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Azija.
stovis rytinėj Azi- 

K^i šioT neišsiaiškino,- dar 
■nežinia, kaip gali iisivy- 
Bi prietikiai terp Maikoli- 
■ ir Japonijos. Laikraščiai 
Juoda yiea prieštarąujan-

lt

teip susipyT^SI 
kad sutiks ant ■ 
rėš, tąsyk Pral 
atkeršyti voil 
pergalėjimą 1871 
Mra dviejų proM 
IBįiog būti, kad'

irbi, kadangi 
riška teivynė j 
į. tvirčiausia® 
?ie patsLondl 
rtina, buk MJ 
4a budais stf 
Bu.\ti ir Chii

bia. kad , 
Įs, todėl ne

epija siunčia į Kore- 
$00 kareivių 4r tai 
alijoe pritariau. Jei- 
tai išpultų, kad Mas- 
Sduoda Japonijai Ko> 
te pats vėl laikraš

(h tei] 
Slija., 
į4’ 
■ii, kutie pranešė apie aiun-

1 japoniškų kareivių įj 
Korėją, aut rytojąuą garsi! 
na, jog Maskolija stengiasi 
Korėją paimti po savo globai 
kaio pįrma paėmėMandžurl

I r-.t-kui if •> i :n:i- ; 
lllll^EiR \ įsi sustojome ir, akis pa- 
HHVę. žiūrėjom j jį. P. direkto- 
^■kls pakalbėjo su p. mokintoju, 
M^paskui dar paklausė kelių mokin- ■ 
p žinių, o ant galo atsikreipė į ma-1 

nę, nes jam- p. propesorius į manę B 
parodė. Aš paraudonavau ir akisB 
nuleidęs, Stovėjau nė gyvs, nė mi-^| 
ręs. Ports direktorius, prisiarti-® 

nęs, tarė į manę: M
— Ko teip nusigandai ? Aš tau 1 

nieko pikto nepadarysiu! Paša- , j 
Dkyk man, iš kur tu? į 15

Aš tyliu balsu pasakiau mano), j; 
vardą, pravardę ir kaimą, iš kokkJįk 

P eSU* ' *
—‘ Tai tu ne ‘ iš Kauno? — lyąį 

netikėdamas, da sykį užklausė.
AŠ, atgavęs drąsą, tariau:
— Ner£e iš Kauno p. direkti 

riau. ■ " i 1
— Pasakykie man, ar 1 

liai ir sesej^s kur nors mokinosi^
—- Teipj p, direktoriau, mokini 

si — tariau. 1
— O a- daug knygų tavo tėif 

r^MKtoiej A ? '• ■
— Turi, p. direktoriau, lafe’ 

daug — atsakiau. ■
— O tu ar nežinai, kokios f 

knygos yra? f
Kaip man uždavė tą kiaušyje 

supratau, kad jis, biesų kurstys?’ 
nori manę,. dešimtteUBtaM^^B’

R

Bausto (Jantiary) Į904 m.
"vniOE AH 9EOOMl)^L7rtH**MATTOT

lojfrno gyventoji), pakč« 
ki-roAiuo prekes: spalių tnj- 

• hesyj\pudas kerosino kašta- 
’ vo 1 įub. 25 kap.» dabar 
kaštuoja 1 rubl. 60 kap. 
; Ant Priemiesčio Antoko- 

Podbrezoe -įpuolė pulkas ple* 
Pod,brezą ir jo pačią 1 

teip sunkiai sumušė, kad 
J^U<ikl™“8lih tU0" Sžtl/k.?“ (taktai prb 
svieto !tekm^Važin° salel\imu8 ūš labai
meto politikoj. Partemen-Lunkius. Plėšikai, išplėšę 

ojnamus, prasiškdino. Iš jų 
vienog 7 ypataš suareštavo, 
o terp suareštuotų yra viena 
moteris.

Pagirinių geležinkelių už 
reizda pagarsino atskaitą ui 
oereitus metus, iš kurios ma- 

jog ilgia tų bėgančių per 
Ldietuvą geležinkelių; siekia 
441 viorstą. Pasaiidrių ge- 
Btinkelte pervežė ldl0895 
patas, kurios, užmokėjo už 1 
velionę 1850603 mbL tavo- 

jrų pergabenta iš vfeo 185684- 
pSO pūdų, .už ką geležinke
liui užmokėjo siuntėjai 935^- 
687 rubl. Surinkimų gelė- 

jtinkelis turėjo 12644921 rub.^ ___ rw.
^Išdavimų 8584078 rubl., tai, terišką universitetą. Kurna 
Bįh>O pelno lieka 3489973^ 
Tubl. Nelaimingų atsitikimų 
buvo 314, sužeistų buvo 187 
ypatos, iš kurių 23 numirė. 
■Motinkelis turi 305 lokomo- 
šjvų, 507 pasažierinius va- 

m»s ir 7304 tavorinius. 
«rtė geležinkelio yra 65886- 
19 robi.

