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Politiszkos žinios.

Amerika.
Per. naujus įmetus, kaip pa- 

paprastai būva, apart augsz- 
cziausių orė 
nių. ambasadorių, 
ežiai žmonių traukė į prezi
dento Roįeev^lto rūmą, norė
dami jam 
tokįų szįmęt buvo. ,tBaltarae 
rūme/ apie 'lųOv žmonių; ži
noma,didesnė dalis atsilankė 
tik pažiūrėti perdirbimus pre
zidento rūme, 
tautai 600000 
dimas rankos 
mažmožiai ant M 
dangės, nev< irti minėjimo, 
tuėm prezider įas tautai labo 
nesuteiks; įiet ką gi daryti, 
kad ir tautos t alsais iszrinkti 
jos reprezentantai tankiai už
siima mažmož 
minėjimo, užsiima greieziau 
tokiais darba 
sius vis atide

Prie tokhi s 
kalų reikėtų ! 
tvirtinimą auta 
su Kuba prek] 
se, bet su tuom 
tai, kaip su netbrineziais ver
tės mažmožiais. Raudo suta
rimas terp kon jreso Ir senato 
sąnarių randa daug prieazų ir 
nežinia dar, koks likimas tą 
sutarimą lauki;' “ 
prezentantaijg; 
visu atmesti..

Prie svarf>e 
reikia priškait 
nesutikimų te 
ir kastynių savininkų. Pre
zidentas paskyrė iazriszimui 
nesutikimų saptaikos komisi
ją, kongresas ir senatas ^ft- 
skyre didelius pinįgusant 
laikymo komisijos, todėl jh ir 
darbuąja^i teip, kad nežinia, 
kada gjįlėB iBždųoti nuspren
dimą: komisija teip darbuo

tam gali isz-

inkų ir vieti- 
tukstan-

ką paspausti;

kurie kasztavo 
dol. Paspau- 
prezidento tai 
politiszkos pa

ką gi daryti

uiis, nevertais

s, o svarbiau- 
la ant toliau.
varbesnių rei- 
jriskaityti už
kimo padaryto 
įstos reikaluo- 
aeina teipgrei-

jautos re- 
i sutarimu su

tiųreikalų 
i ir iszriszimą 

kalnakasių

tų;prie svarbesniųnusidėjimų 
augszcziausias sūdąs kaltus 
gali bausti, uždedamas pinį- 
ginęs ir kalėjimo bausmes 
drauge; gali aprubežiuoti ar
ba su visu uždrausti trustų 
prekystą teip paežio j Ameri
koj, kaip ir užrubežiuose. 
Tie yra svarbiausi reikalavi
mai Senatoriaus Hoaro. Su 
jais trustų randas nesuval
dys: turinti isz sukalbių mi
lijonus kapitalistai noriai mo
kės bausųies po 5000 dok, jei
gu tokios bus uždėtoą, kadan
gi tą bausmę jie keliaropai 
atlups nuo gyventojų, imda
mi didesnes prekes už tavo
ms. Ant galo terp sudžių 
juk yra gal daugiau trustų 
tarnų negu tiesų dabotojų;. 
Amerikoj gi nėra tiesų priesz 
iszduodanczius neteisingus 
nusprendimus sudžias, o ežia 
tiesos tokios priesz luomoms 
taniaujanezius sudžias reika* 
lingesnės, negu, paveiksią n, 
Europoj, kadangi ten Aftt su
džių patenka visgi daugiau 
ąpszvfestų ir dorų žmonių ne
gu Amerikoj.

Ant Filipinų salų kyla vis 
didesni bažnytiniai nesutiki
mai. Dyasiszkija, papratusi 
prie įszpanijonų valdžios vie
tinius gubernatorius laikyti 
už savo pagelbininkus, kurie 
privalo visada užstoti už ku
nigijos naudą ir reikalus, to
kios pagęlbos reikalauja da
bar ir nuo Amerikos guber
natoriaus. Ta» vienog, ir no-

ja£i, kad ne vii 
rodyti, jog jos sąnariams rupi 
gavimas kuo ilgiausiai algų, 
didesnių negu gertas darbas, 
o ne f iszriszįmaii nesutikimų 
terp darbdavių^rdarbininkų. 
Ir nusprendimai'koks jis ne
būtų, nei szr i s z nesutikimų,ka- 
dangi isz kalno galima žinoti, 
kad komisija* n^užgriebs to, 
kas isztikro galerų ateitėj ne
sutikimų nedaleisti. - .

Svarbesniu neigti paspaudi
mas rankos prezidento Naujų 
Metų diėnoj yra ir suvaldy
mas trustų arba kapitalistų 
ryszių, besistengianezių ap
valdyti visą prefcystą ir isz- 
dirbystę Suvienytose Valsti
jose. xJku dabai 
mus, kurių iszd 
tai su 
žmonėms mokėti 
nes prekes, negu 
liuosps. pramoninkų konku
rencijos, o jeigu irustui pasi
sektų su visu apvaldyti pre-^ 
kystą valgio produktų, tai 80 
milijonų Amerikos ukesų at
sirastų atiduotais ant i^okio 
trusto malonės. Suvaldyti 
juos reikia, • bet ar žmonių 
balsais ištrinkti kongreso ir 
senato sąnariai tą padarys, 
galima abejoti., Be abejonės 
gal bus užgirtofe kokios tiesos 
priesz trustus, kokių paskui 
nebus kam pildyti ir . paezios 
tiesos tokiu budu bus tokios 
jau vertės ką ir paspaudimas 
prezidento rankos. Ant ko
vos su trustais vienas isz su
manesnių senatorių, Hoar, 
reikalauja, kad trustai kas 
metą iszduotų kuo teisingiau
sią atskaitą; kad už susikal
bėjimą ant stabdymo liuosos 
konkurencijoj ir isznaudoji- 
mo žmonių adt kaltų butų už
dėtos bausmės iki 5000 dol., 
arba kad susi kalbėję butųbau- 
dž-ami kalėjimu iki vienų me-

už iszdirbi- 
rbystę trus- 

visu apvj ildė, reikia 
iaug dides- 
bnvo laike

lėdamas, negali teip elgtiesi, 
kaip iszpaniszkas gubernato
rius, kadangi Amerikoj vos 
6 dalis gyventojų yra katali
kų, 5 gi tokios dalys yra pro- 
testonų, kuriems nerupi rei
kalai ir nauda katalikiszkos 
dvasiszkijos. Kadangi Ame
rikoj yra -visoki tikėjimai ir 
nė vieno nėra galinczio sau 
savintiesi kokias nors privile
gijas, tai raudas negali stoti 
apgynime kokio nors tikėji
mo reikalų, bet negali ir per
sekioti kokio nors tikėjimo; , 
tikėjimiszkus* Reikalus randas 
kisztiesi negali, tų klausymų 
palieka iszriszti patiems gy
ventojams- Todėl Filipinų 
gubernatorius, szaukiamas į 
pagelbų katalikiszkų kunįgų, 
atsisakė kisztiesi kokiu nors 
budu su užtarimu ir gelbėji
mu vienoj kokios nors pusės; 
jis parod y jo nesutinkančioms 
už bažnyczios savastį pusėms 
su savo pretenzijoms kreip
tieji į vietinius sudus, kurie 
vien gali spręsti, kam turi 
prigulėti bažnyczios savastis.

Bzaliniukais ir garbintojdia 
maskolių ir maskolystės, pri
ėmę katalikystę nuo lenkiu
kų zokoninkų stengėsi len
kams tarnauti, padėti lenkys
tei. žinoma, tą patį daro ir 
chiniecziaf priėmę krikszczio- 
nystę nuo europiszkų misijo- 
nierių: priėmę katalikystę 
tarnauja Prancūzijai, priėmę 
liuterioniszką tikėjimą— Vo
kietijai; kitoki protestonai y- 
ra tarnais Anglijos arba A- 
merikos; iszmokinti staezia- 
tikiszkų popų pamatų staezia- 
tikystės yra garbintojais 
Maskolijoe ir baltojo caro. 
Nežingeidu todėl, jeigu tuos 
israižadėjusius savo tėvų tikė
jimo ginanti saVę nuo sveti
mos įtekmės chiniszki pasikė- 
lėliai laiko už iszgamas ir lai
ke skerdynių tokių neaplen
kia, bet skerdžia drauge su 
jų pouais ir mokintojais.

Maisztai vidurinėse Chinų 
provincijose platinasi vis la
biau, apima vis didesnius 
plotus. Į provincįją Czekiang 
randas iszsiuntė 5000 karei
vių ant suvaldymo maisztinin- 
kų. Ar tas ciecorienės je- 
nerolams pasiseks, galima a- 
bejoti kadangi jiasikėlėlių to
je provincijoj yra tris syk, 
daugiau o didesnė pusė turi 
geresnius ginklus negu cie
corienės kareiviai. Mahome- 
toniszko tikėjimo chiniecziai 
laukia vien prisakymo pristo
ti prie pasikėlėlių. Mahome- 
tonUrfvtoč pCTTt t*! 
milijonų; jie priguli prie nar
siausių Chinų gyventojų. Po
rą deezimtmeczių atgal jie be 
mažo neapvaldė visų Chinų; 
pergalėjo juos garsus anglisz- 
kas jenerolas Gordon.

Europos vieszįiatystės ne 
sutiko priimti nuo ęhFnų 
joms prigulinezią atlyginimo 
dalį už suvaldymą bokserų 
pasikėlimo sidabru; A*ikaJau
ja, kad butų užmokėtaauksu.

bar garsina. Ar t^ip vienog 
yra isz tikro, nežiiiia. Pran
cūzija, hzpaąija ir Anglija 
dar vis laiko Morokko Į>a* 
krantėse savo kariszką laivy* 
vynę,^matyt szitos vieszpaty^ 
tęs netiki, kad naminė karė 
teip greitai pasibaigtų. Iszpa- 
nija į savo valdybą jCeutą, 
sziaurinėse Morokkęr pakran- 
tėse, iszsiuntė daugiaus že
mės kareivių^ Prancūzija 
ant MorokkrirubežiausAlgie- 
re sutraukė gana skaitlingą 
kariurnenę. Taigi matyt, kad 
laukia ežia tolesnių nųnsztų 
ir isz jų lygiai Prancūzija, 
kaip ir Lzpanija nori pasi
naudoti ant iszplatinimo sa
vo valdybų Morokko kasz 
tais.

Kas atsitiko «u Anglijos 
prieszu rytinėse Afrikos pa
krantėse, Pasiutusiu Muilą, 
dar nežinia. Pereitą! sanvai- 
tę Londono laikraszcziai gar- , 
si no, jog jis pasimirė, bet iki , 
sziol patvirtinimo to paskalo 
nėra; nepatvirtina to nė An
glijos randas. 11

Vidurinė ir Pietinė Ame
rika-

Tąsynės V enezuolės su susi
jungusioms Europos viesipa- 
tystėms ne tik ne jiasi baigė, 
bet ir neprisiartino prie pa
baigos. Europos vieszpatys- 
czių kariszkos laivynės blo
kuoja Veneiuelės pertus, į 
juos neleidžia prekėjų laivų

Isz Lietuvos.

hz Vilniaus.
Ant paskutinio susirinkimo 

Vilniaus girių apsaugojimo komi
teto nusprendė uždrausti kirsti 
medžius: per 20 melų giriose 
dvaro Marismpol, Dianos • pav., 
piiguhūcziose dvarponiui Za 
krzevskiui; per 12 metų giriose 
dvaro Koalovicin — Kuizino, 
Szventtaų pav., prigulinęaioae 
dvarponiui Balastui; per 5 me
lus giriose dvaro Ponarų, Trakų 
pav., prigulincaio*e grafienei Lu- 
beneckienei; per 20 metų giriose 
Venszitų, Vileikos pav., prigu 
lincziose cjįyarponiui Vankovy- 
esiui.

Ant paskutinio susirinkimo 
C ecor.Hakoa Peterburgo Dsi lės 
Akademijos, likt si nuspręsta, isz 
akadtm'jof iždo, ant atemanezių 
metų duoti 12oO rublių p«szelpo» 
Vilniaus pieszimo mokyklai.

Ne-eniai į Vilnių atkako iss Si- 
zranio teoykszczics dalie* vieszpa- 
tystės banko urėdoinkas ir su pa- 
gelba jo paties padirbto czekio, 
prigavingu budu gavo isz Vil
niaus vieszpatystės' banko dalies 
35000 rublių piningų. G*vęl"pt 
nigus, užsimanė dumti į aižrube 
žius, bet bijodamas važiuoti gele
žinkeliu, užsimanė važiuoti veži 
mu. Vilniuje pasisamdė pacztf 
Važiuojant skersai geležinkelio 
rėlių,atbėgo trūkis tiesiog snt ve
žimo, užmueaė lygiai vėžėj}, kaip 
ir prigavusį ant 35000 rubl. Vii 
niaus benk} urėdnink}. Rado pas 
jį jau tik 5tMX) rubl. Kur jis pa
dėjo kitus, taigi 30000 rubl., ne-

■ -j į \ ;
psliiilių apsiėmė metrikus surasti. 
Atkako jie į Devek'szkfuC ir pa 
pirkę vargamislr}, ;ra«zė į metri
kų knįgas ir gimimo akt} Napole
ono Dembickio ir gavo nuo pra- 
baszeziau* isznsz}, bet t} rinkėjo 
užtvirtinti: Vilniaus konsistorijoj. 
Pasiriodė, kad konsistorijos me
trikų knįgpj metrikų Napoleono 
DembickiA nėra. Jų padirbėjai 
Podgoreck| ir tepliorius Szlaje 
viez palėkę po 'sudu. Sude pri- 
gavystė iszAjo į aikaztę, bet^udas 
iszteisino apekų.tuosius- i

Per sanvaitę nuo 21—28 d. 
lapkriczio 'į visokioms limpan- 
czioms ligoms Vilniaus guberni
joj apsirgo' žmonių ^Vilniuje: ty 
Vau 47, taikinėms 24, difteritu 
7, trupu kraujine 1, rauplėms 
1, s biri «z k u maru 2.

Paviecžiuoee apeirgimų buvo: 
taikinėms, Vilniaus pav., kaime 
Poplavuose apsirgo 5; Vileikos 
pav ,mieste iVile koj 3; Szventenų 
pav.,kaimeP»orki apsirgo 3,Bumu 
iuote 2, Mflaikuoee 1, .Jokeime 

se 13; At-zriiėnų p«v., mieste At-z 
mėnuoee apsirgo 3, numirė 1; 
Lydos pav.| kaime Ogorodnikuo- 
se apsirgo 5, Belevicziuose 1. 
Kriok ligė smarkiai siauezia terp 
vaikų Aštnėnų pav. 8 kaimuose: 
apsirgo ežia 32; tymai siauezia 
Trakų ir Vilniaus pav., kur apsir
go 13 žmoinų.

Aszmėnų ;pav,, kaime (Dimeve 
siautė didelis gaisras, kulis isz
naikino 5 Darnus ir 20 negyvena
mų triobų hu vilais krutancziais 
turtais ir paszaru parūgtu ant 
žiemos. Bliėdį ugnies padaryt} 
skaito ant 1? '00 rubl., o viskas 
uiaeekuruoU buvo vos ant 2590

szvitarpimų recalų, perlai atsza- 
la, mažiau atjauezia draugijinius 
reikalus, kaimynų vargai mažiau 
rupi, iszsidirba didesnis egoizmas.

hz Liepoj aus, K a rąžėj,
Liepojuj 20 d. gruodžio iiaatė 

gana didelis gaisra*, kuris isznai
kino didžiausi} Latvijoj ir Lietu
voj kamazezių dirbtuvę Rostovą 
kio. Blėdį gaisro ^padaryt} skai
to ant 75000 rubl. Kaip ant Lie. 
pojau*, tai blėdys gaisro padary 
tos gana didelės.

hz Rygos. t
Paskutinę dienę pereitų mėtų, 

lies Rygos uosta ir ant viso Bal- 
t ko, si«utė baisios vėtros. Vėtra 
užklupo išplaukusius a irt jūrių 
žvejus ir daug jų la>vėhų paskan
dino. Prie to prigėrė 50 t žmo
nių. *t

Naujos mokyklos.
Vilniaus mokslinio apskriczio 

▼iruzininkss gavo isz apszvietimo 
ministerijos cirkuliai-}, isz kurio 
matyt, jog ministerija rengiasi pa
rengti pramoniszkas mokyklas se 
kancziose L<etuvoe vietose: Vil
niaus gub. — miestelyj Smorgo- 
nėj žemesnę amatų mokyki} ir 
toki} jau mokyki} kur nors Ly 
dos pavietyj; Vitebsko gub.: Vi
tebske žemdtrhystėa ir techniazk}

ap užderėjim} laukuose viso
kiuose Msskolijoa knsztuose. Pa
gal minister jos surinktas žinias 
užderėjįmaa Lietuvoj aekancziai 
periista to:

Rugiai užderėjo neužganėdinan- 
cziai Vitebsko gubernijoj ir Lat
vijoj, iszėmu-i Kurszės guberni
jos; kitose gubern'jose,rugiai už
derėjo gerai, geriausiai gi užde* - 
rėjo Kauno gubernijoj.

Žieminiai kviecziai užderėjo ne- 
užganėdinancziai L fiandij ij, ki
tose gubern jose užderėjo užganė- 
dinancziai. «

Avižos užderėjo vidutiniszkai: 
Vitebsko, Lifl i'ndijos ir Suvalkų 
gubernijose; kitose gi ' Lietuvos 
gubernijose užderėjo geriau negu 
vidutiniszkąi.

Vasarfa^ kviecziai užderėjo 
neužganėdinancziai: Kauno, Kur- 
szėa ir Liflaf dtjos gubernijose,

Azija.
Vokiszki kareiviai jau pa

sitraukė isz miesto Shanghai, 
Chinuose; liko ežia dabar dar 
prancuziszki kareiviai, bet ir 

, jie pasirengę isztraukti, lau
kia vien laivų, kurie juos 
pergabęs namon.

Pasitraukus svetimiems ka
reiviams, chiniszki pasikėlė- 
Jiai labiau subruzdo, jie sa
vo atsiliepimuose kalbina gy
ventojus skersti chiniszkus u- 
rėdninkus ir svetimtauezius. 
ypacz gi misijonierius; liepia 
neaplenkti ir priėmusių krik- 
ežionystę ehinieczių, kadangi 
tokius laiko už iszgamas, par
sidavusius svetimtaueziams 
mokintojams. Gal tame pasi- 
kėlėliai turi teisybę, kadangi 
priėmę svetimą tikėjimą visur 
stengiasi remtiesi ant tų, ku
rie suteikė jiems tikėjimą, 
tarnauja ne saviemsiems, bet 
svetimiems, nuo kurių prii
ma tikėjimą. Teip yra ne 
tik Chinuose, bet visur; teip

Afrika.
Ibz Morokko vėl

* priesztaraujauczioB
Į Pagal vienai: paaikėlėliai j>a- 
‘ ėmė galutinai viražų ant to 
1 kraazto šaitano ir ne tik ap- 

stojo jį jo soetapilėj, mieste 
Fez, kur jis buvo pasislėpęs 

1 su likucziais savo kareivių,bet 
paėmė net jį į nelaisvę. Pa
gal gi kitas žinias sultanui 

1 pasiekė supiudyti terp savęs 
1 pasikelelius. Mat pasikėlė- 

lių vadovas pagarsino, jog jie 
pats negeidžia valdonu Mo
rokko pastoti, bėt kariauja 
už mylimą didesnės dalies gy
ventojų sultano brolį Muilai 
Mahometą, kurį nori paso
dinti ant sosto. Šaitanas isz 
to pasinaudojo. Jis prisivi
liojo savo brolį į miestą Fez, 
davė jam augsztą urėdą gu
bernatoriaus provincijos Fez, 
tokiu budu su juom susitai
kė. Pasikėlimo vadovui to
dėl likosi atimta priežastis to
lesnės kovos. Jį apleido di
desne dalis pritarianezių Mu
lai Mahometui gyventojų, su 
likucziais dar priėjo pasiliku
sių pasikėlimo vadovas pasi
traukė nuo miesto Fez ir pa
sislėpė kalnuotuose apekri- 
cziuose. , Isz tikro jis
apvaldęs Fezą ir paėmęs į
nelaisvę sultaną, norėjo apsi- 
garsintF Morokko valdonu; 
sultano brolį Mulai Mahome
tą, gyventojų mylimą,jis paė
mė kaipo įnagį ant patrauki
mo prie savęs gyventojų, ku
rie kitaip nebūtų prie jo pri
stoję, Ant to ir apsiriko. Su
sitaikius broliams, isznyko ti- 

“kra priežastis karės. Visi Fe- 
zo provincijos gyventojai pa-

ateina 
žinios.

užrubežinę p rėk y s tą Venezu
elės.

