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Politiszkįos žinios,
—ko---

: Amerika.
Jeigu Atnerįkos urėdninkai 

kuom pasigatisinas tai tan
kiausiai peiktinais darbais; 
geri idealiszki darbai eilėse 
tų žmonių labai retai pasitai
ko. — PolitisJkos sanlygos, 
gaudymas dorais ir ne dorais 
budais pelningų urėdų demo
ralizuoją ir pt
urėdninkų luomą. Sztai da
bar matote,. 31 
sekė, kad viena 
vienas žydas, | susijungę į 

turėdamii eiles pagel- 
czia biaurią 
vedė jaunas 

merginas ant Paleistuvystės 
kelio. Ant 12 Įrir. buvoezie- 
la eilė namų paskirtų paleis
tuvystei, 
buvo daugiam 
isz Netv Yorko.Į Maskolijos, 
Austrijos ir Vėl 
kė jas paleistuvystės namuose 
su prievarta, ki 
teip, kad jos nie tur iszeiti ne 
galėjo, todėl ne pasiskųsti 
ne galėjo. Apl ūkiniai gy
ventojai siuntė nluolatai poli
cijai skundas, bet tų skundų 
ji ne klausė, turbūt turėda
ma nuo trusto ęerą pelną. 
Ant galo gyvente jai atsiszau- 
jke į sūdą. Likosi paskirti 
tirinėtojai, kurieĮsusekė visus 
pasibiaurėtinus darbus su 
laikomoms nelaisvėj dėl pa
leistuvystės merginoms. Be 
abejonės 
finanns. nu

d. sausio su-
3 italijonas ir

trasi
bininkų, vedė

' vergti prekystę,

Merginos juose 
žydelkaitės

i j oš. Lai-

,ip nelaisvėj

ne aplenks 
te policijos sąnarių, 
A sugrąžįs nelaimiu- 
Krinoms tią, ką pikto

nė keli 
bet ar t 
gom.-%J 
joms ■ffaJTarė trusias*. renkan
tis turtus isz .paleistuvys
tės ir nedorumui i Neįstabu, 
jeigu minios Amerikos -gy
ventojų tankiai į griebiasi 
lynezo sūdo, kadangi ežia isz- 
tikro apsireiszkia tokie dar
bai, už kuriuos lynezo sūdąs 
yra geriausiu. Žmonės ne 
tiki mat tiems, kuriems pa
vestas gyvenimas sąlpnų nuo 
skriaudų ir biauraius isznau- 
dojiimo.

Amerikoniszka 
traeija ant^ Filipinįi 
ątį^abena naudos czL 
salų gyventojams, b 
juos vis į didesnį yap 
bar to ne slepia jau 

r* Iri tr i

adminis- 
ų salų ne 
abuviams 
>et stumia 
fgą. Da- 
į nė vieti

niai; amerikoniszki virszi n in
kai,! kurie pirma viqur garbi
no įgeradėjystes, kokias ame
rikonai suteikia czikbuviams 
Filipinų salų gyvųntojams. 
Amerikoniszka administraci
ja, jeigu suteikė kata pelną 
ant Filipinų salų 
amerikoniszkįems 
tams, kuriems padedja isznau
doti gamtos duotus turtus, 
bet pelnas tas,. eina ne ant 
naudos cziabuvių gyventojų, 
tik ant naudos Amerikos pra- 
lobėlių irpolitikieriųtjurinczių 
prie mažo darbo gerai apmo
kamas, niekeno ne kontroluo- 
jamas vietas.

Filipinų salų gubernatorius 
Taft ir »vice-gubenjatorius 
Luke • Wright praneszė į 
Washingtoną apie apverkti
nus vaisius, kokius iszduoda 
amerikoniszkų politikierių 
užgirtos tiesos ant tų nelai
mingų salų (panaszius vaisius 
iszduoda politikierių valdy
mas ir ant paveržtos nuo 
Iszpanijos Porto Rico salos). 
Puldo Jos ekonomiszkai visą 
krasztą: iszdirbystė puola, 
prekės žemdarbystės produk
tų nupuolė, o drauge su tuom 
ir pelnas isz darbo cziabuvių 
ygiai turinezių žemės gabalus, 

kaip ir darbininkų. Rando 
įėmimai nuo muitų nuo atga
benamų svetimų tavorų su
mažėjo ant treczdalio, isz ko 
matyt, kad nupuolė ir pre
kyste, gyventojai ne turi už

;ai. vien 
epitelis-

Be
St.

ką pirkti svetimų tavorų, ka
dangi jiems tankiai trūksta 
ant valgio.

Amerikonu savo rengiama 
St. Louise visasvietine paro
da nori pasirodyti. Jos agen
tai važinėja po visokius Eu
ropos krasztus prikalbinti 
Tandus dalyvauti Amerikos 
rengiamoj parodoj, kadangi 
be prisidėjimo svetimų viesz- 
patysezių isz parodos ne kas 
butų: nesą visasvietine paro
da butų tokia jau, kaip savo 
laike pagarsėjusi neva visos 
Amerikos paroda Buffaloj, 
ant kurios prezidentes Mc 
Kinley likosi nuszautas. 
Europos prisidėjimo
Louiso paroda ne butų visa- 
svietinė, bet vien Suvienytų 
Valstijų, kaip tai buvo ir 
garsi Buffalos; pavadinimas 
pats ne padarytų jos visa
svietine. Randai didžiųjų 
Europos vieszpatysczių, tei
sybė, paskyrė po mažą sumą 
pinįgų ant St. Louis parodos, 
bet to neužtenka: jeigu fabri
kantai atsisakys, juk randai 
negali jų priversti daly vauti 
Amerikos rengiamoj parodoj. 
Tuom tarpu Europos vieszpa
tysczių iszdirbėjai ne rodo 
didelio noro dalyvauti Ame
rikos rengiamoj parodoj, o 
antai Vokietijos knįgų iszleis- 
tojai (jie užima pirmą vietą 
tame terp civilizuotų krasztų, 
Praucuzija gi ūži iria antrą 
vietą) su visu atsisakė daly- 
vauti pagodoj.____ _ _ .

Savo laike Vokietijos cie
sorius praneszė prezidentui 
Rooseveltui, jog nori pado
vanoti Amerikai paminklą 
'niekuom nė priesz žmoniją.nė 
priesz Ameriką neužsipelniu
siam Prūsų karaliui, Fried- 
richfii Didžiamjam. Prezi
dentas pažadėtą dovaną, tau
tos nepasiklausęs, priėmė. 
Tuom tarpu tas pakėlė dau
gelio gyventojų Įtasiprieszi- 
nimą, dėl ko ir Vokietijos 
ciesorius nesiskubina su isz 
pildymu savo pažadėjimo. 
Vokietijos pasiuntinys Wash- 
ingtone apreiszkė prezidentui 
Rooseveltui, jog Vokietijos 
ciesorius negali szįmet atsiųs
ti pažadėto paminklo. Gal 
todėl ir isz pažadėjimo nieks 
ne bus, Amerika gal apsieis ir 
be Friedricho paminklo Ame
rikoj.

Vokietija.
Pereitą sanvaitę likosi pra- 

szalintas nuo vietos virszinin- 
kas lenkų apgyventos Pozna- 
niaus provincijos, Bitter, jo 
vietoj į Poznanių ciesorius 
paskyrė dabartinį vokintoją 
lietuvių, oberprezidentą Ka- 
raliaucziaus von Wajdową. 
Kaip Bitter, teip ir Waldow, 
žinoma, stengsis ir toliau len
kus suvokietinti, bet be abe
jonės Waldow ant to griebsis 
szvelnumo budo, kadangi 
szvelnurnas migdo, o žiauru
mas fr mieganezius prikelia. 
Prūsų randas iki sziol priesz 
lietuvius nesigriebė tokio 
žiaurumo, kaip priesz lenkus 
ir isž tikro jam vokinti lietu
vius sekėsi geriau didesniu 
szvelnumu, pažadėjimais Jam 
sekėsi Prūsų lietuvius migdy
ti ir daug jų net pavertė į dar 
karsztesnius, labiau liętpvys- 
tės neužkenezianezius negu 
pats vokiecziai. Juk prie to
kių lietuvystės prieszų, gi
musių lietuviszkoj szeimynoj, 
priguli ir garsus lietuvių bal
sais iszrinktas parlamento 
pasiuntinys Macziulis. Lie- 
tuviszkose szeimynose Pru
snose galima patikti, kad lie
tuvių, menkai mokanezių vo- 
kiszkai, vaikai jau lietuvisz- 
kai ne moka. Tarp lenkų 
jaunos gentkartės tokių pa-

tikti ne galima, tokie yra tik 
nuo senesnių laikų, kada Vo
kietijos randas dar lenkystės 
teip biauriai kaip dabar ne 
persekiojo. Waldow be abe
jonės ir su lenkais prisilaikys 
szvelnesnio budu, bet ar tas 
iszduos tokius vaisius, kaip 
Prūsų Lietuvoj, galima jau 
abejoti. Lenkai jau žiauriai 
besielgianczių Prūsų urėdnin
kų likosi isz miego prikelti, 
supranta mierius rando, o sy
kį pabudę, antrą kartą ne 
teip lengvai įpuola į miegą, 
naujas Oberprezidentas Wal- 
dow jau jų, turbut,vėl neuž
migdys.

Tarp prusiszkų oficierų ir 
unteroficierų kariumenės sto- 
vinezioe ant prancuziszko ru- 
bežiaus, keli pateko po sudu. 
Juos apskundžia, buk jie už 
pinįgus praneuziszkam- karės 
ministeriui pardavė fotogra- 
fiszkus paveikslus vokiszkų 
tviitynių padirbtų prie Pran
cūzijos rubežių. Kas pasiro
dys kaltu tokių neszvarių dar
bų isz Vokietijos aĮtgynėjų 
dar nežinia, bet ir dabar jau 
iszėjo į aiksztę, kas toki yra. 
Pinįgai mat visur demorali
zuoja žmones, nupuldo jų 
dorą; už pinįgus stojasi jtar- 
davėjais savo locnos tėvynės. 
Ne be pamato mat |>asakė se
novės Maceclonijos karalius 
Filii>as, kad kiekvieną tvir- 
tynę, į kurią gali prisigriebti 
asilas su aukso prikrautais 
maiszaia, galima nuo priešių
paveržti.

CHICAG0, 1LL., PETN YCZIA, 0 Kovo (March) 1903 m.
EnTEBKD AT THE CUICAGO, llX. PobT OmOK AM »ZOOND CLASM MATTZL 

J—M___ LSS——-±L'"

jūres. Anglijai tas labiau
siai nepatinka, kadangi tąsyk 
maskoliszką laivynė visada 
gaištų susijungti su prancu- 
ziszka, susijungusios szitos 
vieszpatystės galėtų su visu 
iszTarpžeminių jūrių iszstum* 
ti Angliją, uždaryti jai kelią 
į Indiją ir Australiją ir tokiu 
budu szitos svarbiausios Ang
lijos kolionijos su visu nuo 
jos pasiliuosuotų. Anglija to
dėl labiausiai bijosi, .kad už
gimus karei, besidalinant 
griuvanezią Turkiją, perėji
mas isz Juodųjų į Tarpžemi-* 
nes jūres nepatektų Maskoli- 
jai. Anglijos raudas žymiai Į ja pruayti psrenvti V.loiuje ko- 
padidino ant Tarpžeminių kią nors augMtetmių mokslų įtai- 
jurių skaitlių kariszkų laivų, są- Miuisteris deputaciją priėmė 
kad nedaleisti Maskolijai pa- prilanklai, pra»zė jos paduoti ant 
glemžti Dardanelius, jeigu ri*8110 reikalavimą, o jis jį žadėjo 
Turkijoj užgimtų karė. paremti.

Prie Vilniaus moteruzkoe gi- 
IsZ Popiežiaus dvaro. minazijos liktai užtvirtinta mas- 
Popiežiaus gydytojas, D-ras kulkoms st i poodi ja vardo buvusio 

Lupponi gana stengėsi pri- Vilniaus gubernatoriaus, kunį 
kalbinti popiežių, dėl silpnos ga’kMczio Gruzijos.

tą priėmimą kaip kokiajn 
Anglijos geradėjui, o isztikro 
Cha m bėriai n ir Anglijai, per 
prieszingą tarpte utiszkoms tie* 
Botus vedimą karės su būrais, 
per užkariavimą laisvą mylin* 
cziųburų tik apeilpnino Ang
liją, o naudos per mažai at
gabenu.

Pradžioj, «zių metų Lydos pa- 
vietyj siautė amarkioa vėtros, lai* 
ke kurių cįvare Janovszcziznoa Ii* 
kosi sugriauti tvartai, užmusztos 
kelios karves. Vilniaus guberni
joj likosi ir daugiau triobų su
griautų ir nemažai gyvulių užmu- 
szė uugriuvusios tvartų sienos.

Metas XI

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
k Laike atsilankymo Vilniuje ap- 
szvietimo mini«terio azimet, pas 
jį nusidavė specialiMka deputaci

Isz Jūžintų, Zarasų par.
Musų starszina K ved era a, kurt 

buvo didžiai įaivyriavp. ir laikė 
savę už didelį poną, tapo dabar 
iszmestas im tavo „czino”. Po 
draug su juom užvijo valstiecziai 
ir raaztinmk palaikį, niekam ne
vedą žmogų irbrisiai didį gir 
tuoklį. plėaziką, rinkėją didžiau
sių kyszių.

Metai musų kraszto žmonėms 
labai tuukus, kadangi praėjus ly
tingai vasarai, užstojo tokia pat 
lytinga žiema. Ikieziol dar netu 
rijome gero kelio važinėjimui 
rogėms,kas žinoma ant valsheczių 
labai skaudžiai atsiliepia.

Kiegždunailis.

jo sveikatos, ne priimti depu- Sau-io mėnesy• i»z Vilniaus 
tacijų ir pasveikinimus, bet vieno knį^yno (turi jis 220000 
sziek tiek pasilsėti. Ant to tumų knįgų) pareikalauta koįsrų: 
ĮMjjiieiius atsakė gydytojui, 1892000 maskoliszkoj kalboj, 101- 
jog jis pildys savo {tareigas pnacuzisakuj ir I00OO ve
iki paskutiniai dienai savoj 
gyvenimo ir pildymas pareigų 
užima pirmą vietą. lyrike 
priėmimo deputacijų popie
žius kalbėjo vien apie beei- 
artinanezią mirtį, davinėjo 
rodąs jaunesniems kardino
lams. Pasibaigus a ūdiję nei- 
Jai, svyruodamas, vos gaiė-

Turkija.
Turkija priėmė reformas 

užmanytai Maskolijos ir Auh- 
atrijus MacedouiJoJ ant ap- 
stabdymo Joje kraujo pralie
jimų, bet isztikro vargiai ką 
galėt} tos reformom įvesti. 
Turkija mat turi daugiau 
skolų negu gali nuo jų palu
kas užmokėti, o czia reikia 
dar algas kareiviams ir ured- 
ninkams mokėti. Rods tan
kiai urėdninkai ir kareiviai 
Į>er czielus metus ir ilgiau ne
gauna algų, bet užtai jie ne 
priguli prie teisingiausių:dy- 
kai Juk nieks negali tarnauti, 
kadangi reikia ir valgyti ir 
apsirėdyti. Turkijos karei
viai ir urėdninkai todėl pri
guli prie didžiausių lupikų, 
jie pralenkia lupiniuose, ėmi
me kyšių net maskoliszkus. 
Ant įvedimo todėl reikalingų 
reformų Macedonijoj truks 
Turkijai pinįgų, be jų juk 
isztikro nė Jokių pagerinimų 
administracijoj įvesti negali
ma.

Tuom tarpu lygiai Mace- 
donijos pasikėlė!iai kaip ir 
Turkijos randas traukia ir 
renka savo pajiegas. Turki
jos randas sutraukė Jau į Ma- 
cedoniją rezervus kareivius 
isz Azijos, net įgarsėję savo 
žiaurumu laike karės 1877 m. 
baszibuzukai, daugiau isz isz- 
sikrauscziusiiį isz Maskolijos 
czerkesų, parengti jau Azijoj 
ant iszsiuntimo į maisztų ap
imtą Macedoniją. Laukia 
czia todėl ant pavasario dide
lių kraujo praliejimų. Ne
paisant todėl ant to, kad sul- 
tanas panorėjo Maskolijos ir 
Austrijos reikalaujamas re
formas Macedonijoj įvesti, 
pavojus ne isznyko: Jeigu už
gims didesni kraujo pralieji
mai, Europos vieszpatystės, 
notoms nenoroms, priverstos 
bus įsikiszti į tarpą su stab
dymu skerdynių. Įsikiszimai 
gi terp nesikenezianezių, ne- 
užsitikinezių viena kitai viesz- 
patysezių gali didesnę karę 
pagimdyti. Maskolija nuo 
seniai stengiasi apvaldyti vi
są dar pasilikusią Europoj 
Turkijos dalį, ir perėjimus 
isz Juodųjų į Tarpžemines

leido priėmimo salę, teip Jo 
(tajiegos buvo nusiljmėjnsios. 
Risis kada )A)piežius užsiminė 
apie besiartinanrzią mirtį, 
kardinolai vienu Įtaisu suszli
ko: ,,Ne, ne. Mes ežia atėjo
me su linkėjimais ilgo gyve
nimo, o nė mirties”, l»et kas 
iszgyveno ant svieto su vir
ažam 90 metų, tas viena koja 
stovi jau geresniame sviete.

Cliinni-
Chinų (tasikėlėliai vėl susi- 

drutinoir skaitlius jų dikeziai 
pasididino. Pietiniuose ap- 
skrieziuose Jiems Įiasisekė be
veik iszskersti ne vien cieso
riaus rando priesz Juos isz- 
siųstą kariumenės dalį ir at
imti daugybę ginklų, kuriuos 
gabeno į t virty nes. Muszyje 
krito su virszum 500 cieso
riaus kareivių.

Chiniszki urėdninkai mies
te Shanghai netikėtai užtiko 
jiasikėlėlių slapta pargabentų 
ginklų ir amunicijos krautu
vę. Ginklai likosi su konfis
kuoti.

Maskol iai nesistengia trauk
tieji isz Mandžurijos,, kadan
gi ant jos palaikymo prieszai 
norus kitų vieszpatysczių jie 
yra geriau pasirengę. Jau ir 
greitiejie trukiai didžiojo 
Siberijos geležinkelio i>er 
Mandžuriją iki Baikalo eže
rui pradėjo bėgioti. Tuom 
geležinkeliu maskoliai, kada 
tik panorės, gali į Mandžuri
ją nugabenti daugiau karei
vių negu re'ikia.

Anglija.
Ant parlamento atsirinki

mo Londone pereitą sanvaitę 
perkratinėjo klausymą žemės 
valdymo Azijoj. Sziuom kar
tu lygiai rando reprezentan
tai, kaip ir. airių pasiuntiniai 
saugojosi aštrių žodžių. , Ma
tyt kad abiem pusėm nusibo
do kova ir Jos nori kokiu nors 
budu susitaikyti, nors ant 
trumpo laiko užmirszti nesi* 
kentimą, tiki kitokiu budu 
daugiau pelnyti negu nesi- 
kentimais.

Sugrįžo jau į Angliją gar
sus Jos kolionijų ministeris 
Chamberlain. Jo draugai ir 
szalininkai parengė jam karsz-

Lietuviszkų ir lenkiš
kų. jeigu cz a tekios yra, priva- 

Į tiszkiems skaitytojams ne duo. 
da. .

Norinezių turėti pardavinycz'o- 
se ar namuose elektriszkus žibu
rius iki saiul at»irado Vilniuje 180 
miesto gyventojų, kurie reikalau
ja jmrenjjimo 5000 liampuczių. 
Elekirisika^sUcija jau visuzkai 
parengta, ant ulyczių žibi jau e- 
kktrirzki Žiburiai.

Turtingas miedo gydytojas B. 
apskundė 16 me’ų merginą K., 
buk ji pavogė 125 ruM. Isz tiri- 
oėjimo vienog paeit<xiė visti kis 
kitas: pasirodė, kad skundėjas 
prisiviliojo į savo uamus minėtą 
merginą neva į svecziua.o kada ji, 
nežinodama, kad jis ne vedęs, atė
jo, nieksiąs užrakino duris ir su- 
žagė merginą. Skundėjas todėl 
pats pateko į »udą ir iiz skundė
jo pastojo suskųstu. Nežinia 
tik, ar sūdąs nubaus jį teip, kaip 
užsipelno.