r^ l r.KED AT THZ CHICAGO, IlL. 1 
; ji vis-hijoj mat iki šiol nebuvo pri-į 
koiija verstino ukėsų tarnavimo nė 

_ \ kariumenėj, nė kariškoj laU 
ka- vanėj. Karės ministeris to

dėl dabar padavė ant užtvlr4 
ūži tinimo parlamentui užmanyk

Europos saustemio, fr Anglį] 
v itų įvestas priverstina^ 

j tarnavimas kariame*.
nėj ir kariškoj laivynėj. Tą 

jaus didesnę galytį ir įtekmė] 

tas be abejonės ministei 
reikalavimą išpildys.
' Rymo laikraščiai paduod 

svarbiausias Anglijos® 
i Afrikoj, Pasiutęs! 
atsišaukė prie Kritra-fi 

itališko gubernatoriaus,n
- patarpininkautilt 

sutaikymo jo su Angimi 
Anglijos randas vienoggl 

’ į tarybas įsileisti, ka4li 
ne tiki Muilai, mano.jy 

nori vien pa4k

Metas XJ I

kokius

'O'-^Gal 
*rėJ W Ja- 
fMolįjai 
P» Utikro 
Pančiui jos 
augliškh 
kieto. A 
Bikraščiak 
|ija viso-4

dangi

Dėže- 
gi

SJS. JHL“.-’-’S į* -< . i'

I plotų paimi 
kai įsimaišys 1 
■totų Japou 
Bolija turės Pi grieb- j ja 
pija Chinų i|.Už
lįstas, ką darys akolijaIdai 
bhinais laike 
iškas pasiunti! tidn< 
Uir, atsakė, joj ikoliK 
Jiems mynios a degu 
L ne pradės Kloti, 
^k, girdi, Ch i reik 
ės kaštus užm nor 
akoli ja Japon r neį-Į paisant

Priėmė aH 
j°s užmanl 
ausi ramino! 
niJ°J dabar!

albanų 
naujo pasik^ 
fįl0 iA 
kadangi mat 
BiT tyko prd

tktų. Jeigu gini ka- 
j stotų maskolių j, tai 
«po draugai, 
į/beuuo Chhių 

šmotą.
vi« Chnkiks

ros
KAIP I:

p*«aiUD0TIS.

nen<

fsinaud 
maisto 
rio dah

Loti ant pantigabenime 
k savo kareiviams, ku- 
kr trūksta.

anų

toliai
,auJą 
Jaip,

JIEGOS

pussalig. 4 ~
3 puasalio, nJ 

to, kad salta nadj
J J ir Maskolių 

J reformas, nJ 
Ko<G Macedod 

tykiau, beta 
rengiasi i J
Ginklų jit 

pakaktinai,
tinklų ji<

[08
> Italija nuo 

kad gali

TU VA

senas apsigyvenimo vietas ir 
nešdinasi į užmarins. Kas 
Juos vėją svetur? Sunkios 
ekonomiškos saniygos, stoka 
uždarbių, pančiojančius $y- 
dus tiesos ir persekiojimas iš 
valdžių pusės. Daugiausiai 
nešdinasi svetur amajinibkų.

6 Beloatoko, Grodho gub.
Belostoke miestas1 įsitaisė 

vandens traukimo įtaisas, 
ift Jų nesidžiaugia. Van

denį iš tų naujų įtaisų nu- 
siuntė į Varšavą ant ištirimo 
Hygeniškai Laboratorijai. 
Toje jai atsiųstą vanden| pri- 
oražiuo ui nesveiką, ne tin-

gi dabar miestas darys? Jig 
nori apskųsti į sūdą įtaisų 
rengėją ut negerą parengi 
mą. - ' Z'B

Id Dorpato, Latvijoj
Profesoriai Dorpato uni

versiteto uMnanė parengti 
čia augščteusių mokslų kur- 

moterims, teigi kaipi mo
lu « , , • -------ji
dalįsis į skyrius: ištorišką, 
vlologišką ir tiesų. : Kaip 
t\k apdirbti bus įstatai, 
pbfotriai atsišauks į augš- 

’te»CH valdžias su reikatevi- 
muvižtvirtinimo įstatų ir da- 
leidkio parengti kursus.