Atsisakius prezidentu 
Rooeeveltui būti santaikos au
džia, Eurofos vieazĮtatystės 
tariasi apie atidavimų nesuti
kimų ant iszriszimo Haagos 
'terptantiszkam santaikos šū
dui, bet iki sziol nieko nenu
tarė ir nežinia, kada nesutin- 
kanczios pusės sutiks nesuti
kimus atiduoti tam sudui. 
Nė Anglija, nė Vokietija ne
siskubina iszreikszti pritari 
mą tokiam iaviszimui nesuti
kimų, kadangi Haagos sūrias 
neturi galės priversti Vene- 
zuelę isžpildyti nusprendimų. 
Venezuelė ‘ reikalauja, kad 
laike perkratinėjimo santai
kos sudobutų nuimta bloka
da Venezuelės portų. Ant to 
nesutinka nė Anglija, nė Vo
kietijai

Venezuelės revoliucijonie- 
riai pasinaudojo isz nesutiki
mų prezidento Castro su Eu
ropos tautoms; vietoj {išdėti 
randui užbaigti nesutikimus 
su svetimais, vėl pakėlė 
revoliucijų. Castro vienog 
tvirtina, kad iszvaikys len
gvai ir dabar revoliucijonio? 
rius, Maip iszvaikė pirma. Ar 
teip revoliucijonieriai isz ti
kro silpni,nežinia. Netoli Ca- 
racas vienog buvo smarkus 
muszis terp Castro pajiegų 
revoliucijouierių . kuriame 
Castro kareiviai likosi su- 
muszti.

Mas kol i J a. ♦
Maskoliszkas užrubežinių 

reikalų ministeris Lamsdorf 
važinėjo Bulgarijoj, paskui 
atsilankė Austrijos sostapilėj. 
Laikraszcziai garsina, kad jam 
pasisekė susitaikyti visame 
su Austrija reikaluose refor
mų, reikalingų ant suvaldymo 
pasikėlimo Macedonijoj, ko
kių abidvi vieszpatystės pa
reikalaus nuo Turkijos.

Surinkimai miesto Vilniaus snt 
ntsiuanczių mttų i»x*kaityti ant 
700000 rublių.

Pr e Vilniaus neregių užveia- 
dos negiliai likot-i pa rengta gydi- 
n j ežia, kurioj gydo ateinaneziua 
akims aergancziu* ligonius bėjo 
k*o užmoke^uio. Pereituose me
tuose į gydinyczi} kreipusi 2457 
akims serganti. Gydinyczioj yra 
penkios lovos ligon ams, La kurių 
naudojosi 67 ligon ai. Operacijų 
daktarai padarė 127. Prie gydi 
nyczii s yra du daktarai. M'nė ta 
užveizda ęeogiasi mieste parengti 
neregiams prieglaudos namus,

Vilniuje baigia jau rengti elek 
triukui žiburius ant apszvietimo 
ulyciių: 12 d. gruodžio aat
tūlų ulycaių buvo jau elektrisz- 
kos lunipos.

Vilniaus Libdaringaji Drau
gystė garsina, jog antateinancsių 
metų yra liuosos stipendijos besi
mokinantiems vidų t nėse Lietu 
vos mokyklose ir ma*koli<akuose 
univer-itetuose iss užraszo Frau 
cisakaus Muniuszkoe. Isz stipeu 
pendijų gali naudot esi tik katali
kai, pirmiausiai giminės Moniusz- 
kos,‘o jeigu tokių nebūtų, tai ki
ti Lietuvoj gimę ir užaugę katali
kai mokintiniai ir studentai. No
rinti gauti minėt} stipendij} pri
valo kreipties) į Vilniaus Libda- 
ring} draugystę (Vilniaus ui. pu. 
716).

16 d. gruodžio,ant kertės Rud 
nicos ir Disnoe ulyczių,užgimė di> 
delie gaisras. Užsidegė dideli 
Globuso nsmai. Kol subėgę ug- 
nagesiai ugnį apvaldė, ji issnaiki- 
no pastogę vieno namų szono ‘ir 
pridirbo blėdies ant poros tuks- 
tanezių rublių.

'VA

amatų mokyklas; Minsko gub.: 
žemesne* amatų mokyklas; Seme- 
csove, Rieczicoj, Mozire, Nau 
miestelyj ir Lubastore. Kauno 
gub.: Kaune — žemei-nę pramo- 
m-zk} mokyki} ir amatų dalį; 
Realiniuose, Kauno gub. — žem- 
darbyetės ir techniazk} mokyki}
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buvo ir Lietuvoj senuose lai-j dėjo ginklus ir prisiekė sulta- 
cuose: priėmę stacziatikystę nui, pasižadėdami jį laikyti 
nuo maskolių lietuviai buvo už kraszto valdonų, Teip da-

Prancūzijoj atsibuvo sena
torių rinkimai. Randas, lai
mėjo 13 naujų savo szalinin- 
kų, nužudė gi dvi vietas. Ap
skritai imant, randas senai# 
turės dabar daugiau savo szą- 
lininkų negu pirma. 1, į

Isz Vilniaus gub.
Vilniaus apskr czio sūdąs ne?e 

niai perkratinėjo prov} bajorų 
Podgoreckio ir Szlajeviczo ir var 
gamistros Chodanoviczo, apskųs 
tų ui padirbi}?} metrikų. Mat 
1891 m. Varszavos amerikonisz- 
kai konsulius per laikraszczius 
p j:e->zkojo giminių pasinirusio 
Texase Napoleono Dembickio, po 
kuium liko žemės plotai vėrti 
milijono doliarių. Atsirado palai 
kėjas, duonkepis isz Varszavos, 
Antanas Dembicki. Reikėjo A- 
merikos sudams ūzrcdyti gimi
nystę su pasimirusiu Amerikoj 
Napoleonu Demb ckiu; ant to rei
kėjo parodyti ir gimimo akt} ve 
lionio. Metrikų tų niekur nega 
Įima buvo surasti. Ant galo Pod 
gorecki ir Szlajevfcz, ui treczdalį

Isz Disnos pav.. Vilniaus 
; gub.

Nuo m ostelio Glubokoje pra
dėjo vesti telegrafo alkūnę į Szar" 
kovesiznę. Ant padirbimo tele
grafo aplinkiniai dvarponiai davė 
po kiek pinįtų isz savo ki-zeniaus.r

S** r ko verima yra beveik vidu
ryj Dumt a pgvieczio, miestel s pa 
garsėję* i-n arkliavagių. . At
veda ežia patogius isz visų kr <sz 
tų arklius, ulžaiimanczius vogimu 
visi pažį-ti, bet sugriebti su jhu 
vogtu tavorii nepauiaeka; daro 
neva n^tiZėtėa kratas, bet papras
tai nieko neranda, nois pavogt* 
arkliai gali Hut tik kur nors irti 
paslėpti. Nelinia, ar vagiliai teųi 
gudrus, ar gal vietinė policija ei 
na su jais isz vįeno, todėl nieko 
nesuranda.

Sziųmelinfe užderėjimas lau
ktose szitos^ aplinkinėse buvo 
p nu ta s: bulviės su visu pražuvo, 
daugelis nesurinko nė sėklos; 
miežiai užaugo prasti, rugiai lei- 
posgi nebuvę geriausi ir tų pa 
ežių grudai smulkus ir varpose 
grudų nedaug.

hz Aszmčnų.
Solo* valszcpiuje, Astmėnų pav., 

nusileido isz Kauno tvirtynčs isx 
lėkęs su viemį ofioieru ir kareiviu 
oi lai vys. K-imų gyventojai, nie 
kada ne matę otlatvio,per-igando, 
vaikai ir moterys bėgo j giri}, ti
kėdami kad ętlėkė antikristus; 
drę-eeniejie kaįimiecziai bandė net 
szuvi&is nugazdinti neproezytus 
sv^ez us ir isztikro be mažo ne pa
taikė į buvusį orlaivyj tficierę. 
Mat žmonis bijosi tu, ko ne mato 
ir ne pažį ta, į o orlaivį Lietuvoj 
pamatyti ne lengva.

Kauno gubernijos mieste amatų 
mokyki}. Grodno gub. užmany
ta parengti: amatų mokyki} Dro- 
giczine; Bel< štokeamatų mo
kyki} ; Milkovicziuose — žemdir
bystės mokyki}; miestelyj Dere 
viannoj —- žemesnę amatų moky
ki}. Isz viso Vilniaus mokdisz- 
kame apskntyj užmanyta pareng
ti 22 profesijonabszka* mokyklas.

5 d. gruodžio, kaime Mosevi- 
cziuore, Lydos pav.. užgimėįgais- 
raa, kuris isznaikino 4 namus ir 
dvi negyvenamas triobas. Ugnis 
pridirbo blėdies ant 3000 rubl. 
Ugnis užgimė tuszczioje trioboje, 
•bet nežinia nuo ko.

P.roh'je purėje lapkriczio mė 
nėšio Vilniaus gub. buvo 34 gais
rai. Gaisrai tie užgimė: nuo ne 
atsargumo 5, nuo padegimo 8 ir 
nuo nežinomų priežasczių 20. Vi
suose tuose atsitikimuose ugnelė 
pridii bo blėdies ant 38371 rubl. 
Netikėtų mirczių bnvo 8. 
Užmuszyr-tos 3. Vagy s tų pavil 
dyta 23. Daigtų pavogė už 1740 
ruhl., o gatavų pinigų ®90 rubl. 
Arklių pavogė: Trakų pav. 2, 
Lydos 7, Vileikos 5, Armėnų 4 
ir Dianos 1; isz viso 19 arklių.

Miežiai užderėjo neužgauėdi- 
nanczįai Vitebsko, teipuegi * Li- 
filandijos gubernijose. •

Bulves Lietuvoj pagadino ly
tus, jos kitur užderėjo vidutinis®- 
kai, Lietuvoj užderėjo pran
ešiau.

Linai ir kanapės, imant viduti- 
niszkai, <Aderėjo praszcnau negu 
v dutinuzkai.

Reikia dar pridurti, kad balt- 
gudiszkose ir lietuviszkoee guber
nijose, dėl szalto oro ir lytų,javai 
nunoko vėlai, ypacz vasarojų ne 
galima buvo nuvalyti iki pusei 
spalių mėnesio, o vietomis jie ne- 
nunoko iki užetoj<mui szalczių.

Sodų vaisiai užderėjo užganė-

szalto oro jie užaugo ne geri, 
menkos vertės: smulkus, negar
dus, kirmėlių psgadyti; Kauno, 
Vilniaus ir Grodno gubernijose 
jie buvo dar niekesni.> j.

Lzėmus Latvijos, kitose Lie-

laukų szįmet pritruko darbinin
kų; bet d trbininkų algcs buvo 
beyeik tokios jau kaip ir kitais 
metais.

Paszaro surinko szįmet ne daug, 
daugeliui ūkininkų neužteks jo 
ant issmaitinimo per žiemę visų 
gyvulių, todėl daugelis stengiasi 
dalį gyvulių dabar parduoti, per 
k} prekes naminių gyvulių dabar 
nupuolė.

Isz Slonimo, Grodno gab.
Szitame pavietyj ūkininkai 

pradeda isz pa|engvo keitiesi isz 
kaimų ant kolionijų. Ukiavimas 
ant kolionijų yra nnudingesn'8 
muterLliszkai, begu gyvenant ant 
kaimų: prie darbo reikia mažiau 
laiko-žudyti,.kplionistas gali*pa
gal no r}, aut savo lauko daryti vi
sokius pagerinimus, kokius tik 
laiko už reikalingus, ko, turint 
padalint} ežioms lauk}, padaryti 
negalima. Suvalkų gubernijoj an
tai,su mažu iszėmimu, lietuv szki 
kaimai iszstdalino ant kolionijų. 
Isz materiaiisskos pusės tas isz 
duoda gerus vaisius, bet ūz drau
gijinės mažiau yra naudos: ūki
ninkai pripranta rupi n tiesi vien 
apie savo reikalu*, mažiau turi

Isz Kauno.
K toj Nėrio pusėj, kaipi Kauno 

priemiestis,yra Viliampoliaųsslo- 
boda, kur gyvena vieni beveik 
beturcziai. Kadangi Kaune ir jo 
aplinkinėse szįmet darbai eina 
prastai, tai tie Viliampoliaus var
guoliai baisų vargę kenczia, k} 
patėmyjo ir paprastai mažai vie 
tinių gyventojų reikalus matantis 
gubernatorius. Jis Kaune suszau-. 
kė turtingesnių gyventojų susirin 
kini} ant apkalbėjimo, kaip gali
ma pagelbėti Viliampoliaus varg- 
szams, terp kurių } yra žydų. 
&nt minėto susirinkimo nutarta: 
uždėti pigi} valgmyczi}, kuri bus 
po užveizda žydiszkos labdarin
gos draugystės. Dalinti betur- 
cziams dykai malkas, o turintiems 
kiek pinįgų pardavinėti už pusę 
prekės. Ligoniams parengti am- 
buliatorij}, ,kur serganti turėtų be 
jokio užmokesnio daktarų pagel 
b} ir vaistus. Rinkti aukas pinį 
gaiš ir daiktais Kaune ir po via}

Pradžioj szių melų Kaune bus 
parengta abrozdų paroda; paren 
ginu parodos užsiims Vilniaus 
dailės draugystė.

Isz Prūsų Lietuvos.
Netoli Klaipėdos, kaime Pau- 

ruose ūkininkas Karalių*, ant ap- 
szildymo kelnorės, kad bulvės ne
sušaltų, nunessė kaili} su že- 
rinczioms ž^r joms; po pietų gi 
nusiuntė tarn} V-iczį gurbę bul
vių paruessti. Bernas, berinkda
mas apsvaigo nuo prisi
rinkusių kelnorėj smal
kių. Kada jo pa>-igedo namieje 
ir atėjo pažiūrėti, jis buvo jau ne 
gyva a

Didlakių dvare, netoli Inaru- 
czio, nuo priėjusių smalkių ap- 
troszko atėję* į Prusus Įsa ma»ko- 
1 szkosios Lietuvos d rbininkaa 
jo pati. Paczi} atgaivino, o vy- 
ras pasimirė.

Skaitlius.iszeivių kėliaujancsių 
isz Suvalkų ir Kauno gubern jų 
per Eitkūnus ris dur labai dide
lis .kas dien} keliauja į Hamburgu 
ir Bremen} po 100—150 žmonių. 
Matyt Maskolijoj*žmonėma nege
rai emasi, jeigu teip daug isz tė
vynės kraustosi į užrubežius.

Ties kaimu Golziais stengėsi 
su tayorais pereiti rubežių pulkas 
kontrabandn^azių. Rubežiaua sar
gai juos užklupo ir vadovę paėmė, 
kiti gi kontiabandnesziai,nume
tę tavorus, spėję pabėgti.

Palmnikuose, gentaro kautynė
se, ant stovinėsiu ant nerlių tri
jų darbininkų nuleido skryoię.kn- 
ri daib niekus numetė į oi}. Vie
nas darbininkas likosi ant vietos 
užmusztas, antras mirtinai ap
kultas, o treczias apkultas nors 
sunkiai, bet ne mirtinai.

Laikraaactiai praneaaa.buk 
profesorius Oarl Myera isz Frank- 
fuito isz rado leki nesi} torpedą 
kuri} iaztolo galima kėravyj ir

Užderėjimas pereitų me
tų. _

Maskoliszka žemdarbystės mi
nisterija surinko jau pilnas žinias Siųsti ten, kur reikia.



Isz Amerikos.
Del žiede norėjo mergino* ranka 

nuplauti.
New York. Turtinga mergina 

MayMa hew* irtrjrs jauni vaikinai 
išvažiavo autom* bliu pariyažinė 
ti.Aut kelio automoblbuje kas pa
gedo, todėl visi trys vynszkiai 
išlipo Lisyti. Mergina pasiliko 
vežime, nusimovė pirsztinę ir 
stovinti ant ulyczios pamatė ant 
jo* piršto brangų, vertę . 1500 
dol. deimantinį žiedę. * Pamatęs 
žiedę stovinta tint ulyczios vienas 
vyrišku, iszsitraukė peilį, šoko 
ant automobiliaus ir stengėsi 
merginai raukę *u žiedu nu
plauti.i Ant merginos riksmo į 
pagelbę atėjo taisanti automobilių 
jos drangai ir praeiviai, ant galo 
atrioglino ir policist«s ir visiems 
pasisekė užpuolikę suareštuoti. 
Juom pa-indė 19 metų Henry 
Goodman. Jis prisipažino, k*d. 
dėl didelės vertės žiedo, norėjo 
merginai visę raukę nupiauti 
drauge su žiedu.; Turbut jis ne 
pilno proto.

A telviai.
New York. Nuo pradžios 1902 

m. iki 29 d. gruodžio, į New Yor- 
ko poity atkako ateivių 545751, 
per 1901 m. gi atkako jų 417713 
taigi 19<>2 m. atkako jų ant 128 
000 daugiau. Pabaigoj metų at
kako ju mažiau negu pradžioj; 
daugiausiai svetimų ateivių atka
ko gegiižio mėnesyj, nes 82154. 
Daugiausiai ateh ių atkako isz 1- 
talijos į- Austrro*. Itslijonų ir 
žydų dkugiauriai 
muose ^ztetuoee, I 
no lygi|i terp rjtinių ir vakari 
nių šteįtų.
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Atima t>a/nyczia l duotus pinigus.
SiOL’k Cmr, Ia. Czianykšcziai 

gyventojai Hermiu irBontiled da
vė vyskupui Kenklė $2450 ant pa
statymo* bažnycz cfe.bet reikalavo, 
kad toj^ butų kunįgas gerai mo 
kantia ąngliszkai ir vokiškai ;ant 
to vyskupas sutiko, bet kada baž- 
nyczia likosi pamatyta, savo žo
dį sulaužĄ Aukautojai apskundė 
vyskupę į sudę ir tasai reikalavi- 
mę aukautojų pripažino už teirin- 
vę ir nu-prendė Vyskupę ant su- 
gręiiniipo paaukautų su pasarga 
pinįgų.

i pasiliko ryti* 
kiti gi pasidali-

ir vokiškai ;ant

'uie j*.. 
stacija.

South Wilfikld, Masu. 
pereito utarmnko likosi czia pa 
rengta pirmutinė Suv enytose 
Valstijoje stacija bevielinio te e- 
grafo sutemo italijono Marconio. 
Pirmutinį telegramę nusiuntė Itali 
jos karaliui. Prie siuntinėjimo 
telegramų isz stacijos girdėt poiz- 

imai,kaipi kad kas szaudytų iš 
daugelio karabinų. .i t Į F

Gerina daugiau ateiviu.
i New York. Nuo naujų metų 
ezianykštė ateivių užveizda pra 
dėjo gražinti daugiau atkakusių 

f ateivių, negu buto pereitę metę.
Su garlaiviu „peckar” atkako 
600 pasažierių, iš jų ateivių už 

_ veizda sulaikė 15%, o nuo garl*i 
▼io „Walder-e«”, atgabenusio 
850 atęi 'ių, sulaikė dar daugiau.

Be mažo neužtroszko visi gyven- 
r tojai

PoTTs’n^u Pa? Dėl pratruki 
mo dūdos gazo
oras mie ite teip prisipildė gazo, 
kad tuks aneziai
io neužt oszko; 
gyvenim is. Isz 16000 miesto gy
ventojų,
sunkiau ir lengviau gazo nebūtų 
rfgautM

Nuo

dirbtuvėse,

ventojų be ma- 
ižas pripildė ir

nebuvo nfe vieno, kuris

hxi>liozlja kastynese^
Pottsville, Pa4 Netoli nuo 

czia, Oal rali anglių kastynėse 
ajsifrko smarki espliozija. Ex- 

-f liodavo tdinamitak. Ekspliozi
jos trys darbininkęi likosi ant 
vietos užtnuszti, 7 sužei ti labai 
sunkiai, gal mirtinai; lengviaus 
Kleistų yra 20.

Blėdy s gaisru padarytos.
Per visus pereitus metus ant 

Suvienytų Valstijų ploto buvo 
iš viso 2400 gaisrų. Gaisrai tie 
pridirbi 
ISOlm. b 
siekė $15

lle. Fa- Netoli nuo 
rali anglių kastynėse

(liedavo

dėdies ant $149260860; 
ėdys gaisrų padarytos 
t347450.

o kaetynes.
Scrantgn, Pa. Įgriuvo netoli 

miesto etanezios Eddy Creek an
glių kaslynės. 100 jose dirbusių 
darbininkų,nors su dideliu vargu, 

; iszsigelbėjo. Įgriuvo į olę 
O’Brieno hotelis ir 7 kitos triobos.

Tvanai.
Seathjb, Wash. Upė White 

River išsiliejo netikėtai^per kran
tus ir užliejo miestelį O’Brien 
Gyventojai, rytmetyje pakilę iš 
lovų, rado mvo namus vandene 
apsemtus. Valdžios a siuntė pa 
gelb? ir iszgabeno gyventojus isz

4
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vandens apsemto m i e* to. Ar kas 
isz žmonių nepražuvo tvanuose, 
dar nežinia; materialiazka gi blė- 
dis tvanų padaryta yra labai di 
dėlė. Dabar vandens slūgsta, to
dėl daugiau pa ve j aus nėra.

Gaiarai.
Braddock, Pa. 2 d. gruodžio 

siautė czia didelis gaisras: sude
gė du didžiausi mieste hMt«*liai ir 
pacztaa tapo drueziai ugnies pa- 
gadytas. Gaisras užgimė nuo per 
daug įkurto pecziaus Horno res 
taur*cijoj. 
• Louisvile.Ky. Siautė cziadide- 
1 s gaisra*. Ugnis užgimė spirito 
krautuvėse Butinie Bros, ir beveik 
su visu išnaikino krautuves. Blė
dį ugnies padarytę skaito ant ke 
hų šimtų tukstanezių doliarų. 