Vilniuje, skurų issdirbinyczioj 
Menkes ratas pagriebė 46 metų 
darbininką Beinarowiczą ir su vi- 
• u jį sutriuszkino. •

Vilniaus gub. *
P«gHl surinktas spžcialiszkos 

komisijos žinias, Vilniaus guher- 
n joj naminėms pramonėms užsii
ma ant 3000 ūkių. Ptdirba viso
kių isadirbinų už 400000 rubl. 
ant metų, hzdirbimai vienog tų 
kaimų meisterių pra menkos ver 
tės. Gul>ernijojyra: audėja’,»ku- 
rų isidirbėj"), juodžiai, plytnin 
kai, rscziai, uždirbėjai isz me
džio naminių rykų, budorui,sma
lininkai, deganti anglis.

Padavad) jimu valdžių Vilniau* 
guliernijoj. Trakų pav. likosi .su
mažintas va Iszczių skaitlius: isz 
val-zczių Ganuszink’ų, Romano
vo, Juchnirzkių ir Talkovo likosi 
padarytas vieni s* Ganui-zszkių 
valszczius; isz valszczių: Užoles, 
Žiklių, Panasziezkių ir Eirmano 
padarytus vienas Panaszbzkių 
valszczius; įsa Genionų, Mignio 
nų jr Kudne-s padarytas vienas 
Genionų valszczius; isz Gudakie- 
mių, Samuikų, Groznikų ir Ge- 
nokiemių padarytas Samuikų 
valszczius; les želinovo, Bitautė- 
nų ir Jurevo vienas Bitaųtėnų 
valszcziur.

Vilniuje ir visoj gubernijoj pra
džioj ežių metų smarkiai siautė 
tymai. Vilniuje nuo 9—15 dienai 
sausio tymais apsirgo 13 žmonių. 
Czia liga pradeda mažintiesi. 
Smarkiai siauezia mieste ir szilti- 
nėa. Paviecziuoae smarkiausiai 
siauezia szillinės ypacz gi pavie- 
cziuoee: Vilniaus, kur yra 53 ser
ganti, Lydos 49, Szventėnų 40, 
Aszmėnų 35, Trakų 26, Disaos 
18. Apart sultinių,paviecziuose 
tiauezia rauplės ir tymai. Vie
name tik Vilniaus pav. apsirgo 
128 rauplėms žmonės, o isz jų 19 
pasimirė.^

Įsi Lietuvhzko Branto.
Prr ilgą laiką posz tis aplinki

nes iszsivieszpatavut-i buvo arkla- 
vngių orgąuizacija. Vogė jus są
nariai ne vien arklius, bet viską 
po ptvieczio kaimus. Vagiliai 
vienog ant galo pateko į polic jo» 
nsgua ir atsirado po eudu. Ap
gaubiu yra 22^ Apskų 11* tei- 
posgi vienas dvarponis ir jo sūnūs, 
kurių namuose vagiliai laikė susi 
rinkinius ir girioj buvo parengtos 
pakavouės pavogtiems arkliams. 
Ūkininkai, kuriems ką pavogė, 
psprasUi nė nesikreipė prie val
džių, bet prie organizacijos vir- 
Miniuko, kur už p nįgus sugrąžin-

• joTdžėj: už 200 svarų kvieczių 
■ 14.10—15-50Mk., rugių 12.00—
• 13.40Mk., miežių 12.50—14.00 
i Mk., avižų 11.50—13 10Mk., žir

nių 20Mk., ropuezių 4.75MU., 
szieno 4.40Mk., sziaudų 4Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už Kzėpelį 
kvieczių 5.95—6.20 Mk , rugių 
4.95—5 20Mk., miežių 4 55—
4 80Mk., avižų 2.95—3 20Mk., 
žirnių 8.00—9.00Mk., ropuezių 
1.80—2.00 M k. Už 100 
szisudų 1.60—1 80Mk., 
2 30—2 50Mk. Svaras© sviesto 
jflO—1.20Mk. Už kapą kiauszi- 
nių 4 OOMk.

Pradžioj vasario ties Tilže ledai 
ant Nemuno nuplaukė. Nežinia, 
ar musų tėvynės didžiausią upę 
vėl tzalcztai ledu nėuždengs. Ant 
pavirai io dar, rodosi, per anks
ti. *

Už kiaules Tilžėj moka dabar: 
už poią 4—6 sanvaiezių parszų 
9—14Mk., už senesnius iki 19 
Mk. Už penėtfs kiaules po 36— 
38Mk. už kiekvieną 100 svarų 
svarumo.

svarų 
fieno

isz Londono.
Kaip jau ne sykį lietuviszkuo 

se lai k ra sieliuose buvo minėta, 
Londone yra keturios liet u vi Mkos 
draugystės, tarp kurių 1899 m. 
„Szviesjs Dr.” Londone užėmė 
pirmą vietą. Apie szitą draugys
tę noriu pranei-zti.

Im pradžių „Szv. Dr.” parodė 
savo progresą milžiniszkais žings 
n tais, bet vėliaus, pasitraukus tū
liems žymesniems vadovams, — 
draugystė nusilpnėjo. Priežastis 
nūs Ipnėjimo buvo stoka 'sąnarių 
supratimo jesios mierių ir įstaty

-------------------------------------ssf
L:epė turėtį viltį, kadangi kar
dinolas užtikrinęs, kad neužilgio 
paminu kr ę i kitą lietuvį — kuni
gą. Pasakojo toliau, ksd buvo 
pas kardinolą nusivožę parapijos 
knygas ir dokumentus, su mieriu 
viską anam palikti, bet tatai pa
sidėk avojo už suteikimą jam tos 
garbės. Knygof ir dokumentai 
bažnyczioe yra dar pas komitetą,' 
kuris neiszgalvoja, kokių budo 
butų lengviau tą vihką kur nors 
numesti.

Mikss Sakalauckas norėjo kal
bėt, bet tapo susirinkusių sustab
dytas. Toliau kalbėjo jo tėvas, 
kuris tvirtino, buk bgžnyczia nė- 
sąuti nupirkta, o tik ant 16 melų 
nusamdyta. Į szitą A. Sakalauc- 
ko pasaką ne daug kis įtikėjo.

Po ūzrinkimui vieno kolekto
riaus sueirinkimss spiendė apie 
nuramdymą zakristijono. Szitą 
urėdą apsiėmė atlikti duonkepis 
Praszkeviczia už 12 Milingų per 
sanvaitę, užtai apsiėmė dar 
apskalbti bažnytinius rubus ir 
siųsti savo vaikus tarnauti piie 
miecių.

Ant galo kalbėjo p. J. Szilkau- 
ckas, kuris susirinkusiems pasakė 
gana apteziai teisybės. Savu kal
boje jis terp kit-ko nurodė, kad 
žmonės norėtu ką daug nuveikti, 
bet jų tamsumas nedaleidiia to 
padaryti. Nekaltino jų kalbėto
jas, bet iszpeikė už vis;szką ati-za- 
1 mą nuo savo tautiszkos literatū
ros. Jeigu kiekvienas įkaitytų 
naud ngas knygas ir laikraszczius, 
pakiltų netik’ui supratimas, bet 
drauge su supratimu ir tautisakas 
judėjimas. Žmonės apsitzvietę 
n esi baigi na žodžių nė kunigo, nė 
pono,bet iazklauso kiekvieną: kas

vagilių organ zicijos buvo gana 
turtingi, turėjo net gana didelius atsilikimas: kaip kitur, teip ir 
žemės gabalus. czia žmonės, ne suprasdami savo

dr-tės reikalų, jos prognsą matė
IsZ Rygos. vienintėliai tiktai gesz>fte. Da-

20 metų atgal buvo czia uždėta rydavo balius. Jeigu uždai-bis 
apecialirika kaaadalinimui psszel nuo balių butų visuomet ėjęs ant 
poetai nona ir tarnaitėms uztar- naudos paezios draugystės, arba 
navusiems 25 metus- Perdėti- ant tiutos labo, tai žim ma, drau- 
niu kasos ir jos prižiurk tojumi bu- gystė nebūtų priėjus iki to laip 
vo baronai* Guirard. Dabar vie Knio, ant kurio j jė Mhndicn tapo 
nog nėra nė Guirardo, nė kasos, pistatyta....
nieks než no, kur d ngo sudėti pi 
oįgaii.

Kai sąnariai ssvo niduo-1 gero __ palaiko, o tol pikto — 
tesuprato, liudija sekantis !atmeta.ežių nesuprato, liudija

Nurodė istoriją visų nuo pasku
tinių metų atsitikimų ir liepė pa
tiems apsvarstyti, — kr dėl eu jais 
net dvasiszkija te i p neteisingai 
pasielgė, reikalaudama ir imdama 
ką gali! Žingeidus.

Isz svetimų laikraszczių.
M a? kol trakam e sočiu (demokra

tų laikraMtyj ,,Žnn”, iszeinsn- 
cziame Londone, supažindimui 
rusų visuomenės su musų kiasztu, 
pat ii po redaktoriaus lenkiszkojo 
socialistų laikraszczio „Przed- 
svrit’o” Z. Pkchockio straipsnelis 
po antgalviu ,, Dabai t i nė Letu-

Paveizdan: kadadrtė rengda
vo bilius, tai tūli jos komiteto 
sąnariai visuomet būdavo prisi
rengę pasiimti sziokią tokią dalį 
uždarbio nuo baliaus. Kadangi 
vienog tas nevisada nusiduodavo,1901

jie tokius užmanymus tankiai su 
savo pneMgyniais susikirsdavo. 
Šaltoki va dai ir n< harmonija tarp 
sąnarių nė negalėjo draugystę 
ant augKZtesnio laipsnio pakelti.

Nenorėdamas užkabinti ypatų,

Atskaita dr-stės
„Auasrelfta.”

Mes pagariinom ,,Vaq>e" 
m. apie įkūrimą mueų tarpe kuo- o atsirasdavo tarp jų ir tokių, ko
pelės jaunų tėvynainių,prie kurios rie atvirai priesz tokius iM^idali- 
isz»yk tik 5 -ąnaiisi prisiraMė. nimus iszsitardavo, tai dar antie
nas k utiniuose gi l-.ikuose perse
kiojimai valdžios ir Kunigų pra
trynė daugumui akis ir pamatė, 
kad tiktai tada rasime iM^anymą, 
kada geriau apsiszviesime per 
skaitymą knyguczių. Tame
mums geriausiai patarnauja musų prigulėjusių ir prigulmczių prie 
knygynėlis. Knygyme musų | a- draugystės administracijos, aez, 
sididiuo pasidėkavojarit tūliems 
broliams, kutie mums pargabeno 
knygų ir laikraMczių. Kiekvie 
nas sąnarys įmoka ant melų po 
1 rublį ir naudojasi įsz pargaben
tų kuyguczių. ToVąus daro savo 
suėjimus, pasznekas ir agitaton-z kaip pusė metų apie aktyvi.<zku- 
kas ekskursijas. Apart to yra mą draugystės nieko negirdėt, 
dar ir tų paežių t-ąnarių'teatraliaz- 
ka kuopelė,kuri jau atloszė miuos 
naminius spektaklius: „Nepadė- 
jus nJr- ko kpli”, „Ne»iprio- 
szink”, „Vakcziuu*sūdąs", „Vel
nias spąstuose”, „Vaito pirszlys- 
tė” ir „Žentas dėl [arodos”. Lo 
szik&i yra visokių nuomonių ypa 1^0^ kuris atsibuvo 11 d. 

•- •• • . i
- ..." - . I sausio. Protokolas buvo suraszy-

tas ne pagal dienos rėdą ir ne 
apie tai, kas turėjo būt ir buvo

kaip lygiai ir kiti buvusieji* jos 
sąnariai, malonėtumc žinoti,k u r 
dingo draugystėstut- 
tas i r antkotapo ap 
y e r a t a 8? Darau szitą už- 
klaus mą dėlto, kadjiu daugiau

Sąnaris.

Nedėliojo 8 d. vasario m. m. at
sibuvo viešina susirinkimas Szv.

Susirinki 
mas tapo atvertas pirmsėdžie p. 
V. Gribo. Pirmiausiai tapo per
skaitytas protokolas paskutinio

tos; prie „AuBzrelės” prigulian 
ežių dabartiniame laike sąnarių, I 
yra 15. Ir tas įvyko tamsiausia
me, gali iakyt, Lietuvos kampe- ap"a™t’yū7o'lik apie p. J. S,il- 
lyj. tegyvuoja „Auszrelė fcaucko prakalbą, kurią su tam 

tikru pasiszventimu apra^zė ir b> 
gyrė. Iszniekintas-gi per proto
kolą liko p. J. Levinskis, kuris 
ant susirinkimo parodęs b nkos 
knygutę Szv. Petro Parapijinės 
Draugystės, buk tai su tuo mie- 
riu, kad sugėdini susirinkusius, 
kurie nežinoję, ant ko suvartoti 
turėjo parapijos tuitą ir supjlę 
viską į Szlamo bedugnį kiszen ų 
ir tt. Pagal autoriaus protokolo 
nuomonę, nevalia mat, atvirai 
Tie ko iszaireikezti. Po perskai 
tymui protokolo, paėmė balsą p. 
K. Tumo.-a, kuris savo kalboje 
iszgyrė vietininką Szlamo už jo 
darbMtumą, kuris į trumpą laiką 
spėję < szį-tą zakristijoj įtaisyt.

Tegyvuoja geros valios tėvynai
niai! tį. Vonsiacko tarnas.

Isz Prūsų Lietuvos.
Isz Tilžės likosi į Berlyną isz- 

siųsta s pečiai isz k a deputacija pra- 
szyti augsztesnių valdžių panišku 
binli su pastatymų po Tilte nuo
latinio tilto per Nerpuną. Nors 
ministerisi ir pripiž'no reikalin
gumą tilto, bet deputacijai ne da 
vė nė jokio pažadėjimo.

Tilžės Letuviszka Giedorių Dr- 
tė, 15 d. vasario, miesciionių bu
te Tilžėj parengė lietuviszką 
szventę.

Pereitą sanvaitę už javus mokė

. Pažymėjęs juog rusų visuome
nė mažiausiai tepažįsta szį Mas
kolijos „pakraštį”, apšauktą 
rusų pstrijotų ,,rusiszku, rusiszku 
ir vėl rusiszku”, kurį reikia suru
sinti, autorius paketina nors ap
skritose ribjse supažindinti rusų 
visuomenę su ' gyvenimu szio 
knszto ir a’lieką tai, pridėsime 
nuo savęs, labai nemandagiai.

Patėmydams, juog dabartinė 
Lietuva, oficial s t ka i Maukiama 
„Sziaur rakai iciu k rasit u”, nepil
nai sutinka su rūbeliais lietuvisz- 
kosios provincijos (? 1) buvusios 
Lenkijos repuhlikc s. autorius 
apskaito gyvenb jus szio kraszto 
ir nepr veidams jokių sziilt'nių, 
isz kurių sėmė savo ska tlius, at
randa, juog skaitlingiausiu gai
valu szio kraszto, turinezio iki 10 
adė. gyventojų, yra baltgudžiai, 
kurių esą 4 milijonai, lenkų ir žy
dų po du milijonu, o lietuvių tik 
1 800 000. Tokiu budu skaitlius 
paežių lietuv ų L'etuvoje yra ma
žiausiu, nes jie tveria tik 18% vi
so skaitliaus gyventojų. Jau isz 
vien tik szio skaitliavimo galima 
numanyti, kokios v ei si ės bus su- 
pažindim&s autoriaus su musų 
krasztu. Baltgudžių rasz’iavisz- 
kas judėjimas tapo numarintas, 
vos tik jam pratinėjus, o lietuvių 
judėjimas, a ežiu uždraudimui
spaudei, negal įeiti į tikras vėžes 
ir pjsiiieka visai silpnu. Veik- 
tingiausiu gaivalu ittorszkai bu
vę lenkai, kurie uždėjo Lietuvoje 
pamatus lenkiszkosics kultūros. 
Nuo laiko uždeng:mo Vilniaus 
universiteto, rusų politiką be pa
liovos stengiasi i znaikinti szią 
lenkiszkąją kultui ą, ypacz nuo 
Liko Mūravjevogadynės, kuomet 
ant gyventojų ežio k rast to 
užmesti neimonii-zkiausiejie 
sekiojimai ir apnuoginimas
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tiesų gyventojų azio kraszto. Len
kai visados buvo prieszingais rusų 
vaidilai ir todėl visi siaurinimai 
tiesų buvo daromi' ant tos dalies 
kraszto gyventojų. Bet anie ui 
draudimai lygiu budu pasiekė ir 
lietuvius, kuriuos persekioja vai
dila ar tai dėlei jų artimiausiojo 
susigyvenimo su lenkais, ar tai 
norėdama juos atitraukti nuo len
kų įtekmės. Pasekmė szių ui- 
puolimų ir patiems rusams nėra 
maloni: lietuviai sutvėrė ulrobe
linę literaturę, kuri vis labiaus 
įsispaudlia į Lietuvę, o lietuviai 
— lenkai (ir tokie mat yra!)nois 
ir prastoj* nekuriaa vietas admi 
nhtracijų, kaskart stiprinus pra- 
ded isz^igyventi L'eiuvoa mies- 
tao89,uiimdami ten įvairus vietas 
ir net įs eprausdami į prekystę. 
„Neveizdint į vissa slėgianezias 
tiesas, lenkai assimiliuojs balt- 
gudlius ir lietuvius. Žiugeidu, 
juog lenkiszka kalba terp lietuvių 
ūkininkų, prasiplatino Vilniaus 
pavietyj, o teip gi pietinėj pusėj 
Ukme gės pavieczio ir nemalai 
Lydos pavietyj jau laikuose no 
1^63 tu., kuomet labiausiai buvo 
lenkiszka kalba persekiojama. 
Daugelyj vietų lenkiszka 
kalba pasiliko v i e s z- 
p a t a uj a n c a i a tiz bėgy

72%
69%
50%
45%
37%
31%

ežio XIX am liaus. Žm- 
geidu, kad net skaitlius didžiųjų 
žemės savininkų — lenkų, priesz 
kuriuos ypatingai Muravjevas ka
riavo, pas*lieka Lietuvoje virszy- 
jtneziu kitus gaivalu, oypit ngai 
Kauno, Vilniaus, Gardyno ir 
Minsk? gubernijose Teip iš 
viso skaitliaus didžiųjų ūkės plo
tų priklauso lenkams:

Kauno valdyboj 
Vilniaus
Gardyno *
Minsko
Vytebsko "
Mohdevo
Szie skaitliai, po teisybei, daug, 

augszte*ni, kadangi daug dvarų 
tik fiktyviszkai maskoliam* pri
klauso: juos nupirkę lenkai ant 
maskolių vardo. Arendatoriai 
rusų dvarų teip-gi daugiausiai ėsę 
lenkai."

Tokie tai vaisiai, pagal nuomo
nę Plochockio, rusų aprusinan- 
cziosios politikos Lietuvoje. Len
kystė visada gyvuoja ir net moka 
užimt: naujas vietas, kame buvo 
baltgudliai arba lietuviai. Tai 
lenkystei, labiausTai užsitarnavu
siai kraštui, pagal Plochockį, 
pridera pirmi vieta, o lietuviai, 
ypacz kad yra lenkai — lietuviai, 
tai jog niekis.