\ Iš Kauno. J

KaAo gubernatorius pri- 
- Į I dirbtuvės ir ajnati- ,

r J^1D'nkU' Kaan® taigi: Ud Ifot^
'10 d- gtuodZio.o Grodne S d.1 ■ 8 ,,e’
1 Rriiodžio atsibuvo susivažia

vimas bajorų vadovų.

Permainos kunigų Mogi- 
levo dijeeezljoj. < r

Magilevo dijecezijoj likosi 
perkelti Šie kunigai: prabad
žius Dukštgalų - Slabados 
parapijos, kun. JasinskL už 
’rabaččių i Rudonų 

(Vitebsko gub ) Už Drabni f algos lietuviškų
( Dukėtigalų - ^dUTOa ‘“1*‘H 8udLno*e but,i 

I«rapljM pakirta.kun.Dau-1™rki’ ant

Vių vaikai Prūsų Lietuvos 
mokyklose butų mokinami ir 
lietuviškoj kalboj, ypač gi 
tikėjimas kad butų vatitąms 
suteikiamas prigimtoj kal
boj kad mokinanti lietuvi*, 
kai mokintojai ir sakanti lie^ 
tųviškus pamokslus pastoriai 
gautų už tai atekirą užmokes- 

i* viešpatystės -iždo; ant

metų. Reikalavimai menki, 
bet ir to vokiečiai konser- 
^atyvai, prie kurių priei-

g»l nedalei*! j™
Ryg» Š tam'. Velkmč i psL.'l“--, .
nius. ,. j I raej usį rudenį keli bernai

Poškų karčemoj, gerai* pasi. 
Lenkams ne valia išpirkti H?*5’ ėdanti namon, susi pešė.

palaikų. ' j Peštynėse Radkis bernui Sar- 
išdūrė akį. Už tai

i - 1 Radjų nu*
sprendė ant pustrečio meto i 
kalėjimą. -

Prekulėj, per rinkimus 
paviečio 
vį ūkininką 
'UI IĮ.

Paskutinėj san vai te j lap
kričio mėnesio už javus 
kėjo Tilžėj: Už 100 
mų kviečių 14.85^|e_____ _
rugių 
žiu 12.75—13.55 Mk., avižų 1
10.90—12^5 Mk., baltųjų 1
žirnių ijti^l Mk„ bulvių 4

giB. Perkelti šie vikarijai- 
kun. SČerbo į Minsko kate-

kZ L . ** ™ droe kun. PoaeinalK P”e kuri1 Pr’"*'
<ri H *18ėryl“u • K, j bažnyčia šv. Stanialoro P« lietuvių pasiuntinys,
gi dabar ^„^n. Matuli ? ned*,ebti

Iš tikro vienog kas metą žraonėe nudegi- Dvidešimto šimtmečio 
na ant T’n dalies vis daugiau anglių. Taigi Tainerlamii.
išpuola, jog visoe žinornon dabar ant žemės . a. ..... 
anglių kastynea įtvisema »u visu į t>orą šunt- ,. ., J .....t' J kį išvystam žmoniją karpi susto-!

ijusiąant kryžkelio, įivškančią sau' 
Anglijoj^ išskaitė., jog viuoa Ax««JUf»ĮMujų takų ... Pramintieji' nesu- ' 

i c—-p------*----------------o - ----------- -------- į—avasiai ramumo, uesuuuuiuuj
į anglių užtekt* vos ne voa trįms žmonių gent-1 vargo

y™!All”lToki«»* “ -1

g g Į I Į I v ——- — | J J * B • • VZ * Z* * •* M v W ■ j

linijos, Prorincija*’ ant iSPlatinti tų pač.ų žmonių tvirtesni, drąses-
" J _ Įni, kurie, pažadėdami dangun nu-!

yra et
L„“ 8 „ ,?rkli3, Miefeae motorae, tu- a,1«n.9 *«»‘y»* neniilgio iteiaeme. SąanSių L*” dvasiai ramumo, nesumažino 