Milwaukee, Wis. Sudegė czia 
vežimų dirbtuvės Ch ii les Abrosh
6 Co. Blėdį ugnies padaryt? skai
to aut 100000 dol. Prie gesinimo 
uguies,nugriuvusioj triobos sienos,
7 ugnagesiai likosi sunkiai apkul
ti.

Battle Creek, Mich. Sudegė 
czia įtsisoo Review & Herald Pu- 
blishing Co. B ėdį ugniespadary 
tę skaito ant 350000 dol. 

Fort Dodoe, Ia. Sudegė czia 
Gresi We*tern Cereal Co. krau
tuvės. Blėdį ugnies padaryt?skAi 
to ant 100000 dol. '

Nelaimes ant geležinkeliu.
Burlington, Vt. Netoli nuo 

czia, greitas * trūkis susimušė su 
renkanezia vagonus lokomotyvą. 
Prie t*> keturi gelęžinkelib tarnai 
liko-i užmušti. 

Gemnet, III. Netoli nuo czia, 
ant Mauon geležinkelio, iszszoko 
isz rėl ų tavorin’vrtrukis ir nusi 
rito nuo augszto kelio pylimo. 
Prie to 3 trūkio tarnai likosi už
mušti.

1 OecKoia Mills,' Fa. Dar
bai eina caia vidutiniškai, tik 
vienoj kastynėj dirba silpnai. 
Steto ežia dsbar-nauję dirbtuvę. 
Todėl ant pavasario darbo bus 
pakakt nai.

1 Hou.-ton, Tex. Ozianyksz-' 
caiai ugnsges ai sutvėrė un ję ir 
nu'arė pakelti štiaikę ant iszko 
vojimo geresnių algų.

1 Springtield, III. 
šiai minkštų anglių 
ėztete Illinois nutarė 
didesnių algų.

^1 St Loui*, Mo. 
kavo ežia plumberių page Ibi n in
kai Jie reikalauja po 5 dol. ui 
dienos datbę.

Port Amboy, N. J. Stan
dard Undergniund Cable Co. pa
rengė ežia nauję drūto dirbtu 
yę-

^\New York. Tona uiinksztų 
anglių^ kaštuoju ežia $8 40, okie-1 
tujų 10 d<>l.

Kalnaka- 
kastynių 

reikalauti

Susitari-

ISZ
. Lietu viszku dirvų

LIETUVA

Isz darbo lauko.
5 Sp Lovis, Mo. Czianyksz- 

cziai vežėjai buvo štraikę pakė'ę. 
bet greitai su darbdaviais susi 
taikė. Darbdaviai pripažino u 
niję ir užmokesnį po 11 dol. ant 
sanvaitės. Darbdaviai gali ne 
p«t nkantį vežėję praszaliuti,. bet 
jo vietę uniję gali vien savo mha- 

SnMtriri** p^?-įf, 
tas ant vienų metų.

Philadelphia, Pa. Garsus 
santaikos sūdąs sutrikymui an- 
glekasių su kastynių savt&nkais 
pradėjo vėl savo darbę nuo utar 
ninko. Gal iki pabaigai šito 
šimtmeczio jis pabaigs tirmėjimę, 
o ant iszdavimo nuępiendimo vėl 
gal reikės šimtmeczio.

- i

•f MarshalltowN, Ia. Satrai- 
kai šėmų nustatytojų Iowa Cen
tral geležinkelio pasibaigė. A 
bidvi pusės sumažino dalį savo 
reikalavimų ir tokiu bud u pasise
kė susitaikyti. Nuo naujų metų 
šėnių nustatytojai gaus jau pa
didintas algas.

•j New York. Czianykšcziai 
darbininkai, dirbanti prie triobų 
statymo,pareikalavb nbo kontrak- 
tori.ų, dirbanezių.prie taisymo ro
tušės, kad prie darbo būt priim 
ti vien prigulinti prie unijos; ki
taip visi" organizuoti darbininkai 
žada paceiti štraikę.

1 Indlanopoljs, Ind. Darbi
ninkai dirbanti dirbtuvėse ir mies 
te prie elektriszkų įtaisų pakėlė 
štraikę. Jie reikalauja pakėlimo 
algų iki 40c. už darbo valandę. 
Dalis darbdavių aut to sutinka, 
bet didesnė dalis darbdavių rei- 
kalavimę atmetė.

Sztetuose Naujos Angliji s, 
dėl stokos anglių, geležinkelių 
kompanijos priverstos tapo 
skolinti anglis, arba jas su prie 
varta nuo anglių prekėjų paimti. 
Dėl stokos anglių kelias dirbtu
ves atsėjo su visu uždaryti.

1. Amesbary, Mafb. Ant pri. 
sakymo organizacijos virozininkų, 
pakėlė sztraikę czianykšcziai ve
žimų dirbėjai. Darbininkai rei
kalauja 9 va), darbo dienus ir pa
kėlimo ant 12% algų; reikslavimę 
tę vienog fabrikantai atmetė.

5 Huntington, W. Va. An
glių kastynių Fiat Top apskrityj 
savininkai nuo naujų metų pakė.ė 
ant 10—20% algas dirbanezių 
darbininkų. Tose kastynėse dir
ba apie 12000 anglekasių. k

1 Trenton, N. J. Dirbtuvės 
Roebling Sons Co., kuriose dir
ba 2000 darbininkų ir Tienton 
Potterie* Co., kuriose dirba 5000 
darbininkų, turės būt uždarytos 
dėl atoko* anglių.

New York. Garsus milijo
nierius Morgan ant naujų metų 
sava 130 tarnų davė kalėdų do- 
vanę 100% jų metinių algų; ki
tiems pakėlė algas ant 100 — 
2500 dol. ant metų.

s

Isz Elhuibeth.N J.
Nuo priėmimo krikscczionybės, 

visokį kaimynai mus isznaudojo 
ir skriaudė .-skriaudė mus'lenkai, 
vokiecziai ir maskoliai; isznaudo
jo mus ii locna sulenkėjusi ir su 
vokietėjusi pon-ja ir kunįgija.Dar 
ir sziędiėn, net ežia Amerikoj, at- ' 
siranda perimti musų priešų 
dvasia, kuriė nežino pats,kuom y- 
ra, kaip moka, tėip niekina lietu
vystę ir musų tautiškus darbinin
kus, besi-teng’ancziua iszliuosuoti 
musų bailius isz svetimų vystyk
lų? Ant išnalymo musų bro
liams visų skriaudų, kokias jie 
kenezia nuo avetimų, reikalinga 
tam tikra literaturę, tas reikalin
ga ypacz musų tėvynėj, kur dau
gelis lietuvių nežino, kuom yra ir 
kam privalo tarnauti.

Besistengianti prikelti mu-ų 
ueiinanczius brolius yra persekio
jami, ištremti isi tėvynės, ne 
vienas iš jų nuo vargo ir liado 
pabaigė jau gyvastį azaltuose Mas- 
k oi i jos tirurse, o ne vienas dar 
pabaigs. Musų pareiga yra šelp
ti tuos mu-ų darbininkus, beri- 
stengianezius mus išgelbėti nuo 
^raimiųjy, j»y ką y į 111*
dos noro po kėlėtę centų. Mus 
reikalavimai žmogiškų tie*ų turi 
būt išpildyti, kadangi jie yra 
teisingi, priguli kiekvienam žmo
gui. Broliai e'izabethiepiai! ne
užmirškime tų musų brolių badf 
kenezianezių,ištremtų netesingų 
caro valdžių iš gimt n:o kra*zt<> 
ui darbus ant naudos visų lietu
vių. Neklausykite tų, kurieslen 
giasi mus nuo kukavimo sulaikyti, 
mesdami visokius vaikiszkus ap 
szmeiiimus ant tų musų kankinti 
nių.

Kaip buvo garbinta, buvo ežia 
atloszta komedija “Vaito pirš 
lysta”;pelnas nuo to buvo pažadė
tas ant tautiszkų reikalų. Pelno 
vienog susirinko vos $2 40. Mu- ,

pelno tau, bet kada pelnas pasiro
dė malas, jis pats susitiko, kad 
tas butų apverstas ant kankinti
nių. Dabar gi per pamokslui 
keikia, szaukia: “kas yra tie kan- 
kintiniai, kas isz jų'paszelpę gau
na? Ant kankintinių sudėti pi
nigai lieka laikraszczių redakci
jose”. Mat {kaip greitai musų 
kunįgelio protas apsisuko. Jis 
ne paiso, kad ui panašius ap- 
szmeiiimus gal prireik'i kad r ir 
priesz tviet'szkę sudę atsakyti. 
Juk komitetas iszduoda mums at 
skaitąs isz suvartojimo pinįgų.Ne
paisykime todėl ant zaunų ardy
tojų gerų uimanymų, bet aukau 
kime, kaip aukavome iki sziol. 
Tegul vicoki apuokai, neromyti 
hermofroditai, iszperos ne žino, 
kas yra tie musų kankintiniai, bet 
mes juos žinome ir vargus jų at- 
jaueziame. Mesczia turime di
desnę laisvę negu tėvynėj. Kodėl 
nesinaudojame isz tos laisvės? Tu
rime atsižymėjusius vadovus, ku
rie rodo mums kelius, kuriais 
privalome eiti, aiszkina muma 
musų pareigas. Kodėl mes grei- 
cziau klausome visokių sudemo- 
ralizuotų hermofroditų, o ne ge
rų vadovų. Vienykimės mes vi
si darb ninkai į nenę kruvę, tver
kime vienę darbininkų ryszį. Tik 
vienybėj musų išganymas ir lai
mė! • Politiszkuose reikaluose 
laikykimės darbininkų partijos, o 
tautiszkuoi-e klausykime nurody
mų musų taut szkų darbininkų ir 
mokintojų, o ne ardy tojų - sutiki
mo ir vienybės, piudytojų musų 
terp savęs. Piudytojai ne gero 
mus mokina,bat stengiasi tpsilp- 
nyti, kad silpnus, terp savęs be 
sipiaunanezius, geriau galėtų isz- 
naudoti. M. M.

..... ... ...... " "-!=
Ihz Brocktoii, Mabs.

L etuvių yra ežia ne mažas bu 
re'is, veik visi dirba apautuvų 
dirbtuvėse; uždirba nuo |1 00 iki 
13-00 ui 9 darbo valandas. Apie 
jų tautiškus darbus mažai kęga 

‘ lipiu paškytL Terp jų nėra su
pratimo, ypacz gi trūksta vieny
bės. Per tai viskas eina vėžio 
žingsniu.

Yra ežia viena pagelhinė drau 
gystė Szv. Roko, ji yra bažnytinė, 
tautiškais darbais ne nisiima; m- 
narių skaito apie 150. Terp jų 
nėra nė sutikimo nė brolystė*. 
Sunariai tos draugystės labiausiai 
prisideda piie ne-utikimų: pra
vardžiuoja į jų tirpę ne prigu- 
jinczius visokiais vardais, kokius 
tik jų protas gali iszmialyti; y- 
pacz neužkenezia socialistų, nors 
nežino, kas yra Jie baisus so 
cialistai, ne pažįsta viaai jų mie- 
rių. Czia mat socialistai tvirtai 
laikosi, tai akli kataliku ir siun
do visas dangiškas ir pragaro 
pajiegas ant sočiai stų.

Socialistai ežia tvin*ziau laikėsi 
uėt už demokratus ir republiko 
nūs. Per paskutinius rinkimus 
aut majoro likosi jau ani treczioi 
tarnystos išrinktas socialistas Ca 
ulter.

Sumanesnieji* cziany kszcziai 
lietuviai sutvėrė; czia tau iszkę 
pagelbinę draugystę p.v. a Lithu- 
ani& C'tizens Aaaociation (L e 
tuviška"ukėsų Dr tė). Prie jos 
gali prigulėti visi lietuviai be 
skirtumo, ne paiso ji visai aut ti- 
kėjimiškų pažvalgų švo sąnarių. 
Kiekvienas sąnarys turi pastoti 
ukėsu šio krašto, stengtieji ap 
sišviesti, įgauti didesnį ta tišhę 
ir politiškų 'reikalų supratimę. 
Ne paiso ji ant fanut kų daromų 
kliuezių ir apšmeižimų; nauja 
draugystė daibuojši, kiek gali
ma d įbartinėse saulygor-e. Ant 
jos sudrutinimo ir pastatymo an‘ 
tvirų pamatų labiausiai darhuoja' 
st geras tautietis Juška ir jo 
draugai. Szita draugystė prigu
lės prie Suaivieny jimo Lietuvių 
Amerikoj.

Klebonas dzianyksztės lietu 
viazkos p trapfjt a Szv. Roko, kun.. 
Piaušinašlis per pamokėlę 21 
gruodžio smarkiai barė skaitau- 
ežius “Vienybę” ir “Lietuvę”, (v 
ištikro? Rd.) ypacz gi skaitau 
vZ'dN (ttle'rtn ths tikėjimui knį 
zas. L:epė tas nuodėmes tszreikn- 
ti laike išpažinties, saugot ię»i 
pikto dva-io*. Raštininkai gir 
di, nesanti tokius raštus ir jų 
jazlentojai yra visi paliegę isz tė
vynės vagys (mums rodosi, kad 
ir kunįga*, rašanti į bedieviškus 
laikrašczius anonymiškua ap 
šmeižimus kitų kunįgų,ypacz gi 
nabago kun. Jakšczto, atovi 
dar žemiau doriškai už tuos be 
dievins. Toki kunįgai yra Ame
rikoj Rd). G rdi, toki vien sten
giasi nuo žmonių pinįgų* išlupti, 
kad turėtų lengvę duonę (ar to- 
k-ię kaip kunįgai?). Užsirašyki
te, girdi,“Žvaigždę ’ aiba “Kata
likę”; tuo*, girdi,' laikraszczių* 
privalo skaityti kiekvienas katali 
kas (betjie teiposgi ne talpina a- 
nonymiškų denunc jacijų ant ki
tų kunįgų.Ant pa*igerin)mp>doroe 
mokintojams, jas reik* kada nois 
antogaafuoae pagarsinti. Rd.). 
Gaila vien, kad ne paminėjo, ko
ki yra t:e bedieviszki raštai, ku
rių skaitytojui teip baisiai prieš 
musų kunįgus nusideda.

Klausytoja*.

Isz VVilburton, Ind. Ter.
Dirbame pilnę laikę, bet uŽdar- 

biai ne kam tikę.
Lietuvių yra ežia pusėtinas bū

relis: 26 apsivedę ir 25 pavieni. 
Laikraszczių* ir knjgas malsi kas 
skaito. Yra c<ia keli padorus vai
kinai, bet tokių yra matai; dau 
gumas gyvena kaip indijonai. 
Fardavinyczių svaigmanezių gė
rynių czia nėra, tai musiszkiai pa
tys prisidirba a1 aus. Sulaukę Kalė 
dų, prisidirbo alaus ir pasigėrę, 
per tris dienas savo pasielgimu 
darė gėdę visiems lietuviams. Bro 
liai lietuviai, liaukimės negražiai 
besielgę; jeigu teip darysime, t j 
akyse svetimtauezių nustumsime 
savo tautų ant žemiausio laipsnio.

Daugelis czianykszczių girtuo
klių ne tik pats neskaito, bet ne- 
užkenezia laikraszczių ir knįgų, 
nekenezia apszviestesnių ir mo- 
kintesnių Įmonių. Tie sako, kad 
mokslas tik galvę apsuka. Tie 
norėtų, kad laikraszczių nė knj- 
gų nebūtų, reikalauja, kad iszleis- 
tojai ir rasztininkai eitų ; kssty- 
nes drauge su jais dirbti, o ąfetė- 
pliotų popierę. Tie neiszmanė- 
liai mat negali suprasti, kad rei 
kalingi yra ne tik anglekasiaų bet 
teiposgi a pa z vi esti ir mokyti vy
rai; jeigu visi dirbtų kastynėse, 
tai nebūtų juk nė kunįgų, nė 
daktarų,nė k tokių. Kur gi lęsyk.

sus rgę nuo persigėrimo arba nuo 
ko kito, tie nekenczianti mokslo 
kreiptųsi pagelboė j eszkodami?

VVilburtunieti*.

Isz Lawrence.
Terp czianykszczių lietuvių, 

nors jie pirma gana augaztai sto
vėjo, užgeso tėvynės meilė; pasi
likome jau toli uipakalyj kitų 
vietų lietuvių apgyventų. Qabar 
mes nepasigarsiname su gersi* 
darbais, skęstame girtuok davi
muose. Dabar pas mus girdėt vien 
prasivardiiavimai visokiais var 
dais; pasigarsiname provoms ir 
muštynėms: ant tautiškų reika 
lų nenorime aukaut nė cento. Su
pratimas musų menkas; su nau
jais meteis gal ir mes susiprati
me, pasikelsime nors ant tokio 
laipsnio, ant kokio seniau ątovė 
jome; gal nevienas piaukaus kę 
nors ir ant tmtiškų reikalų, kaip 
antai ant naudos besimokinau 
ežios jaunuomenės, arba ant azel 
pimo musų kankintin>ų, isz t remiu 
isz tėvynės į szahus Liberijos ti- 
rus, kur baisų vargę ir badę keu- 
czia. A-z aukauju 50c. ant nau
dos liestmokinanczios jaunucme 
nes, kuri, neturėdama ištekliaus, 
beri mokydama, vargę kenezia, žu- 
do sveikutę tik todėl, kad moki
nasi sviet sakų mokslų, kokių nau
dos tėvai, nė giminės nesupranta. 
Jeigu mes tų musų vyrų neszelp-i 
tume, butume lygus iniogiu- 
diiams, taptume niekintojais inu 
sų tėvynės. Aukauju 50c. ir ant 
naudos kankintinių, ui platraimę 
lietuviškų knįgų patekusių į mas 
kolių nagus. Sritie lik uitai pt 
teko į netikus ų caro vaidilų na
gus, kad per • apszviet mę Įmo
nių, sten^ėai musų tautę pakelti.

Daugumas czianykszczių lietu
vių, vietoj kę noru aukauti ant pa 
kėlimo musų tautos, velija murk
soti prie šinkoriau* baro, arba su 
lazdoms viens kitam galvas akai- j 
dyti Argi negeriau jauniems 
vyrams, vietoj skambinti su laz 
doms į tu»zczias ^puodynes, butų 
skaityti knįgas ir laikraazcziuaf I 
Uiczėd) tumėte daug pmįgų ir 
proto daug įvytumėte; turėt u (n ė 
te geresnius negu dabar darbus, 
uždirbtumėte |>o daugiau negu 
dabar.

Yra cais dvi lietuviuko* drau
gystės. Argi bent metų užbaigoj

.ftH8-,

deda supnisti reikalę vienybė* ir 
saugojasi faidų.

27 d. lapkriczioczianyksztė Szv. 
Antano Draugystė parengė b4<ų 
ir ant jo įtrinkę linksminosi 
gražiai, nė jok ų viįidų ne buvo 
(Tame supratimo vienybė* ne ma 
tyt. Vieitybę mes suprantame 
jeigu visi liruvoj dirba ant tautos 
labo; draugysezių Imliai yra jų 
privatiszkiĮ reikalai, jeigu uždar
bis eina ant jos vien naudos. Rd.). 
Juo toliau; juo daugiau atsiranda 
prilariancz’ų geriems * užmany
mams. t

26 d. grpodžio persiskyrė . bu 
sziuom svietu 22 melų tautietis 
Jonas Mocaeviczia. Buvo geras 
vaikinas, ne girtuoklis,mėgo skai 
tyti laikaukczius ir knįgaa

Yra czia,vienog ne mažai g r 
tuoklių.ne Įtik pragerianezių savo 
pinįgų*, l^t ir tykejanezių gėry- 
mų nuo ki(ų.

Ą.8.

Isz S. Boston, Mass.
Besibaigiant metams,czianykš- 

cziai lietuviui atrado progę pa*i 
garsinti, tik gaili, kad visai ne 
verta^ pagyrimo darbais; ypacz 
tūli pagarsėjo girtuokliavimais, 
isz tokių kili pateko net į kalėji- 
nię per degtinę. Vienas isz tokių 
jau atsėdėjpsavo bausmę ir suerį 
žęs gyriari; kad g^am žmogui ir 
kdėjime y ta gerai. Ne visi mat 
tę pilį už gėrę laiko.

Neseniai viename lietuviškame 
gyvenime ^usjinkę raugsiu gar 
bintojai suįipeszė ir vienas kitam 
su stiklu pžamuszė gatvę. Isz syk 
kaltam pasisekė išįbėgti, bet ant 
rytojaus dėdės suėmė ir nugabe
no į No. 6 B- Bo*t<rn*. Likosi iš
imtas iš d|ėl< *, liet sūdąs nu 
spieudė jį ęnt 10 d<>l. bausmėr, o 
kad nabagas tiek pinįgų neturėjo 
likosi nugabenti* *nt šios, kur 
turės l>e užpiokeanio atlikti vi-o- 
kiu» ant mįe-to nasdos darbus ,

Argi ne Įlaikas me*ti tuos vis**

šu* i<*mįna avet mtauczių akyse 
ir-nors dalį, pinįgų. kę apverczia- 
rne nnt gėrynių, apversti ant iszsi- 
raazymo laakraszczių ir knįgų. 
Isz to juk ejaug d-iugiiu turė-ime 
naudot negu iaz girtuokliavimų,-

M. Moekapetria.

| Ant persekiojimo lenkų ii 
kovos su lenkyste Prūsuose nori 
parengti specialiszkę miniateriję, 
kurioj butų sukoncentruoti visi 
g nkhi ir visos rando pajiėgos 
pr>eš lenkystę. Ta pati minute 
rija, kovodama su ienkys'e, gal 
l»o ta paczia skraiste ne kartę 
bandys ir lietuvystę patraukti. - O 
betuviai sziuom kartu neturi par- 
lamųnte nė savo pasiuntimo;- lie
tuvių balsais nurinkta* išgama 
Macziul s pasirodė vokieczių tar
nu, o ne lietuvių užtarėju.