Nurodyti visas melagystes au
toriaus gana butų sunku, nee vi-( 
sas tas straipenėlis nuo pat pra
džios iki galui persisunkę* yra 
melaginga dvasia su tikslu akyse 
prakilnesnės rusų visuomenės iš- 
teisinti lenkų veikimę ir vadova- 
vimę musų Krašte. Kame yra 
lietuviszkas judėjimas, kokie sie
kiai ir apsireiszkimai ežio judėj' 
mo, autorius nepaiso,nurodydama 
teip tik aprybiai, juog nuo laiko 
uždraudimo lietuviams spaudos 
centru lietuvisžkosios literatūros 
pasiliko Tilže, kame atsiranda 

j,visa eilė politiškų, ukininkiš- 
kų ir literatiškų laikraszczių, 
kame ięzeina daug yvairių bro- 
šiurų*ir knygelių moksbszko ir 
beletristiško turinio — ir vie tai 
gali papulti į rankas lietuvio tik 
keliu kontrabandos". Spaudos 
reikaluose lietuviai e*ę Niaures
niame padėjime, negu lenkai — 
lietuviai, kurie nors ir netur tieses 
spaudioti lenklszkų knygų L ėtu- 
voje, b«t jų j luinimas neuždraus
tas. ,,Lenkiszko9 knyge'ės terp 
valsczioniųl'noma, yra persekio
jamos, kaipo ženklas neisztikiogu- 
mo.” Bet gan* jau szių. melą 
gysezių: kur jas- višs suvtjkysi. 
Iš šio straipsnelio galima numa
nyti, juog lenkų rtvuliucijoni-zkę 
dvasię sukėlė tiktai Muravjevo 
politika ir jes pa-ekėjų, kurie ir 
sziędien engdami lietuvius, sako
si naikinę lenkiszkę gaivalę.-tame 

, visš pa»itei«inimsa lenkų, juog 
jie veikia ir kovoja priesz valdžię. 
Po teisybei gi visi szie kovojanti 
neva lenkai — yra grynais lietu 
viais. P-tis.

Isz Amerikos
Buvusi Havai salų karaliene 

gauna atlyginimu.
Wabhington, D. C. .Amerikos 

randas nusprendė amerikonų už 
imtų Havai salų karalienei Lili- 
nokulan duoti 200000 dol. atly
ginimo ui amei ikonų užimtus jai 
prigulėjusius ant minėtų salų ie
mės plotus. Pinigus nutarta iš
mokėti tiesiog karalienei, o ne 
per tarpininkaujančių politikie
rių rankas, kadangi paprastai prie 
tokių rankų prilimpa daug lando 
pinįgų.

Influenaa.
New York. Czianyksscziai li- 

gonbuesiai pilni influenza sergan- 
czių. Viename tik Brooklyne 
per sausio mėnesį nuo influensoe 
pasimirė 46 y pa tos. New Yorke 
pasimirė daug daugiau. Szįmet 
liga ta siaucsia daug smarkiau ne
gu pernai.

Garlaiviu BiiNiniuszlmas.
Dėlei miglos, kokia pereitę suba- 
tę turėjo apsiautus! visę New 
Yorko portę, įvyko du sykiu susi
ni uszimai garlaivių. Pirmame 
susimuszime garlaivių - “Ridge- 
wood” ir “St L nu i likos du 
Įmonės sunkiai sužeisti antrame 
susimuszime tokių nelaimių neitsi 
tiko.

Tvanai.
San Antonio, Tex. Nuo smar

kių ir ilgai besitraukusių lytų tū
luose krasztuose szteto Tesąs ui 
gimė neiszpasakytai dideli tvanai, 
kurie labai daug blėdies pridirbo. 
Mieste San Antonio, ant Si. M <ry 
str. vandens yra ant 6 pėdų giliai; 
Įmonės isz namų iszsigelbSjo su 
dideliu vargu.

Gaisrai.
Pittsburg, Pa. Sudegė ežia 

dalia dirbtuvių American Bridge 
Co. McKees Rocks. Blėdį, ug
nies padarytę skaito ant 200000 
dol.

St. Lotia, Mo. Sudegė ežia 
vagonų szopos priemiesczio gele
linkelių ir 67 vagonai. Blėdį 
ugnies padaryta skaito ant 200000 
dol.

Sr. Joseph, Mich. 25 d. vasa
rio siautė ežia didelis gaisria, ku
ris isznaikino dirbtuves Cooper 
Mills Knitting Works. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 200 
000 dol. 360 darbininkų neteko 
pertai darbo.

Movnt Air, Md. Iszdegė vi
sas vidurys saito turinezio 3000 
gyventojų miesto. Blėdya ug
nies padarytos yra labui didelės.

Cincinnati, Ohio. 26 d. va 
sario sudegė ežia Pike Opera 
House. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 3 milijonų doliarių-

Cheonkce, Kans. Netoli nuo 
ežia miestelyj Turh, i-zlėkė į pa
danges parako dirbtuves Lsfflino 
& Raudo, prie to 5 ypatos likosi 
uimusztcs.

Loweix, Mas. Iszdegė ežia 
£>urbauk Blokas. Prie to praiu- 
vu viena y pa ta. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 150000 dol.

mo aiszkaus darbo Uite ir maazi- 
nų varymui įvedimo gaao arba e 
lektrikos.

Los Anokum, Cal. Metali
niai darb'ninkęi czianyksaczių 
varstotų pakėlė satraikę, kadangi 
jų reikalavimę algų po |4.50 ant 
dienos atmetė darbdaviai. Jie 
tiko mokėti tokias algas tik ge-. 
riems darbininkams, o ne visiems 
prigulintiems prie organiaacijos.

1 Sjuth Chicaoo, III. Dirb
tuvėse Cnicago Ship Beg Co. Bu
sit raikavo 1200 darbininkų. 
Kompanija p įsiūlė malę pakėli 
mę algų prie 10 darbo valandų, 
darbininkai vienog reikalauja 9 
darbo valandų.

Chicaoo, III. Grindų maz
gotojos didelėse pardaviuycziose, 
prigulinezios prie organizacijos 
pareikalavo pakėlimo algų: jos 
reikalauja po 20 c. ui darbo va- 
landę.

Torr'Noton, Conn. Czia- 
nykszcziose liejinyczio;e pakėlė 
sztraikę 110 d«ibuliukų, kadangi 
liejinyczių ulveizėtojai ne norėjo 
praszalinti nuo darbo vienę dar
bininke.

1 John9Town, Pa. Beroird 
White Coa’ Co. Windbere, nuo 
1 d. balandlio pakelia algas visų 
darbininkų ant 10%.

Bcssby, Pa. Darbai eina 
ežia gerai. Czianykazlė anglinė 
kompanija nuo 2 d. vaairio atida 
rė naujas kastynea.

Pittsbi ro, Pa. 700 kalvių ir 
1000 jų pagelbinmkų. dirbanezių 
prie triobų stitymo patėlė sztrai-

5 Clkykland, Oh. Niekei 
Plate geleiinkelis pakėlė algas vi 
eų taroauj»nczių ant 7%.

5 SprinofikU), III. Kalna
kasiai ir kas'ynių savininkai ausi 
taikė reikaluose algų.

1 Chicaoo, lix. PI u m beri a i 
dirbanti ant Bock Island gelelin 
kelio pakėlė sztraikę.

einanti lietuviazka inteligencija, 
iš jų Lietuva sulanks mokslo 
vyrų, kurių dabar turime „teip 
mažai. Tauta be mokslo vyrų 
ne gali pasikelti; todėl šelpdami 
ei n a nesiūs į mokslę musų tautie 
cziua (žinoma ne aulenkėju*ius ar 
suanglėjusius, ne mokanozius nė 
hiško prigimtoj kalboj paraszy- 
ti, Saituos tegul szelpia tie, į 
kurių kailį jie įlindo; lietuviai 
privalo šelpti tik tokius, kurie 
ateitėj lietuvystei naudę gali at 
gabenti; ištautėję,nors l eluviš- 
kos kiimės, lįjuk ne gali padary
ti) me* ' padaugm-ime lietuvių 
mokslo vyrų skaitlių. Tautos, 
stovinezios šiędien ant augš- 
cziausio laipsnio nesigaili pinigų 
ant nvudos baigianezių augsztes- 
nius mokslus, kadangi tokie pas
kui visai tautai atgabena muię, 
pakelia jos garbę Jie ateitėj juk 
atmokės tautai aa-o darbais už 
Bjteiktę jiems pagelhę. Mums ne 
sunku būt tę p*tį padaryti, ka
dangi mes be galo daug pinįgų 
tiz'eidliame ant visokių neatga- 
benanezių mums nė jokios nau
dot, bet vien bl'dį dalykų. K<ek- 
vienę szventę dienę mea išgeria
me Baliunuvae daugiau alau*negu 
reikia. Gerkime gerymų noru 
po du stiklu maliau, o tuo* pini
gus apverpkime ant suszelpimo 
musų kankintinių ir mokslęeivių. 
Kiekvienę nedėlios dienę isz to 
b ja po 10 c , o per visę sanvaitę 
susirinka 70 c. Je gu visi lietu 
visi teip darytų, ira to »usirinktų 
pusėtina suma pi> įgų. Ase pa
darau pradlię ir aiuncziu į „L e- 
tuvoe" rodakciję 1 dol. Daryki
me visi teip nort per gavėnę, o 
iš to mu»ų kankintiniai ir beei- 
simokinanti jaunuomen? turės ne 
maža pareelpę.

M. Mockapetris.

bę. Toki (Jaro sarmatę visai mu
sų tautai.

Broliai lietuviai! meskite tuos 
piktus paproczius, imkitės skaity 
m o knygų ir iaikrssiczių, kuriuos 
skaitydami, ramiai praleisite 
laikę. Laikas jau mums susi 
praiti, laikas atminti vargus mu
sų nuvargintos tėvynės. Per skai- 
tymę prasiblaivys musų, protas, 
atrasim juose nurodymus kaipge 
riausiai ginti musų tautę ir tėvy
nę nuo prieszų ir kaip geriausiai 
prikelti isz miego įmigusius musų 
brolius Seseris lietuvaites tei|>- 
gi kvieesių prie darbo. Ir jus 
griebkitės skaitymo knįgų ir Lik- 
ra»zczių, per kę teipgi isztobulin- 
►ile suprst mę ir galėsite būti di
desne parama savo sanbroliams. 
Eidami visi isz vien, mes pergalė
sime iuu»ų tėvynės prieszus.

' Ona Laksziutė.

pstystėms prigulintį atlygjnimę 
ui paskutinę karę. Kadangi 
Maskolija pati ant savo reikalų ne 
turi pakaktinai pinigų, tai reikia 
manyti, kad ji prikalbės prancū
zas duoti reikalingrts pinįgus. Ui 
prancūzų pinįgus vienog Masko- 
li ja turėtų puti didiiausię naudę; 
nežinia todėl, ar Prancuzijt, pati 
neturėdama naudos, panorės duo
ti /Mastelijai pinįgus.

t 27 d. vaeirio Anglijoj ir jos 
pakrantėse siautė smarkios vė
tros, kurios lygiai ant žemės,kaip 
ir ant jūrių labai daug blėdies 
pridirbo. Telegrafų dratai likosi 
sutraukyti; ant jūrių paskendo 
diktai Įveju laivų, bet skaitliaus 
praiurusių Įmonių dar ' nešino; 
triobų vienog vėtra augriovėdaug.

ISZ 
Lietuviszkų dirvų.

| Prisakymu maskoliško caro, 
4 Finlęndi jos gubernatoriai likosi 
nuo vietų praszalinti nevę ui prie- 
šiuįmasi caro užmanytoms refor 
mom-FinUudijoj, o iszlikro mie
žiams apmaskolinimo Fi d and įjos. 
Ant tuliMus gubernatoriais Fin
is nd i joj galės būt tik t kri „mas
koliai staeziatikiai. Caras daro 
mat Finlandijoj dabar tę patį, kę 
pnesz jį viešpatavę Maakolijoj 
valdonai padarė Lietuvoj ir Len-

| Afganistano valdonas pado 
▼anojo Persijos stabui szventę 
knįgę koranę. kurios vertę apskai
to ant 400000 dol. yra tai, tur
būt, brangiausia knyga ant svieto. 
Apdarai knygos yra auksiniai, 
szeodyti deimantais, lemcziugais 
ir rub n sis.

EvpUozlJos.
Springti eld, Lll. 

kastynėse Aaburn kompanijos at
sitiko dujų etepliozija, kurios 
trįs darbininkai likosi ant vietos 
ulmuszti.

Pittsburo, Pa. Netoli nuo 
ežia, Rockvvorde, stovyklose ge
lelinkelio darbininkų atsitiko 
smarki d namito ekspliozija, ku
rios penki darbininkai likosi į su
draskyti, o daug suleistų.

Kenalgua, Ta. Nieeo malū
nuose ekspliodavo garinis katilas. 
Ekspliozijos malūno savininkas ir 
jo sūnūs likosi ulmuszti.

Anglių

Nelaimes ant geležinkeliu.
Peoria, III. Netoli stacijos 

Acme, laike tireztos miglos susi 
mušzė du gelelinkelio trukiai. 
Prie to 15 ypatų likosi suleistų, 
o terp tų 6 suleistos mirtinai.

Kansas City, Ms. Sudegė ežia 
didelė trioba tsvorinės stacijos 
Atchison, Topeka & Santa Fe 
gelelinkelio. Sudegė ir 90 va
gonų. Blėdį ugnies padarytę 
apskaito ant 150000 dol. Sudegę 
vagonai buvo tavorais prikrauti; 
vertė sudegusių ta vorų dar 
epskaityta.

Isz darbo lanko.

ne

1 Tarnaujant'ems ant Chica- 
goi viršutinių gelelinkelių li
kosi padidintos algos :motormanai 
tarnaujanti ilgiau kaip metus gaus 
po 28 c., ne tarnaujanti dar metę 
25 c., konduktorai po 21 c., sar
gai po 181 c- darbo valandę. 
Kasieriai gi gaus po $1.50—165 
ui dienos darbę.

Chable-ton, W.Va. S'a- 
n’ford City, Raleigh pavietyj, 25 
d. vasario buvo smarkus susimu- 
szimas terp sztraikuojanczių an
gį e kasių ir szerifo ir jo pagelbi- 
ninkų. Buvo smarkios paledy- 
nės, kurioms pasibaigus, ezerifas 
suaresztavo 146 darbininkusir nu
gabeno į kalėjimę į Beckley.

New York. Susirinko ežia 
isz visokių Amerikos miestų ant 
konvencijos 75000 siuvėjų. Susi
rinkę delegatai nutarė reikalauti 
panaikinimo kontraktų sisiemo, 
tvirtų ir vienodų algų.palenklini-

Isz Lowell, Mast.
Kaip kitur teip ir ežia lietuviai 

pradeda keitiesi u mokaus mie 
go, atmerki* jau akis ir žiuri į m- 
vo gyvenimę,, pradeda suprasti 
reikaksnuvargintos tėvynės.

Didlii jo Lietuvos kunigaikš- 
czie Olgirdo Dr-tėaut susirinki
mo atsibuvusio 1 d. ytšrio, ant 
paraginimo jos prezidento p. S. 
Viskoczkoe ir J. Verscczkos su 
dėjo po keletę centų ant nau
dos lietuviszkų kankintinių isz 
tremtų i*z tėvynės į szaltua Sibe- 
rijoe tirus už platinimę lietuvisz- 
kų ra-ztų ir kitokiu budu plati
nusių terp musų brolių tėvynėj 
supratimę ir šViesę. Keliolika^ 
sąnarių pritarė užmanymui ir su 
noru aukavo ir sudėjo $5.28. (au 
kautojų vardai ir jų aukos pagar
sintos 9 “Lietuvos" numeryj) bet 
atsirado ir gana priešingų užma
nymui, kurie nepripažįsta nė jo
kių kankintinių. Toliaus gal ir 
tie supras ir gailiais, gėdysią savo 
darbe; supras visi švo skurdę ir 
pareigu. Prieszininkai kankin
tinių ne priguli prie geresnių lie 
tuvių, terp jų yni daug pralei- 
dliauczių pinigus karcziamose, 
besiskaldanczių galvas ir už to
kius darbus ne kartę patenka už 
grotelių. Meskime tuos negra
žius darbus ir visi raszykimės 
prie tautiszkų lietuviszkų drau
gybių, ypacz gi prie Dr tęs D. 
L.K. Olgirdo! Matome, kad ra- 
rariai turi ne malę naudę, terp 
jų vieszpatauja sutikimas ir bro
lystė.

Toliaus p. Paltanav'czia, pribu
vę* isz Bostono ant susirinkimo 
aiszkino musų kankintinių padė 
jimę ir musų tautos praeitę, kaip 
ji buvo galinga, kol terp jos vai
kų vieszpatavo brolystė ir kol jie 
nesigailėjo nė gyvastį aukauti 
ant tėvynės labo, o kokį ana yra 
re ędien. Teipgi apreiškė, jog 
pradžioj kovo mėnesio su prakal
boms valinės Drė Želvienė. Musų 
Dr-tė nutarė ję ulpraszyti į Lo- 
well. Susirinkę delnų plojimais 
padėkavojo p. Paltanavicziui už 
jo kalbę.

Jonas Olgirdas.

Isz Brooklyn'o, N. Y-
Jau uuo temai l»Mvsm«n<ai 

socialistai rūpinėti surengti ežia 
diskusij s vakaru* ant a|*sznekė 
j'tno yvairių darviainkų reikalų 
ir prie to ant prasilavimmo ge
riau kalbėti. Palaimįs darbi- 
ninkuzkų reikalų ir i»zkalbumaa 
ypacz reikalmgt yra d «i b i 6 ūkams 
geresnei agitac jti vesti ir s .vo 
luominiams reikalams ginti. Ant 
unijų susirinkimų, ypatingai gi 
laike straikų reikalingi yra ger> 
agitatoriai, kurie moka auprao- 
taneziai inrodyti darbininkų 
skriaudas ir tsi, kokiu būda jie 
ias aa’o vargų gilėtų iszaigelb^tL 
Pirmas toks susirinkimas su disku
sijom* atsibus nedėlioj, 8 dienę 
kovo, 2 vai. po pietų, po nr. 73 
Orsnd sL, Brooklyne, N.Y. Lie 
tuviszki darbininkai, vyrai ir mo
ters, nepraleiskite progos ir su 
sirinkite kuoekaitlingiaudai. Dis
kusijose kiekvienas gali ulimti 
balsę ir liuosai savo nuomones 
iszreikszti.

Tę paczię dienę sęoariai 8 L.L. 
kuopos yra ulpraszomi savo mė
nesinę mokestį uieitnokėti ir atsi
imti po egzempliorį n tujai išties
tos Sus i v L L- karstais naujos kny
gutės "Ulmurzimas Caro Alek
sandro JI.” i Prie to yra dar keli 
numeriai/'Darbininkų Balso",ku
rie teipgi bus sęnariama iazdalin 
ti.

K. Bilcaiunai

ir

Inz Minernville, Pa.
16 d. vasario ata buvo ežia bi- 

liūs Lietuviazkoa Teatralteztea 
Dr-tės A. Guluezio. Aut b*l aus 
Įmonių ausinuko diktas burelu*, 
buvo net t-vecz ai i-z Mah'noy 
City, Pa., teipgi ir isz ki ų mies 
ių. Visi linksminosi graliai, ne 
įjuvo ne jokių nesutikimų Bdius 
traukėsi iki 4 vai. rytu. Besibai
giant baliui, tūli tautiecziai, kaip 
antai: Jonas N«tava ir Jonas Mi 
kahv ežia uimanė padaryti ko- 
lektę ant nsud s musų kankinti
nių. P. Mikai ivitzia trumpoj 
prakalboj kalbino susiimkusius 
dėti aukas ant naudos musų bro
lių persekiojamų maskoltozkų 
valdlių ui darbus ant naudo* lie 
tuviszkoe visuomenės.

Kolektoliai. |*erėję |«er ausirin 
kasius, surinko |3 90.

Teatraliszkoji Dr te ant savo 
sus rinkimo, perimrėjuei uldsrhį 
pasklis nuo to kiek bis galima 
ant naudos kankintinių.
Sekr. T.D.A G. J. Ramauauckas.

(Aukos pa'ilpo praeitam 
•‘Lstuvoz*. Ked-).

| MaukoliuzksB caraspraszalino 
nuo vietų: prokuratonų ir 11 su-, 
din; m esto Abq, Finlandijoj, be 

' i ties u reikalauti užtarnautų pinį-
gų. C >ras inat nubaudė minėtas 
sudliss uitai, kad j e priėmė i m o 
nių skundas ant gubernatoriaus 
Niulando gubernijos maskoliaus 
j nerolo Ksigoradovvo. Skundė- 

ij«i buvo ant gubernatoriaus pri 
sakymo sumuszti Įmones laike 
ulgimus ų mieste Abo m a isz tų 
1902 m.

nr.