.............. ........ ........................ .........—“*

įsetnmra tnotorą is kuriu an8lh!- st«nK‘«ei uil"»1 turinčia* <lar iemčj bcįojimo uiku„re auriasč.vo t«rp
■ elekM^geV*?alin,aiisk<>8 H*"-’“ i?.-“" ........ *
■iri ratu rrke,8«keičiant link- “vo -------------------------------------
B \ . \kinę besisu ! Prancūzijoj anglys teipoagi baigiaai. vesti, patraukdavo minią tais ke-
■ yra 700 mei ’ .................. ,____________ .
K latfonn0H fl-yra Iena nuo Rį.' k5eti> irChinai. Be abejones yra jų dar kiek ’kėjosi išganymą rasti.
.V pėdų augštai. ^Trukiai Vžm nrhn neiširtuose, dar necivilizuotuose kraštuoset votasįs tarč ; šaivj jo 
®ĮDtos; tokiu budu trnkiaiMa kas dvi 1-v^iai AfrikoJ’ Amerikoj, Azijoj ir gal An- h ___ \ _
« pervežti 6000 paeažierų. Indą laiko stra^J°8 viduriuose, bet ir to. kas čia yra, dien dar busi su manim rojuje." —
■ Ba^kutiniuose htiku ” Jį ™ T»«n*falrtf nnt vninnin milrnlii Amžinai. i:__ _________ _ _________z— -..

• ?rie platės-
tavo l į arba vežimai to arklių. 
. • - <« V’Aki yra geriausi. • **

riu ?ad 1“ Mo‘ "• buvo 
/^ų, galinčių duoti elektriška

kmę besisu-į rrancnzijoj auglys teiposgi baigiasi. be-! vesti, patraukdavo minią tais ke- 
me^ Iresnėse sanlygose yra: Belgija, Amerika, Vo-Įjjaįs, kuriais žengdami, ir patįs ti-

. Nukryžia- 
----------------- , ---- --------------------------- -------------- votasis tarė į šalyj jo kabantį ant 
lygiai Afrikoj, Amerikoj, Azijoj ir gal An- kryžiaus piktadarį: “IŠtikrųjų! Šią-a kas dvi

Ueturoj lenkai gali temę !ėdur® ** 
liti tik kaino Klaipėdos audaagatiti tik kaipo pateikus nuo 

tėvų; tolesni palaikė jai ne 
gali palaikyti žemės, turi ją 
parduoti, tik gautus pinigus 
gali paxilaikyti. Dabar se
natas išaiškino, jog ypatos 
lenkiškos kilmės, nors bu
tų ir pateikėjais tėvų žemės, 
ne gali išpirkti palaikų nuo 
kitu pateikėjų, vienas sūnūs 
negali pirkti tiesas ant že- 
8^ nuo kito sunaus, jeigu 
tas šėmę valdyti ne panorė
tų- Tokia žemė turi būt

9

savo tėvų, juc 
Tumi ’akyse žmoniųl Aš, suptat. 

kad kas negera gali »S to kpt, dį 
I šiai atsakiau; /

— Daug liko knygų, ant 
mano broliai ir |

— Aha! — ištarė. , 
_pasakykie man, ar turi tay 

„va, lietuviiA kalendorių? - 
klausė manęą. j

ISgirdųsSiU klausymą, tuoK 
dasiprotSjau, ko tas ° ~
jau nori nuo manąs. Pami’UL 
sau, at jau tas tmogus visai n»sį 
“uiinąs, kad tokį klausymą į< 
vaikui užduoti. Ne aS ««• 
vau mokykloj, buvo.au moW 
uiai turinti W, 18, 16 me,1’ £ 

ta klausymą ir Pa taisuptatoją kl > mes ; 
man išguldė J P .

L direktorius vienu kart“ . P™- 
I įandarą-lmpuką. A ' J
■ nes, drąsiai! atsakiau-■ HJįV'Y'^^B^Įrektoriau  P ,

sesers mokinosi

Draugyscziu "ReikalaiPas tą maišosi ir geri idealo troŠ-1 burnos, patenka vėl į besočių pini- 
kimai su piniguočiaus gobšumu, vie- ; guočių kiŠenius. Atmetimas tarpi* 
ną sykį vieni, kitą — kiti jausmai ninkystčs terp pirklių ir perkančių 
viršų ima.
lobį vien kaipo į įrankį pagerinimo I 
žmonių likimo; jis renkąs pinigus, 
idant paskiau galėtų kuodaugiau- 
siai išpilti .ant labdaringų siekių. 
IŠtikrųjų nesigaili jis šelpti norin
čius apsišviesti, o ypač daug išlei
džia ant įkūrimo knygynų. Kny
gas išrenka visuomet pats ir tik 
rimto turinio, bet parašytas popu- 
lianŠkai ir prieinamas kuodaugiau- 
siai prastiems žmonėms. Carne- 
gie gimtinė yra Škotija, užtai jis 
jos ir neužmiršta. Pradžioje 1901 
metų buvo jis jau išleidus ant tokių 
populiariškų knygynų Škotijoj ir 
Amerikoje 55.451.552 doliarių. 
Skaitlius milžiniškas! Bet iš at
žvilgio į turtus, Carnegie'o valdo
mus, tai vos lašas marėse. Jis tu
ri dabar 67 metus amžiaus, tai jei
gu jis gyventų dar 13 metų, t. y. 
lyg savo Kometų ir kasmet išleidi
nėtų po.20 milijonų doliarų ant 
labdaringų siekių, tai dar paliktų 
savo žmonai ir įdukterei vienturtei 
25 milijonus. Dvidešimt milijonų 
kasmet lint labdarystės! Tiri sun
ku nuo karto ir sumesti tokį skait
lių! Tai yra daugiau dviejų tūks
tančių kas valandą! Tai apie 40 
doliarų kas minutą, skaitant ištisai 
dieną ir naktį!

