Apysaka. Dievas ir>Kara» 
llai, Evaldo pasaka.Ctatleido L- S. 
D. P. Londone, IMS, ptml. 14.. .10a 

70 Lietnvisakos Pasakos Y vairios. Da
lis I. Surinko Dr. J. Hasanaviesiua. 
Chicago, 111. IMS m. pusi. 280. Csia 
talpa 141 labai gražiu, juokingu, isx- 
mintingu ir žingeidžių pasakų. Kas 
salų knyga turės, tam geru ir gra
liu pasakų niakada-netruks....91.00 

X71 Lietuviu assaros. tris vaizdeliai isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1M8, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite. 10a 

114 Prie dvaro. Parasse Žemaite. Til
žėje IMA. pusi. 47. Graži pasaka 20c 

1*4 Robinsonas Kražius. Graži ir mon- 
liszka-pasaka. Antra pertaisyU lai
da. Chicago, III. 1M3. pusi. 83. .35« 

178 Valdyta, originaliszka novele. Gra- 
. žl apysaka apie senovės lietuvius, 

sUbmeldiszkus kunigus ir ju die
vus .....  15c

301 Sofoklis Antigeną. Tragedija te
atrai. Tilžėje 1903, pusi. 39... .30c 

385 Eile* Pranciszkaus Vaiczaiczio (Se- 
knpasakoc). IszIeidoT. M. D. Ply-‘ 
mouth. Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virez 100 labai gražiu dal
au.*............................................. 50c

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verte Dras A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos” Chicago, puslapiu 209. 
Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, žuv+u. žmonių, me
džią ir akmenų trumpai, aisskiai ir 
suprantamai iszaiszkina mums gam
tos istorija, y pači tuos dalykus, ant 
kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta. Preke....50c

896 Dvideszimtmetines ..Auszrus” su
kaktu ves, Tilžėje 1903, pusi. 83. Is
torija inkurimo Ir gyvenimo laik- 
raszczio „Auzzros” iszeidinėjusios 
Prusuoae nuo 1883 m............ 40c

660 Kaip žmogus zyveno ant žemes' 
' Parasse 8. M. įsileido T. M D.

pust 47. Chicago, III. 1903m. Kny
gute aoraszo visa gyvenimą žmogaus 
ant žemes nuo pat jo atsiradimo iki 
pasiekimocivilizscijos. 25 paveik

slėliai parodo senove* žmonių varto
tos akmeninius inrankius, namu* 
kapus fr tt. Preke., j................... 10c

731 Tautiszkas atgijimas Lietuviu irį 
kitu jaunu tautu. Atminczai 
90 metiniu „Auazros” sukak tu v i u. 
Tilžėj, IMS, pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio ,.Angaros”, kilimo ir atgiji
mo Ruainu, Czeku, Silezijos lenku. 
Bulgaru, 
ežiu ....

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Saviogs Bank 

EXCHANGE BUILDING,
Union Stock Yards Chicago 

KAPITOLAS Ir SURPLUS S283.OOO.OO.
VIRSZ1N1NKA1:

S.KFIyM. FruiOMtaa. LASgoer, Viee-ererMsala*. T. J. FttzgersM, Kasteriąs* AsH.

DIREKTORIAI:
P.A VateetiM, ii Armeer A C*. Levis F Urth. H twH1 A C*.
NaHen ■erris, i* Neteee- Aerris * C*. iasm H.Asbby, K U. L Yard A Traasit Co. 
Jmm P .Lynas, U MaaiaienS Ce. Saai’l A.HcCteas ir. Ji CaMte. Packias C*.
John A.Spsor. d U. t. Yari A Traasit C*. Ariker G.Leeeari. ii U. 8.Y ari ATraaulC*. 
Frežerick S. Vtestoa, Atteraey Levi 8. Deaž, H Doed * Kooter

S A. Fiyea, ii Natienal Lrv* Stoak Bank.

tis nuo 81.00 iki didžiausiai sumai Ir 
visi Stock Yardų darbininkai gali

1 Geodotimem* Kunigam* iazdir 
įba:-Kapas, Arneto*. Dalaiati. 
kas. Albas. Mals* ir.msbaž- 
^oytioi** parėdus. Viaoki dartaf at
lieka artistiazkai in laikp.
J Noredamo* guodotino* Drtea, 
larba guodotioi Kunigai, kad Jus* 

darbas butu prideranetiai atliktas far tuoa> *a»elpci sawo tautetj, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
H& W. Diilslon 81-, Cklesgo, III.

Ant 17 Almeno 
RiilrttdLiitrooells

Pamatuota* r*vultalo- 
riut. susuk* užsukamas 
ir atstatomas.vyrisikas 
ar mrtarlssk**, )8 kars- 
o aVKsc rtamvaa, 
'vajai* hanUag lakaa- 

į *1*. irnAiai Issmancia 
I i*. G«ral laika laiko. 
| . pstiazal tieka <«l**ia 
1 sliodarMalakam* ka
ri* reikalauja <«ro lai k 
rv4«lio. Graranlaola* 
ant 80 metu. Per asla M 
disaa m*» slaasm* ssi

SZTIKOS
I Gyvoji Barualato tad lak* P^k* Mta
ž Stebukliagt Kryžtokaitei «to
5 Martininke kayg*l* Sto
4 StebakltBiraa Paveikti** 86e
6 Battlaieka M amu a* ta Me
• Urukawojam* Masini.le KOO
T Gyva*!* Martininko Buteluką* S»o
8 Ma**lna su varia ir praveri* hOo
9 Maslsska* 4a!e(oralte Mta
10 Mazisska ksayra ir roSa ltJu
II Magtaska* s*, pano bateli* |lD0
11 MONV KNYG.U«*rtau*i* aat svtato Ko

Pasiskublk ssladtaa tasataktni katra aori na 
merą Ir parsitrau*. o pamatysi ko dar a te kad a • 
matei. K A TA L JOGAS DYKAI. Adresuok teip: 

Htuple Novelty Hous*
3233 lillnola Court, Chicago, III.

X-Spinduliai vartojami dėl atradimo ligos 
ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.

ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

Grasinu ir Mskedonie- 
.........................................20c 
praeita^ Parasse Jonu
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