Bun prakalbo*.
Sziu< mi pranešiu lietuviszkai 

▼ia-omenei, jog lemiau palymė 
toee dienose bus laikytos prakal 
bos visokiose vietose. Kas tik 
išgirs apie rengiamas kur prakal
bau, teiksis pagarsinti greitai ki
liem*, kad klausyti galėtų susi 
linkti kuo daugiausiai Įmonių. 
Kalbėtoji bus Dr. Ždvienė. Ji 
kalbės apie visokius musų reika
lus, kokius mm privalome gerai 
supra»t*.

Prakalbos bu* sekaneziose vie
tose.
Waterbury 
Union City 
New B eitai n 
Lurrence 
Haverhill 
Lowell 
Boston'
Nashuoj gal kalbas 
Torringtoue 
New Yorke

2, 3, 4 ir 5 d. kovo;
6 ir 7 " ”
8 ir 9 ” ”

10 if 11 ” ”
. 12 ir 13 ” *

14 ir
16 17 ir

15 * ”
18 " ”
19 " ”

20 ir 21 ” ”
22 ir 23 ” "
Paltanav,czia.

Isz visur,

| Australijoj prie rinkimo u 
rėdninkų ir uiemimo urėdų t esos 
moterų likosi sulygintos su tieso 
mis vyriškių. Tose kol ooijoee 
yra im viso 1827000 ypatų tarin 
ežių tiesę balsuoti, kuriame tii 
skaitliuje yra: 973000 vyriszkių 
ir 854000 moterų.

| Psertuncijoj Kikangai, Ch- 
nuose, c'esoriszkos armijos daba 
pateko j pasikėlėlių parengta* 
kilpas Yang Uing terpkalnėj. 
500 ksrėiv ų likosi užmuštų. 
Pasikėlėiiams p įteko daug trink
ių, kuriuos kare visi gabeno į 
tvirtyne#.

| Peterburge p»»' baigė prov^ 
policijos viraziuiųko miesto Kron ' 
•tadu>, | ulkauninko 8z»fro*vo. 
Prova ta traukėsi per isztisš tris 
sanvailes. Sūdąs c iro tarnę rado 
kaltu ir nusprendė į ansztantų 
rotas aut dviejų metų. 8*»frow 
aįb*!ų»tas buvo: ui perdrrbmėji 
mę dokumentų, pas savinimę 
rando pinįgų ir reikalavimę ky
šių. Tų visų nusidėjimų pasiro
dė kaltas numylėtas caro tarnas.

| Pr neuziazkas randas depir- 
tamentuoee pne Pirinejų kalnų 
uidraudė mokyklose ant tikėjimo 
mokinti vaitus prigimtoj baskisz 
koj kalboj. Mat netku>-i 
Mi-skobj* apriėjo visę c vilizuotę 
*vie'ę, iazpUtiu » visur nejikantę 
kitokių kalbų apart rando varto
jamos.

| Kaime Markovu*, Moravijoj, 
▼ienas ūkininkas skerdė namieje 
meitėlį, prie ko buvo ir malas u

skerdė vaikas paib'go namon.pa 
griebė peilį ir nudūrė tavo j»u 
n ten ėję seserį. Mat jis norėjo 
Įmeti, ar ir skerdiiama jo sesytė 
rėks teip jau,kaip ir skerstas mei-

rė.

| Literatisski parlamento pa
siuntiniai Haagoj, Holandijoj — 
padavė ant uitvirtinimo uimany 
mę, idant poliii-iztee liesos vitų 
vyriszkių ir moterų butų visame 
lygio*. Jeigu tas ulmanyma* 
taps priimtu, tai lloland'jz bus 
pirmutinė ne tik Europoj vieszpa- 
tystė, kur bus vi .ame sulygintos 
tieaos meterų su tiesoms vyr.sa
kių.

| K'jeve pasimirė vienas išdi
džiausių Maskolijos didlturczių, 
cukraus fabrikantas Mikalojus Te- 
re-zenko, sulaukęs 65 metus. Jis 
turėjo 80 cukraus dirbtuvių ir 
<80000 desistinų Iemės. Vertė jo 
palaikų siekia 150 milijonų • rub
lių.

| Viename isz didl'aucių mirs 
tų Vokietijoj, Hamburg, iki sziol 
neturėjo uis i versiteto. D, bar
ežia susitvėrė komitetas, kusi* 
renka aukas nuo pralobėiių, kad 
padėti miestui parengti uuiverai

| Izpanj'j, provincijoj Ali- 
cante buvo gana smarkus lėmė s 
drebėjimai, kurie nors iazgazdiuo 
gyventojus, bet nelaimių žymes 
n ų ne pridirbo.

| Patekusi po paskutinė! karei 
Suvienytoms Valstijoms sala Gu- 
am, Australijoj, smarkių žemės 
d ebėjimų likosi ant vien< s pėdos 
pakelta augszcziau.

Bz Boston, Mam-
Skaitydami laikraszczius, ma

tome, kad mes lietuviai turime 
daug visokių reikalų, kokius pri
vijome nuveikti. Svarbiausi da
bar mųsų reikalai yra: szelpimas 
musų kankintinių, ui plalinimę 
lietuviszkų raštų patekusių į ne 
tikusių valdlių nagus ir isztremtų 
tas gimtinio kraszto į gihę Mas 
kobję ir szelpimas musų mokslę 
eivių, kadangi juk isz jų bus at-

Isz Lawrence, Mas*.
21 d. vasario Lietuvos Sūnų 

Dr lė laikė savo balių, ant kurio 
susirinko ne malsi gere s valios 
tautieczių. Balius nusidavė kuo 
geriausiai; teip gi ir pelno susi
rinko ne malsi, ui kę sveczismn 
siuneziame szirdingę padėkavonę. 
Laike baliaus tarpuose szokių bu
vo dekliamuotos eilės; dekliama- 
vo ja* mergaitė Jasinskiutė.

Ant rytojaus Lietuvos Sūnų 
Dr tė laikė mitingę, ant kurio bu 
vo ulpraszyti kalbėtojai: S. Vis- 
koczka isz Haverhill ir Mockevi- 
czia isz Bostono. Dėl stokos 
laiko pirmas kalbėtojas ne kalbė 
jo; P- K’ Mockeviczia graliai kai 
bėjo apie visokius lietuviezkus 
reikalus; primindamas darbus 
Daukanto ir kitų musų tautiszkų 
kariautojų, kurie jau puolė bely
gindami kelius ateinantiems ka
riautojams Kalbėjo ir apie mu 
aų kankintinius ir pakvietė susi
rinkusius prie aukų,pats duodams 
ant to mierio 1 dol. Kiti tę pa 
matę, sudėjo 4 dol. 50c. Pinigus 
prisiuneziu kankintinių komite 
tui, szirdingai dėkavodamas au
kautojams.

L. S. Dr. sąnarys Paltanaviczia.

| Vokietijos knįgų iszlei^tojai 
nutarė su visu nedalyvauti ant 
rengiamos mieste Louis viso- 
svietinės parodo*. Kaipo pne- 
iastį ate sakymo knįgų Uzleistojai 
p įduoda: nelikusias Amerikoj 
tiesas, kurio* ne draudlia vogimo 
svetimo darbo ir tesiog pers pa u 
dinimo aveiur išleistų knįgų ir 
tokiu budu skriaudlia lygiai au 
torius, kaip ir iszleistojus svetimų 
rasztų. Didesnė dalis gal * kas 
metę Amerikoj iszleidliamų knį
gų yra tai vertimai Europoj 18Z- 
leistų ir tas padaryta be linios 
autorių ir jų rasztų iszleistojų. 
Visuose Europos kraszturse tokį 
pasielgimę sūdai laiko ui pasisa 
vinimę svetimos savasties ir gana 
skaudliai baudlia teipdaraneziua, 
Amerikoj gi tas yra paprastu at
sitikimu ir ui tai besisavinanezių 
svetimę darbę nieks ne baudlia.

| Į miet-tę Guayaguil 
generzliukaa Suvienytų Yahtijų 
konaulius Savrter su savo szeimy- 
na ant vietos pasimįruBio ežia nuo 
geltonojo drugio kousuliaus Nas 
to. Sawter, įnėję* į pasimirusio 
Naato kambarį teip persigando, 
<ad su paezia ir vaikais, ant to 
paties laivo, ant kurio ežia atka
ko, sugrjio atgal į Suvienytas 
Valstij tū.

atkako
| 3 d. kovo visose staczialikisz 

koše balnycziose Msskolįjoj bus 
atlaikyti s dievinaIdystoe ant pa
minėjimo panaikin'mo baudlia- 
voe.

2 25 d. vasario Meksike siautė 
smarkus iemės drebėjimai; smar
kiausi jie buvo aplinkinėse Tux- 
pam. Vulkanus Čal ma pradėjo 
mesti ugnį.

Isz New Britaln, Conn.
Musų miesto letuviai kįla isz 

palengvo isz nelinios ir sunkaus 
miego, įgauna vis daugiau supra
timo; net miela į tokius liurėti. 
Ant nelaimės vieoog yra dar dik
tai mieganczių, praleidlianczių 
laikę karcziamose ir ton žcdan 
ežių sveikatą, pinigus ir gėrę gar-

| Susidūrus su baltveidliais 
veik visur nyksta kitokios kilmės 
tautos: australiecziai, maari Nau- 
oe Zelandijos, kanarai Havai sa

lų, indijonai sziaurinės Amerikos 
baigia jau nykti. Nyksta net 
tauthzki gaivalai tolimuose sz i Hu
nuose, kur baltveidlių dar ne 
daug yra. 12 melų atgal antai 
prie Smitho pakranezių ramiai 
gyveno 300 eskimosų, dabar jų 
liko tik 200. ALskoj pirmuti
niai aukso jieszkotojai rado 3000 
eskimotų,dabar jų likojau tik 500 
o jeigu teip eisit toliau, į kokius 
25 metusisznyks su visu tie sziau- 
rinių krasztų gyventojai.

|| Laikraszcziai pranesza, 
Maskolija apsiima parūpinti 
nų randui putelę, isz kurios jis 
galėtų uimokėti svetimoms v i e* z

jog
Chl-

j Maskol szkaa caras, ant pa
gelbėjimo badę kencz'anczių Fin- 
landijos gyventojų, paskyrė 700- 
000 rubl. ant visokių vie?zų dar
bų, kad suteikti darbę baduo- 
liams. Daro tę csrpalaikis vien 
todėl, kad Amerikai atimti pro- 
Rę rinkti aukas ant »u*zelpimo 
c • re persėki* jimų ir į badę įstum
tų jo locnų pavaidin u

| Po valdlia turtingos Ameri 
kos, gyventojus jos ulimtų F.li 
pinų salų pasiekia vis didesnis 
vargas. Prekes metinių produk
tų su visu nupuolė, q per tai ui 
darbiai darbininkų sumalėjo. A 
p e tai praneszė Suvienytų Valsti
jų prezidentui tų sdų gubernato-, 
rius Taft. Kitaip ir boti negal 
politikierių isznaudojamame 
kraszte.

| New Yorko laikraštis “Eve- 
ning Telegram” pranesza, buk vi
so svieto anarchistai nutarė Pary-. 
iiui atlikti kongresę, kurs buk 
arti riszssi su reikalais Europos 
valdonų. Dalis anarchistų buk 
atkako isz yiaokių krasztų į Pary 
lių: vienas vienog jaunas' italijo 
nas, atkakęs isz Amerikos, iszda- 
vė policijai visę plianę.

|| Vindobonos laikrHS*lia,,Zeit” 
praneša, buk maskoliuzkas kon
solių* Redong Mitrowicnj likosi 
albanieczių ulmueztas. Masko
lišku konsulatas Mitrovricoj 
parengtas tik metai atgal. Al- 
baniecziai isz syk stengėsi neįsi
leisti caro tarnus.

12 d. vasario an Samoa 
Australijoj, ypacz gi ant 
Tatuila, siautė smarkios 
kurios labai daug bledes 
bo.

salų 
salor 

vėtro-. 
pridir

| Siberijoj, kaime Barakovka 
pasimirė lietuviezkoe kilmės ku
nigas Oboknovicz, vikari justas 
Tomsko katalikiuzkos parapijos.

| Pott*s Hiyti repub'.ikos 
Port de P<*it,vidurinėj Amerikoj, 
su visu isadegė 27 d. vasario.

Antanas Baranauskas.
M s skobi-z kas lai k ramstis “Žur- 

nal Ministerstva Narodnaho pro 
svieszczenija” patalpino sekanezię 
biografiję neseniai staiga pasimi
rus o Seinų vyskupo Antano Ba
ranausko, parai-zylę profesoriaus 
VVolierio (latvio).

“13 d. lapkriezio, 9 vai. vakare 
pereitų metų staiga pasimirė Sei
nuose rymo— kataliki akas vysku
pas Antanas Baranauskas. Ve 
lionis buvo Vienas hz lymiausių 
lietuviszkų dainių, pamokslinin
kų ir tautiszkų filologų. Gimė 
jis miestelyj Anykszcziuose, Vilk
mergės p a v., Kauno gubernijoj 
17 d. sausio 1835 m. Pradinį 
mokslę gavo Tehzių bajoriazkoj 
mokykloj ir jaunystėj tarnavo 
kaipo rasztiniakas visokiose vai
re ežių kanceliarijose Telszių pa v. 
(Siaduose, Szkuduose ir kitur). 
Jis iszsyk ant Zavę atkreipė atidę 
savo puetiszku gabumu. Atsira
do Įmonės, kuiie davė jam galėji- 
mę baigti augsztesuius d va s szkus

mokslus. 1858m. jis p'Stojo | 
Varnių dvasiazkę katalikiszkę ae- 
minariję, o po dviejų metų j Pe
terburgo dvaaiazkę skademiję, ku
rioje baigė kuršę 1862 m. su laips
niu magistro tbeologiszkų moks
lų. Ant pipildymo mokslo Ba
ranauskas likosi isssiųstas į ulru- 
belius: Mueocbene klausė lekcijų 
Doelingero, Ryme, kolegijoj Gre- 
goranum linomų mokslinczių 
Billerinio, Peronio ir kitų. 8u- 
grįlęs į Peterburgę 1865 m. jie 
ulėmė skademijoj katedrę pašto, 
raliszkoe theologijos, bet ežia pa
siliko neilgai, sugrįžo į Varnius, 
o pankui į Kaunę. Pildydamas 
pareigas seminarijos inspekto
riaus, jis podiaug mokino et i sa
kos tbe ilog jos ir apart to. iki 
1884 m., kada jį į-zventino į vys
kupus bufraganus Telazių diece
zijos, skaitė lekcijas lietuviszkou 
kalbos.

Prie geresnių jo lyriszkų ra-z- 
4ų pr*gu)i ‘Sudiev Lietuva", 
“Giedu dainelę savo giesmelę*’ ir 
garais “AnykFzczių Szilelū". 
Paskutinė poema parengta apgi- 
nimui lietuviezkes kalbo* nuo ul- 
puldinėjimų joe prieszų, turi ui 
mierį iszrodyti turtingumę iodiių 
ir hzreiszkimų apie gimtine* gi. 
rias. Pirma daliu parašyta 1858 
m , o galas 1859. Eilėa tos spau
di n tos kelis kaltus: 1861 m. ka- 
lendoiiuje ivi iikio, 1875 m. Lv- 
voehiGe tler jo veikale Litauische 
Studieu bu komentarije'B paties 
autoriaus veikale ‘O-tlitaūi-che 
T»xte. Mit Eiiileitungen und 
Anmerkungen herauugegehen voo 
A n to n Btranovuki und HugoWe? . 
ber. Erete* Heft VVeimar Her
manu Boehlavr, 1882. Bet supa- 
lindino vokiazkę lingvit-tiazkę 
mokblę su patyrimai* Buransusko 
ir jo mokintinių tik VVeber; pats 
autorius galėjo atgiliepti daug vė
liau. tik 1898 m., kada Mokslo 
akademija nusprendė atspaųiinti 
jo “Patėmyjimus apie lietuviuzkę 
kslbę ir lodynę 65 tome surinki
mų dclieu maskoliszko* klibos ir 
literatūros. I-z pradžių tie patė- 
myjimai buvo padaryti dėl raok- 
rai-zczio Giliaus: “Paveikslai lie
tuviukai- rut-i-zko* kalbo*, pa
duoto akademijai 15 pjulės 1878 
m. Akadeniiszkuoee patėmyji- 
muose velioni* iazreuzkė savo pa
lmes* apie įtekmes Ji*>tuvisz>ų 
dialektų ant iszaidirbimo literatū
ros ir apie neatbut nę reikalę da- 
le sti epaudinti lietuviszkas knygas 
lietuviszkoms literoms aiba lietu- 
viėtku alfalietu, ptįtaikytu prie 
visų ypatybių lietuviškos kalbos 
visuoee jos yvairnmuose kaip hto- 
riazkai teip ir dialektiškai.

Jo kalbiszkuoae tirinėjimuose 
nuolatai apsireiuzkia praktiszkaa 
mieris tirmėj mo drauge su reika
lais pamokslininkiškų darbų. Jo 
literatiškas gabumas, dėl uidrau- 
dimo lotyniškų literų ne galėjo 
pa*irodyti atapaustuoee veikaluo
se, kadangi didesnė dalis jo lite- 
ratiszkų darbų pas liko tik rank- 
raszcziuoae arba iszsiplatino tik 
nedideliame akaitiiuje ezemplio- 
rių pavidale perraszytyų padarv- 
tų jo gatb niojų ir mok utinių. 
Pne paskutinės veislės priguli: 
1) L;etuviszkas kaibimokslis.Til
žėj atspaustas sutrumpinimas i*z 
plataus rankraszczio po antgalviu 
“Kulhamokslis liettivi-zkos kal
bos. Iszduotts per Ll. Tiliė^e. 
Spauda E. Jagomasto 1896, 84 
pusi. 2) Mokslas Szveutoioe 
iškalbos. 3) Sz^entas katzlikun 
B siu y ežios mokslas, trumpai isz- 
pasakytas. Rymo-katalikiszkas 
tikėjimas suraszuose padarytuose 
kiekvienai parapijai 4) Iszverti- 
ma8 szventi aszczio, ypacz gi se
nojo. Ant to vyskupus Bara
nauskas darbavosi iki paskutinei 
valaniai mvo gyvenimo. 5)Dzug 
dvasi-zkų eilių ir uzventų giesmių, 
isz kurių ne mažai jau, kaip au
tai: “Vieszpitie, Taviep szaukia- 
mes gtlumon prasmegę", perėjo į 
teip vadinamas kantatas. 6) Ei
lės svietiszko turinio passvęstoa 
jo tėviškėj ir dainos priesz gir
tuokliavimus ir elgetavimus, kaip 
antai: Sueiga girtuoklių ir daug 
kitų uifilaikanczių lupose jo vien- 
tauezių.

Velionis atsižymėjo meile 
mokslo ir noru visada padėti Iing- 
vistams ir etnografams besilan
kant lems į L etuvę. Kaip sako 
Leskieu straipsnyj “Aus Arbei- 
ten litaui»cher Gelehiten ueber 
ihreSpiache”: patėmyjimai pa
garsinti savo laike Webero isz 
rasztų ir laiškų Baranausko buvo 
šaltiniu jo darbų apie akcentę ir 
intonaciję lietuviškų dialektų. 
Ypacz didelės vertės yra žinios 
apie dialektus ir skaitlių akcentų. 
Mažiausiai jį suprato tūli jo yien- 
ta u ežia i perimti ypatiukų poli
tiškų pažiūrų, kaip pav., Jonas 
Szliupas knygoj; Lietuviszkiejie 
Rištai ir Raštininkai. ■ Tilžėj

t



LIETUVA
1398 m. p#l. 51—84 ir ii n omas 
Fr. Kurachd savo Grammatik der 
litauitchen Sprache 1876 m. pra* 
kalboj atr. IX—XI. Tokiu bu* 
du beveik 50 metų darbai A. Ba
ra na u* ko paliko nebidildioamu 
ieuklu ne lik atminty j augaato 
ratelio vientaucaių ir prastų imo 
nelių, godojancsių jj kaipo pa 
«Dokslinit)k|i net ir terp daug vie
tų Vokietijos ir Maekolijoe.”

LAISZKAS Į REDAKCIJA.
GuodojaMi Ponai:

Rodosi 7 nr. „Lietuvon” jus 
patalpinote korespondenc ję. ku 
rioje yra lytt’ti Plvmuutho para
pijos reikalai. Man rodos, ir 
mano parapijoms ^aneka, kad tę 
korespondenciją ra«zė kas ant 
juoko.