Catnegie tiėk galėtų išleisti, jei
gu jo turtai nesididintų, o jų pa
dauginimas rupi jam ne mažiau už 
įkūrimą knygynų, Kitokios labda
rystės jis nepripažįsta.

Dovanodamas vargdieniui, vis- 
tiek; ar vieną do!iarį,ar šimtą — jo 
žodžiai — daugini tamsumą, vargą 
ir paklydimą terp žmonių.

Galima butų jam ant to atsakyti, 
kad ir jis, prisidėdamas prie trustų 
susivienyjimo, irgi vien vargą terp 
žmonių platina.

Trims jau augščiau minėtiems 
piniguočiams pasisekė sugrobti į 
savo nagus Amerikos geležies ir 
plieno pramonę. Pagal pažiūrą 
šių dienų ekonomistų — tai svar
biausioji šaka, už visas kitas dau
giau prasiplatinusi ir didžiausią pel
ną suteikianti. O trustų siekis y- 
ra: patiems įgyti kasyklas, suįrob^ 
ti nagan visą metaliurgišką pramo
nę ir patiems išsiuntinėti visus, iš
darbius į visos pasaulės šalis, nesi
naudojant iš jokios tarpininkystės.

Keturis šimtus metų atgal pasau- 
lė pasikaitindavo 60.000 tonų gele
žies ant mėtų, dabar kįlo pareikala
vimas iki 40 milijonų tonų,o vienos 
■ta^rikostnistas 1901_jnetuę>se jš-

Kuopoa.
A miros Draugystes kuopos turi pilna 

autonomija. Surinktus nuo sąnariu mo- 
kesezius kuopos prisiuczfa Contraliss- 
kamKasieriui, vardus gtsanariu ir kiek- ; 
vieno mokeseziu rokunda prisiuncsia | 
Genu. Finann Sekretoriui.
Adresai viraalninku , Aszron* D-ee * 
Prezidentas A. L. draiezunas, M. D.

167 W. 18th si., Chieago, DL 
Kasierius A. Oiazevskis,

924 33rd su, Chicago, III.
Susinesz. Sekr. J. Ssernas,

5236 Indiana av., Chicago, IU. 
Fin. Sekr. A. Lalis, .

5236 Indiana ar., Chicaco, I1L 
Prot. Sekr. J. Žukauskas,

187 W. 18th st, Chioago. III
Didelis Lietuviazkas Teatras.
Chicago. Draugyste Szv. Jono Kriksa- 

tytojo, turės savo desziminėtini ap- 
vaikszcaiojima ir losi teatra, po vardu 
„ Mindaugis Lietuvos Karalius,” nede- 
Ii oj, 3 sausio, 1904, F re i bei t Tu r nėr sa
lėje, 3417 So. Halsted st. terp 34 ir 36 
ui. Prasidės 6.30 vai. vakare, sale atsi
darys 3 vai. po pietų. Tikieui po 25c. 
ir 35c. ypatai. Visus lietuvius ir lietu
vaites szirdingai kvieczia atsilankyti, 
pamatyti gražu teatra ir po tam ant ba
liaus drauge su visais pasilinksmiatL

(1—1) Dr-te Szv. Jono, Kr.
Rrooklyn, N. Y. 38 kuopos Susiv.Uet. U 

Amerikoje, bus laikytas susirinkimas 3 ■
d. sausio, 1904 m.* Prasidės 2 vai. po 9
pietų, salėja po nr. 73 Graud st., ant ko- ■
rio visi draugai yra užkviectiami neat
būtinai pribūti rr užsimokei’ savo kvar
taline duokle, teiposgi bus svarbiu klau
simu dėl iszrissimo. ir rinksis naujas 
komitetas.

Komitetas.
Malkinis Balius.