't .v ■ ■

ii Anglijos lydai aijonisUrtsza 
bninksi sutvėrimo gteitėj žyd isz - 
kos ueprigulmingos viėszpaĮystės). 
nutarė uidėti -Londone lyd sz»ę 
universitetę. Art t to isz syk An
glijos turtingi lydai , paiadėjo 1 
milijųnę frankų; parengimas gi 
universiteto kasztuos 12 milijonų 
frankų. Likusius pinįgus sudės 
turtingi ijdai kituose svieto 
ki'asztuose. Juk turtingų iydų 
ne trūksta ir kituose krasztuose, 
kaip antai Pranenzrjoj arba Ame
rikoj; sudėti 11 milijonų frankų

franku ant naudos nukentėjsių 
nuo temdą drebėjimų gyventojų 
Andižno, azijatiškose Maskoli
us valdybose.

| Rytinėse pakrantėse Italijoa 
nuo smarkių.lytų užgimė dideli, 
tvanai, kurie Ubai daug pridirbo 
blėdie*. Tvanuose prigėrė flaug 
galviįų.

t Prancūzai Bureaut ir de Vic- 
tor rengiasi ant orlaivio keliauti 
ant tirinėjimb kitaip neprieinamų 
ir nepažįstamų kraszių Sacharos 
tiruose. . . i-

{.-Garsus mask« li-zkas raazti- 
rihkas gtofas Leonas Tolatoj vėl 
pavojingai apsirgo. Daktarai ne
turi viltie*, kad jis galėtų išgyti. *

. t. ’ i""' > j

| Ant salos Naujos Gvinėjos t 
cziabuviai užmušė it suvalgė du 
europiecziu tinnėtoju ir daug ki
tų ėuropieczių.

| Ibz Peterburgo išdūmė įcui- 
rubeiiu* viena isz gere nių akto
rių ciecoriszko teatro. Elza Szn- 
belskienė. Ji pr dirbo daug vek 
sėlių aut vardo caro rodininko 
Kovąlevikio. Kovalevski atsisa
kė vekselius iszpirkti ir uitai ca
ras pr*Stalino jį nuo vietos. Kę 
gi vienog Kovalevaki kaltas? Ca
ras mat ne prisilaiko teisybės ne 
tik pasielgime su savo ūkėjai*,bet 
neteisingu pasirodo net su kenais 
urėdninkais, be kurių j k negalė 
tų ne ukėsų išnaudoti ir skriaus
ti. 1 - ' ■

| I*z Maskvos prane-za, buk 
žinomas visoj Maskolijoj arme- 
mėtis milijonierius .Ja m būro v, į> 
e nsnt jam į biinyczię, likosi 
plėsti k ų nudurtas, fialai plėszi- 
aai buvo jį paėmę ir ant p»i«dė 
jimo, kad jis užmokės suderėtę 
iszsipirkitnę, paleido. Jambuarov 
ne tik pažadėtų pinįgų ne užmo
kėjo, bet praneszė apie tai poli
cijai, iszdavė kel s iš plėšikų; 
užtai pasilikę liuotais su -peiliu 
jam stkerszyjo.

4 Aplinlciuėse Bagneresdu Lu- 
chon, Prancūzijoj, siautė gan> 
smarku* žetnzB drebėjimai, jie vjė- 
nog nedaug blėdies pridirbo.

| Mieste San Juan, -aut salo* ■ 
Porto Rico, Naujų M<tų dienoj 
buvo žemės drebėjimai, kurie vie
nog nelaimių uepagimdė.

| Vokiszkoše valdybose rytinės 
Afnkoe uit ko didelius ir gana 
Viltingus aukso plotus.

—i-----------------
J Mekaite, mieste Mazatlan 

siauezia azijatiszka cholera.

po kokius 2 dol. Ant ~kaukintiuių 
ir aut besimokinSnezios jaunuo
menė*? Jeigu vi*oa Ameriko* 
draugystė* nors po t ek aukautų 
ant besimokinanezio* įaunuome 
aėi ir ant kankin inių, susirinktų 
poras šimtų doli*rų;au ta s pinį 
g* b galima būt ne vienę ausie)p 
ti. Mes ttebismėai, skaitydami, 
kiek kitų tautų vyrai iszmklija 
visok’ų išradimų. Netruktų ir 
terp mus tokių vyrų, jeigu mes 
teip szelptume mokalaeivius, kaip 
tai daro k-to* tautos; jeigu mes 
taipjau darysime, kaip daro kiti, 
ir mUsų t»uto« garbė pakils ir 
skambės po visus žemė* krasztus.

K. Pašakarnia

. hn.Ne# Britain. Onn.
Darbai eįna czia pusėtinai, bet 

iš kitur atkakusiam daibę sunku 
goti. I.

Czi*ny*zėzi»i lietuviai gyvena 
gana ramuj, net laike Kalėdų ne
buvo muštynių ir provų. Tei*y

Ims Tuluca. III. .
Czianykszczių 1 etuvių suprati

mas kyla, jie kyla i«z miego.grie- 
biasi skaitymo laikraszczių. Czia- 
nykszt s L. N. P. Kliubat uždėjo 
knįgynėlį, knįgas noriai skaito 
visi Kliubo sąnariai.

22 d. gruodžio atsibudo susirin
kimas Kliubo, ant kurio sekreto 
rius pardavė Kliubui partraukiu* 
knįgas ir paaukautas geros valios 
tautieczių. K. Rutkauskas isz 
Ch c*gos paaukavo ui kelis do- 
barius knįgų, ui kę musų Kliu- 
bas ištaria jam szirdingę aeziu. 
Apturėjome teiposgi laiškus nuo 
tūlų tautieczių su gerais velyji- 
mais ir su pažadėjimu paaukaufL 
knįgelių musų naujam knįgynui.

Pabaigus bėganezius reikalus, 
als'rado kalbėtojai. Pirmutinis 
kalb'tojaa kalbino lietuvius raszy- 
tiesi prie Kliubo, iszrodinėjo jo 
naudę, aiszkino politikos reikalus 
ir tt Antras kalbėjo apie musų 
kunkintinius, kalbino dėti aukas 
ant jų suszelpitno. ’Treczias aisz
kino lietuvių padėjimę po sunkia 
azi/urės meszkeno letena, 
kalbų visi buvo užganėdinti.

Klausymas dėjimo aukų
kankintinių likosi atidėta* ant se- 
kanezio susirinkimo. Ant galo 
rinko vynausybę. Likosi Užrink
ti: prezidentu — Gerbutas; vice 
prez. — A. Rathe; prot sek r. — 
P. Vaicziulaitia; antras sekr. — 
A. Majauck'as; kasierius — V. 
Fil'paviczia; kasos peržiūrėtojas; 
— F. Majauckas; į komitetę at
likimui reikalų likosi iszrinkti: 
V, Filipaviczia ir J. Konserevi- 
czu; lęnįgium V. Szimkus.

P. Vaicziulait's.

Isz

ant

| Maskoliški laikanacziai pra-

kktfgerai pasibaigė. Geresuiejie 
lietuviai susirinko pas Jonę L n-

kalbėjimo apie visokius mu-*ų rei 
kalus. Terp kitko buvo pakeltas 
klausima* taiszelpimo musų kaa- 
kintimų, maskoliškų valdžių isz 
tremtų iš Lietuvos. Uimanymę 
susirinkę parėmė ir sudėjo |2.95. 
(Aukavusių! pravardės ir jų aukos 
pakvituotos, kitoj vietoj.).

Pmįeai prisiųsti į „Lietuvos” 
redakciję. i

Vienas iš susirinkusių.

dėl neuiderėj'mo gyventojai ken
ezia badę, o neturėdami kę par 
luotu parduoda locnas moterie ir 
vaikas- Prekės to žmogiško 
tavęro ne augeztos; vaikas kais
tuoju 40—50Markių; jauna mer 
gina 150Markių. Žmonių pi ekys- 
ta traukiasi atvirai ir valdiios su 
-avo drausmėms nrsikisza; 
jos mėgsta labiau stabdyti 
platimmę apszvietimo, 
tokius negraiius darbut.

mat 
besi- 
negu

Isz visur, A.
| Kaip pranešta ameriltdnisz- 

kas konsuližs Peterburge, mas
koliško iždp įėmimai pet pasku 
tinę pusę pereitų metų paaiekė 
1004428000 rublių, arba 537880- 
000 doiiariųt taigi ant 60900000 
dol. daugiaę negu užpereituose 
metuose Svetimų tavorų per tę 
pusmetį Mapkolija parsigabeno už 
131060805 dol.; iszgabeno gi sa
vo tavorų svetur už 179371280 
dol. arba ant 47310475 dol. dau
giau negu parsigabeno svetimų. 
Padirbimas Liberijos ge'ežinkelio 
kaszlavo Mabkdlijsi40l700000du|. 
Geležinkelis tas iki sziol ne t k ne 
atgabena pelno randui, bet surin
kimai neuždengin kasztų admi
nistracijos, prie to randas kas 
metę turi padėti: administracija 
to kelio per metus kaštuoja 24 
milijonus doligrių, o pelno isz 
pervežimo tą'vorų ir pasažierių y- 
ra vos pusė tos sumos.

| Kaip praneša Paryžiaus 
laikrasztis “Tempe”, Persijos vai 
donas, norėdamas sumaiinti vie-z 
patystčs iszdavimus, sumaiino 
skaitl ų savo moterų: iki aziol 
Persijos Valdonai turėjo po 1600 
paežių ir kelis szimtus vaikų: da
bar saachas pasilaikė tik 60 mote 
rų. Tas vienog labai ne patinka 
garbintojams senovės paproezių. 
Garbinanti senovę, nors ne visi 
jos paproeziai verti garbinimo, 
mat visur atsiranda.

| L radone luoši susresztuotas 
amerikonas George Chtpman. Su- 
areszt uotas kreipėsi prie Atneri 
kos konsuliaus, bet įsikiszimas su 
užtarimu negelbėjo. Anglijos vai
dilos tvirtina, kad tasai ameriko 
nas paeina isz Varszavor, yra fel- 
czeris Severinas Bzowski; apskųs
tas jis ui nunuodinimę dviejų pa
ežių.

| Maskoliszkes randas garsina, 
jog laike paskutinių iemės drebė
jimų mieste Andiian ir jo aplipki 
nėse praiuvo 4800 Įmonių ^mies
te Andiian praiuvo 1600 Įmonių. 
Žemės drebėjimai tose aplinkinėse 
vienog neeiliauja, jie apima dar 
didesnius miesto aplinkinių plo
tus.

• Isz Joint, Pa.
Musų miestelio lietuviai prade

da killti isz sunkaus miego ir pra

0 Ryme,aęt miesto ulyczios pa
prastas po]leistas suaresztavo po
piežiaus kardinalę Somminiatelli. 
Mat kardinėtas nepaisė ant vai 
džių padavadyjimo, valiavo uly- 
czia kaip tik arkliai įkabina ir 
pervažiavo skersai ulyczios einan 
tį vaikę; ratai sutriuškino vaiko 
krutinę teip^ kad nuo to jis pasi
mirė. Polimstas kardmalę ir jo 
karietę nugabeno ant policijos 
stacijos. Matyt policisto bedie
vio butą. Ryme vienog dar Įmo
nės matyt vis dievuotesni negu 
Amerikoj;.ežia ui tokį darbę, be 
abejonės, minios butų bandiiusios

II Isz szimto anglekasių, buvu
sių užsidegusiose kastynėse Bach 
raute, Ekaterinoslavo gubernijoj, 
pietinėj Maskolijoj, 58 sudegė. 
11 darbininkų iszvedė isz degan- 
czių olų po 60 valandų, likusius 
gi išgelbėjo dar gyvus po trijų 
dienų.

'Pietinėj Amerikoj, provincijoj 
Lsngnilue penki vulkanai meta 
ugnį. Vidurinėj Amerikoj, 
publikoj Nicaragua, atsidarė 
nas Santiago ir meta ugnį, 
vulkanų Issaclo, Salvador ir
notumbo teka ugninis skystimas.

lo
kal
ias 

Mo-

[ Prancūzijos prezidentas isz 
savo k:szeniaus paskyrė 10000

Kas geriau pasielgė?
Žiema. Szaltis neišpasakytas. 

Vėjas neša sniegę, lygindamas 
griovius ir kalnus. Kaltais, p* 
sukę* kelia* eiles į rundę, drebia 
tę sniegę į vienę vietę, tarytum 
nori nulipdyt telnę, kuris siektų 
savo viršūne dangų. Visur lik. 
balta: triobelės kiekvieno ūkinin
ko apneezt< s augszta sniegine 
siena, kaipi drutviete, kad galėtų’ 
gintis nuo galingiausių pneszų. 
Tik kur-nekur laibi, šugszti me
deliai svyruoju ir vartosi | visas 
puses, norėdami pasiekt žemę sa- 
v6 viršūnėmis.... Saulė jau 
le džiasi, vakaras artinasi. Niekur 
nepatėmysi ant 
rimo, nė keleivio, nė 
lekianezio, — visi, tarytum, iš- 
sfckyrotė ant nakvynės po sziltu 
stogeliu..,. Tems a. Tik kas- 
žin kas ten ant kalno kruta? Szuo 
ne šuo, žmogus — ne žm< gus.... 
kartais (išsirodo ir vėl prapuola, 
nes per ba stę pusnį neaiškiai 
rodėsi. Tik po nekuriai valandė
lei galima buvo patėmyt, kad va
žiavo koksai žmogelis, sus vėlinęs 
isz miesto. Buvo tai ūkininkas 
isz Piėvių kaimo, kuris grįžo na
mon iaz miestelio N., vėlai atlikęs 
savo reikalus. Jis sėdėjo rogutė
se, susitraukęs, visas sniegu*ap
neštas, tik jo kumelaitė krutėjo 
ir brido per gilų sniegę. Kada 
nekada trukdeldavo yadelėms ir 
pamosuodavo botagę, matyt sku
binosi, nes buvo da toli namai.

— Ak,Pone Diev,tai szaAis, — 
murmėjo sau po nose žmogelis,— 
kad nors greieziau privažiuot ko- - 
kię šiltę ttiobelę....

Po valandėlei pakėlė galvę ir 
apsižvalgę« į visas puses, tarė:

— Kasžin.ar tai aš bueziau pra
važiavęs Szneiderį? Rodosi jis 
turėtų būti apie szitę vietę? Tik 
jau czia Bruzgiai....

Szneideris tai buvo Bruzgių 
szinkorius. Teip besidairant, 
žmogelis'ir privažiavo prie Bruz
gių kraezemos. Prisinszęs kume
laitę prie barijero, jis įėjo į vidų.

—- Tegul bus pagarbintas — pra
kalbėjo žmogelis, imdamas kepu* 
rę nuo galvos.

— Ant amžių,atsitūpė balsas iš . 

vieno kampo.
Ten gėrė degtinę du ūkininkai 

isz Bruzgių kaimo, linksmai szne- 
kucziuodamii. Žmogelis truputį 
atšilęs, užsimanė valgyt, nes per 
visę dienę. labai, nuvargo ir nuo \ 
ryto dar nieko ne buvo valgęs. 
Priėjęs-prie szinkiaus, pi klausė 
szinkoriaus:

-r- Ar neturi, Tamista, nors kę 
užkęst? Kad teip silkutę, ar žu
vų truputį....

— Apart deszro* pa* manę 
daugiau nieko nėra, — perkirto 
szinkorius —• silkes jau pabaigiau.-

Žmogelis truputį užsimislijo,bet 
vėl, atsisukęs į šinkorių, paškė:

— Saiędien pėtnyczia, nuodėmė 
butų mėsę valgyt, tet kę daryti, 
reiks nors dešros \ižkęst, gal 
Dievas atleis.... Per tokį szal- 
tį važiuot neduok Dieve! O. teip 
silpna darosi..«•

Vaikszcziojo žmogelis po kam-
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LIETUVA

barį ir putė rankas, norėdamas dainas butų atskyrę* nuo sv<hnų. 
šiltu kvapu gneicaiau atšildyt 'Lietuviszkų dainų,nnkiuoee Bart 
nugrubusius nagus. Paskui pri 'scho, Brzozovrskio, GI gero yra 
ėjo pri® šinkiau*, iszgėrė šnap- 'daug. Jų yra kiek Muniuszkos 
sėlį ir, paėmęs galukę dešros, dainų 
drut n<*i, norėdamas uuvaryt sau lv~5— 
badę. Tuom ta y pu tuodu ūki 
ninku Jau baigė pert gėrę butel)

— 'Tai liuten*, kad ėda pėtny- 
ežioj mėsę. — patėmyjo vienas 
isz ūkininkų, t urėdamas į imo 
g®’i-

Jis per 
O pė’D) 
laižyt a 
nuodėm 
me į tę 
sveikai

įnis, ar Ui jam grieka*. 
|vi-ę *8 n vai t ę padykauja, 
^zioj turi nor* biakutį pa- 

■ tniultės, pe* kitaip^ butų 
i k Bet kę-gi me* žiopeo- 
netikėlį, ‘ gerkim! Na, 
—• Sveika

- gėrė tol tau s, o žmogeli*, 
atsidusę-*; tik pažiurėjo į 

i j* nuodetpėe jr vėl, užsi 
-, kramtėdeszrę. Tuom

sunkiai
bijanezi
mi*lyję<,
tarpu abu ūkininkų jau iszdžiuvo
pleczkelė. Pirmutini* pakilo nuo

x stęlo ir
ma* prio sainkiai
bonkę d
dėjo ant

Sjo jau biskutį svyruoda 
nau*. paimt kitę 

Isgtinė*. Sugrįžę*, pasi- 
; * alo ir Vėl ėmė szinkuot.'

Paskui pri 'scho, Brzozowskio, GI gero yra 
n**>M*^ s4*s**sm 1 ** avarea Lrittlr \f « i »« «« L

j surinkimuose, Chopino, 
Weingartnerio; J «reckio apero 
t>e Jadvyga ir Mindaugis, Ž*lens 
ko, Konrade Walenrode yra tei- 
porgi l eluviszki motyvai; tokius 
m< tyvus gal ma rasti ir Moniusz 
koa Jaunutėj, t e i po* g i tūlose kom 
pozicijose Glinkos. I abszkoj o* 
peroj Ponch'olio, II Lithuani, tei
sybė lietuviszkų motyvų nėra, bet 
dėl jos vardo galima buvo kę nors 
paimti ant supažindinimo lietuvių 
Sutaisytoj** dainų, p. Ereminas, 
rengiasi išleisti ir antrę savo rin
kių. Tikimės, kad jame supaiin- 
dįs lietuvius ir su eveumų kom 
ponistų sunaudotoms lietuviai 
koma uieliodijoms.

Iszle dimss gražu* ir apdirbi
mas geras; reikia gėiati, kad 
mę knįgę Dainų lietuviai isspirk- 
tų ir tokiu budu palengvintų isz- 
leidimę tolesnių.

Maskoliszkos Lietuvos,Mikola Le
vitas, turintis 19 metų. Levitas 
gyveno namuose pn-212 W. Tj 
Place. Mat prie tvaitų stovin
ti* policistas norėjo užsipruvyti 
i vo revolverį, kurie iszsiszovė ne 
tyczia ir *zuvi* pataikė Levitui į 
rankę.

— Paskutinėj sanvaitėj gruo
džio mėnesio Chicagoj pasimirė 
598 žmonės, kuriame tai skaitliu- 
j« buvo: vyriškių 293, moterų 
305; pirmoje sanvaitėj sausio szių 
n^etų pasimirė 628, kuriame tai 
skaitlmje buvo 365 vynszkiai 
265 moterys,

ir

Teip saii,rūkydami pypkes, karsz- 
tai kalbėjo terp savę-«. Juo to
lyn, juD'^ar8yn4iHdėjo kalbėt, 
matyt, jų nuomonė* vis skyrėsi. 
Bet pirrrūtinis uk'ninkas, negalė 
dama* pertikrint įsavodraugę,gar
siai rykielėjo.

— Ki d tu, durniau, nesupran 

ti, kę aai kalbu.
pats dainius — da gar-•— Tu

siau rikt slėjo autiasis.
Jau oria pirmasis, matydamas, 

kad ne pertikrį* savo draugo, 
stvėrė butelį degt nė* ir rėžė jam 
I galvę,

draugo.

į galvę, ksd net szito pypkė 
dantų isekrito. Tada abudu nu
stvėrė vien* Kitę už krūtų ir ėmė 
tąsytis.