D (girdę, kad asa rengiuosi 
persikiaustyti j Bostonę, par»pi 
jonai, nhtura'i>zkai, pradėjo 
eznekėti apie hilas ir i^zdavimę 
rokundų isz $15 000 ugniapibigių 
ii^.000 paskolos. • Asz daviau 
i'^ę dvaiiszkai vaidilai, praszy* 
dama?, kad paskiitų periiurėji 
mui rokundų kunįgę, p r >p jo
nams liepiau paimti advokatę ir 
kada tie, prie parapijos iszrinktų 

* ▼JTM» vienę syk, irkitęsyk rok u n 
dss pervetzdėjo, jokios kvestijos 
daugiau nieką nedarė, nė nedaro. 
Pagalios korespondencijoj ne apie 
tai raszytar^ Ten raszyta, kad 
kunigas Ž lina'tas kadaisi nupirko 
per licitaciji kkbonijj, ui ję pa 
ėmė ugn-apinigius, raszyta ap:e 
kokias ten dideles ir maias kny
gas, apie tai kad parapijonai da- 
siimoję. kad bsinyczia pavesta 
vyskupui.,.. Apie tai niekad 
nebuvo jokių kyestijų. Visi žino, 
ant ko bainyczios yra raižytos ir 
iino, kad be vyskupo niekas jas 
ant Imitacijos negal parduoti, nė 
pirkti, nė paimti ugniapinigius. 
Uitai parapijonai ir sako, kad ko
respondencija buvo papieszta ant 
juoko. O jue-'ję patalpinote į 
laikrasztį!

Daleiskime kad 'korespondento 
mieris buvo geras, bet vis gi ne 
priderėjo vartoti blogų įrankių.

Su guodune
Kn. J. Žilinskas,

Atsiliepimas.
. Nr. 7 “Lietuvos” pa iii po ko- 

- >^spout.^ncTja i?ž Pfymoath’o. Pa
gal tę korespondencija: “sudegu
si Plymouth’o bainyczia buvo zp- 
sergėta ant 15000 dol., o klebo
nija ant 3000 dol. ir buk tie 3000 
dol. yra savasczia kunįgo Žilins
ko, nės j*s nupirkę i kleboniją ant 
licitacijos. Tas yra neteisybė. 
Plymouth’o klebonija niekada ne 
buvo parduota ant licitacijos ir 
nieks jos nenupirko. Bainyczia 
ir bainytiniai daigtai buvo ap 
sergėti ant 1J000 dol., o klebo
nija ir klebonijos daigtai ant 4000 
dol.; taigi isz viso ant 15000 dol. 
Tie pinįgai parėjo ant vyskupo 
rančų, ant kurio rankų uiraszyts 
Plymouth’o Hetuviszkos bažuy- 
czios savastis teip Kaip ir kitur. 
Visi parapijonai apie tai gėrai ii 
nojo ir lino, nes patys bainyczę 
apraszė ant vardo vyskupo 14me
tų atgal, kada tvėrė parapiją. 
Paskui Edvardsvilie ir Luzerne 
atsiskyrė ir norėjo gauti dalį ug- 
napinigių, bet ne gavo, kadangi 
visi 15000 dol. yra uimokėti ant 
pastatymo naujos bainyczios ir 
klebonijos ant tos paczios vietos, 
kur buvo sudegusios. Kaslink 
gi rokundų, tai jok nebuvo rody 
tos isz kokios ten didelės ar ma
tos knygos, tik kun. Žilinskas 
iszdavė rokundas isz 15000 tigna- 
pinįgių ir ui 5000 dol. paskolytų 
czekiais. Rokundas periiurėjo 
parapijos iszrinkti vyrai, teipgi 
advokatas ir vyskupo atsiųstas 
kunįgas ir višk^ rado tvarkoj ir 
teisingai. Pasirodė dar,kad kun. 
Žilinskas yra primokėjęs savo pi
nigu $103 67. Ant protokolo vi 
si pasiraszė 26 d. sausio 1903 m.

Father J. Don^hul, kunigas, 
Abrim Silzburg, advokatas, 
Geo. Kunįgonis, 
Gėorge M tsavage, 
Simon Vatczulionis, 
Adam Adzgauckas, 
Ienas Stadulis.

kydavo nelaimių uždedant diržus, 
kadangi dedanczius diržus darbi 
niūkūs pagriebdavo ra tas ir ne re 
tai su visu sumaldavo. išradi
mas todėl Ostrowskio yra labai 
svarbus, jis be abejonės sumažįs 
dirbtuvėse skaitlių nelaimių.

Prancūziškas iszradėjas, 
pulkauninkas Renardišrado nau
ji orlaivį, su kuriuom prancūziš
ka karės minister ja szį pavasarį 
atliks bandavones. Nauj s Re 
naido orlaivis turės dvigu
bai didesnį greitumu negu pirmu
tinis jo išrastas. *•

Pagarsėjęs jau savo išra
dimais chicagietis Gattmann tvir
tins, jog jis dabar iszrsdo budę 
teip bevalyti vandenį, kad jame 
ne gali būti nė jokių žmonių svei
katai kenkiančių bakterijų. Tę 
patį padaro juk ir pei virinimas 
vandens.

•e* Garsus brazilijonas, i išra
dėjas naujo orlaivio Santos Du- 
mont dirbdina dabar nauję or ai- 
vį paskirty vežiojimui pssažierių. 
B indavonės naujo orlaivio atsibus 
Paryžiui bal indžio mėnesyj šių 
metų.

Itališkas gydytojas, Dras 
Tizzoni isz B Jonijos isirado vais 
tę gydantį plauči ų uidegimę. 
Vaiitę tę įciirssku po oda kaip 
rauples ir su jo pagtlba. posisekė 
išgydyti net kelis tokius ligonius, 
kurie butų turėję mirti.

•į* Berlyno gydytojas, Dras 
Arouson iszrado nauję vaistę nuo 
tymų kurį iubindė ligonbucziuo- 
se New Yorko daktarai. Naujas 
vaistas iszduoda kuo geriausius 
vairius.

*e* New Yorko elektrotechni
kas Cooper Hevritt tvirtina, jog 
i-zrado budę siuntinėjimo telegra
mų telegrafais be vielų ne paisant 
ant tolumo, taigi ant viso iemės 
pavirsziaus.

tuvos kunigų atsiranda ir išda
vėjai, šnipukai. Terp tokių 
šnipukų stvo laike labiausiai pa-

Pasarga Skaitytojams.
Vasario 24, 1903, visiems
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tuojau*. Mokesti* 40c. nuo 1000 m.

Nauji iszradimai.
*♦* Suvienytų Valstijų randas 

garsina, jog D ras Adolf Razlag. 
amerikonas, iszrado vaiatę nuo 
raupų (neiszgydomos dar szvent- 
rasztyj minavojamos ligos), kuris 
likosi iszbandytas ant Taupomis 
serganczių Ch'uuose ir uždavė 
kuo geriausiu^ vaisius.

*e* Savininkas techniszko biu 
ro mieste Poznaniuje, St. Oztrov- 
ski iszrado prietai-ę automatisz- 
kam uždėjimui diržų, bėgant ma- 
szinoms dirbtuvėse. Nesant to
kiai prietaisai labai daug pasitai

Nanji rasztai.
Puota. Nuskintas Žiedą*. Pa- 

raaae Bijūnas. Piymouth, Pa. 
1902 m. 32 pusi.

Telpa ežia du trumpi vaizdeliai: 
puota, ant kurios susirinkę’ žmo
nės, apkalba visokius reikalus. 
Terp susirinkusių turtingų kai 
mieczių, kunįgų ir ponų atsiran
da kazyros ir tie linksmai laikę 
praleidžia besikalbėdami apie be- 
gėdiszkumę bedievių ir darb nin- 
kų, iszmislinėja, kaip vienus ir ki
tus galima suvaldyti, kędangi tie 
neduoda ramiai miegoti kunį- 
gams ir ponams ir išnaudojau 
tiems darbininkus darbdaviams. 
Besilinksminant ir puotuojant 
pralobuliams, lauke susirinkę dar
bininkai apkalba išalkę savo var
gus. Vaizdelis paraszytas iszma- 
nancziai ir Vertas perskaitymo.

Antras vaizdelis, “Nuskintas 
žiedas”, aprašo jaunę, turtingų 
tėvų gražię dukterį, kuri, gydo
ma neiszmintingo aptiekoriaus, 
ne tenka sveikatos, o ant galo ir 
jaunę gyvastį nužudo. Jeigu tė
vai butų iszsyk kreipęsi prie gero 
daktaro, duktė galėjo būt iszgy 
dyta su viau, bet jie važiojo duk
terį pas szund«ktarius ir brau 
giai už nieko negelbianczius vais 
tus mokėjo. Kada tėvai apsižiu 
rėjo ir nuvežė ligonę p%s tikrę 
daktarę, ir tas pagelbėti ne galė 
jo, buvo jau per vėlu; j tuną mer 
gina nuėjo į geresnį svietę, kur 
nėra išnaudojanezių ir isznaudo- 
jamų. Tokių aukų neiszminties 
tėvų ne mažai yra Lietuvoj, vely 
darni, kad kiekvienas lietuvisz 
kas tėvas perskaitytų szitę vaizde 
lį, o per tai g 1 ir aukų neiszmin 
ties butų mažiau.

Kunigija ir svietlszka valdžia. 
Margi piešimai. Sutaisė ir-ap- 
garaino Medekaza, Piymouth,Pa. 
1902 m. 47 pusi.

Szitoje knįgutėje telpa sekanti 
straipsniai: Popiežija ir svetiazka 
valdžia; Priešinga lietuvystei 
kunigija; Letuviszki klerikalai; 
iszvedimai. Visi tie straipsniai 
krūvoj tveria vienę rasztę. Pir
mame autorius iszrodo, kaip po 
piežija ir kunigija visada ir visur 
buvo vien padėtoj* valdžios, o 
priešininkė silpnų ir prispaustų; 
niekur ji nebuvo gelbėtoja, užta
rėja silpnų ir prispaus'ų, niekur 
ne pildė Chrit-tau* prisakymų, ku 
ris liepė ginti silpnus ir persek q- 
jamus. Kunigai tankiai buvo 
sznipūkais, kurie iszvilioję laike 
iszpažinties nuo žmonių visokias 
p slaptis, ne kartę ir ne vienę 
žmogų išdavė polic jai.

Antrame straipsnyj autorius 
irzreiezkia, kad Lietuvos kunigai 
visokiais budais stengiasi tarnau 
ti maskoliszkai valdžiai, teisingus 
žmonių reikalavimui apszaukia 
už svajones, Lepia klausyti besi 
stengianezių iszuaudoti lietuvius 
maskoliszkų valdžių. Terp Lie

garsėjo Sziaulių gimnazijos pre
fektas Radzeviczia. Ne k tokia* 
yra ir tūli Amerikoj lietuviški 
kunigai, mėgstanti denuncijaci 
jas, o su propaganda denunoijaci- 
jų per kunigų laikraštį “Žvaigž 
dę" mvo laike atsiliepė itsbandę^ 
jau net neprigulmingos kunigys
tės pagarsėjęs Ųras kunigas Juo- 
diaziui; o zokoninkus Saurusaitis 
tę daro per laiškus (ant paskuti
nio zaunų nėra kę paisyti, kadan 
gi jis p r* maniakas). Kiti, tru 
pūtį doresni už augszcziau pami
nėtus, rods ne kalbina prie de- 
nuccijacijų, bet atimdami žmo 
nėms viltis, atima jiems dręsę ir 
tokiu budu stojasi p įdėtoj iia val
džių. persekiojancsių silpnus.

Knįgutė verta perskaitymo y 
pacz tiems kurie nori geriau su 
h) pažint i tu ne vertais pagyrimo 
kunįgų darbais.

Darbininku Balnaa. Nr. 7. Dvi 
mene*lni.<t Lietuvos darbininku 
lai k raištis. 4 M pu*l.. Adresas 
redakcijos: Mr. J. Ltadeika, 2M 
Gray str. Siiverton, London.

Szitame numeryje telpa sekan
ti fetra p-nid: Pmiguocaių globė 
jas. apysakaitė p.*. Rugiipiutfs; 
vaizdeliai p. a. Audra. Ž nonių 

Įsukilimat prieš i»onua Prue-ų 
Lietuvoj. LVškai iš Maekoli- 
joe apie visokius atsitikimus, fi 
lė* p a. Prie darbo. Kok e rau
tai mums dabar reikalingi? E lės 

‘ p.a. Ponų pamokslas. Visokos 
i nios i«z Lietuvos. Isz Loodo 
no. D^rbin'nkisiko* žinios isz 
visokių krau’ų. Szh tas iš ke 
lionės. Musų nauji kankiuti- 
niai.

Viktutė. Novell* Nzatrijo* Ita- 
irano*. At*|MMtMt* ir Nr. 2 “Dir
vos Žinyno**. Nhenandoash. P*. 
1903 m. 90 pusi.

Szita apysakaitė tilpo pirma 
“Dirv< j”, dabar tik rkyrium kny
gutėj at-pturta. Yri lai dieni
niai užraszai sulenkėjusi' a mergi
no*, arba, geriau škant, istorijų 
merginos ir jauno daktaro, litvo- 

' mano, po vyro įtekme ir sulenkė 
jusi mergina pamyli hetuvmkę 
t«utę, kal’»ę, ir Fetuviškus ra-z 
tus, nors ir ne teip karsztai kaip 
jaunę daktarę. Prieš aki* skai
tytojo pereina žmonės visokių pa 
žiūrų: ir dievuotį ir bedieviai ir 
žinoma, prisilaikanti tene-nų
nuomonių pei statyti geresnėj
-zviesoj negu laisviau mananti.
Kitaip ir būti negali, matant iš 
kur veikalėlis parspaustas. Apy
sakaitę rę galima perskaityti be 
nuobodumo, nors j >je nieko ypa- 
tiško nėra.

skaitytojams pasiuntime kny
gų kata Ii ogus ir kurių prenu* 
meratos laikas jau išsibaigęs, 
tiems pridėjome prie katalio- 
gų laiškų su paragynimu at
naujinti savo prenumeratų. 
Todėl kurie norite ir toliau 
“Lietuvų” gauti teiksitės pa
siskubinti užsimokėti prenu- 
numeralų už metų arba 
nors pusmetį. Kas isz 
priežasties ligos ar ki
tokio su vargi mo ne|stengtų 
dabar užsimokėti,tegul mums 
apie tai duoda žinę, o mes jo 
prenumeratos tūlų laikų įialu- 
kėsime. Kas iki 15 dienai 
hz i o mėnesio neužsimokės ir 
jokies žinios apie eavę ne
duos, suprasime .kad jo po 
tuom adresu, kur “Lietuva” 
siuneziasi, jau nėra ir kari 
kas nors kitas isz jo laikraaz- 
ežio naudojasi, ir tokiam bu
sime priversti “Lietuvos” 
siuntinėjimų sulaikyti.

Tad meldžiu jiasiskubinti. 
A. Olszewskis, Iszleistojas.

Klaidus atitaisymas.
Per neatsargumu “funnono” 

pereitas “Lietuvos” numeris 
tajio klaidžai užu ui nėr uotas 
N r. 8 ir uždą t uotas Kovo 6,kų 
turėjo būti Nr. 9, Vasario 27.

Reikaling** geru darbininku kui
ną m* miMie ir mleaesiukij*, *®r* ui- 
BokMtla. RmykiM greitai ant adreso: 

Advertieing Suply Co., 
P.O. Box 390. Broekton, Mau.

(1Ž-Ž)
Reikalinga mergina prie namu darbo 

in pr i va liuką neimyna. Auiaaaukti 
pa*: Vincentu Aiukaa,

3329 Auburn avė., Chieago, III.

VAKGAM1HTKA. lietuvy* gerai 
mokanti* mvo amate, neseniai pribuvę* 
ies Lietuvos pajie*xko vietos prie lietu
viuko* ar isnklukoa parapijos.

B. Januilnski.
4533 S. Paulina 8l., Chieago, UI. 

(20--3)

Ateinsaukimas.
Atsiliepiu varde.visos mvo parapijos 

įmvo parapijonus, gyvenines!u* Ameri
koj, melsdamu paaukauti norą po kele
te centu, ku klek iugali ant pataisymo 
musu bainyoiios. kuri yra labai apleista 
ir reikalauja pataisymo. Iu parapijos 
tiek pinigu, kiek reikes ant pataisymo, 
negalims surinkti, nes Įmones neturtin
ei yra. .Todėl kreipiamės prie Justi 
mieli tebtiecsial, idant mumis pagelbe- 
tumei lame reikale. Pasitikiu kad ge
ras siirdies žmones nepasigailės paau
kauti ant teip labdaringo darbo, o jiems 
Dievu alllgins sximleriopai. Bu guod.,

Kun. Vincente* Pocevicsia.
Aunu teiksitės siunti s . adreso: 

K s. Dūkso V. Pacievie*.
ParaNi Bsyleii, poesta Nemokszty,

Pov. Rensieny. ' •
g u b. Komo. BUBSI A.

Draugyscziu Reikalai
Nedelhų, S d. Kovo,Jaunu Amerikos 

Lietuviu Pasilinksminimo Klinbu lai
kys mvo meneaim susirinkima >ale|e J. 
Pupauaku, 3400 Aaburn avė., pirma va
landa po pietų,am kurto Mautai privalo 
pribūti nes bus luduote rokunda nuo 
praėjusiu baliaus Apsrt to bus ir klio
kiu svarbiu daljrku. Norinti prisirauy- 
li tegul ateina ant v irus minėto adresu 
laike susirinki m u. I nito | imas 02.00, 
menesine* 50c.

Jonas Begdžiunas, Sekr., 931 33-rd 8L
Ublcngu. Apveisdos Dievo parapija 

turas mvo metini mitinga nedeiioj, £2 
Kovo, tuojau* po sumai, baiuy tįsoję m- 
leje, ant kurio bus dapHdytas Komitete* 
ir apsvarstyti kiti svubus reikalai. To
dėl visi parapijonai privalo būti.

Kun. Klebonu E Stefanavicaia
Ir Komitetu.

GAMTOS ISTORIJA 
pk»k. peviLe BEpve, 

verte D-ras Bacevlczia.

dedant nuo didžiųjų aiumotų pelėdų (pv.110), 
kurios yra beveik teip didelės kaip kurkėn.ikiI. GYVULIAI.

Pv. 93. Prasikalęs U kiauii- 
nto vižčiukas. Gali bėgioti.

Pv. 94. Prasikalęs Ii kiaulinio 
karvelis. Jis yra aklas ir negali 

bėgioti.

Pagal gamtos įstatymus reikalingų paukš
tyčių išperėjimui šilumą suteikia (taukšt i s — 
motina. Ji tupi ant kiaušinių ir padaro lizdą, 
kuriame kiaušiniai ir išperėti iš jų paukšty
čiai galėtų bųt šiltai užlaikyti ir nuo pavojų 
ajetaugoti. * Pavidalas ir dydis lizdų yra yvai- 
rus, atsakančiai pagal (taukščio atmainų ir 
būdų. Bet kartais kiaušinius peria ir su (»- 
gelba priemoniškog šilumos, tam tikrai pada
rytose skryniose (pv. 96).

mažų,turinčių vos strazdo didumų 
(pv. UI). Joa paprastai medžio* 
ja ant žiurkių, pelių ir kitų mažų 
ūkininkams vodingų gyvulėlių. 
Dėl tos priežasties reikėtų pelėdas 
labiau veisti, o ne naikinti, kali
nėjau t jas ant kluonų ir daržinių 
durių, kaip tai tankiai neišmanė-

Pv. 111. Mažo
sios atmainos 
pelėda, nedi
desnė ui atraz- 

d?
liai.žmonės daro.