Newark, N. J. Dr-te Palangos Juzea 
turės ežia pirma meskim balių s u baloj, 
16 sausio 1904, Harburger salėja, 80—82 - 
Hamburg Plane, prasidės 7 vaL vakare. Jį 
Inženga vyrams 25c., moterims ir mer- JO 
ginoms dykai. Ant baliaus yra paskir 
tos dvi dovanos: viena už gražiausi, ki* ™ 
ta už navatniausius parėdus. Isz dova
nu gali naudotis vyrai ir merginos. Ti
sus lietuvius ir lietuvaites viotiufusir 
aplinkinius kvieczia atsilankyt^'

Jis sakosi žiūrįs į cavo irgi turi tik tokias pasekmes, kad 
pinigai nesiskieidžia terp žmonių, 
bet stačiai grįžta į fabrikų savinin
kų gobšas saujas. Vienu žodžiu 
tariant, trustų rainas auga, slėpda
mas vargdienius ir stumdamas 
tūkstančius gyvybių į vargo bedug
nes.

Jau antruose metuose savo gyve
nimo valdė trustų susivienyjimas 
396.000 darbininkų, o skaitant kar
tu su visokiais kitais tarnais >r ad
ministracija, turėjo lyg dviejų mili
jonų ypatų sau priklausančių. O 
kasdien susivienyjimo turtai auga, 
duodami tokius nuošimčius, su ku
riais joks Suvienytų Valstijų ban
kas, jokia kita pramonės šaka su
silyginti negali. Sugrėbdami vis 
didesnius kapitalus, tie piniguočiai 
įgija valdžią vis ant didesnio žmonių 
ska.tliaus. Kuomet prieis prie to, 
kad jie pajus savo rankose visą tą 
pramonės Šaką, tai kas atsitiks ta
da su darbininkais? Koks bus jų 
tada likimas? Čia nustoję darbo, 
žinos, kad jau kitur nebebus, kur 
pristoti. Tai kokiu budu įstengs 
jie tada pasipriešinti neteisingiems 
mokesčiams, arba padidinimui dar
bo dienos?

Arba, jei trustai, turėdami savo 
rankose monopolį kokios pramo
nės, panorės paprastu pirklių budu 
pakelti prekę ant savo išdarbių. Iš 
kur tada bus galima gauti pigiau?

šiaip ar teip žiūrint, trustų susi
vienyjimas turės kaipo pasekmę 
sugrobimą kelių žmonių rankose 
neišsakomo pinigų skaitliaus — ir 
nuvarginimą milijonų kitų žmonių.

Tai ne žmonių meilė, ne rūpes
tis apie jų gerovę pagimdė tokį už
manymą. ’ Nėra ką stebėtis, jog 
jau šiądien trustų susivienyjimo 
užmanytojams yra duodami vardai 
Tamerlan’ų ir Džingishan’ų kapi
talo. Kaip anie azijatiškų hordų 
vadovai su savo kareiviais, teip jie 
su savo milijonais užplūdo visą pa- 
saulę.

— Kur mes nujosime, ten žolė 
nežeis — tardavo Hunnų vadovas 
Atilla.

— Kur mes nukeliausime, ten 
žus milijonų žmonių gerovė — ga
li tarti trustai.

Didžiausias paojus nuo jų, tai 
darbininkams ne tik Amerikos, bet 
ir Europos. Kur dings tada lygy
bė darbo, lygybė turtų, lygybė terp 
visų žmonių?.. Tie puikus idea
lai dar nesiliovė traukę prie savęg 
prakilniausius protus, gryniaua^žs

neužteks ant žmonių reikalų amžinai, lįr mirtyn nuspręstasis vargšas nu-
Juk suprantate, ka?* galėtų atsitikti, jei- siramino.

Tuose pačiuose laikuose kiti 
t žmonės gyveno tikrame pragare

tų apsintoti, ne butų kuom kūrinti, žibin- Į visokeriopų piktadarysčių ir pri- 
Į ti, nebūtų kuom išvirti valgio; malkų ne ant j spaudimų. Todėl užteko apašta- 
ilgai užtektų. Geležinkelių trukiai, elektriš-Į |ams paiadgti atlyginimą skriaudų 
ki, net virviniai m-ieetų karai paliautų be- LeįgU nc an^ temės, tai danguje ir 
gioję. >. tuo žadėjimu tikėjosi patraukti vi-

Anglyg vienog mažinami mut>ų žemės gi- sas minias prie savo mokslo.