Ukiszka.-dft Kalendorių* 
tu 1003 
Tilžėj). Spaudinta Herberto ir Hu
nu. 7 4-pu*lapiai. 1

Szitamekblendoriuj.prie azven- 
czių ir mėnulio atmainų yra pri- 
cĮAtua ir oras kvailinimui lengvai 
įtikinczių^ iruonįų. Tę liekanę 
18 szimtmeczio jau seniai ies mu
sų kalendorių priderėjo iazrnestL 
Literatiškoj kalendoriau* dalyj 
malsi yra straipsnių ir tie piitsne 
per daug didelė* vertė*. Telpa 
ežia: apysakaitė versta isz m**- 
koliszko: Lz gyvenimo Samojie 
dų. Straipzui* Apie ludimnku*. 
Naudingi pamokinimai ne 
svarbus. Ant galo telpa: 
lopsz nė ir • 
nancz o* pirkti
donų. Tai ir viskas, kas kalendo
riuje telpa. Tikrai naudingo ir 
pamokiuanezio jame ne daug.

aut me- 
l’eterburge i Suprask

Draugystė Londone". Tę daly- 
kę apsvarstė ant susirinkimo 29 
hpkr. szių metų. Rado reika
lingu įtaisyti tokį knįgynę (ir 
skaitinyczię, jeigu sanlygos da
leis),ksd visokių pakraipų ir par
tijų knįgos ir raszitfi butų 
tenai, kad kiekvienas žmogus isz 
jo galėtų pasirinkti, kas jam ge
naus, nevaržant jo nuomonių. 
Knįgos ir rzsatai bus gaunami dy
kai. Kadangi draugystė pati ne 
turi pinįgų įkūrimui to knįgyno, 
nutarė kreipiiesi prie visų redak
cijų ir išleistųjų ir praasyti jų 
paaukauti savo raštus, t kėdama 
si, jog neatškya ir padės tokiame 
naudingame užmanyme, kas be 
tokių aukų negalės įvykti.

Sulyg to nutarimo ir kreipiuo 
si prie Jusų^tikėdainasi.juog paau
kausite į musų knįgynę visus š- 
vo rasatu* ir siuntmėaite Jūsų 
gaibingę laikraštį nors po vienę 
egzempliorių.

Meldžiu kitus laikraszcz us ap 
garsinti ssitę laįsakę- \

Knįgas ir laikrašcziua reikia 
siųsti aut tokio adreso:
“Lietuv. Knį^ynas Silvertown'e". 
28Gray»tr., Silvertown,

London E. Engi and. 
Lietuviszko knįgyno Silvertovrne 
užveisė tujas.

B. Normantus.

eilutės 
szilę

labai
Daina 
ragi- 

kalen

aikyd*mi genaus užduo 
matydamas szinkoriu*, 
e besipe^kanczių nusilvė 
už sprandų ir i*z?tumė 

Da ilįjįai buvo girdėt 
jas ir riksmas ant kiemo, 
t ii-zalkę-i žmogelis . pa- 
gyt, atsilygino su szin- 
r rengtai jau važiuot. I 

___ Jkan, pamalė, kad jau 
pu^yia truputį nutilo, ir at-uiszęs 
kumelaitę, keliavo toliau*. , Tik 
kur ne ktir da tukįiėjo žiburėlis

szoko pi it 
rė juoduli 
per duriai 
jų ketkam 
TuomkaSl 
baigt? vau 
kori u m i r 
szėjęs loji

ir mėnulį* a:sakiai szv etė ir rodė 
kelię keleiviui.
. žmogelis važiuodamas, giliai 
užsimislyjo: ji* niekaip negalėjo 
suprast,* kas isz jų blogiau pasiel 
gė, ar jis, kad pėtnyczioj suvalgė 
šmoteli dešros, ar tieiu, kę pa
sigėrę, sutipeszė,o'gyrėsi, jog baž 
nyczios prisakymu* pildo.

Autana* Griežlė.

Nauji iszradimai.
| Berlyno profesorių* Leyden 

prie tiriof jimo džiova (erg»ncziq 
pradėjo v»rt< ti Roentgeno *zrie 
sę; iki sziol daktarai vien bsrsz 
kydavo į kratine, bet tuocįi “budu 
džiovę bara buvo, teip sakant, 
užcziuopti,jeigu gi jau toli nužen 
gė ir pagadino plauczius, ta*gi 
kada ligonį jau sunku iszgydyti.

. Patėmyt/džiovę i*z pat* pradž>ų 
yrę tai labai svarbus dalykas, ka 
daugi pradžioj ję gaji m a iszgydy
ti. : < ‘

*e* ItalLzka* inžinierius Pan-
isz Cariino itzmislyjo prietaisę. 

kuri padėta ant saulė*, surenka 
saulės szviesę ir szilumę ir tęsau 
lė* pajiee^ apverezia ant padirbi 
mo elektnkos. Iszradėja* tvirti-^ 
na, kad turinti* lokię maszinę, 
saulėtoj dienoj gali turėti ant sa- 

4 vo reikalų elektribę varymui ma- 
szinų, žibipimui spszildymui gy
venimo ir Virimui,ir tai be jokių 
kaBztų. . ,

/ *e* Italiszkas inžinierius Pins 
iszrsdo pri e taisę, jo pramintę hy 
droskopj, su kurio* pagelbaf gali
ma matyti vitkę, ka* yra ar tai 
jūrių vandenyj, ar ant jų dugno 
ir tai net labai didelėse gelmė-

Lietuvtazkou ir anglLszktM kal
bu iodynaN. Sutaisė Antanu* La
ibi. Birma 
Anglbizka. Chica<o, III. 
ir spauda “Lietuvou’’.
382 pusi, didelio 8W formato

Truko mum* iki sziol *ngli» 
ksi-betuv Bzkos kalbų žodyną, 
nors tok* lietuviams reikalinges
nis negu lenk'szkai lietutezkas, 
kadangi sngbszka kalba yra terp- 
tiutiszka, teip kaip vokiszka ir.

<žvaigždutė? ^prancuz'Szka o fonki-zka yn kalba 
i .nuŽudžus'os patvaldystę mažo* 

svaibesniai* darbais ne at«ižymė 
jusio* tauto*. R‘>ds kunigas S tu
ru *aiti« iszleido lietuviukai an- 
gliszka žodynėlį, bet ta* yra 
menkos vertė*, . ' sudėta* men
kai iszmanaoczio žmogats. La
ito žodynas yra beveik tokio di 
durno kę ir voki*zkai-lietuvi*zkas 
'žodyną* Kurtzaicz o. Aut jo ap 
dirbimo ne mažai reikėjo darbo 
paszvęBti. Šiitas žody na •» už 
Kurszaiczio tuom geresnis, kad 
jame ne lietuviszkų žodžių nėra,o 
pas Kurezaitį svetimų žodžių vien 
au lietuviškoms galūnėm* beveik 
pusė.

dali* Lietnvi**kai- 
Turtu 

1903 m.

-i . i .... ■ ■

Kaip pranesza ’laikrasztis 
„Koelnisch* Z g,” Paryžiau* gy
dytojas D ras Mosely iazrado ba- 
d$ gydymo vėžio. Ant to, kaip 
laikraszt * tvirtina, nęreikia visai 
piauti vėžio apimto* kūno vietos.

į Nauji rasztai.
Dainos Sutaisytos Ant Keturiu 

Baisu. Surinko Leonas Eremi- 
,nas. Til*ęj. Iszleido P. Mlkolai- 
nls. 1902 m. 81 pusi.

T^lpaczia67 dainos,sutaisytos 
ant keturių balsų. Terp tų dainų 
lyra kelios lalviszkoe, kelios lietu- 
įviszkos, kitos gi svetimos; dau- 
įgiausiai yra vokiszkų. Mums ro
posi, autorius butų geriau pada- 

jeigu lietuviszkas tau t isz k a*

Vietines Žinios.
, —• Pereitos nedėlios vakare, 

krautuvėse Frankiin McVeagb, 
prie Wi-eonam Central geležinke 
lio, užgimė gaisras, kurį pagimdė 
kibirkštys, i-zlėkurios isz loko
motyvo* kamino. Kada atbėgo 
pr e ugnies geriu tojai, degė jau vi
sa krautuvių trioba, jo* geemti 
ne gabma buvo, todėl ugnageeiai 
stengėsi vien ugnies ne prileisti 
prie kitų triobų ir prie stovinezių 
ant geležinkelio rėlių t a vorais 
prikrautų vagonų. McVeaieho 
krautuvė* beveikiu visu sudegė. 
Blėdį ugnie* padaryt? skaito ant 
100000 doliirių. t
- — Pereitę nedėlios dienę, ap
tiek o j Dro Gra cziuno, atsibuvo 
pirmutinis szįmet susirinkimas, 
turinezios už mieiį szelpimę besi- 
mokinanezios jaunuomenės, “Au 
azros” Dr tė*. Ant to susirinki
mo pri*ira*zė trys nauji' sanariai. 
Pereitę gi sarvaitę “Au*zru”gavo 
nuo geros valio* tautieczių porę 
doliarių kaipo Kalėdų dovanelę 
(aukos‘tos buvo pagarsinto* pe 
reitame “Lietuvos”numeryj).Die
ve duok, kad Auszra szįmet rastų 
terp lietuvių didesni pritarimę ne
gu pernai.

— Ties 26 ftr., ant užszalusio 
prie kranto ežero susirinko pul
ką* vaikų. Ledas buvo nedrūta* 
ir du vaikai: 11 metų Willie Mc 
Inernėy ir jo trijų metų brolis į- 
lužo. Vyresnysis vaikas tuo
jau^ palindo po ledų ir prigėrė, 
jaunesniamjam pasisekė nutverti 
už ledų briaunos ir jis tol galėjo 
laikytiesi, kol kiti vaikai nežtėjo 
su pagelba ir ne ištraukė.

i — Tvartuose laįkraszczio “Chi- 
cago American*' likosi paszauta* 
į raukę, kaip sako, paeinanti* isz

Atsiliepimas 
1 kuopas L- Laisvamanių 

Susivienyjimo.
Praslinko jau 6 mėnesiai, kaip 

eusir.nkę ant Seimo Brooklyne 
delegatai, paskyrė man urėdę 
Rasztininko Laisvamanių Susivie- 
nyjimo, o au neradau dar progos 
vje-zai jiems padėkavoti už su
teiktu garbę. Baigiant senus, o 
pradedant naujus metus, pavely
ki!, Draugai, pasakyki: kad aeziu 
jus tnusui, darbas mos neliko lx* 
žymios pasekmės. įsileisto* Su- 
sivienyjimo kasztai* knygos daro 
ne mažę įspūdį ne tik ant *kai 
tanezių, bet ir smegenys paežių 
kunįgų sujudintos liko, nes rau
tuose savo pripažino man ne tik 
pagarbę szliuptarnio, bet ir vardę 
Nerono, kaipo persekiotojo b«ž.- 
nyczios pridėjo. Nereikia vienog 
mialyti, kad m*'s jagamaseziai, 
teip darydami, norėjo pakelt ma 
nę ant sosto romiško dievo-Ce- 
zario. Pažįstu jų mierius ir ma
tau atšakiai, kaip jie puikiai dar 
buojasi dėl Ateit ė*, raszydami pa- 
liudyjimu* apie baisumę žmogaus, 
kurą paaiezkino jų melus. Kunį 
gai ir L usv*maniam* nori įkalbė
• i, kad nėra galima užkenkti me- toje dienoje nedaryji balių, pikninkune 

teatru, idant vieni kitiems nekenktume
lhr-st« Teisytfcs* Mylėtoju.

Pajištikau Stepono Lukoaaluno, Kau
no fub.. Kiliuliu pav,, kaimo Pocalunu, 
4 metai Amerikoj. 1 Jis pate arkas kitas 
(•įkais duoti line aut adreso;

John Carbutt, 
318 l-st8t., Elikabath, N. J.

Pajieazkau Antano Lapei k io, Kauno 
*ub., Vilkmergei p*v.,iit ?alevoooe dva
ro. Jis pat* ar kas kitas teikeis duoti 
tinę ant adreso:

Ramusis l*avilonis, 
41 Union St., Lawreęce, .Mass.

Pajienkau Izidoriaus Raudos iss kai
mo Varnon!u, Julijono Butkaus, Rilavoa 
P*ra p., gyveno Afrikoje. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso;

Ant. Matus,
Oo. 8. ®-th Inf. Fort Lėavenworlh,Kans.

Pajieeikau Jono Dumfko, isz Nad- 
mietelio pafep^, Raseinių pav., Kauno 
gub. Jis pats ar kas kitas Ceiktis duoti 
žino ant adreso: »

, Ant. Bhiksnus, 
301 Betilo avė., Piliston, Pa.

" Pajieukau savo brolio, Kazimiero Ja- 
nuizauekio, Kauno gub., Raseinių pa v., 
kaimo Zakvicilo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Jonas Bankalaa, - •
- Beatonvilie, III.

Pajieszkau duros lietuvaites ant apsi
veji mo. Aaxoeiu 33 metu ienas Raszan 
ti leikeiz prisiųsti savo fotografija. Adr.:

F.J.W. Balth, 
(9-1) boz9, IValkers Mills. Pa.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Habtrlandią.

Draugyscziu Reikalai
L2-ra* Metini* Piknlnka*.

CChicafo: Teisybe* Mylėtoju Dr ate tu
re* savo’ piknmka 2N d~biriaiioT Rasai** 
G rovė, Riverside, III. Ssiame darie tapo 
aiytnet •padaryti dideli pagerinimai. pa
statyta didele sale aut 3000 sėdynių, kur 
atsitikiu lietui ar vėjui sali didirausias 
būrys Įmonių susėsti ir nuo lietaus ar 
vėjo pasislėpti. Apart to yra Boerliag ai- 
ley, sūpuokles lt daugybe kitokiu sobo- 
vu. Mėldiiame visu kitu drau<yacsiu

'Naujas Žodynas.
Žodynas lietuvisikoe ir anghsskoo kal

bu. Sutaiso Antanas Lalis. Cbieagu, H)., 
19O3,| pusi. 4*0. Yra taj pirmoji dalis 
lietui'iszkai-angliuko žodyno. (Antroji 
dalis'tnglisikai-lieiuvisika yra spaudo
je). ižą lai didžiausias ir geriausias žo
dynas isvvuuijyg sziol išleistu lietuvisa- 
kai-anglissku žodynu. Rasite jame visus 
lietuviukus žodžius\i*zguldytus anglies 
koje kalboje ir kiekvienas žodis yra pa
ženklintas kursivoma literoms prie ko
kio jis gramatikos skyriaus priguli Da
bar jau nebus vargo tiuimokinti gerai 
angliukai kalbėti. Knyga turi formeU 
dideaes musu Gougrafijoe. Kietuose, gra
žaus molyno audimo apdaruose, ant nu-

jos litui*! Preke . . ..S3 00

Kaiendoriai ant 1903 m
Naujausias ir ireriauaiaa kalendorius

Ingiams ir suprasti nešinų knįgu- 
czių mus tzntieczismi parūpinti. 
Tę senę taktiką visi Laisvamaniai 
pažįsta: Ugnis neuigimė, o jau 
stauki*: dega! ir nori, kad žmo 
nė* jiems įtikėję p įmestų darbus, 
ir bėgtų ginti ir dabotų rumus 
kunįgų.

Kad Laisvamanių platinamos 
knįgos smarkiai užgavo kunįgus 
ir verczii juts visaip gintis, tai

| ture* m v o metini ■u»innkim« nedeito), 
į 11 d. Muaio, 1 vai. po piltu, R. 8. Ivaaa- 
keviezuu* salėj e, 3301 Auburtf avė., ker- 

J te 33-cxia* (aiva* Viu «an*riai Ir norm- 
li prisiranyti uikviectiami pribūti ant 
pažymėto laiko. .Komiteta*

Cbteago: 8*v. Jurgio parapija* Chorą* 
ture* mvo bailu nedalioj, 12 d. vomno, 
ta v Jurgio parapijų* saleleje, 33 ui. ir 
Auburn *v«. Todat meldžia visu kilu 
drauitytanu nedaryti toje dienoje balių

Coalgale, Ind Ter Pranešiu 
a*ujiena, kad 13 d gruodžio. 1903 m pa
simirė mano mylima pati, Marijona (po 
levais otroliutok paeinanti Isz Buvalku 
gub.. Marijampole* p*v-, Įgilauzo* pa
rapijos. Amerikoj pergyveno pusantrų 
metu Pergyveno su manimi ik 11 mene
siu nuuapalvedimb ir mir* po palagui, 
palikdapiB mane su kudiziu didžiausia
me nelindime.

' Adoma* Daina.

liūdna

nių formty negali būt nė tikėjimu vadintas. 
Svietiški'mokintojai teiposgi iki šiol nespėjo 
išdirbti neprigulinčios nuo tikėjimo metodo* 
doros - įkvėpimo, kadangi tas gali išsi
dirbti tik per praktiką ir tėmyjimufi,o iki šiol 
viaj keliai buvo po kunįgijos prižiūra.

Bandymu* pakelti doriškai žmones svie
tiški doro* įkvėpto jai dabar atlieka vien pa
taisymo įamuoee, kur ant pataisymo atiduo
da doriškai nupuolusius ir tie bandymai išti- 
kr<> išduoda geresnius faisius negu metodą 
kunįgijot|, kokios Ji laikėsi ir laikosi ,ant 
Įkvėpimo! doros žmonėms.

Šios įdienos svietiški doros įkvėpto jai pri
silaiko visai kitokios metodbs negu kunįgar. 
Jie Įiersitikrino, kad nę bausmės ir rykštė 
pakelia <^>rą. Owen Bako, jog baimė prieš 
panieką, |pagyrimai už gerus darbus geriau* 
pataiso doriškai nupuolusį negu bausmės. 
Owenui į| trumpą laiką Įiasiaekė perdirbti, iš
naikinti {liktus palinkimus vaikų surinktų iš 
Edinburgo prieglaudos namų. Vietoj baus
mės, jis stengėsi išrodyti vaikams naudą jų^ 
pačių iš gero “ 1 /
pratimą pildymo Įiareigų. Tokios jau meto-

mų ant visuomenės labo, mAtume, kad visi 
rūpinasi apie asabiAką liaudy, apie visuome-: 
nę nedaug yra beairopinauMų. Lavintojaipa 
sunkiFkovoti su tokiais draugijos jialinki-. 
mals, pate gyvenimas verčia juos taikytiesi 
prie draugijos siekių. Musų dora, palinki
mais ir siekiai vis)] civjlizuotų tautų remia 
vien egoizmu ir beveik visų siekiai remiasi ant 
darymo pinįgų, ant didinimo asabiAko lobio. 
Tokius čielų tautų ir atskirų žmonių palinki
mus per ilgį laikį išdirbo socialiAkas šios die
nos surėdymas; taigrir tie palinkimai nepri- 
gimti žmogui, ne toki, kurių negalima'būt 
perkeisti, bet įkvėpti gyvenimo, išdirbti* per 
atsakantį lavinimu.