27. Papūgos. — Papūgas (psittacida, 
pv. 112) yra ženklyvos tuomi, kad jos turi 
trumpų,lenktų snapų, mėsingų, storų liežuvį, 
kurs daleidžia joms ištarti žodžius, ir pirštus, 
kurių du yra sulenkiami iš pryšakio, du iš 
užpakalio. Toks subudavojimas pirštų dalei
džia joms juogeriausiai karstytis aut medžių 
šakų. Papūgos yra labai sumanus paukščiai,

Pigiai ant pardavimo gera bucaerne ir 
ir grueerne vieloje lietuviu apgy veotoje, 
bisnts nu<> seniai iudirbtaa A įsisun
kite pas: Ku. Patui.
15t« Weatworth ava., Chieago

(20—« x Ueighls. III.
Pigiai ant pardavimo geras saliunu 

sudide|e ule. vietoje lietuviu apgyven
toje. Prieiutis pardavimo, savininku 
tea vai moja in kita mieata Ataiaaaukile 
in "Lietuvae" redakcija.

. Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios vakare, 

kada į vietinį teatrę Temple of 
Mtiaic susirinko apie tūkstantis 
žmonių ir jau už 5 minutų turėjo 
būt pakelta užlaida, visi dirbanti 
tuose namuose maszinistai ir ku- 
rintojai pakėlė straikę, reikalau 
darni padid nimo mokesties. “Sa
lia ir pasirašyk ant musų reikala
vimų bėgyje 5 minutų, o kad ne 
tai užgeayoitue žiburius ir apleisi
me vietas” — toks buvo darbinio, 
kų ultimstum, ant ko užveizėto- 
jss teatro Bu-h atsakė: “Nesu 
lauksite”. Matydama virnog,kad 
darbininkai iszlikro savo pagarsi- 
nimę nori iszpildyti ir pasiėmę sa 
vo daigius rengiasi iszeili, užvei
zėtąja* greit sustabdė juos ir ant 
paduoto kontrakto pasirašė. To
kiu budu daibminkai į penkias 
minutas straikę laimėjo ir teatras 
nebu/o pertrauktas, j 1

— Pereitos subatos naktį 
Schoenhofeno svetainėje ant Mil- 
vaukee avė. buvo maskų balius. 
Kada susirinkusi jaunuomenė 
linksminotiir šoko, urnai isz vie
no. »vet>inės kampo p sigirdoszu 
viai. NusigMndę šokėjai puolė 
j tę-k*mpę žiūrėti, kas atsitiko ir 
štai rado ant žemės kraujuose 
besivobojanezię jaunę merginę 
Emmę Schaffenberger, o szale jos 
bestovintį su revolveriu rankoj tu 
lę Frank Kopke, 18 metų vaikinę. 
Jis pšisakė, kad užmuszęs ję to
dėl, kad ji atsisakiusi ui jo tekėti.

— Vie inė policija susekė ežia 
apgavikų kompaniję, kurios galva 
yra tūlas J. Terrell. Ta kompa 
nija pardavinėjo žmonėms Texuo 
se ie nes, kurios viasi tai kompa
nijai nepriklauso. Žemės tos tu
rėjo būti Long Green pavietyj, 
bet pasirodė, kad nė tokio pavie 
ežio Texuo?e nesiranda. Tokiu 
būdų ta apgavikų kompanija ne 
mažai žmonių pinįgų paszlavė.

— Naujai statomų ant kampo 
Prnirie avė. ir 35 ui. namų su
griuvo žeg ionės, kurks 4 darbi
ninku* prislėgė ir sunkiai sužeidė. 
Vienę isz jų mirtinai.

PaHeNZkoįimal.
Pajieeakao Vincento Labanausko, 

Kauno gub . Pane votie pa v., kaimo Tra
ku: gyveeoChicaguje. Jis pat* ar ku 
kitu teiksiaduoli tino ant adreso:

Kasimiera* Le*tj<>nla.
3310 <>'lsk Bl., (. b.cago. Iii.

Paiieukau mvo pusbrolio, Antano Tu- 
niloa, Buvalku gub.. Beinu pa v.. Mete
liu parap., kaitao Barcsiu gyveno Ma- 
haaoy City,Pa., vėliau Chjcagoje Ji* 
pat* ar ku kitas teiksis duoti line ant 
adreso Jonu Tumia,

130 John St., Bpringfleld, III.
Pajienkau Mvoseeeru Franciukoe ir 

Anloees Martiaaycsiu, 3 metei atgal at
gal gyveno Cbicaguje Joe paėstos ar 
kukliu teiksis duoti line ant adreso:

Frank Marti*,
Urjrstel Faile, Mich.

Naujas Žodynas.
žodynas lietu visiko* ir anglisakoe kal

bu. auteisyiu Antano Lalio,Chicagu.ll)., 
1902. turinti* puslapiu 390. dabar yra 
gatavas. Yra tai pirmoji dalia lietuviaa- 
ksi-angliaako žodyno, kuri tai di
džiausi* ir geriausia knyga isa 
viau m lyg aaioi i sale t* t u lietuviu
kai angliuku žodynu. Rasite jame visu* 
lietuviuku* lodžius taaguldytu* angim- 
koje kalboje ir kiekvienu žodi* pa
ženklintu kursi rom* h tarom* prie ko
kio jis gramatikos skyriau* ptiguh. Du
bu jau nebu* vargo lamimokinti gerai 
angliukai kalbėli, kadangi tunte kny
ga. knrioje surinkti visi hetnvisaki to- 
dtiai ir lasguldyti angliuko)® kalboj®. 
Tik ta* nemokės angliuko® kalbu* kas 
tingu® mokinti®*!, ube pnaigsito* *3 ant 
nusipirkimo salos knygos. Knyga turi 
formate dideses musu Geografijų*. Klo
tuose, gražaus moly no audimo apdarutne. 
ant nugaras Maapaostessidabrinėmis li
terų mis jos titulas. Preke ................*1.00

Kalendoriai ant UMKt m.
Kalendorius spaudimu Peterburge.. 15c
Naujausiu ir geriausiu kalendorius 

(sudaug geru pamokinimu spaudimas 
Tilžėj*...................................................... 25c

Monu Knyga.
Dabar įsaejo i«a spaudo* nauja monu 

į knyga po vardu: Paslaptys Magijos bei 
: Spiri ii s mo neviešoje mokslo. Pagal sve
timus sultinius ienkisakai sutaisė F J., 
lietuvisakai vert® J. liauki*. Chieago. III. 
1903. pusi. 202. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu tieprigaudinaa. nes 
nusipirk® sus knvga atrasite joj® visu 
monu ir burtu paslaplia.supraaite jas,nes 
yra atšakiai aprausyto* ir paveikslais pa
rodytos vi»«»* ju p'slapty* ir budai ju da
rymo. Nelik kad ju suprasite, bet no
rėdami Ir palys tokiu* monu* daryti isz 
jo* isasi mok insiu- Preke .........50c

Pajieeakau mvo kaimyno, Mtanialovo 
Bagdono,Kauno gub., SaiauHu pav., Ko
lainių ral., Halapgiriu kaimo. Jis pate ar 
ku kilu teiksis duoti line ant adreso;

Antanu Rimkus, 
Boa 192, Coal Centre, Pa. (20—3)

Pajiesakau Francis* k aus Burvilo, Ši
mėno Lukosziaua ir Alekundro Rama
nausko, visi Kauno gub., Raseinių pav., 
gyveno valstijoj® III. Teiksis ataisaaukti 
ant adreso:

Jurgis Stravkus,
140l| Spruce St., Puęblo, Goto.

Pajiesakau Antenų Veri lėlio, isa kai
mo Kaabaru,T*bakiu vol.,Raseinių pav., 
Kauno gub. Ji* pats ar ku kitu teiksis 
duoti iine ant adreso:

Joeeph Balrarua.
Cfo H B. Ingham. M areliai l avė.,

Allegheny, P*.
Pajiesakau StanialovoGrabausko,kurs 

palikes mvo daiktus isavažiavn isa Char
les, III. Tegul puiskubinaMvo daiktu* 
atsiimti, ne* ir ui netrukus isa caia isa- 
vaiiuoju. Joe Uaea,

Box 291, St. Charles, 1)1.
Pajiesakau mvo pusbroliu, Antano ir 

Kasimiem Augaicziu, Kauno gub., Ra
seinių pav.. Gaures parap., kaimo MII-Į 
gaudžių. Jie patys arkų kitu teiksi* duo 
ti line ant adreso: •

Juozapu Survila,
Box 147, Bpringvalley. III.

Pajiesakau mvo tėvo, Jurgio 3ave)to, 
in kaimo Lydekimikiu, Merkine* vol., 
Traku pav., Vilniau* gub., gyveno Phi- 
)adelphia,Pa. Ku prisius man jo adre- 
m gaus 010.00 nsgradot.

RokuQawelis,
318 8. Maple 8t., MtCarmel, Pa.

Pajiesakau AdomoGailiuno, Augusti
no Baimkaua ir Kazimiero Gulbino,Kau-1 
nogub., Bsiauliu pav., Baisogalos vol., 
kaimo Levikainiu, gyveno zulink Chi- 
caga. Jie patys ar kas kitu teiksis duo
ti iine ant adreso:

Ant. Raukus,
225 Elm St., New Britain, Oonn.

Pajieazkau Jono Ssimszio,Kauno gub., 
Bzisuliu pav., Szlaulenu parap., kaimo 
JaMicaiu, gyveno Springvaliey. UI. Ji* 
pats ar ku kitu teiksis duoti iine ant 
adreso: Ant. Kriisnausku,

120 MillburyJSl., Worce*t®r, Mas*.
Pajiesakau Jono Gricsisus, Kauno 

gub., Raseinių pav., Jurbarko parap., 
kaimo Gricsiu. Teiksią ateisnukti ant 
adreso: Peter Androsskevica,

Box 122, Gsllltsin, P*.
Stasy* Martinius b* ranku, teiksite* 

atsiszauksiti į “Lietuvos redakcija,svar
bom reikale, ar ku kitu teiksis priduoti 
jo adrese.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po................    .52fc
Nuo 500 ihi 1000 rubliu, rublis po. ,.53|c 
Vim 1900 rubliu, rublis po..............52|c

Prie kiekvieno siuntini* reikia pridėti 
30c. ant pecalo kuatu.

Jei norit® kad pinigai greitai suvsikra- 
čziotu ir niekur netutu. tai siuskite per 
“Lieiuvoe" redakcil*.

Dykąil Dykai! 
Kiekvienam, kur* priaiu* mvo tikra ad- 
resairuž 2c. muk*, mes prisiusime dy
kai, Lietuvink* k nigs, kurioj aiškiai 
iszguldinte, kaip isssigydint nuo nervu 
ir virinkoniuilpn^jimo, chroniuku li
gų, galvos, krutinės, strėnų,plaucsiu.nir- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatiz
mo, szalczio, kosulio, dusulio, drebėjimo 
ranku ir kojų, szaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, amirdanezio kvapo, puesku, 
karpo, niuideginimo, lnsipjovimo,uun- 
voeziu, kaipatslpratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iszsigidyt nuo niežulio ir 
užsikrecziamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raazykit 
Ikstuvlssksi, "lenkiszkai arba angliszkai.

Adresuok teip:
PEOPLES 8PECIALTY HOU8E, 
140 Canalport avė., Chieago,111.

Ne viskų vienog 
aš čia jums apie 
paukščius papasa
kojau. Teip autai 
yra jiaukščiai, kurie 
kasmet reguliariš- 
kai atlieka Ugaske- 
liones. Ant pa veik
slo kregždės ant va

saros parlekia į Lietuvų kiaušinius dėti ir vai
kus perėti, bet kaip tik pradeda žiema artin
tis ir sumožįa skaitlius skraidžiojančių vaba
lėlių, kuriais jos maitinasi, kregždės apleidžia 
musų šalį ir skrenda į šiltesnius kraštus, į 
pietuH. Tų patį daro lakštingalos, jiempės ir 
daug kitų. Yra vėl jmukščiai, kurie daro 
priešingai, atsilanko pas muu tik žiemų; yra 
tai šiaurių paukščiai, kuriuos nepakenčiami 
šalčiai kartais priverčia apleisti poliariškus 
kraštus ir jieškoti prieglaudos šiltesnėse šaly
se. Prie tų paukščių priguli laukinės antys, 
laukinės žųsys ir gulbės.

Bandykime dabar trumjiai peržvelgti vi* 
sas svarbiausias paukščių veisles.

26. Draskantiejie paukščiai. — Yra 
paukščiai, kurie maitinasi vien mėsa kitų su
medžiotų paukščių, keturkojų arba reptilijų. 
Todėl tokius (taukšt'ius ir vadina draskančiais 
paukščiais. Visi tokie (lanksčiai turi ir rei
kalingus jiems draskymo įnagius: jie turi aš
trų lenktų snaM (pv. 97), ilgus ir aštrius na-- 
gu>t (pv. 98) ir ilgus smailius sparnus. Jie ga
li begalo smarkiai ir ilgai skraidžioti, kų pa
rodo šis atsitikimas: (tabėgęsiš Fontainebleau 
girios (pačiam Francuzijos viduryj) sakalas 
antrų dienų ta(X> surastas ant saloa Malta, tai
gi tolume daugiau.per tūkstantį mylių.

Tūli draskantiejie. paukščiai medžioja 
dienos laike; tokius (taukščius vadiną dieni
niais. Kiti vėl medžioja naktimis, ir juos 
vadina naktiniais (taukščiais.

Tarp dienos laike 
medžiojančių draskan
čių paukščių randasi 
vulturai (pv. 99); jie pa- 
(itanta; stipna maitinasi. 
Tulosdidesnės tų paukš
čių atmainos užtinka mos 
yra Europoje. Šiltuose 
kraštuose vulturai yra 
laimi naudingi tuomi, 

kad jie išnaikina bepūvančius pastipusių gy
vulių kunus, kurie kitaip užterštų orų. Pie
tinėj Amerikoj Andų kalnuose gyvena con 
dor (earcorhamphua grypbus, pv. 100); yra 
tai didžiausias iš visų skrendančių (mukščių: 
ilgis jo išskėstų sparnų nuo vieno jų galo iki 
kitam siekia kartais 12 pėdų. Alpų vulturas 
(pv. 101) yra beveik tokio pat dydžio. Ere

Pv. 96 Skrynia vilkiukam* perėti 
au pagalba priemonižkos žilumos.

kančioje 
pauk&čio 

nagai. - ilgi ir 
aštrus.

kančioje 
paukščio 

snapas. Aštrus 
ir lenkia*

Pv. 99. Vulturas. Pv. 100 Condor. Pv. 101. Alpų vultu- 
(Pietų Amerikoj). ra*.

liai (pv. 102) turi tvirtesnius sparnus ir na
gus už vulturus; jie maitinasi iš medžionės 
ant kitų gyvų sutvėrimų. Sakalai (pv. 103) 
yra stipresni da ir už erelius, žinoma ^lygi
nant jų didumo proporcijų, ir drąsesni. Se
nesnėse gadynėse žmonės juos lavindavo ir 
panaudodavo medžionėse,© tūlose salyse, kaip 
antai Algerijoj ir Rytuose, juos ir dabar tam 
tikslui jianaudoja. Vanagas (pv. 104), Vist- 
vanagis(buteo vulgaria,pv.105), žvirblių vana-

Papūgos yra labai sumanus paukščiai, 
ir todėl jas kartais 
vadina plunksnuotoms 
beždžionėms. Jos. teip 
kaip.ir beždžionės,gy- 

Pv. 113. Turk- vena šiltuose kraš- 
iy» (karvelis). . . . ,tuose ir savo garsiam 

riksmais pripildo vi
sas tropiškų šalių..

n girias, ant abiejų že-Papuga. °mes puskamuolių.
28. Karveliai. — Karveliai Beatai žymi

perdaug dideliu yvairumu, ne dideliu sa
vo atmainų skaitliam!. Geriausiai mums yra 
pažįstami teip vadinami turkliai (turtur vul- 
garis, p v. 113) ir laukiniai karveliai, kurių 
daugybė randasi teip Eųfopoj, kaip ir Ame
rikoj. i

29. Gallinaceae. — Vardas gaUinacea 
(nub lotyniško gallina=v\»\a) likos priteiktas 
vikriems tos grupos paukščiams, turintiem^ 
didesnį ar mažesnį panašumų musų paprastai 
viitai, kuri tapo priimta už jų typų. Visi jie

Pv. 112.

ne

Pv. 114. Fazanas. Pv. 115. Povas. Pv. 116. Perlviilė. 

lesa grudus. Yra manoma, kad musų vištos 
paeina iš Indijų.teip kaip antai fazanai(pha,- 
sianus. pv. 114), ir povai (pavo, pv. 115). 
Perlvištė (numida, pv. 116) yra pargabenta 
iš Afrikos. Ajiart tų galime da paminėti

Pv. 117. Kurkė. Pv. 118. Put pelą. Pv.l 19. Jerubė (Amerikos) 

kurkę (meleagria, pv. 117), putpelų (coturnix, 
pv. 118), kurapką, jėrubę (tyinpannebus, pv. — 
119) etc.

30. Ilgakojai paukščiai. Yra paukščiai, 
kurie atsižymi ypatingai ilgoms plikoms ko
joms. Daugi*ilsiai jie mėgsta gyventi pel
kėtom vietose ir braidžioja ant savo ilgi) ko
jų po vandenį. Paprastai jie turi ilgus kak
lus ir sapnus, teip kad nežiūrint ant savo il
gų kojų, jie lengvai gali gaudyti nuo žemės 
BinulkiuB gyvūnus.kuriais jie maitinasi. Tarp 
tų ilgakojų paukščių paminėsime čia geriau
siai mums į įžįstam u b, kai p antai gandras arba

Pi-. 120. Gandras. ’ Pv. 121. Garnys. * Pv. 122. Gervė. 

gužutis (ciconia alba, pv. 120), kurs kas pa
vasaris atkeliauja į Lietuvų vaikus vesti; gar
nys (ardea, pv. 121), gervė (grūs, pv. 122),

Pv. 123. Pempė. Pv. 124. Kurty s. Pv. 125. Slanka.

pempė (vanellus cristatus, pv. 123), kurlys 
(numenius arąuatus, pv. 124), slanka (gallin- 
ago, pv. 125), stepų tilvikas (gailinula; pv.pv. 125), Stepų tilvikas (gallinula,- pv.

Laimingi namai.
Namuose kur vieszpatauj* lai

me, n y kits visokį vargai ir rupes- 
cziai. Iš didesne* dalie* ta lai
me priguli nuo mus paežiu, o la- 
biuusei nuo musu sveikato). Jo 
nu Holuhec iš SmithvUle,Tek<'., 
raszo: “Mano pati sirgo su vitš 
du metu, turėjo dieglius krutinė
jo ir pilve. Dnug Lz-ikuszlavau 
unt daktaių, bet Lga rodėsi ne 
išgydoma. Paiemyj s laiknt-z- 
cziuose tankiui Hpgar iuimus «pie 
Trinerio gydanti Kartųjį Vyną 
(Trinerf EI kur of Bitter Wine) 
patariau iMCzizi ji pnmėginti. Isz 
gete ji 12 bonkn, piadėjo i-veikti 
ir š'andien jau viiiszloū sveika. 
Dabar mano natnuote vėl laime 
viešpatauja.“ Kai tik yra silp
nas, neturi apetito, krnezia vidų 
riu užkittejima, netviazkums, dis 
pepsija, turi neczyita krauja. vi
sada Trinerio Gydancziame Kar 
czemjame Vine tš gerbusia 
vaiste. Ant pardavimo viena* 
aptieko«e ir pas pati Lbr- 
kan’a, Juoaipa Trinen, 799 So. 
Ashland avė., Ch cngo.

Pv. 102. Erelis. Pv. 103. Sakalas. Pv. 104. Vanagas. 

^Zw(accipiter nisus,pv.l06) ir peslys (milvus, 
pv. 107) yra daug silpnesni.

Pv. 10& Viltvanagis. Pv. 106. Žvirblių Pv. 107. Peslys.
/ ' vanagėlis.

Pv. 126. Stepų tilvikas. Pv. 127. Tarda. 
126), tarda (otis tarda, pv. 127). toliaus tilvi
kas, glušokas, perkūno oželis, sėjikas etc.

31. Strusiai. — Stručiai (strutbio, pv. 
128) yra dideli paukščiai, turinti trumpus 
sparnus, kurie jiems gelbsti greitai bėgti, bet 
ne skristi; strusiai skristi negali. Jie yra la
bai drūti, ir žmogus gali ant jų joti teip.kaip 
ant arklio. Užauga jie kartais iki 7 ir dau
giau pėdų augščio.