a gu dabar ant syk civilizuotuose kraštuo-j
V^sjųneVVelek-r6 Pritruktx> anglių- Dirbtuvės ture*!

i£ką Auliato- 
miestų|ą per 

nėra 
judo- 
eniai 
ison, 
■ina 
Aius

I rankos dirbtuvių, ne ouvo galii¥ 
riltle81 Jš elektriškų automobifhi L 
. amerikoniukas idėjas,
U šrado naują akumuliatoriųJ 
jj ,nH gerumus, tas naujas akumiJf 
fcs:irveDtojusD’^^

. -. 19. Sulyginimas visokių masinu
Sulygikinme visokių veislių mašinai ' 

kūnų varymo mea pasinaudoja^ XI 
gimtos pajiėgų. Svarbiausios iŠ j„ .‘‘8°1 
nos suteikia besisukantį krutėjimą.U - 
i ♦ SvAbiausiu jose yra tas, kad jog snvJ| 

| į tvarką be tvarkos krutančiai kūno d 
kuris yra energijos šaltiniu ir tokiu budn 
turime vienodą mechanišką darbą V.niP' 

lininiuose motoruose tą matoma nuv- aa^e'
Dalelės vandens, be ’ o
ne vienodu greitumu ant rato dSntų JU 
J® ratą suktiesi aplink ašį. Tokiu*^^ 

| darbas persikeičia vieną kartį; kadangi^ 
^e^ieno persikeitimo be naudos dSU?6 
tai ir turh? U‘ iŠpa?^’ ^ndeniniai 
itai ir turbinos yra pigiausiais motorais nJ? 1 
ziausiai be naudos žudo darbo. ’ ma’ 

u- : Kjteip yra 8U garinėms mašinoms U—m™ 
tinis šilumos čia yra kuras: jame yra pasiek eIektrW 
kurą11*1 T°1'Salt1?!8’ Ruri apflir^Wa,degina^ 
kurą. Toliau, šiluma parsikeičia prie auto lankti ■ ramffi* ėRdT° čand8U9 ! krutčjim. *en>ęl 
garo dalehų. Be tvarkos krutėjimas elektl

nna eriuose, o ta s vėl j besisukimą volo Taitri bad^- V, 
X^“ijX‘mri:Per8ikeitim"9^ Pri«lt k!'^Uį 
XffiodX prai"va be naudo8 'jali9ljS^H

Gilziniuose motoruose turime teiposgi tris m W°* So 
į^^?Ut„rtrmia-Jiai iS Wi^iltrau-j,"2 J’k gali 

n,‘l kelia grūstuvus

Z?!1*?’,š?1.uma Pasikeičia prie~aptu.'

gioję.

lumose; juo toliau, juo ant jų iškasimo iš di- __1 
desnių gilumų reikės daugiau darbo pridėti, kitas pranašas, žadąs tiems, kurie 
per tai ir anglys bus vis brangesnės ir bran-ipU]t„ kovoje už savo tikėjimą, tokį ____________ ________i . ......... .. ... . :

Paskui kitoje šalyje atsiranda

gesnės. Daugelis ne nori tikėti, kad dėl sto
kos anglių žmonės atsiras teip sunkiose san- 
lygose, tie tiki, kad anglių plotų yra daug 
dar ne krutintų žemės gilumose; kiti tvirti- 
na„ kad išsibaigus anglims, žmonės suras ki
tokius šilumos ir pajiegos šaltinius. Dvide
šimts metų atgal Varšavoj pasimiręs kunigas 
Jokubowski užrašė dovaną 20000 rubl. tam, 
kas išras būdą naudojimosi iš vandens kaipo 
kuro. Nepaisant ant tos dovanos, iki šiol 
■ngvo budo nieks nesurado, nors visi žino, 
wl vandenį galima kaipo kurą vartoti, tik 
•vertimas Jo į kurą brangus ir painus, iki 
‘■dėl to painumo nieks vandens ant kuro 
“kįartoja.

nt lajmės žmonijos, ne paisant ant to, 
>nės suras kitą šaltinį, ir šiądien yra 
•a, iš kokios žmonės galės naudotiesi ir 
pgus anglims. Pajiega ta yra tai elek- 
hnt kurios apturėjimo šiądien mes su
mine daug anglių, bet kaip parodo 
Kiagaros kompanijos, ant apturėjimo 
Ks galima apsieiti ir be kuro.
■slektrikos pagelba mes galime iš- 
Wįską. ką tik galima, iš energijos mn- 

ridančios saulės. Ant apturėji 
;os mes galime naudotiesi ne vien 
> anglių, bet ir iš daugelio kitokių 
ndenskričiai, jūrių vilnys, upių 
įteikia neišpasakytai daug pajie- 
fcoes, turėdami anglis, neišnaudo- 
Kių darbas prapuola per tai be 
K; tą darbą pavidale elektrikos 
•e d ratais išvadžioti po visą že- 
^Lit žmonijos reikalų, ant reik a* 

mašinų ir ant

arK 
paAe pasil 
trik! 
nauffl 
taisei

trukti

puikų rojų, kokį tik gali išsvajoti 
vaisinga rytiečių fantazija. Ir nuo 
to laiko muzulmanai tapo neperga
limi ir išplatino savo valdžią net 
trijose pasaulės dalyse.