Apie fiziAkį lavininU, sudrutinimį fiziš
kų pajiegų per jodinėjimu, gimnastikį, ir- 
klavimį labiausiai rūpinasi Anglijoj ir Ame
rikoj, čia beveik tiek darbo pašvenčia fiziškam j 
kį ir protiškam lavinimui ir ypač fiziškas la
vinimas išduoda gerus vaisius, kadangi angli- 
jonai ir amerikonai priguli šiądien, galima 
sakyti, prie tvirčiausių, fiziškai civilizuotų 
tautų; protiškai,nors nepralenkė kitų, bet ne
toli užpakalyj protingiausių tautų žengia; 
vien dailės supratime jie negali pasekti su ki-, 
tais. Užtatai doriškas lavinimas, išdirbimas 
budo pastatytas ant klaięlaus fiainato ir nega
li būt paveikslu kitiems. Individualizmas pa
statytas ant augščiausio laipsnio, kiekvienas * 
rūpinasi apie aavę, bitė nesirūpina apie 
naudą ir reikalus avilio. ■ Anglijoj, ypač gi

pačių i» ffero įvedimo. įkvėpti jiema AmeHkoj.uk Karbiansiųkmogaua pireigų lai- 
.-.ii,.- a-. -- . ko darymą pinįgų visbfciąis' dorais ir nedorai*'

doe pnąilklko į-ata.aymo namuoae Elmiroj ir hudai„ Amerikoj dolijri garbina labiau ne-. 
. veicanjųj. Nieki na parodytiem* neprillle- Pievą, garbinimas doliaro čia pastojo ti-^ 
na praeitie.: liauamių nė Jokių nėra, yra vien ksjirau Mokvkl<„, nori,'ar nenori; turi reng- 

tb »!» rraiHi i ai /1 nvlkiia 1 «* Inu i Azl n. ar 4 «s o . ___ ____

ko darymu pinįgų visokiais'dorais ir nedorais 
‘ iarį garbina labiau ne- x

dovanoB už geru* darbu* ir ta* išduoda geru* y doliaro dirbėju8> Net Dievo l)amuO(ie, vi- 
vaiBiua. |š palelių ikjiataiBytno namų donš- tikėjim garbinama* doliarte
kai nupuolusių 1722-78% elgėKi pa«kui gyve- ir u pardavinyčiose. Tautų
mine Įlavink*! ingai, aaugojoKi iii k to. Tiere- & ngĮogak8įftkoB kilmės augščiausia dora, svar- 
zultatai aiškiai rodo, kad per gerą ir at»- biausi mieriai, yra dauginimas pinįgų. To- 
kantį monnimągalima žmogų doriškai pakelti. sanlygose, prie tokių pažiūrų draugijos 

Ant ^oriškos žmonių pusės didelę įtek- negalima mislyti apie tikrai dorišką lavinimą 
mę turi badas lavinimo: per atsakantį lavi- jr pakėlimą žmonių. Pinįgai bu dora nieko 
nimą galijna žmones doriškai pakelti, per- bendro neturi, o kol draugija pinįgUB laiko už 

i ne iš syk, augščiausią siekį, apie įkvėpimą geresnės dd^ 
ir prie ge- roa pgy atsakantį lavinimą negal būt nė kai-

ima žmones doriškai pal 
Hudą ir palinkimus, jeigu 
4>gvo; i»er neatsakantį i

keisti jų 
tai iš pal _ _ _ _ _ __ _________________ ___„___________
ro noro gjlima daugiau pikta negu gero pa- i bos;'ant to’reilua perkeisfi visą draugijos su
daryti. Kad teip yra, parodo tą Spartoj vai- rėdymu teip, kad ji nereikalautų rinkimą pi
kų lavinirĮio būdas, per ką spartanų palinki- uįgų laikyti už augščiausiį savo jiareigą. A-. 
mai likosijierkeisti teip. kad mažai ant avie- pję dauginimą pinįgų ir’asabiškų turtų rupi- 
to buvo tfllutų. kurių vaikai bu tokiu ^>asi- nasi įr_kitos tautos, bet garbinimas pinįgų 
šventimu butų tarnavę savo tėvynei, teip ją aiškiausiai apsireiškia terp amerikonų ir au
nančiai butų gynę, kaip spartanai. Besisten- glijonų, teipoagi terp žydų. Terp šitų įau
gimai |>er mokyklas pakelti doriškai visus . todėl labiausiai doriškas pakėlimas žmo-. / 
ukėsus bu|vo daromi ir senovės Persijoj, kur: njųt nurodantis ką kitą vertą garbinimo vietoj 
tie besisteigimai teifioagi išdavė gerus vai į pinįgų. neras pritarimo teip ilgai, kol garin
siu*. Patašiai kaip senovės Spartoj, šiądien nimas aukso nebus kokiu nors budu jianai 
lavina vaikus indijonai šiaurinės Amerikos; tintas. Taigi visuose civilizuotuose kraštuo- 
ir jias juos, kur lavinimas palik- doriška* lavinimas pastatytas silpniausiai 
tas Imtiems indijonams, tas išduoda gerus i jr ^ulygos, draugijos pažiūros ir siekiai ne
taisius, o indijonų būdą sugadina nepritai-: 
kyton prie jų budo ir supratimo rengiamos; 
rando arba korporacijų mokyklos, kurios jei-j 
gu įiakelia protiškai indijonų vaikus, tai už
tai sugadina juos doriškai, kadangi mat civi-

knįgelet iunaikiuti., Bet to neį
stengs padaryti. Ot, ir sziędieu 
tunu hin ę pranešti, kad ntujn 
knįgelė, užvardinti: Užmusaima* 
caro Akkundro H išeis netru
kus isz f'ptudo-*, ir viliuos', jog 
kiekvienas skaitytojas bus užga
nėdinta*. Apart to yra jau pa 
rengti* svarbus ir daug stambes
nis veikalas, kui* reikalaus dau 
giaus kaštų. O kad draugai ga 
lėtų žinoti apie atliktę triušę visų 
kuopų, paduodu ežia atlkaitę nuo 
8 biržei o 1902, iki 1 sausio 1903.

(EIGA:
New Bntain, Conn. per M.

Mažeikę: Mėn. mokesties $8 30 
Už knįgas $7.40

Brooklyn, N. Y. per P. Stan-
keviezię: Mėnesinės 

Už knįgas
Waterbury, Conn. per S. 

Kidžiunę: Mėnesinės
Už knįgas

Scrąnton, Pa. per J. G.
Alin*kę: Mėnesinė* 

Už knįga*
Philadelph:a,Pa.:Mėnesinė* $4.30 

Už knįgas $3.50
Minersville, Pa.
Newark, N J. pęr J.

Anderaonę: Mėnesinės - $4 00 
$365

$7.55
$1.80

$8 65 
$535

$2.10
$1.95

Už knįgaa :
Nuo pavienių sąnarių: mė

nesinė* ir už knįgas $7.65 
8d. birž. 1902 m. liko ižde: $66.55

$129.75
ISZEIGOS BUVO: 

..Darbininkų Balsui" $25.00 
Už pereiuutimę knįgų ir

rasztų $2 79
$27.79

Žinodami, kad žmonių ps*:elgi- 
mai priguli nuo mokslo ir pažinties 
savęs, nesiliaukime ir tuose nau
juose metuose darbuoti*,, kaip 
pridera Laisvamaniams,ir viliuosi 
kad kiekviena* Lietuvis, troksz- 
tę* progreso musų tautai, sto* 
prie daibo ir nesigailės nė skati
ko, nė triūso ant labo visuomenės. 
Velydama* Draugams kuogeriau- 
sios laimė* *u pasekme, lieku su 
meile.

Kun. V. Demskū. 
328 Federal st, Philadelphii, Pa.

Nuo Lietu vlszko Knįgyno 
8ilv0rtowne, Anglijoj.
Visos tautos Londone turi savo 

vieszus knįgynus, kur kiekvienas 
gali dykai naudotis i*z knįgų ten 
esanezių. Lietuviams gi to tru
ko. UimanAjtd<<yti tokį knįgy-, 
nę isz pradžios Silvertovrne (Lon
dono priemiestyje), kur yra daug 
lietuvių, — “Lietuvių darbininkų

>

meip. KomitMaa.
Chlesgo: List. Republ. Kimba* 121 

vardo* luraaaavo metini mitinga suba- 
loj, 10d. sausio. * vęl. vakare, aaleje 
M. Ali Jonio. 115* S. I^Avitt si., ant kurto 

bus rinkimas naujo* administracijų* ir 
kiu svarbu* reikalai. Tudel visu* tos 
vardu* lietuvius kviecziaausirinli.

' Komitetas.

Pajieszkoiiinai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 

Milkevicsiausiss Skaudvile* parsp .Ka

kitas teiksis duoti žine ant adreso 
Įsidurtus Rimai kis, 

934 8. Watar 8l„ Philadelphia, Pa-

Pe j tesakau dogas lietuvaite* ant apei- 
vedirno. Au eaiu 33 metu rena*. Ant 
pareikalavimo suteiksiu savo fotografija. 
Adr.: F.J.W. Balth.

(9—1) Boz9, WaJkera Mills.IV 

Pajieszkau eavouvogerio Aleksandro 
Damijonaiczio, iu kaimo Skrynupiu, 
Griazkabudžlo p* ra p., Vladizlavavo pa v., 
Suvalkų gub. Jie pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jurgis Riestu,
501 Illinois avė.. E. 8t. Louis, III. 

<!•—!)•
Pajieszkau savo sunaus, Antano Žiu- 

rio, iukaimo Kunigiszkiu, Marjampolee 
pa v., Suvalkų gutv Ji* pats ar ku 
tu teiksis duoti žine ant adreso: 

Anv Rtueckas, 
1984 W. LakeSl.. Chictgo, 111.

Pajieszkau Kazimiero Dikselio ir Vin
cento Boczkaus, abu Kauno gub., Rasei
nių pav., iu Bartininkų miestelio, 
patys ar ku kitas teiksis duoti žino 
adreso: Jonu Kanevkis,

179 W North avė., Chlcago,Ill.

Paj'eukau savo duktee Karolinos Lie- 
suniutee. Ji pati ar kas kitu teiksis 
duoti žine ant adreeo:

Mrs Liesupiene,
223 S. Green St., Baitimore, Md.

Pajieszkau savo brolio, Stanislovo 
Juozaiczio, isz kaimo Lalpuzzkiu. Klo
vainių parap., Panevėžio pav., Kauno 
gub. Jia pats ar ku kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Kalinas J uozaitis,
318 8. Clark Si., Chicago, 111. 

(1«—D

Pajieszkau savo brolio, Miko Bubnio, 
isz kaimo Macziunu, Prienų parap., Ma
rijampolės pav., Suvalkų gub. Jis pats 
ar kas kitu teiksis duoti žine ant adreeo: 

Jurgis Bubnia, 
Sheboygan, Wis.

Pajieezkau Juozo Barbulio, kurs drau
ge su manimi tarnavo vaiske ant Ku^hs 
laike iazpaniszkoe kares. -Jis pats arkas 
kitu teiksis duoti žine ant adreso: 

Wm. Kiliklevicz,
114 Williams8l., Northampton, Man. 

Pajieszkau Kazimiero ir Jono Stul

ginskiu, isz kaimo Meilūnu, Pakrojaus 
vol., Panevėžio pav., Kauno gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Ign. Montvilas,
1317 8. Howard St., Philadelphia, Pa.

(23—1)

Pajieszkau Kazimiero Stepocaiczio, 
Suvalkų gub., Marijampolei pay.,Gude- 
liu gm , kaimo Pentupiu. Jis pats ar 
kas kitas tėiksls duoti žine ant adreso: 

Jonas Vosylius,
37 Cleremont St., North Woolwlch, 

London, Engianti.

kl-

Jie 
ant

Atidarytu** Naujo* Kale*.
Chicago: Su b* toj Ir n*delioj. 10 ir 11 

Mūšio darau dideli baltu atidarymo ma-

av*. 8a)e yra puikiausiai parengta, ku
rioje iraiim* laikyti visokius balius, mi- 
tingus ir veaeile* Todėl ant esio baliads 
kvteciiu visus atsilankyti ir pamatyti ta, 
o prie ireroe muziko* susirinkę galėsite 
gerai paaiuokti ir paailinkamiuti.

Antanas Bitinas.
1159 8. We*ters avė., Chica<o, III.

GromatoniN popleros, gra
žiausios ant svieto.

Su visokiu falunku graliais kvietkais, 
puikioms peviorsevooems ir skaitymais. 
I popo-ra su koovertu 10c.: ui luina su 
konservais 50c Perkant auksino „foun- 
lain” splunksna ui tl.fn minėtu popieru 
su konvertais tutinas dovanai. Prastu 
popieru visokiu gstunku 30c. tutinas. 4 
tuiiuai su konvertais ui SI .00 ir auksine 
plunksna dovanų. Adresuokite: Oeo 
Baronas. 148—33 rd st., Plltsburff, Pa.

REUMATIZMAS
PBUPLE8 ZVPPLY CO.

I«C*a*lport Av*... CHICAGO, ILL

Ridikiliszkis IszAydymis:
Ha. papušku nuo vrldo. plauk* nulipinto, uūi 
krr/iaaiu Ir viaoklu lt**- M»a duotame rota I- 
eyduoie, au drukuot* a|>ratymu kaip )a» vartoki 
Kutinai reik aprakvti U*,* aymptomua.
Ura Br*odxaCo.Brdwa) A S.8<h at-.Hrvokly*.N.Y

Ir *ed voks, Jviiru ne-

!Niekad n»larMi asai-

išiosi oftvorysvoae K'.ok'ro-Mainietisskas pa 
dus Preke ea prlslaatlma Wt.oo. Adreeeok:

PKOPLES SUPPPY (X).
IM Csaalport Ava., CHICAGO, ILL.

' Augliu badas.
Jeigu szis anglių badas patvers 

ilgiau, tai visokios klutso* žmones 
turės daug nukenteti. Sziltas kū
no uilai^ymas yra tai gyvybes a- 
sensi ja. Kraujas negali regu Ii a- 
riszkai cirkuliuoji jeigu kūnas y- 
ra atszales, per tai visi organai 
adpsta ir tampa netikusiais savo 
veikimui. Trinario Aogelica Bit- 
tera greitai suszildo pilvą ir tuom 
prsszslina negera apetitą, sudru- 
tlna ji ir padaro tikusiu priimti 
maišia,kuris suteikia sziluma mu
su kunui. Sudrutinta pilvo sįste- 
ma pajiegs pasipriešinti viso
kioms silpnybėms, atstumdama 
j-is szaliu. Jeigu norite žinoti gar
dumą ir geruma kareziu pilvo gy 
duoliu, tai pamėginkite Trinario 
Angelica Bitters. Ji tikrai šutai 
so pagadinta pilvą. Ant pardavi
mo visose aptiekose ir pas pati 
fabrikanta, Juozapa Trineri, 799 
8o. Ashland avė., Ch:cago,lll.

metodo* lavinimo, kad ji neu gb,us iri uotų 
vaisius. Terp gyvenančių ant rezervacijų 
indijonų mokyklas rengia misijonieriai, o tie, 
kaip rodo ynums istorija, niekur nepasirodė 
gerais pedagogais. Nieks negali užginti, kad 
misijouieriai |>er savo mokyklas geidžia pa
kelti indijonus, bet ant nelaimės gero noro 
čia neužtenka, reikia a[>art noro ir proto, ti- 
rinėjimo {tekinės pritaikomos metodus, o to 
dvasiškijaj kaip nemėgo seniau, teip jau ne
mėgsta ir dabar. Prie lavinimo budo indijo
nų metodą pasirodo daug geresnė, negu var
tojama mokyklose civilizuotų tautų. Terp 
indijonų. žinoma, nesudemoralizuotų civiliza
cijos, daug daugiau galima užtikti meilės, 
vienybės ir pasišventimo, negu terp civilizuo
tų tautų, kurios, rods, išmokina indijonus 
skaityti ir Tašyti, bet užtai nupuldo juos 
doriškai. įCivilizuotoš krikščioniškos tautos 
necivilizuoja nuožmių, bet juos demoralizuo
ja, nupuldę doriškai. Jeigu, paveikslan, in
di jonai pagal musų supratimą tankiai laužo 
musų doroę prisakymus, tai tas paeina nuo 
to, kad-pas juos doriškas supratimas yra ki
toks negu pas mus. Garsus vokiškas filozofa* 
Leibnitz, matydamas ypatybes šiaurinės Ame
rikos indijontĮ, sako: ,,Atsakantis lavinimo 
būdas galėtų ir* mums suteikti žingeidžias 
yjiatybes kįno ir budo, kokias turi indijonai 
šiaurinės Apierikos,kurie toli mus galėtų pra
lenkti, jeigu turėtų musų pažintį ir mokslą. 
Aš nelaukiu, kad atsirastų koks tikėjimiškas 
zokonas, kurrs-užsimanytų, per atsakantį la
vinimą pakelti žmones ant tokio laipsnio, ant 
kokio stovi Amerikos indijonai. Toki žmo
nės stovėtų daug augščiau už kitus ir bu
tų baisus randams.'* Teip kalbėjo apie indi- 
jonus Leibnitz, • o Amerikoj juos perstata 
mums už Įiašlemėkus ne todėl, kad jie ištikro 
takiais butui bet todėl, kad jų būdas, supra
timas ir visoę ypatybės teip labai skiriasi nuo 
musų ypatybių. Teip mat ant svieto yra, 
kad mes pritariame ir mylime tik į mus pa
našius, o nekenčiame žymiai besiskiriančių. 
Niekšai draugauja su niekšais ir takius tik 
myli, dorus išjuokia ir niekina, doresniejie 
jieško draugystės dorų,'o šalinasi nuo niek
šų; apšviestas mėgsta draugauti su apšvies 
tais, tamsunas gi takių nekenčia ir juos nie
kina. Niekiname mat visada tą, ko mums pa
tiems trūksta.

Paveiksliai indijonų ir senovės spartanų 
aiškiai mumš rodo, kad, peę atsakantį lavini
mo būdą, doriškas išlavinimas tauttj, įkvėpi
mas joms atsakančių įlinkimų, suteikimas 
visokių ypatybių yra galimas: jeigu jau ne 
išsyk, tai iš j&lengvo galima tą padaryti. 
Svarbiausias čia klausymas, kokias ypatybes 
per atsakantį lavinimą tautas privalo savo 
vaikams įkvėpti? Nors musų doriški pajauti
mai ir pagadyti gyvenimo,bet visgi,imant ap
skritai, dar mes ^oriškame nupuolime nenu
žengėme iki Įiiekinimui doresnių sociališkų 
ypatybių, altruizmo (meilės kitų žmonių), 
meilės, brolystės, aukavimo savo arabiškų rei
kalų ant naudos visuomenės, nors pats ir ne- 
visada elgiamėsi teip kaip norėtume, kad ki
ti elgtųsi. Įkvėpti tą yra sunku, kadangi kas
dieninio gyvenimo reikalai yra visai priešin
gi tokiems siekiams: vietoj altruizmo, mato
me visur egoizmą; vietoj meilės ir brolystės, 
nesutikimus; vietoj aukavimo asabiskų geis-

daleidžia pastatyti to ant geresnio pamato, ‘ 
kadangi šios dienos draugijos svarbiausi sie
kiai nieko bendro su dora neturi.

fiziška* lavinimas, ypač Anglijoj ir 
Amerikoj, stovi ant gero paniateh _ Gimnasti- 
Sti',' jucK'nVjTfflae. i nuavimas, darbas i’??— 
gali priderančiai sudrutinti fiziškas pajiegas 
lavinamų, o tvirtame kūne, kaip jau sakėme, 
gyvena sveika, tvirta ir energiška dvasia. Gal 
todėl laikuose, kada lavinimas buvo dvasiški- 
jos rankose, teip buvo draudžiama viskas, ka* 
gali sudrutinti fiziškas pajiegas. kadangi fi
ziškai tvirti ir fiziškai sveiki turi pakaktinai 
energijos pasipriešinti lavintojams, jeigu jie 
stumiu ant netikro kelio, fiziškas lavinimas 
ypač germaniškuose protestoniškuose kraš
tuose ir šiądien stųvi ant gero pamato. Jeigu 
kąi-ia reikia gerinti, tą nurodo daktarai; iš- 
mintinga draugija visada klauso nurodymų 
tų, kurių globoj stiprumas fiziškų <pajiegų ir 
sveikata draugijos. \ -

Su protišku lavinimu ir jo atsakančiu 
taisymu teiposgi nėta didelių kliūčių, kadan
gi ir šios dienos mokyklos jug stengiasi jas 
lankantiems suteikti reikalingas žinias, nors 
to neatsiekia ne dėlto. kad-4ą laikyti/ už 
daigtą nereikalingą, bet kad prie dsbartinio 
lavinimo budo tas nesiduoda išpildyti, moky
klos mokina lavinamus vaikus ir jiems nerei
kalingų mokslų, todėl neįstengia išmokinti 
visko reikalingo.' Bet ir su tuom šiądien kur >, 
kas geriau, negu buvo porą šimtų metų atgal, , , 
kada mokinami daug laiko turėjo žudyti ant; 
visai nereikalingų užsiėmimų: šiądien juk \ 
mokintiniai pradinių mokyklų daugiau aptu
ri žinių ir tai naudingų, negu du šimtmečiai 
atgal apturėdavo gimnazijoj. Be abejonės 
ateitėj visos tautos pasistengs visiems suteik
ti pakaktiną išlavinimą, nepaisant antafcengi- 
mo pryšakin mokslų ir atsiradimo naujų; iš
mintingi pedagogai mokės iš visų mokslų iš
traukti tą, kas visiems yra reikalingu, o atmes . 
viską nereikalingą. Ant tokio išlavinimone- 
reiks nė laiko daugiau, kadangi bus išmestos 
senos, netikusios mokinimo metodos. Mokin
tojas lavįs protą, o nė atmintį. Prie mokini
mo kalbų nealsįs proto sausoms gfamatiškoms 
teorijoms, ką antai Maskolijoj darė iki pa
baigai 19 šimtmečio, kadangi kalbą galima ir , 
be to išmokti besimokinaiit iš mažens kalbėti, * 
rašyti ir skaityti; gramatiką išmoks tąsyk, 
kada kalbą gerai supras. Neturinčios prak
tiško pritaikymo lotyniška irgrekiška kalbos 
be abejonės išnyks iš mokyklų. Ateitėj iš
mintingi Įiedagogai nealsįs proto vaikų kas 
dieną mokindami po kelis mokslus, kaip da
ro dabar, per ką paskui ir suaugę teip lavinti 
neįstengia ilgai protauti apie vieną daigtą, 
bet mokįs vieno tik mokslo per visą dienos 
laiką, ar per tūlą, jų skaitlių, kol viso kurso s 
neperima vaikų protas.