Strusio gimtinė yra Afrika. Strusis tu
ri ant abiejų kojų po du pirštu. Pietų Ame
rikos strusis arba rhea (pv. 129) yra truputį

Naktiniai draskantiejie paukščiai turi 
labai minkštas plunksnas, per ką jie gali 
skristi nedarant nė menkiausio garso. Jų 
ausiu olos yra labai plačios, o jų didelės ap
skritos akys visada atkreiptos į pryšakį. Visi 
jie užvardyti yra abelnu vardu pelėdų^N. 108).

P v. 108. Paprastoji Pv. 109. Apuokas. Pv.UO. Didėji au- 
pelėda. »uo‘* P®l*la.

Pv. 128. Birusis. Pv. 129. Rhea. Pv. 130. Kazuaras.
(Afrikos). (Pietų Amerikos). (Australij1*)- 

mažesnis ir turi ant abiejų kojų po tris pirš
tus. Gyvenantis ant Australijos sausženrio 
ir aplinkinių salų kazuaras (casuarius, pv. 
130) yra didesnis už rheų, tik ne teip rangus.

(Toliaus bus )

Tūlos jų turi ant galvos du kuodu, kurie iš
žiūri kaip kačių ausyą. Kitos, kaip antai 
apuokai (pv. 109), tokių kuodų neturi. Daug 
pelėdų atmainų gyvena ir musų šalyje, pra-



Atikoa ant Kanklntiniu.
Kazimieras Eringis, Barclay. I1L. 

Jnoz.Balailis ....
Ant. Aazmonas. ....
Mikol. Bondzinaa ....
Pranas Bagdonas ....
Aleonoras Bagdonas ....
Juos. Bagdonas ....
Antanina Bagdoniuke ....
Mikolai Tarasevicze ....
Jur. Viszniauikas >...
Rotai. Vteini suskiu te ....
Jonas Vainauskas ■...

.50 
50 
50 
.25
10 

.25
?5 

.10 
25 

.50 
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Vaidila. Originaliszka novele. Paraaze 
Karolius Jak... a,perepausia tas,, V ar
po”. Tilžėje, 1902, puil. 15. Graži 
apysakėlė isz senovės lietuviu atsitiki
mu.....................  15c

Knygos sawoa dimsugos.
A.ky*ri Apsireiazklmal 8*tnte. ant kuri* Smo 

ne* nuolatos Šiuri, bat Ju gerai nesupranta: 
su T abrozeliais. Namliagiauss knygele ant 
•wteto d asišinojt m ui 1*1 ko darosi šal 
b*i, griausmai, lietus ir snisgaa; kasyt' 
debesiai ir aat ko Jis laikosi............. 3Oe

iLritmetlka. Knita isasi mokinimui rokundu.
Preke...........................................................  USc

H.YGIENA. Dekterisika knyga arba mokslas 
apis nUaikymf ■srslkatoa, i»i kurios galt be 
pagelbos daktaro UMigydvtl nuo daugybos 
ligų- Srite knygsls prl*alo rastis ki«kw»e-

Sykiu S.55

Surinkta ant kiriksztynu dukters 
Prano Jažzinsko, Waterbury,Conn.

Jur. Danisevicze 
Pranas Jaazinskas 
Stovą Senkuviene 
Šonas Žemanlauskas 
Jur. Jaszinskas 
Vin. Zubrickas 
Vine Paul tentus 
Mot. Laikevieze

* Juog. Trecztokas 
*Juoz. Avista

Agn. Jaszinskiene
Sim. Bartkus
Mare Danisevtcziene 
Katre Avistiene - 
Kun V. R. Bilionta 
Anų fras Katilius 
Jonas Prisovicze 
Rože Jankauskiene 
Sim. Radžiūnas
Petras Laimuntavicze 
Ona Radžiuniene 
Tad. Segevicze. j 
Vinc. Szembretvkas 
Pranas Szembretskas

1.00 
..50 
..25 
..25 
..25 
..25 
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..25 
..10 
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tya,pataikys aiviaaugoti ėao Uksteaezlu vi
sokia Ilgs, patalkys ailaikytleualybejasavo 
sveikata. Miltinu savo amšl ir mvkaa užau
ginti sveikais ir tvirtais sawo valkelius.
Frake.............................................................. 36o

Kpie turtu issdlrblma. Purasse 8chram; vers* 
S. M. Veikalas gvildenaaus politisskate eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aut 
draugijos gyvenimo. ..........................8Bc

A.r vyskupu Valanctou* (Valancaaoakas) nebe-

toto. Iniauta kantais BusivienjrJimo List.
Lalav. Ate. 27 puslapiai........................... ISc.

Biologija arba Kokzla* apU Gyvus Daiktu.
Pagal prof. Nusbaamų. Šutais* Šarmas. CtU- 
oago, IU, 1801. Puslapiu 147.Mokslas kokiu bodu 
rado** gyvi tatvarimal ant musu Šamas, kaip

daejoiki paukssozia.it ieriu ir paties žmogaus.
bu paveikslais...........................  -ŠAH*.

Ežaudžiava Lietuvoje. P!*.-—>*fi žmogus. Įsilėkto 
T. M. D. Yra tel baudžiavos Utori> kokiu bt*. 
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliept ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrt kada ir kaip tapo pa

naikinta......................................   IBc

leido Stuiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveik >lu ir paveikslėliu Loakoo- 
nogrupoa.. Knyg.'lė patiekta reikalui pakėli
mo moteritokša. Ji nurodo priekaatia delel 
kurių moterisrke lapo aemesne uė rvrlaiki U 
paduoda rodykle* aut joa pakėlimo..... MSc

Geografija arba Žemes apraaiyma*. Pagal Gel- 
kle. Nalkovskt Ir kitu* *uteise Sserna*. Yra 
tusi naudi uit teuste ia* visu su lygas tol Isaeju 
siu lietu visto u knygų. Aissfctel ir supran-

padalina 
ir 82.88
Apart to

8zia suma aukautojai 
aseip: 12.85 kankintiniams 
T.M.D. ant mpkslaeiviu. 
jie dar sumėtė 82c. Visztalio paszel-

.'.Surinktos ant kriksztynu Konst. 
Kundroto dukters, F iverton. Iii.
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Artolf. Rimsza ....

F. MiJoszevskis, Soughton.Masa...
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Buvo 280.38 
Šukiu 8289 H
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■mmL ,
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V. Rukiztdiz,Grand R*pids,Mich...50 
r.'MiloMeskis, Stougtyton, Mass ... 1.00 
J, Knzakeviczia,* Baliimore. Md....1.00

1 Buvo 179.96 

’ Sykiu 182.46

Pikniiikanis darias
Ant ateinanezio pa’ 

tas puikus pikninkams Įdarius, užimantis 
1() lotu, visas elektra 
saokiams platforma, ani kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės.!ciirarstand, bow- 
llag alley ir dauifvbe

- vtoo-Chicagos miesto ųi 
elevatorium arba 63 sti 
Draugystes gali gauti 
«zi narža pigiau kaip

trio bus pareng-

«v lestas; didele

Pi ui
75A-123-dsi.,

litu zabovu. Isz 
Įima privažiuo 
ielksriais už 5c 
Svo Ipikninkams 
Isur. Atsiszauk-

O*-4)

it Pullman. III.

extrA.
Apreiszkiu visiems savo pažystamiems 

kad asz atidariau saliuną ir 7 Kovo ap- 
vaikszcziosiu diena savo varduvių. To
dėl visas aplinkinius, d ringus ir pažys
tamus užkvieczin mane aplankyti suba- 
toe vakare, 8 Kovo. Su guodone, 

Kazimieras Kuncia.
3352 S. Morgan St., Chieago, 1Ų. □

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 

gyvenimas, raszlsi ir dąr 
raaze A. Jį.’ Daubaras.. u.

Aukos Kares Dievai. Paris
. *y«- Szi knygute Ubai 1 suprantamoj 

kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir................
blogo stgabenė..............

Dede atvažiavo. Komedija vienameak- 
te. Draugystes užsiimanezios teatru 
loazimu tegul nusiperka 
o galee duoti nauja ir piljna Juoku te
atre. kuris užganėdins gdrausia pubh 
ka. Yra tai graži komedija ir reika
lauja Ūktai 6 ypatų jos perstaty
mui ...............     .'...20c

Darbo diena. į ,Geri pamokinimai darbi
ninkams........ r...........

Grabnycziu žvakė. Graži 
Gyvenimo džiaugsmai. Pa ra! serą Džo

ną LeBboka sutaisė P. N. 
pusi. 68 .......į..........

Kas isz ko gyvena. Iszleidc 
Parasze Diksztean. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus^

Kas reikia žinoti ir atminti ikiekvienam 
darbininkui Geri pamokinimai dar
bininkams........1... ... .......... 20c

Kur musu iszganytnas? Knygele isto- 
riszkai-politiszka— didelei 
turinys: Latviu judėjimas 
partijos Czekijoje; Dabartį 
ir Jos siekiat; Kapitalizma 
kas klausimus Ijenkijoje; 
partijos Lietuvoje ir j u is 
tistiszki bruožai kiek kastąri 
žemes naszumas. skolos, 
pramones irt.t.. ....j...

Kaip sutaisytas žmogaus k ūdas. Para
sze S. M. Iszleido Tėvynei M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir nuveiksią s parody
tos visos dalys žmSgaus ku to kaip jos 
sutvertos, kaip j u nervai 
kaip jos turi savo gyvumą 
kis ir tt. teipgi aĮ raszymas 
Knygele yra geros moksli

i - 1855 m. Jo 
irbni. Aprn- 
.....................15c. 
liže Jonas Gra-

kiek žmonijai
............ ..10c.

szi a knygele.

’ 15c

Tilžėje, 1902. 
.......... 25c 

L. S. D - P.

...10c. 
kiekvienam

vertes. Jos 
Pulitiszkos 

ine Lenkija 
kapitalizmai irtautisa- 

Politiszkoa 
Korija; Sta

že mes. 
ryventojai.

suj ungti, 
kaip vel

tui u ligų.
ipzkos ver-
1...........30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmbgous kū
ne? Naudinga moksiiszka knygele 
parodo rasztu ir pavėniais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu f 
turi gyvybe ir savo sveikute 

“Ne Gulai” arba baisussapna 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvi 

mo.......... .. .j..................
Palangos Juze, (ketvirta laida;
Sugriautas Gyvenimas............
Bzunadvokstis. .?*.T...........
Szvente l-mosd. Gegužes metjuo. 1902 

m. įsileido Lietuviszkoji 3ocial-De- 
mokratu Partija. Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dienos ir kaip ji bėivoszven 
cziamadarbininku 1902 metuose....5c 

Tekinimo amatss'. Kas nori iszsimo- 
kinti lekorystes amato tegul Į nusiper
ka szla knygele, o joje ras gerus pa- 
mokinimus iszaiszkintus rasotu ir pa- 
veikslais...... L.l

Žemiu Dulkes. Apyi
Radzeviczutes. Yra viena iszgeriau
siu ir svarbiausiu pasakų... 

Spėka ir Medega jau iszejo isz 
doe. Pčeke. ...į/ j...........
Gražiau drūtais apdarais...

,...I5c. 
.. ..5c. 
gyveni- 
... JOc. 
....25c 
........5c. 
....15c.

15c.

L....50C. 
po spau 
J....81.50 
i...82-00 

' Istorija Lietuvos, Skirmuntaiže. 
Mužikėlis. ................į..................
Vaiszes Kristaus pas popiežhr. L. 
Vienakis................ . t.... C .
Best i ai i ty of Kuisiau Czardom.., 
A už z ra 18$4 metu.........................
Auszra 1S85 metu................ 
Kalendorius 1893 motu.................
Programas Liet. Sočiai. Partijos.
Žirgas ir Vaikas.........į.. ............... ,

...25c. 
...10c. 
...5c. 
r..-5c. 
,..'.5c. 
11.00. 
•1.00.
..15c.
...5c. 

...30c.

augsati. vulkanus metenesius iss savęs agni: 
tez kokiu žeme sluoksniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglie, geležie* aukso, dru, 
kos ir kitu gerybšn; kiek mariu, ežeru, upto. 
)u vardai, ploti*, gy'to; koki kariuose vaa- 
deny s: sūrūs, pretot. saldus ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyrė u* ir tt Žeme apra- 
sayte dalimis, iszakaitytoa visos viesapalye- 
mo, karalystes, kunigaiksilystes, reepubH. 
Kos ir tt. Kiek kurioje Semeje yra gyvento
ja: koki Ju tikėjimai, kalbos, naprocaial. uš- 

* ašemimsl. pramones, istdlrbial ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabrike, pra 
moaiu: kur koki orai: szalciiai ar karei

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raižai laiszkų* į “Lietu 

’os” redakcijų, .visada paraižyk ant 
laiszko savo vardu ir adresų.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir sena j i savo adresa. 
Jeigu pato gerai raižyti nemoki, tai a* 
drena duok kitam, geriau mokanoziam, 
paraižyti.

8). Jeigu iszperki "Money Orderi**, 
tai nelaikyki*) jį pa save, bet prisiusK 
redakcijai, nes oe “Orderio“ redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pasilai- 
kik sau ilk mažala balta korcaiukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4). Sumas nesiekiančias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paeitinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi“. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėli į laiszka ii uoaaa. sausas, neaul i pin
tas ir ne lipinti ant laiszku. Sulipintos 
ant laiasko arba visna ant kitoe niekam 
netinka ir tokios už pinigus nsbus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant virsi 
paduotu pasargų, o lokiu budu palsng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir palys veikiau atsakyme 
gausite. "Lietuvos" iszlsistuve.

Gera proga.
Kas nori važiuoti in kraju, o nelur už

tektinai pinigu ant saifkorteaarba neno
ri mokėti ui szi f korte, gali parvažiuoti 
su labai mažais kasztari gerai ir greitai. 
Raižykite o gausite informacija.

F. J. Mickeviczla,
83 Endiootl 8t., Boston. Misa.

(13-3)

BIBLIJA.
Lietuviazka Biblija, vok laikoma litą 

rems, drūtais apdarais au r prisiunlimu 
83 00. Abrozai Philsdalelphijoaskerdy
nes po 30c. Adresuokite:

J. PETRIKIS*
1514 Rom avė., Ncranton. Pa.

arb* neužteka tr tt. Kopi didele Si“ ollu. ■ 
480 puslapiu, ant gero* stendžioa popteroa .

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literom* atspausti para- 

ant nukaros ir «rnno Preke. Svi fto 
Gyvenimo Vaiideliai susidedanti iss asatunnlų 

aekancaiu grasių pasakaiesiu: Atsisveikini
mą*; — t agu; — K»» Kaltes; — Galvės val
kai: — P* pa testo Žiedas: — Mitoko sarg»*. 

— Signalą*;—Keleivis............... "... lite
Istorija suvienytu W»UUju Sziaurlns. a men

kos. Apraazc kaip Koliumba* atrado Amo- 
- riks, koki este tada įmones gyveno, koki 

Smone* pirmtausto’ ito Europos pradėjo wa- 
šluoti in Amerika. Voktos kares buwo. uš k* 
karevn ir Kokiuos- mvtuoae; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare saito 
Semei. O aSt pat galo teip naai Koaautccija 
Suvienytu '.Valstijų, kuri yra roikaUngiaasui 
dalyku perskaityti kiekvienam Smogui

suprastu kokes jis czia tiekas turi, kas tam 
yra *aia daryti, kas na trale. Turi puslapiu 
kM. Preke.........................  £1.00

D-titttote, grsrinoae apdaruose............

jinaml augmeny*? Pagal Lunkevtorin, tutetoa 
Siern&i. Chieago UL WC1 m. P-ulapln 7X 
8n pavelkalateis........................ *>Oe

Istorija Chicagos Lietarin, > parapija irkn.
Kranczluao provaaa lalkrūseaiu "Lietuva'' 
buvusi balandžio meneayje,ISWm. SM puslapis 
dideto formato, aisikau* drėko. Fotografija* 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Krauczluao, 
“Lietuvos” Įsileistojo, redaktoriau* tr paveik- 
•laiChicaso* S.Jurgto Uetnvteako* bašaycatoa 
Popieroa apdarau .................. |U OO

Audimo kietela apdarata, aukaiaiau 
titulais.................................................................50

Kaip gyvena Augmany*? Yra tel mokslias-

ase.

lOv
Kaip geriausiai laidoti numirei!? Pieezlays Dro 

L. Weblam. Is* augUrtoo iszgulda kun V. 
Dembtoie.. ...............................................l.’Vc-

indaugta Lietuvos Karalių* Istoriazkas pa
veikslas penkiuose aktuose Leakistoai pa
rnase Julius Stovacki. isetaviszkal verte 
Vincas Kapsas <Dras Kuc.rka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. IgSo 

Naujauls Lietusriszkas Sapalnyka*. suriaktas 
ir suredit. isz daugel siveiimteutiszku sapel
nyk u ir surėdytas pagal tikra Parsistoai 
Egi pusike aapainyka.—suZlO aisskiu abre- 
seliu.— su apraszymu plaoe-u ir paslapczie 
kokias senosree žmones vartojo inspejimui 
ateitos.—Gertausei iszguldo wiaokius
sapnus.................... .'........................ ..5Oi-
Apdarytas....................  . OSc

fCraziu Skerdyne.Apraszo aaa baisa atsitikima 
kadalSMm. maskoliai užpuolė ant bažny- 
cztoe miestelyje Krežiu, musas, azaude ir pjo
vęs nekaltus žmonis, isxgnow« altorius ir uė- 
pecae ujo bažoyczia. Aistoiaustei aprašau 
ta wiaa atsitikima..............................^.ISct

klztnai* ir mlatnnturu

pabaiga. Apraszo kas yra t» 
•įdeda. »nt ko laikoai ir kali

15c

s>tronoini»zkn abroselis. turinti 2SS pusi* 
plas. Yra tri vienatine knyga. i»x kartos 
tikrai žmogui gali apainwie*tl............7?Ie

Drutaoee, graliuoee apdaruose.......... N1.<H>
L^euK*! tr Lietuviai nuo I22S iki 1430tn. Pirane 

pagal lenkiszkas istorikus Žemkalnis. I»t-

tai apraazymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia tosaklai yra ap
rausyto lenku politika kaip jie pasielgė su 
detuvos kunigiUkssesiais: Kelstucaiu, Vy- 
autu ir kitais. Isz szioa knygeles skaityto-

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senovee 
iki jie pateko p> valdžia Torsu Paresze Lte- 
tavos Mylėtojai.. Kn. ga turizmą puslspias 
ir 4 dideles maras, parodaoeziaa vtetea. kur 
renoveje gjrveno lietuviu pratevial Ap*a*zo 
Melaviu padėjimą dar 80U metu priešą gris
aus gimimų....................................... SOc

OUtypa. apysaka Isz laiko torpaavlszkos karna 
Indijon u Amerikos............................ZJ'c

E*uiki istorija ape Kantria Alana,kuri per 22 me
tus walk vežiodama po ewtete. daugybe 
>k1u Ir wargu kantrei iaakantejo...SOc

USo

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y.

A. Lesnieeakis, 144 E.Houston Si.

ALLEGAENY PA.
9. Dominaitis, 1436 Adams S?.

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendroiis. 213 Athens St.

WORCESTER, MASS
K. W. Blažaitia, 18 Union avė.

NKW YORK. N. Y.
Jonas Nujokaa, 336 Broome. st.

NEVVARK. N. J.
V. Athbrazeviczia, -180 Ferry su 

BROOKLYN. N'. Y.
Stanislowas Rinkewicziua, 73 Grand st.
K. Balcziunas 256 Grand it.

ELIZABETH, N. J.
Jurg a Orini kailis, 75 Wall st.

SHENANDOAH, PA,
Andrius Maczia, 133 S. Main st.

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, -109 Even at.

WATERBURY, CONN.
Jonaa Taraila, 677 Riveraide at.

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas.

E. ST LOUIS, ILL.
J. J. Ražo kas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN. CONN.
Motiejus Možeika, 11 E. Lawrellst. 

BALTIMORE. MD.
L. Gavrlia, 2018 N. Washington st

PH1LADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1124 S. FrontBt.

14Lietuvon” aeliaulautl agentai 
Jurgis Kazakevrtczia, 
Juozas Petrikis, 
Juozapas Matutis, 
, Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-vli pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tų paežių prekę kaip ir redakcijose. 