Žinoma, kad reformų mokyklų ne 
galima pervaryti ant syk, pastatyti pilnai- 
naują lavinimo metodą, bet tą galima nuveik
ti iš palengvo, viską gerai apmilyjus, matant i 
pasekmes naujos metodos, taisant tą, kas pa
sirodė neatsakančiu. Reikia Čia vien pridur
ti, kad lavinimo būdas, mokyklos, kad išduo- 
tų kuo geriausius vaisius, negali būt centrali
zuotos, kaip tai dabar yra antai Maskolijoj; 
mokyklos turi būt laisvos, neprigulmingos 
nuo centrališkų valdžių. Didelės, centralizuo
tos viešĮmtystės, dėl savo nerangumo, vis ap
švietime stovės žemiau už decentralizuotas, 
turinčias beveik neprigulmingus, galinčius 
rengti tą, kas jiems patinka, valščius, depar
tamentus arba valstijų ryšius, kadangi toki

(Pabaiga bus.) —

AmeHkoj.uk


Aukos ant Kankintinlu.
Ant Jurkevicžia, .Torriugton.Con,.. .25
Vincas Zuvel4 ”...........25
Mot. Jurkevicžia ".........25
Juos. Žemaitaitis
Julius M stonaitis ”...........10
Juozas Zorskia ”...........10
Agota Zorzkiane ”...........10
Ona Zubrickiane ” ”........... 10
Jok. Radzeviczius ” ”_____ 10
M. Radzevicziene ”........... 10
P. Malinauskas ...........25
J. M. Zubrickaa ”...........25
Tarnas Vasiliauskas i ” ”...........50
Ant Stonkus ”.........50

Jurgi a Tumoaa, 
Pairas Pu kaa

. Vincas Pukaa 
Ant AvimIIb 
Harb Aviniene 
J ui. Kazimierzkis 
Mare Kasimterskiena

Viso..................33.05
Rasi unti mo Y asz tai... .5 

Gauta.......,33.00

Foxcroft, Me .... .25 
..25 
..75 
..25 
• -25. 
. 25 
. 25 
..25 
i.25 
.25 
..25 
..25 

...35 
; 25 
..25 
..10 
...5

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abroseliu, gražiu su p*- 

ineziavonems gromatoms Poptera, dra- 
kuojamu MassinukiuT Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokiaslietuvisskas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant sviete yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in kraįu! 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuves redakci
ja greicaiausiai suvaikszcąioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolekuvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
ui algas. Ta viską atlieka ui labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk tede
damas ui 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLSZKW8KI

924 33-rd 81. Chic«groslll.
Sub Sta. 60.

BaudSiara Ltetuvojs. Parusi Sinusu*. Itileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos Istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip at*ilte|» aut Iteto- 
viu, kaip ligai teu tvėrS kada ir kaip tapo įm-

Blclo<l> arba aloktbu apie Gyvu* Daiktu*

oago, IU. ia01. Puslapiu 14T.Moklina kokia badu 
radoaa gyvi autvarimal ant muau teman, kaip 
ji* vyttori pradari nuo muku vabalėliu Pu 
datjo Iki paukaae*ia4vierlu ir patlai Žmogaus. 
ba pareUuiato......................  4Oo.

Ovynlai Vagiu. Parasze kun. Drmt**kl*. l.J 
tekio Suatv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoj*. 
Su autoriau* paveik ilu ir pawlk,te)iu Loakoo- 
nogrupo*. Knygrii patiekta reikalui pakėli
mo moteriukė*. Ji *urod<> prt*ča*tl* detel 
karių moteriuke tapo čeateea* uč vyrtezkl ir 
paduoda rodykle* ant j- ““— •*'*-'

CJyv*nljno Vaizdeliai iu»l

kai; — P*pareito giedi
— SignalasKeleivis.

GHografi> arba Šerne* apratsymas. Pagal Get- 
kw, NaikoVskl ir kitu* sutaiee Saseaas. Yra 
*uU naudingiausia te-, rišu su 1 y r* z tol tesėju
sia lietu vi saka kayga. AisNtlai ir sapraa- 
tomai apraaso vtea masu name, jos pavidale.

Atsisveikint 
-Oatvto vat

klūk joj* yru augliu. kMIm, i<Ik, dru* 
ko« Ir kita zcrybla; kfek *aria, aiaru. upla.

LIETUVA

Jonas: kur begi Ballrlau, palauki 
Baltrus: nėra laiko, begu in paeitą 

^pasiųsti pinįgus dtl Damijonaitis Oo. 
\sad prisiųstų laikrodėlį ir armoniką. 
Jonas: palauk tai Ir Ms alsiu drauge, 
svkiu tegul prisius ir man Žiedą. 
Tai kaip mergužėlės pamatys, tai ir 
aszju nė atsiginti nobegalesiu. 
Pm mus galite gauti didžiausiame'
* ‘ ‘ Ir Sidabriniu daiktu; isz-paaiskvrime visokiu Auksiniu ir Sidabrinių daiktų; isz- 

liuncziame į viskis Amerikos miestus Ir miestelius; armo-

tj .

■yj- c.

is, akripCas, ^anklias, drakuojamas naszinukea Ir 1.1. 
Kiekvienam prisiusi me dykai mus nauja katei togą su 
į puslapiais kas prisius savo adresą ir 5 oentlną marke dėl paėsto kasstu 

DAMIJONAITIS A CO., tni S Maistas st. ČHICAOO, ILL?
DegH 8 ą®f“Kl«l<vlrn** plrksjas gauas g r sči* dovaas

RRSRW

Linksma bus tavo namuose,
Jeigu BMlplrkil viena H nuaa lloaz M rate

Barbora Micziene ** taį ”, 
‘ Jonas Tutnou \ - ”.
y Morta ’Himosiene **.

Andrius Puidokas

Juos. Klembovskis, Scrantan, Pa 
Jonas Kviedtš ”
Juozas Sabonailis ” ”.
Kas. Pronckus ”

v Paulina Jekszlute ” ”.
Povilas Mockus ”
Sim. Dirginerius ”
Ant. Butkus . • ” ”.
Petras Mockus ”

10 
25 

Sykiu......... .31.75
Scrantono lietuviai iss szios su

mos skiria “Ausiros Dr-tei“..................50
Lieka...........31.25f

Konst. Pasxakarnis,Lawrence, Mass. ..50
L. Gavlia Raltimore, Md......................25
J. Kailius ” ’*....................... ,,50
J. Andrews, Rock Springs, Wyo...........50
V. Orint, Auburn, UI.............. ................50
A. VU trakia, Shelton. Ct.......................50
Liet, Ucesu Dr-ce,So. Boston,Mass. .2.06 
Paul Pikulis, Bomestead, Pa.......... 1.00

Surinkta per T. Kliaaba. *
P. Valantinas, Philadelphia, Pa......25 
Jonas Sielius ” ”,...........25
Jul. Daunoras ” ”...,..25
Ona Daunoriene ” ”............ 10
M. Maczioliene , ” ”........... 10
T. Kliauba ” ”............ 25
Jos. Daunoras ” ”.......... 15
Jnr. Tamkeviczia. ” ”............ 25
PetrasVaitiekaiti# ” ’’............ 25
Jos. Laurinaitis ” ”..:.. >50-

Priaiustos Dro Szliupo. 
A. Linauskas 
Socialistu Kuopa 
Sebast. Monkus ■ 
Fr Jodis 
Leon Goslia 
Jurgis Norkus 
Apoh Danielaviczia 
Ant. Raibužis 
Liudv. Tulczaitia 
Nikol. Butvilas 
Jon. Vasiliauckas 
Vlad. Malkeviczia 
Juos. Gosztautas 
Angust. Bklczaitia 
Viklor. Zaksas 
Bron. BotMETarskia 
•rfost. Stulpinas 

Pranas Gustis - 
Ign. Darbutas 
Ant. Vaicrekauokas

.1.00 

.5.00 

...50 

...25 

...25’ 

...10 

...15 

...10 

...10 

....5 

...10 

...10 

...10 

...10 

...10 
^2Q. 
...JO 
...JO 
...JO 
5. JO

Sykiu..........324.51
Buvo.............94.*5
Viso...........3119.46

Pasiusta J. Lizdeikai i n Silverton
Anglija. .13.60 

Lieka........3105.86

- Aukoe Visztaliui.
Vincas Pūkas, Foxcrofl, Me ............. ..25
J. Kailius, Baltlmore, Md.......... . ......... 25-
A. Vii t rakis, Shelton. Conn.................... 25
Socialistu Kuopa, Philadelphia,Pa.. .1.00 

Buvo...........4.55
Sykiu.... 36.30

“AUSZROS Dr-tes” fondas.
A. V ii trakia, Shelton, Conn...................50
Scrantono lietuviai.......... . ......................50
KonsL PaszakArnis, Lawrence, Maas. .50 
L. Gavlis, Balti m ore, Md.........................25
J. Kailius, ” ” .......................25
John Andreirs, Rock 8piings,Wyo... .50 
'V. Orint, Auburn, III.............................. 50
Liet. Ukesu Dr-te. 8. Boston.Mass. .2.07 
Vincas Pūkas, Fozcroft, Me..............1.00
A. Matus, Fort Leavenvorth,Kans... .50 
Socialistu Kuona, Philadelphia, Pa. .5 00 

Buvo ....132 75 
Sykiu... .144.32

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY, PA

8. Dominaitis, ? 1436'adams.8t.

So. BOSTON. MASS.
Nikod. Gendrolis, 257 4-th 8t.

WORCE3TER, MASS.
K. W. Blaiaitis, 18Upionave.

NKW YORK. N. Y.
Jonas Nujokas, 334 E. 55-th st.

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

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand st.
K. Bale liūnas 310 Bedford avė.

ELIZABETH, N. J.
Jurg s Orinj.kaitis, 75 Wall st.

8HENANDOAH. PA. 
Andrius MlCais, 133 S. Main at.

PITTSTON, PA.
A lėk Lakavicsia,

WATERBURY, OONN.
Jonas Tareila, 677 Ri verside at. ' i

WE8TVILLE, ILL. ,
V. 8. Kreivėnas,

f E. ST LOVIS, ILL.
J. J. Raiokas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Moleiaa, 398 Elm st.

BALTIMORE. MD.
L. Gawha 2018 N. Washington st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1134 S. Front St.

“Ldctuvort“ Mclisnlautl agentai.
Jurgis Kazakeviczia,
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAli pas juos uisiraszyti “Lietuvą“ 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n*gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
ui tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Liktuvoe Iszlkistutk.

ton, karalystes, kaulgalkaatystea, r*apaM>. 
got ir lt Kiek kurtoje tomejv yra gyvento
ja: koki ju tik«jimal, kalbos, papročiai, uk- 
aieniimal. pramonei, ittdirbiai Ir lietos, ko
ki miestai, aa klek gyventoju, fabriku, pr* 
■soaia; kar koki orui: »aateilal ar karez- 
a’iai. liatua ar gitdrot. kvr koks ilgia disaoa 
tr MCttae; kur visada yra lygi d mes Ir aak- 
l*a kur saule per keletą dienu asnustlsidAls

m yl>ė*. naag Ii am bol vsart vaacoasL 
Kiekviena* gali aat jo grajytl mokslo umt! 
kla. Ir mačas vaikas mokia aat *•» grajytl Pir
kęs jį austojv> >i ičgirde* jo baisa. Jis graly ja 
aa virt 100 visokiu rueliodiju. ka paru*iy»llč 
drauge gauto dairiu ,urak>. JUgatf buri var
tojamas bačayėlojv, Ičkaloae. gk-sraluinku 
draugystėse Ir vieur prie dalau U Aokta, Nuo 
vleao baliaus galima surinkti visu* jo k*č 
tu* paraamdčluv jį vieton baliau* muslkra. Ji* 
grajija visu* **nu* Himnu*, martu*. vairiu*, 
polka*, kadriliu*, operų meliodija* u> vėliau
sia* daina*. Uah grajytl nuolat*! ta pačia me

109 Even st.

.15c.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1796 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rautai ir darbai, 
raitze A. J. Daubaras........

Atminimai už molinos duois. Apsa
kymas iu tikru atsilikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijoe atsibūva.. ........... -5c.

Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas Grs-

kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasatevo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno...................................10c.

Dede atvažiavo. Komedija viename ak
te. Draugystes užsi i manosios teatru 
loezimu tegul nusiperka szia knygele, 
o galee duoti nauja ir pilna juoku te
atre, kuris užganėdins gerausia publi 
ka^Yra tai graži komedija ir reika
laut tiktai 6 ypatų joe perstaty
mui ..............  20c

Grabnycziu žvklce. Graži pasaka..5c. 
Judoezius. Apraazymas kaip tūli lie

tuviai laike lenkme- <io maiszto, 
1863m. buvo ssnipukais irjmaskoliams 
iszdavinejo savo broliui ant susaau- 
dymo kitusisztYemimoSibėrfjon...5c. 

Kas isz ko gyvena, iszieido L. 8. D. P.
Parašu Diksztein. Knygele gvilde
nanti okrbininku reikalus.'........... 10c.

Kur musu iszganymas? Knygele isto- 
riszkai-palitiszka — dideles vertes. Joe 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkos

rooto, aakalaaaia litaroml* alapauttl para- 
■sal aat aakArut ir irooo Preke ..*0 AO 

latortja Chloagos Ltetavlu, ju paaaplju teks.
Kraeckluno prova ta laikrasaosi* "Ltotara"

« didele formato, aUikaua drako. Fokegrtfljaa

“Lkslsvos“ Užleistojo, rsdaktortoss Ir paveik
slai Chicagos S.Jsrgto UetuvUakos bačayoaios. 
Fopierue apdarais .........................  >8 OO

Audimo kletoia apdarais; sakalai*** 
tąsiais...............................  ...38 60

Saern**, Chicago IU. Umt m. Puslapiu 7X 
8* paralkslelel* ........................................... 8Oo.

nka, koki ciia

kar«wo ir lokiuos - nviuoo.; ktek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuru gero padai* šitai 
čemel O ant pat valo ta,p eaai Koaslituclla 
Sevteaytu Kalstiju. kurt yra reikallagias.i* 
dalyku prrskaitvtl ktektrtouam -

idaat

3! Hf*
čCrealu 8kerdyneApre.ro *■■ baisu stalUklma 

kada IMIS m. maskoliai atpuola aatbečav- 
cstos miestelyj* Krečia, m Mae, išaudė ir pjo- 
«* nekeltu, satoai*. i*sgrtowe altorius ir ač- 
peosk ijo bačsyesto. AlesklMSiai aprėeto 
to misa atsitikima............................... 16c

Ldetavtoikaa Lamaatortus aa "oatciau kato- 
kiamaia D mlalraniuru . ................... Ifto

as trano miestu ebroatlla tariau * pasta

i. Su » paveikalalla.. ISO
ptoi.........-..................................................... Hflc

K*ip Maskolių pers* k loja Lietuva Pagal Lop- 
pra**ion rasa* va LuthaaaU aupiaeaa kaa. v. 

beatbėki*................................................ lOv
K»'p geriausiai laidoti numirėli" Piesaisy* Dtv 

U Waklam. Iss aastoteo Ui<ald» kaa V. 
DvmbaAia.....................................   Š6c

Lsroaal ir Lietuviai aso I8SR iki IODk. Parašas 
pagal įsa k Įsakas istorikas lenakalaU. įša
lėtai* ••Tarpuos Mylėtoju Dramrya***'*.— Yra 
tai aprasrt'ma* Lietuvos aa Lenkija ausivie- 
ayjtaao ir jo pasekmes. Ca*a atšakiai yra ap
rausyta lenku politika kaip Jie pasu-lf su 
dotavo* kuaicaiksansiais: Kerštausiu. Vy
ne te ir kitais. Isc salos kaycvlse akaltyto- 

jrs atsakini lepras, ar Įsaku prtetoiyste yra 
mums naudinga ar Madingu.. .... 16<-

1><Wi* pAI^&rWUoCTrXiTJu>To5^ER^r 
Iki ji* nuteka p> valdai* -virau Per**** Me
lavo* Mytstaja*. Ka.-ga taries aaalaplaa 
ir 4 didele* mase*. faiedaaa»l»i vieta* kar 
reaoeeje gyveno beiuviupratevtel Apraeae 
'tetavla padėjimą dar M» mala prie** Krt*- 
*M gimimų.......................................5Oc

tflindaugi* Lieta TOS Karalių* Istonesks* pa- 
veikalas prakišo** aktaoee Laaklaikai pn- 
rassr J a Ii va Siovackl. Imiaviaakai varta 
Vienas Kapsas <liras Kudirkai Knyrel*

' paskirta ypaiinsei teatro oiy Jojama.. Wrt<> 
N’sujauais LUtetrinkas Sapsla'yka*. su H ak tas 

ir auredit. Us daugel saratimlauttsiku sapai- 
Sls ir surėdytas pagal tikra PvrSisskai 

iptlskka eapaiayka.—aaSIO atšakia eter
iu,— su aprastymu piaaetu ir paalapczla

kokias *eaowes čtu.ne* wsru>)o IMpejlteul 
ateitas —Oeriaaeei įsagu Mo visokias

Rankvedis gmmat^ rntrrmol. Pamo 
knvgelA kaip rantyti grvanata* viaokii 
kaluoae į vltokt^ Inom^ 4moa|s: į.

«.T<

jaoalkatozių | merzina. ir merginų | jausi 
kairi iu* reikale susipaitnlan. ir apslve- 
dtmo.......................  Ilk

K^btnvona* Krailna. mnralitika Ir tingadi apy
taka, paaavesU jaunumeuei..... .........   uoc

ta utmoliSal k adajl atvri. Agentai ant ju da 
rtididrhu* pinigu*. Prialaak Sb, o ganai kai*.

STAIDARD IFG. CO., 29 Beeinu St, P. 0. Box 1179, lev Tori. Dept. 9.

FOTOGRAFIJOS
Mano fotografiuka galerija Intaisyta su naujausiais issradimo apara

tais, kasztuojancziais 3700. Visokias fotografijų kaip pavieniu ypatų teip 
Ir g rupu padarau kuotikriauaiai ir gražiausiai ir visa savo damba ovamam- 
tuoju, o jeigu kam nors mano darbu nesidat^lu, tai p’nigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo .vėsėtu fotografijų turiu gražiausiu dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikiu dovanu jauniem |iem ir kitiem Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. Rashin^kaN, lietuviNzkaN fotografas 
3213 So. lor^a St, Cbici^o III. 1 blotis no lletiiisikos buiycz'tt.

Mauo aptiektoje randasi GKR1AUNI UbTTLVISZKJ DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir uisiaeuejustss ligas

P RAS KAZIMJSRAS BUTKSVJCZJA

D. GIACZO,
4556 8. Ashland Ava. tarp 45 ir <6-los ui. Chicago, III.

VYRAI AK ZISOTE?
Kad aaz atidariau nauja lieluviazka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi viaoki gardžiausi gerymal, 
geriausi cik*v*>. szalcziaualsAlr skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
SAvieaisusia ir didžiausia Lietuviuką Bu
le dėl milingu, venehju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Ir geriausia užkandi 
ant viso Bndgepurto Atvažiavo laz kilu 
miestu, gali pas mane .gauti goriausia

Pelnas Mslakis, , 
382r<aburu Avė. CHICAGO.

DR. B. M. RO88
Ki.KTKMoSr.OKST

rku litfu

tikra

į.,.’ ,r- 
KODA

ANKER" (Inkarinis'
PAIN EKPELLER.
(tenutizMO,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudsjimo Ir tt.

tr vImA/b HhcoMKAtiata 
BAsudg/lana.

F.PRradchulis
AttorneyudCounseloritLiv. |

Ckuaber of Conunerce Bldj. Rooni 709.1 
8. K. Corteer LaSalle A Washington sis. i 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.

Wlenintelis lietuwys advokatas, bai^ft 
mokslą luritprudenci|osczion Amerikoj. ' 
Weda proaras kaip c i vii įsakas teip ir I 
krtmioeliszkas visuose suduota.
Ketu 1ON W 1 Hth Cor, Union Bt.

Telephone Cana) 484.

Nereikia mokėt tiel dolerio kol 9gzgy«L

State Medical Dispensary
66 E. Vati Buren Street,

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Džsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų. >- t

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigi ką galima apgailestauti tai tą. 

kurt vąikMioja diena po dienai žino
dami esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad joapaėjimai 
pasakoja jam gėdingą istorija jo gne- 
kų. į

Mes m» tome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė taekėti apie symptomas Ir jų 
priežastis. Jus Jau t i bot. Mes esame 
jau gali kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, 8nsJ. bet kada dasieksl galą.

-------------- --------------------------------- Y .• 
■ i 1 lyk. Tavo gromatos bus užlaikytos nerviiko, urinarilko ar lytliko silpnu- < 

paslaptyje, ir apart mus daktarų nie- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
ku kitu nežinos kad raiel ir ką raAei. atsitikime esi lygus pareikslavims? < 
Rąžyk be baimės, apsakyk visą telsy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
bę apie savę, apie uvo būdą, o me* rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
pasakysimo ką turi daryti. Mes netik galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip- 

---------1—....— Bnįov Ar erzinimai klapetina, nega- 
lingum&s kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančią pūslę? Ar turi tankų norą 
šlapintiesi! Ar pradėjimas Ir beigi- 

■ mas ilapinimosi eina su dideliu sun- 
Specijaiiškas prakalbsimas į tumu? Jeigu teip, tai ateik perfoe- 

pus-amžinius vyrus. ^Tuliku teudTde^'rLeib^* m« 
•------------------- • . me suteikti tau aioe.ę pageioą. Mes

Ar pats esi apkrautas nereikalin- ’ turėjome daug praktikos gydyme 
gaiš apsunkinimais? Ar užgavo tavę zpecijaliikal vyriikų ligų ir jeigu pa- 
k valiu mai, persi žagi rosi, išdykumai gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
Ąt apiineižimai? Ar jauti nuolatei sugražinsime tau sveikatą, 
didinant lesi negalėjimą, kuris* yra i .

j klapatyjantis, neparankus, kankinan-

kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
d»r padėsime tau jas užmirkti.