“LlZTCVOe IsZLBUTUVB.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
Ar reikalau|l turit) gerų laikredšlį, lenclugelj. žiedą, laikrodi, armonika, skripkų, rato- 
mų mašinuke ir visokią kitų auksinių ir sidabriniu daiktų Tų viekų galite gauti dide
liam pagiriaklme pas mus Visus daiktus Halunčiame I visus Amerikos miestus Ir 
miestelius savo kaltais. Mus prekės visada mažesnes ant 25% už kitu. Tolp-ųi dėl 
guodelinų Draugysčių padirbamo ženklelius, (Špilkas) počotie ir tt. darba atliekam 
greitai Ir gražiai. Kiekvienam prlsiuniiam DYKAI mus didelį KATALIOGA su 164 pus* 
lepiais, kas tiktai prisius savo adresų Ir už B centus marke, doi spmokeiimo 
pačio kaitų. Adresuokite teip:

DAMIJONAITIS & C0„
3111 80. HAL8TED 8T., * CHICAGO, ILL.

45568. Ashland Avė. torp 45 Ir 46-tosul. ChiCMgą 11

GERIAUSI 
i slaptingas ir t

■rydami kosulį. siaut ir piaac 
MAUIOTKO FORMACIJOS.

Mano aptiekoje rantlaai
Gydo

P RAS KA
LIBTUVI8ZKI DAKTARAI.

užsiaenejusias Ilgus •

BUTKeVJCZJA

FOTOGRAFIJOS.
Mano fotografizika galerija įmaišyta au naujausiais issradimo a|>ara- 

taia, kasaluojancziais 1700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
Ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausi abi r visa savo liauna uvahan- 
tvoju, o jeigu kam nors mano darbas nes i dabot u, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veael.u fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie lokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kiliem. Ateikite persi
tikrinti. o daugiau kitur neeisiie. *

• J. P. ttaNhinnkaN, lletuviszi^HN fotografas, 
3213 So. Morgan St, Chtcigo III t blokas nuo lletovisitos biznyczios.

Linksma bus tavo namuose

Neskaityk 
10HN1 HAIR GROWER apželdina nupliku- Į 
•Uu galva, uaujal. Ir laukiai, plaukai*. PT. Sl.UU 
JOHN S WART KILLER - nugydo visiškai 
karpa* ir nepalieka jokio Sanklo. Preke SSc i 
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per-

anl jogtajyti fir 
|u t«Isa. Ju grajtja

n«ii> 
r.±

IFG. CO.. 29 Beeinu St, P. 0. Boi 1179, lev Yort Dept. 9

D-F1S A.L.GltiCZllD2S.
veikslu tel krūvos apstoja ir viens per kita . ... ... . .. —
norėdami pamatyti. Pirk tuojau*. Pinką....Na 167 Wl>4-th8t., ChicatfO, III.

TNX7T7AT! Gydo visokas ligas be’skirtumo: vyru, 
(Įz f U X JjkxXXe moterų ir vaiku. Reikale kreipkilra ant

___  __ į augszcziaus jusdelo adreso,

8*1 te Gdeil Ne Idrekuoia 
lieka d arba gerai, puikiai Ir 
šilki matainakr. Jokio mok

Puse prekes <7 50
msSiaatlai 17 SO 8/lta t rrkr bu* Ūktai i 
d Kovo. V lai orderiai tari bal prmaali

priesz 18 dienai Kovo
dytifrSSlr turėti puikia mastlaukte.

GERIAUSI ŠTUKA— ant svieto yra pranyks
tanti buliuke. Al Įdarai skoėtnlluke. parodai vi-

John'a Muuply Hou»e.
3215 S. Morgan St., Ch,cago, III

Daigiai kai)

Dr. RICHTLRO

į NICdOL8!N

“ ANKER” <i.i.«
PAIN EKPELLER.

HILLE’S F0T0GRAFA8,
3453 S. HaUted M.

[kumaiizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt 

tr Wi3okiu Rh»am»tlstJn 
gkaad»jlma.

S2.00

iptiakoritis j

r. A!. Rkliter & Co.
215 PeaH Street,

PLAUKAIS
pranlikimo tr praSilimo. ateit 
«v>nk* mu,u garbingos gvduole.

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

kuris pasekmingai gy<’.»'Ir 
gonitu, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi jo metu 
4} praktikes ir kiekvienam 

® ISZGYDYMA UHIKRIIA.
Jeigu turi kokia nors pa 

•l*Pt,nKa I'Ra* kraujo už 
je,H” esi nu 

silpnejcs ant viso kūno 
ar iytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kuki* 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojau* ra 
szyk arba pats ateik jms visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagos specijalista vyriuku ligų 

dlB.M.ROSS 
Rooms1to7, 175 S. Clark StJ

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikėle isz Ch i regos 
in Serą n ton, Pa. po ar,

411 Peni. įve., Scrutoi, Pl

save prilįstoj. kalboje rali svs.a.k.ti Ir (aaU

DAILU IR CZYSTA VEIDĄ
•artetUJ.t.

HOOD Pvltlflf K.

Ofisas atidarytas k*«di<*ų nno likit. Pa nelaba | Ek
***** n ars* r totas V te Varvai e n ils* 7 iaft . •

S:M>. 5'rd-limn nuo 10 Iki I Galima *n«is<Drka 
tie Uatuviszkal. Ant atsakymo ludrk ua So marke

SVEIKATA
Jeigu skaudėju

u matoma, sunkuma

■
ma kraujo, pameti, 

nėrusius*paakins, užkletejini* viduriu, bjaurius 
ir balsius sapnus, sunkuma kojose, jeigu isielna 
sekle naktyje ar prir nusls/laplnimn. jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu esi nuvargęs rylmetyj. 
esi baugu*, gėdingas, nusiminęs, jeigu lytiszkoa 
dalys yra nusilpneje. tai musu F.Liarnoe JvoeT* 
praszalys visas minėta* vympioma*. priduos mag
netizme ir gyvybe visam kunui. meile, tylrtuma 
ir linksmumą, sutvirtina nusilpnejusias nervas; 
vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Sztta Elektros Juosia nesz to jas i ant gr? no kūno Ir 
turi stetvukllnga gydanesia gaivia virsz minėtu 
kentejimu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai, nes kaelektrika padaro tai to gvduoles ne- 
instengia. Del geresnio paaisikinimo ir rodoa ra- 
szyk. iruledamas marke, ant szto adreso:

32IS So. Morgan st.. CHICAGO. ILL.

Naujas Apgarsinimas
TAUT1ECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galitegsut visko, kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, szpilku, kompasu, koieziku, 
visokiu muzikallszku Instrumentu, ar
monikų ireilinderei dėl grajinamu ma- 
izinukiu Maazinukes dėl raszymo gru
mstu- Monu knyga Ir visokias prietaisos 
darymui sztuku. Lstoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj. Ptn- 
kiu maldaknygių; dideliu ir mažu ir vi
sokiu abrozeliu. Puikiu popiern gremž
toms su pavinezevonems ir kvietsoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigiu prisius
ite užc marke ir gausite katalioga, ku
riame ra* i te apraszy ma visu naigtu ir ji>- 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.'

JOS matutis,
112 Grand St., Brooklyn, N. Y.

* Tiktai 25c.
Už tuziną gražiausiu ant svieto so ko- 

pertais grotosioms popieru, 1 tuzinas už 
25c, 5 tuzinai už 81.00. Popieroa nu auk
suotais krasztaiv, atidaromoms kviet
koms vienas už 15c. 2 už 25. Abrozeliai 
in knygas su szilkiniais rūbais, 1 už 15e., 
2 už 25c. Gražios pavineziavoniu kor
tos su szilkiniais krasztais 1 už 15c., 2zl 
25 c., ir 1 už 10c,, 3 už 25c.

Adresuokite teip:
V. Varneckis, 

Boxll9, Brockton, M amt
(20-3)

Utatiot wcrv*t<

Titrai lietoilsiti kraitine 
VALGOMU DAIKTU.

Praneszu visiems kad atidariau pirma 
tikrai lietuviszka krautuve visokiu val
gomu daiktu, kaip tai: nvležios ir ruki- 
los mėsos ir visokiu rroeeriszku daiktu. 
Dirbu geriausias krajavas deszraa ir ki
tokius valgomus daiktus sulsisau kno- 
geriausiai. Prekes mano pigesnes kaip 
kitu. Meldžiu pas manė' atsilankyti, o 
persitikrinsite ksd pas mane gausite ge
resni tavora irpiriau kaip kitur.

JONAS VALAUSKAS, 
IDCroMN St., Boeton, Mane.

Popieros Dykai.
Gražiausius ant svieto grumatoms po

pieros, su gražioms net isz Paryžiaus 
kvietkoms, dainoms, pasveikinimais ir 
paveikslais parsiduoda labai pigiai. • Tu
zinas popieru su kepertais 25c. 6 tuzinai 
už 81.00. Pinigus žeminus vieno dole
rio galite prisiųsti paczto markėmis, 
gentai ant j u daro gera uždarbi. i

W. UKMAN, 
Box 14, 8ta. W. Brooklyn, N.Y

(13-3)

. A- 
Adr.i

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozehu, gražiu su pa- 

ineziavonems gremžtoms Popieru, dru 
kuojamu Maszlnukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviazkas ir lenkiukas 
knygas kokios tik su t svieto yra. Ra-
szyk o gausi Katalioga.

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

Ar reikalauji siusti pinigus in kraju? 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszczioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

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

Adresuok.
A. OLSZEW8KJ

»24 33-rd8t. Chicago-IU.
8ub 8ta- 60.

= 2 » t J e

AK SLENKA PLAUKAI? 
AK NOKI KAI) ANT PLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsirydyti ir praazalinti li
gas. tegul kreipiasi prie Europeiszke 
Prof. ir Dr. BRUNDZOti. o su kūne ro
dą lakstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbu vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir IL
’ Klausenti rodos per grumstas adre
suokite teip:

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

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asa atidariau nauja liotuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerytnai, 
geriausi cigarai, szalcziauaias ir skaniau
sias alus Ateikite pamatyti Ir to viako 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
szviesia'usia ir didžiausia Lietuviazka Sa
le dėl mitingu, veseliju. balių ir kitokiu 
paailinkiminimu. ir geriausia užkandi 
ant viso Kridgeporto. Atvažiavę laz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriauaia 
nakvynei .Su guodone.

Petrą* Hslakin,
14321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tel. ILoot 21.

Vienatine Lietuviazka Aptieka 
Chi<*a<oje!

— Atkreipiame lietuvio atydųant vie
natinės lietuviszkos aptiekus Cnicagoie, 
kurioje galima* gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekoee. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodę dykai; už rodos davimų 
mokestieanereikalr.u|a.

Teipgi irioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių iu pavlncziavonėmii popierų groma
tomi ir tt. Teip pat gali gauti szifkortea 
ir pasiųsti pinigus į krajų, Ir tų visų gali
ma atlikti liėluvišzkoje kalboje.

Aptiekoa adresas:
167 W. 18th et., kertė Union prie pat 

bažnycziol Apvaizdos Dievo parapijos.

VOKISZgt UZCZEDVJIMO BUKI.
Pietvak. kampas Baltimore ir Eutaw ui.

BAkTIMORE, MD.
Atdara kasdien nuo 9 iki 3 valandos. 

Kelvergais Ir vakare nuo6 iki 8 vai.
Priima pinigus ant užezedyjimo 

nuo mažiauaios Iki didžiausios sumos ir 
ui juos moka pracenta. Pinigus skoli
na tik ant genf p rope re žiu, teip kad jie 
niekada negal žūti. *

CHAS 8P1LMAN, prezidentas, 
CH AB A. 8INGDVALD, vice-praz.

Ir

Kasias amerikiecziu nori gauti - 

“Darbininku Baisa” 
kitus prlgulincziua Lietuviu 

80c. Dėtu. Part. rasztua, siusti
“Dar. Balsui” rankraszczlus, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
su tuo m i prie musu draugo, M lasei kos.

Adresas.: V. Miszeika, 
I 95 Ganalport avė., Chieago, III.

State Metai Dispensary,
FL Vhh Rureri Street.GO E. Va n Buren Street

- PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kų galima apgailestauti tol tą. 

kurs vaikščioja diena pa dienai žino
dami esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad jo apaėjimai 
pasakoja jam gėdingų istorija jo grie- 
M*

Mes matome dygstančius bjaurumus 
nelikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant lo 
kelio, žinai, bet kada dasieksi galų, 
tas priguli nuo palies.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčio* paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
luojaua j ieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tuksiančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžli, ir saulės šviesa vėl 
giedrai tau Šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu alėgismas. .

Atminkit jog svietaa mažai apstoja 
apie matgaiea ir n usilpuė justas y pa
la*. Laimė ir moterių paguodi»nė yra 
lik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilylėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis
ko kų tik gamta Ir amatas padarė' ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progo*.

Jei reikalauji pagelbos. mes esame 
ant lo idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino m u* pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Me*

iyk. Tavu gromatoa bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas bežinos kad rašei tr ką rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visų teisy
bę apie savę, apie savo būdą, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuopius ii aislies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimasį 
pu»-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais aimunkinimais? Ar užgavo tavy 
kvailumai, -persižagitnai, išdykumai 
ar apimeižimai? Ar jauti muuiatai 
didinant irai negalėjimų, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norų nu^-lapitiitno, bei 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimus? 
Ar esi daug maž užpiktlnantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsų ir protų su savim? Ar juos 
visados gali pašauktu* ant pareikala
vimo* Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, gJintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne; lai pasirodė vyk su mumis; me* 
esame sfiecijalislai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktikų daryti.

nervliko, urinarilko ar lytiško silpnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ąr turi silpnus inkstus ir suju
dinančių pusių? Ar turi tankų norų 
Slapi u tiesi T Ar pradėjimas ir baigi
mas (lapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik peršae- 
kėtie tų visky arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbų. Mes 
turėjome daug praktikas gydyme 
specijaliAkai vyriškų ligų ir jeigu pa
galba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatų.

šuekAti, bet jeigu negali ateiti, tai ra-

Specijališkas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar juaų nervų sistema yra atsakan
čiam snprur.e? Ar esi 1 luotas nuo

Mes gydome visas specijališ- g 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas aUakančiai ir dėl- S J 
to mum* tekusi išgydyti. Musų prak- į > 
tiks ir obrarvacija yra didelė ir jut- (**, 
mokinanti. Mes turime platų ištyri- 
nėjimų ir originališkus išradimus, ku- J ] i 
rie suteikė mums praktiškų viršų ant 
pri tauškų ir j paUėkų vyriškų ligų. , c >

Mes trokštame sueit ar susirašyti C * 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- t 
si ėmimu, kurie yra silpni, nerviški, < J } 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję J į * 
kantrybės; kurie kenčia užstoenėju- 
šia* ligas, persidirbimų, rūpesčius iš- ; [ > 
dykumų, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų. (4 
gen.lu-urinanškų erzinimu, negero ’ 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų TjL 
organų, turinčių silpnaalytiškas kūno 
daili, netinkančias apaivedimiu. . i C ?

Pirma Rodą Dykai Draugiszkas pasiszrekejimas ar susiraszymas nieko 
nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispensary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUBEN ui
Inejimas per 66 E. Vari B u reti Street.

Ar žinote Lietuviai?!
JUOZAS ( HASNA

užlaiko geriausia BaliuSa visam E St. 
iKHiis'e. kur gefue gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos Eituos.

Teipgi siunezia pinigus in visas dalis | 
svieto, parduoda szifkortea ant visu lini-1 
Iu. pigiai ir greitai. Todėl kokiame roj

ais kreipkitės lik pas ssvo tautieti,
J. CHA SNA, 

54M N. 3rdSL, K Bt.Louia, 111.

■* I.jrtlanku daliu liana
Izzgydan per keista dianb- kraujo nč- 

nuodyjimiis. od<« Ilgas, sėmens.bėgimą. Žaiz
das gerk h-j Ir burnoj, nosy j. aky** ir ausyse,, 
netekimą vyrlikuitto. įvesiu nusilpnėjimą irti, 
gydau kuopam-kmingiausiai ir g va ran
tuoju teilna iszžydyma Cnro* 
n lankos ligos yra mano snecia* 

sikUmU. .Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus IstegismlaZrlmas ligoniu ir jo iszgy-

Gvarantuojame pilna

DR. LANDĖS
Szpitolinls specialistas. 

134 E. 24-ta ui., kampas Lexington nt, 
NEW YORK.

Valandoe: nuo 0 rvto Iki 8 vakaro. Nedėliotos 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti aaabistkai atsilankyti, gali para- 
aiytl Ištaiką; būtinai reikalaujame pacijento 
In'sitlkejimo.

Rincku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanon MeHerue Poat (iraduate Unirerslty 
UoepiteL Direktorius Nedlcmiuko instituto.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve

ten, K u karde*. Zeaklellua, 
Kepures ir dėl M e rąžei k u

GuodiMinoau tautiazkons ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirba:-1 
Karueeu. Amerikoaiazka**

Guodoctmem Kunigams tszdir* 
ba: Kapas, A metas. Dalmati
kas. Alkas. Stalas tr«M»b*ž-

1 lieka amsuszksj in laika.
J Norėdamos guivlotinos Dr-tes, 
larba gaudau ni K unijai, kad J ūmi 

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savro tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DivMon St, Chieago, III.

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jis teipgi vadinamas Wol- ““

to Kryčiumi. tAnsstes Austrijo
je prie* keletu metų ir tuojaus 
tapo vartojama* ITusteoe. 
l*TatK-uiiy>je. SkandiaSvijot* 
ir kitose Kumpos v>e*paiy»ie- 
•e kaipo raistas nuo reumatiz
mo tr kitokių ligų.

Deimanto elėktriAkas kry-

| r^lgijf. krykiau. skaudėjimų
< vidurių skaudėjimus. sifnnu-

I Kryčių Įmerkti į v»s*ro*dtį »rte 
ant noro, minutė. Vaikų kryžius 
reikia merkti į aUpoeatų acte.

Prok, tio kryžiaus Sl.iMI Siun
timo kaštus Suvtenytoae Vabtijoae 
ir Kanadoje iw> patys apmokame. 
Gvarantuojame kad sis kryčiu* yra 
geroaniu vaisto ui elektnAka dir
žą. kurs auo l»-w sykių yra brau- 
gesute. Geresnio vaisto uč ii kry-

Pri*li(*k Ii.oo per eipreaa ai 
paėto Mooey orderi, arba n-gtr 
trnotoje gromatoje. o m<-» prieiųtl 
me Deimanto Eloktrrfka Kryžių 
UY K Al. I krykiu* ganiu uš 86.1*1

Tnkttanėiu* padėka vonių gan- 
name nno ypatų i**igvdilu*ių »u 
pagvlha tto kryžiau*. Kerniau* pa-

j apetito ir vidurių skaudėjimo-. ,
Iz*ngruma pajnužis '

kartot, po keliu,|le. '
reoMio 1

Į n. Jiotl dien| ir naktį lilki 
Aniurolio ant

I kaklo leip. kad krvčlu* ksrolų ^^H|ravraAį * 
krutinę *t-

I gryitas mėly na je puse kung t
I. . LA. Liepos sk įsu.*. Guodotins Pene!— č*la prisinnėlame Jumis SK.00 ant

T ’,''’1 rautiejie kryčiai gydo stebuklingai? Meldžiame iiuos pristoti
greičiausiai. KltSRYS BENEDIKTINKO6. MMttoupbioe stTNesr Orteana, La. '

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
306 MILMAUKEE AVĖ., Dsg’t 27; CHICAGO, ILL

•
 Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietu visaka 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lencingeliu ir visokiu kitu daig- 
tu

F.PBradchulis
Attornej and Connselor »t Ui.

Chamber of Commerce Bidg. Room 709.
S. E. Oorner LaSalle A Washi<igton sis. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Maln 3643.

Wienintelis lietuwys adwokatas, baigęs 
mokslų jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkM teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduota.
Rea. 168 W. 18tb Cor. Union St.

Telephone Gana) 484.

Pasiskubinkite rasiyti, nes siventes artinasi.
. Adresuokite teip:

Kelpsch S Co. 74 Centre St, Cbictgo, III
Succ. to Kelpscii, Norrlko At Co.

Kauno gub. Bsauliu pawielo.

Teležunaa: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos Iki 12tos ryto.
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