Li|es pilnai ilflydytei tuejain ii mislies

Tu eki dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, Dykstančio* laimės, ir žiūrite 
ant-tąsiuos ateities, neturinčios vy
riškos įdirbės, neturinčios paguodonės 
nė meiles nuo moterų. Jeigu pakišu-1 .
sysl pvh-rgėjimo ir geros rodos ir Us? Ar pusMprte mažiausio susi judi- 
luojaustjieškosi atsakaučio gydymo, nimo duoda norą nusišlapinimd. tol ' 
tai dar tuksiančiai rausiu palaimini- BU •unkuwuT Ar turi limpančius ir mų gali tau gryžti, ^saulės švies, vėl1 t*lx^n“* P»™lk*le siūlų nubėgimus? 

giedrei |au šviesti, nors dabar esi po A'Ml užpitainantis ar ne - ^^'išrvdvti Musu r,rak
tomam derina.u .Ibiams* tinkantis staitikimuobe? Ar visados 10 “ums sekasi isgydyU. M ūsų prak-
temsiu debesiu giamas. ljka |r yr*

^tm 4 p jog svietas m aps ja vjaadoe g^jįp^uktie ant pareikala-

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėi-

lika ir observacija yra dideM ir pa
mokinanti. Mes turime platų iilyri-Atminkit jog avietes mažai apstoja

.1". —Oi. . . . . . . yp.. 7,'"““^'.,:^^ I -i‘-t >' .rto-n...
te*. Laimė ir moterių paguodonė yra --------------------------- ‘-*™1--------- —•
lik dėl Uirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų įvyru, per kurių nervas ma- 
iiausiasjdaailytėjimas perbėga su e- , 
nergija ir gyvu jausmu. . J ieškok vis
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir Aaudokis iš kiokvieuoa links
mumo progos.

greitas, galintis ir atsakantis kaip vy- "e suVeike munM P^ktrtk» »‘r4ų ant 

rai tokiu amžiaus t 
ne. tai pas i rodą vyk su mumis;___
esame specijalistai vyri&kų ligų, mes 
iigydome tokias ligas, kokias kiti tik

< ‘mėgina praktiką daryti.

Jei reikalauji pageltos, me* esame
ant to Uant gelbėti. Didehs ir ilgas SpOCIjtllŠkSS prSklIbėjimKS 
tyrinėji n aa > i mok Ino mus pažinti 
imoetų * ligas Ir ja» gydyti. M«* 
norėtume su Tamista asabiikai paai- 
iaekėli, .bet jeigu negali ateiti, tai ra-

turėtų būti ? Jeigu . I*’ir 71*^4 vy^ l‘^i- 
yk su mumis; mes t rokite me sueit ar susiraiyti

su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nervi&ki, 
nupuolę dvui&kai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia u Žalienėju
siu ligas, persidirbimą, rūpesčius ii- 
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgamų, 
genilo-urinariikų erzinimu, negero 
lUavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnulyUšku kūno

į apysenius vyrus.
. Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stiprume? Ar esi liuosas nuo dalis, nėli nkančiaa apsivnd i anai.

R Adlį Dvtfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
llimu llvUa L'JAflL nckasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai-i 

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

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

tajfe Medical Dispensary
; ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUBEN ui
Ineiitnas per E. Van Buren Street.

gar>* inkryčiaaa. re
Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guru! oliuotus 

artine tos

PIGIAI ant pardavimo gera Buczer- 
• ne ir Groeerne vištoje lietuviu apgyven

toje. Savininkas turi važiuoti in kraju. 
Atsiszaukite:

Jos. Urbonas, 
8800Houston avė., 8o. Chicago, 111.

Pigiai ant pardavimo geras graboriaus 
biznis su arkliais, karietomis ir visomis 
prietaisomis.

Frank Haiduk,
8756 Exchauge avė., So. Chicago, III.

(23—1) Telefonas 1252 S. Chicago.

Pigiai ant pardavimo geras galiūnas. 
Priežastis pardavimo liga.

John Stoechull,
444 S. Ganai st„ Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo pirmos kliaso 
Buczevce ir Groeerne su visomis prieisi 
jomis; ant gero trakto, geras ir senas biz
nis.

A. Linauaka*, 
1317 S. 4-th st., Philadelphia, Pa.

(30-1)

Reikalauja 500 mainieriu, teberia, 
teipgi prie farmu ir giriu darbo, mecha
niku.^pfesijonalistu, in miestus ir kai
mus ^rFeipgi reikalingi pirkėjai namu 
ir farmu ant Pietinio Pacifiko pakran- 
cziu lygiai in vgkurinius ir sziaurinius 
Šlaitus. Ten pilna darbo, namai ir fer
mos pigios. Auksine laime kiekvienam 

» kurs nor pagerinti savo būvi. Asz turiu 
pigias szifkorcziu ir geležinkelio prekes, 
kiekvienas norintis kur nors keliauti at
siszaukite pas mane arba raszykite inde- 
dami ui 2c. markia ant atsakymo.

J. Lucas, lietuviszkas agentas, 
118 5th Avė. Ruimas 1. * Chicago, III.

Reikalauja vyru arba merginu prie 
iszkarpymo skylueziu skuroee.

Joeeph Krogulski, 
114 Barber St., Chicago, III.

kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; 8te- 
tistiszki bruožai kiek kaa turi ’ žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1............. 25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para- 
sze 8. M. įsileido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parody
tos visos dalys žmagaus kūno kaip Jos 
sutvertos, kaip J u nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raižymas t ui u ligų. 
Knygele yra geros moksliszkoe ver
tes.............................. .....r.............30c

Kaip apaireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir pąveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos ' visas 
turi gyvybe i r savo sveikme....,.15c. 

Nebe pi r m aa. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo................................. ,5c.

“Ne Gedai” arba baisus sapnas,.. . .be. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo.... *................. Ibc.
Palangos Juze, (ketvirta laida).......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas........................ *.5c.
Szunadvekatis. ...................................    15c.
Szvente:l-mosd. Gegužes menuo, 1902

m. Iszieido Lietuviszkoji Soči ai-De
mokratu PaWja. Apraszymss nuo 
ko prasidėjo szventimu pirmos gegu
žes menuo dienos ir kaip ji buvoszven 
ežiams darbininku 1902 metuose.. ..5c 

Tekinimo amatas. Kas nori iszs i mo
kinti tekorystes amato tegul nusiper
ka sai a knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszalszkintus rasztn ir pa
veikslais ...........................................15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraižyta M.
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų..............AOc.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau
dos. Preke.............................  31.50
Gražiais drūtais apdarais........... 32-00

MIKTtLVOS REDAKCIJOJ DAR YRA GAUNA- 
LotflR SKKANCZIOS KNYGOS:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis..................‘.............  10c.
Valszes Kristaus pas popiežių............ 5c.
Vienakis......................................................5c.
Bestiality of Russian Czardom.......... 5c.
Auszra 1884 mttor.................... 31.00.
Auszra 1885 metu............ .....31.00.
Kalendorius 1893 metu........ '............ 15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos....5c. 
Žirgas ir Vaikas.....................................30c.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszka į “Lietu 

vos“ redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dreoa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki "Money -Orderi", 
tai nelaikykie jį pa save, bot prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio“ redakcija 
negali pinigu isz paežio gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažais balta koreziukia, o 
didesneja, molyną prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį" siuskie prastoje groma- 
tojo, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianeziaa vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis* 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuosas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus ^nebus pri
imtos.

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

ko tvirtoje paąjaptvja. Utf lai lietuviai, karia 
Ūktai relkatanls daktartazkoa naaalboa. lagal

D-ras A. M. Bacevicze,
- Parai kels įsa Chicagos 

in Bcranlon, Pa. po ur, N

421 Peni iTe., Serutoa, Pl

IRCZYSTA VEIDĄ

š/fa*>a«

PLAUKAIS^ 
gyduole., panaikins pleiskana* (biuzgapasl. *u- 
kuky* slinkimą, satvirtins ju suknia ir vieton 
Čespšsoluslu ataoglas naujus, dailiu*, tankius. 
ssinksstM Ir gluodalus plauku*. AMaugoa auo 
araplikiaio ir pračllimo. At*iu»k Si.00 o gausi 
Tranką musu garsingos gyduoles aat lai mėginimo. 
ANIMATOR. DUS Auburn Av, Chtoagų, UI

ir

ma ir valksaetloji 
ma kraujo, pautell 
•a vidurta. bjauriu*

aatvlrtiiaa nmilpnejtnia* nen »« VfTtiiKPtt aanlal MtMaaa»k ’

taa, K u karde h. 
Kepure* ir dėl

ns taūttsikoms ir budri 
augystemų isrdirba:-1 
A tnerikotiiezkas 
Szarpm*. Juos- 

rdatk. Zeakleliua,1 
r dėl Marstalkm

, n y tiaras 
'lieka art

uvo prigimtoje kalboje gali ausaaeketi ir gaati 
vIm rodą. >

Lletevtal. aoriatiefM vesti pagelha per gro- 
matos. iss kits miesto tegųj>pllaalaprasao savo

Silpni ir seruatl ryral
mat ..Elactrteika Gefttnleaa." Y r* toj geriant* 
ir piginai* gydykla, ta kuria galima gydyu* ae 
pertraukiaat darbo, dtoaa ir aakli. Jeigu terg.

nmlport A.v. Č?bietMC<>, III.

▼leou čndčiu M>ton> tnxv> kaip naujai cnau*i. 
MII* Elektrna|aa»'a teartoje*! ant gryno kuao ir 
tnri stetmkilnAi gydančia galybe virai minėt* 

i - kentejlmd. Elektriką dalar vartoja rar*i*n*i <lak- 
į, tarai. ae» karMktrika padaro l»i to gvduole* n*. 
i insiengia. Drlfremnio paaiaikintmo ir rodo* l»- 

asyk, h><W«nA* marke, ant Šito adreso:
.lohnfe Mu|*i>lg Iloųse,

MIS S M o r»č n St.. ’ Chieago. Ut

D-rasjA.L. Graiczonas,
167 W. IM-thSL, Chicago, UI.

Gydo visoAas ligas be skirtumo: vyra, 
moterų ir vilku. Reikale kreipkite! ant 
augszcziaus padėto adreso,

iszdir* 
Kapas, Arnotą*, lislmsti- 
Albas. Stula* iro.sustjsž- 

Vmoki darba at- 
in laiką- * 

Norėdamos guodotinos Dr-tes,
Kunigai, kad J asu

darbas butu prideranetiai atliktas ir tucųn susrelpti savo tautėtę, paveskite ji tikrai 
lietu vaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ a C0.
115 W. DiVision 8t-, - ' Chicago, Iii.
 L -----------------

Deimanto Elektrikos Kryžius.
Ji> teipgi vadinama* Vol

to Kryžiumi. i*ra»ta» Au*trt>>

l-ntncutijoy. Mtsndinavijote 
Ir kitose Kumpo, viečpstyste- 
*s kaipo vaista* nuo reumatu- 
mo ir kitokių ligų.

Deimanto elėktriėka, krv- 
Sius gydo: reumatizmą, aru

Pried afaiksbianaa tr po ufat- 
ksbininrai syKl aut dieoo* reikta 
kryčių įmerkti { vasaroSiltį srt* 
ant [»-n«s miuutų. Vaikų krykiąs 
reikia merkti į ailpacaių actu.

Prekė *to krveiaiM Sl-OU Sioo- 
tisto kabu* bu» teaytoee Valatljots

rŽlgUa k rytinu* skaudėjime. 
—————— vidurių skaudėjimus, silpnu- 

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 8. Halsted 8L

nerriikni

Gvarantuojaiue kad ii* kryčiui yrs 
I geresniu vaistu uč eiektrdka airi 
ta. kur* nuo I» -S0*vkių vrabraa- 
ge*ni>. Gere»m<. vaisto uč Ii kry-

DOVANOS.
Kaa pas mane užsiraszys “Lietuva” ir 

užsimokės viso meto prenumerata gaus 
puiku kalendorių arba kitokia kalendo
riaus vertes knygele dovanu.

L. Gavlis, “Lietuvos’’ agentas. 
3018 N. Washington St., Baltlmore.Md.

Knygos sawos spaudos.
A-kyvri A psireiszkimal Sviete, ant kuris čmo 

nes nuolatos čtan, bet ju serai neeupraata; 
su 7 sbroseliais. Naudingiau** knygele ant 
*w>eto- dssičinojimui iii ko darosi čal 
bei. griauamai, lietu* ir miegas; kas yra 
debesiai ir aut ko jie laikosi............. 3Oc

Aritmetika. Kalės iszs'mokinimuirokundu.
Preke..................................................  86c

HYGIENA- Dakutriszka knyga arba moki lai 
apie ačlaikymą sweikatos. Įsi kurio* ga'i be 
pegelbosdaktaro iiMigydytl nuo daugybes 
ligų. Šilta knygele privalo rastis klekwie- 
nuose namuose. a*5 kas ją su atyda persksi- 
tya.petalky* apsisaugoti nuo tekstsneziu wi- 
sokis Ilgu, pataikyručlslkytiezJelybejeMsro 
sveikata, pailginti sawo amčl ir mokės učas- 
ginti sveikais ir tvirtais sawo Saikelius, 
rieks.....................................v...............33o

Vpie turtu Isidirblma. Parašte Sėbram; verto 
8. M. Veikalas gvildenanti* pollli-tkaja eko
nomiją K' kiai* keliais iscidirbą tartai, 
kaip jis susikrauna ir kaip atsiliepi* ant 
dra-cijos gyvenimo. .............. 86c

Arvyskupae Valaaciiuj (Valanciauska*) nebu
vo vilingu Itetuvyttee? Paraityta kn. Demb-

LMsv. JUa. 17 puslapiai.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.......................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .52^0 
Virsz 1000 rubliu, rublis po..............52fc

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaikęs- 
{zlotu ir niekur nežūto, tai siuskite per 
"Lietuvos“ redakcija.

- Vienatine LietuviMka Aptieka 
ChicajroJe!

— Atkreipiame lietuviu atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekta Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
Ir lojęs kokios tiktai europėjiszkoee ap
tiekus* randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekoee. Czia galima lietuviu
kai susikalbėti ir,'jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokeaties nereikslr.uja.

Teipgi nioje aptiekoje 'gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrosilių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma- 
loms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į kraju, ir tą visą gali
ma atlikti Hėtuviftzkoje k ai toj S.

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

bažoyczlos Apvaizdos Dievo parapijos.

Naujas Iszradimas^H 
kankins dsugell darbininkų. Semntl reumatiz
mu Jsuėi* *k*udėlimų kojose, strtnoae. nugaroje. 
peėluoM-. rankose Ir p»-r ne»t»nrgum» tampa ne
laimingu iki smert. Daktarai iki či«l neišrado gy
duolių nė patentuotų Įrankių, kuriai* galėtų išgy
dyti reumatizmų. Visokįlinimentai Ir visokį kiti 
gydymai ne tik kad neišgydo reumatizmo, beV 
priečingai, dar jie tų ligų padidinu ir padaro jų 
neiėgydoma. Kad atsllluoauoti auo jo». reikia 
siekti gamtiškų būdų gydymosi, kurie tų ligų iš
gydo ant visados. Norėdama* tapti sveiku, pri
supk 38 vien ant uždengimo kaitų apgarrtulmo 
ir lletuvičkai drukuotu pamokinimo kurį jum* 
prisiųsiu, kokiu budu pats savų be daktaro ir gy
duolių visai iislgydysi savo namuose. Adresuok:-

A. LIETUVIS,
3321 Auburn Ava., Chicago, III.

O kas ežia?
Atidaromi adrozeliai arba altorėliai, 

pastatomi ant stalo ar komodos. Labai 
gražus parsiųsti In kraju ant prezento. 
Vienas už 20c., 6 už 31.00. Pinigus že
miau doliarlo galite markėmis prisiųsti.

K. Misiūnas,
Box 551, Plttsburg, Pa.

j-j

AR SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANTfPLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsirydyti ir praszallnti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeisske 
Pro f. Ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstanczial ligoniu trumpame laike 
pasigeibo vien tik pagal metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausentr rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brandus Co.
Nevr-York & Brooklyn, U. 8. A. *

S2.00
Kib. nuomirtnl. učkrėtlma 

ujo. nečlebdiojimą. stok f 
| apetito ir vidurių ikaudėjimu*. 

j Lengvumą pajauėia po ke
lių adyaų. kartai* po keltu dte- 

I aa. 8*i kryčiu privalo 
nuloti diena ir naktį aat Silki
nio Šniūrelio uč*lkaMne* ant 
kaklo teip. kad kryčiu* karotų ■ niro L_..i_

Prteiask 8? 00 per expresą st 
paėto Money Orderi, arba regte 
trvotoje gromatote. o me* prinųrt 
ra- Deimanto duktriSIca Kryčių 
DYKAL SkryifKraurt ui®00t

Kas prisius 10c.

Kas iu amerlkiecste nori gauti

“Darbininku Baisa”
Ir kitus prigulinczlus Lietuviu 
8oc. Detn. Psrt. raszlus, siusti 
“Dar. Balsui” rankrauezius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuomi prie musu draugo,Miszeikoe.

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

Aplaikys sienini Kalendorių ant 1903 m. 
su paveikslu D.L.K. Vytauto ir Gedomi- 
no. W.J.Petkon

Box 399, Brockton. Mass.

B 11 1 I I turinti M pust s* *79 to |J 11 1 n broial>- Jr» tai vienatinė l>nil I |/|*nt»»‘«toHlblija.ulotynlč. d i ui i ja^
■ rul armoterel; ii knyga bus 

vert* *6.00. d»ter gaunama vien pas ag-nta Ant 
Žemaiti. 8140 S. Morgan «L, Chicago, IU. tik uč 
*1.00. Pinigus siuskite vien registruotom Išlika.

Naujas Apgarsinimas
TAŪTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA,

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai: dzlegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugeliu 
auksiniu Ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, szpilku, kompasu, 
koloziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grajinamu maszinu- 
klu. Maszinukes dėl raszimo gromatn. 
Monu knlga ir visokis prietaisas darimui 
sztuku. Istorisakos knigos kokios tik 
randasi lietuvisskoj kalboj. Puikiu 
tnaidaknigiu; dideliu ir matu ir visokiu 
abrozellu. Puikiu popleru gromatoms 
su pavineziavonsms ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu prisiuskite 
ui 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite aprasžima visu daigtu ir ju 
prekes. Pu mane tavorai geresni kaip 
visur, Adresuokite teip:

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

Fasekmina 
Ir paviršinei 
platinsiu, ink 
silpna atmini 
»l;pti)l»-« M

SERGANTIEMS 
6virantuo|km« pilna iugydyma.

-Įaustai gydau visokias paslėptas 
ligas, kaip antai ligai stiraies, 

■tu. pilvo, galvos skaudėjimus, 
i. dvasisska nusilpimą, Ivtisskas 

, , elvuma. sutinimą, veil, blyksite 
pas moteris, kraujavime ir lt.. nervu ligas, po
dagra, reumatisma dusinimu, paralyčiu ir tL 
Press alinu nimbą, gtdau gimdymo ligas, vi
sokius sutlsAsus etc. Namukas ligas gvdau 
su pagelbs geriausiu eiektrtssku prietaisu.

ltsgydau pirk* teta dienu, kraujo *č- 
nuedyjlatus, odos ilgas, setnens liegMaa, gais
rias gerkle} I* burnoj, nosyj, akyse ir ausyse, 
netekimą ryMkumo. lytui* ■■silpnėjimą ir tL 
Kdau kuopasekmingiausiai ir dj----------

ojta mina iaagydyma 
nicukoc ligos yra mano ai 

llkbfnll. Gyvsidabrio nevartol_ _
dugnus tosegsaminavimas ligonio D jo issgy- 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Sspitolinls specialistas.

134 E. 2 4-1 s ■!-, kampa*’ Lazinąton ava., 
' ‘ MEW YORK.

Valandos: nuo P ryto iki 8 vakare. Nedalioms

Chro*

Negalinti asablsskal atsilankyti, gali para- 
szytl laisikai būtinai reikalaujame pacljenlo 
i na* tikėju— 

•šneka
Labanon 
HospltaL

i kalbose. Turiu praktika 
Post Graduaie Vnlvenlty

name

NKW ORLKANS, LA. Liepos SS. 1901 Guodotins Pene! - Čta prDiunėiaroe jutui* I 
klųelektrtėkų kryčio. Pirmiau* gantiejle kryčiui gvdottebuklingsi. Nekiltame Haas 
grčieiau*laL SČSRYS BKNEDIKTINKO&' KM’Doaphine sL. New Orleane, Ia.

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
306 MILMAUKEE AVĖ., Itep** Wl CHICAGO, ILL

Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 

- NAUJA 
I lietuviszka 

katalioga, 
kuriame 

atrasita daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig
iu. Pasiskubinkite rasxyti, nes siventes artinasi.

Adresuokite teip:
Kelpscb 5 Co. 74 Centre St., Chicago, ID

8ucc. to Keipacb, NoreIko A Co.

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekzrienoa 

k pliekos.
723 W. 18th Street

Nuo 8tos Iki 12tos ryto.

M AR J A DOVVIATT
. Kauno gub. Szauliu pavieto.

s

8kerdyneApre.ro
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