Žmonių protams subrendus\jr 
daugiau apie medegišką gyvenimo 
pusę pradėjus rūpintis,jau nebeuž
teko atlyginimo vilties kokiam to
limam danguje..........Senovės ide
alams išdilus, išplaukė aikštėn so
cialistų mokslas, žadąs lygiai Kris
tui ir Mahometui dangų.bet čia pat 
ant žemės. Socialistai teip pat ne
aiškina, kokiu budu jie pasieks tą 
dangų, bet iškilmingai prižada sa
vo pasekėjams lygybę darbo, lygy
bę turtų, lygybę plačiausiam to žo
džio supratime. Ir matome, jog 
persekiojimams įvykus, socialistai 
turi savo kankinius, kaip turėjo 
pirmų amžių krikščionys.

Nekenks šiek-tiek prisižiūrėjus 
įvykdymui visų tokių puikių užma
nymų. Jau pradžioje 19 amžiaus, 
apšviestesni už kitus Anglijos dar
bininkai susivienyjo į teip vadina* 
mus Trade-Unionus su lygiais mo
kesčiais sąnarių. Tie sąnarių įne
šimai yra naudojami pašelpai pase- 
nėjusių darbininkų, ligonių, numi
rėlių laidojimui,o svarbiausia—ko
vai su duondaviais, ypač užlaiky
mui darbininkų, nustojusių darbo 
straikų laike. Užvedimas, tarytum,

Paįieszkoįimai
ksiauskiuĮtes, msio ugią,- raudono veido, 
antras metas kaip nuo manės pabego^^J 
Jeigu kas kur tokia uitemys te!khjgų| 
duoti žiną ant adreso: ■

Jota Sbaffer,
P. O. Box 86, SummerhiUe, Pa.

v a-D
Pajiesitau savo tėvo, Antano 8xal- 

kaucko, Kražių parapijos, kaimo Liov- 
niezkig, 6 metai kaip Amerikoj, pir- 
miar------------------------ * w-*
ki

lis gyveno Balumore, Md. Jeigu "
^kur toki užtemytu, teiksis duoti 
ant fcdrseo:

Jozeph SsalkMCkis,
34 Pi., Ohicego, Di.

buvo.au
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Kaip paduoda Rymo laikr
tis „Tribūne": kardinolas Gotti

reiškė, jog tuos pinigus įd

ti bus iiopiežium išrinkt

Neti
naujo popiežiaus turtai

Per tai iš

,,Auš-kintiniams, Motinėlei”

Jonas Kurtinaitis.

Mums visiems

tankiai iŠd liūdnus vaisius.
čia vienas va. k t

^tate Medical Dis ensary,

Jum 1uo*<i*«i užgydyta*dovanu.
Adresuok

Vyrai tu geliančiom

nuo p. I

• Pal'rštis.

ISZPJAUK SZIT

kraujo, Varlcocele, visisz- 
dėl silpnu vyru.

GYDUOLES DYKA! ihi ISZGiJlM

ginos porą me-

Gai-

Desn 1902

manę dar yra^ 
s j Į Statistikos Amerik 
,95 knygų parduota (1 

t. ,,V.*’ 22 N.)
Pas jmanę liekasi 
Atsiitukimų paritui 
ParjKun ant 

'lPas manę liekasi da.
Išmokėta po pe^žiurėjii 

kasieriaus knygos pėr kun,
— liupą 18 gegu

25 Į1902 m.:
Albumus I. II. III 9 egz 
‘ * ynas jų ir expre?

LZI Atspaudinimas laiškų į kieki 
^1! ną albumą 

oroą pOpieros 
ičtastvrsų ai bu 

-kretoriaus kaštai:
* I Pačtas už 20 albumų parodos 
' ! M. Šauniu te i

Laiškas special.su parodos
Į tais ktn. A. Milukui (p 

pus kn. Žilinskui'
Telegramas kun. Milukui Ai* 

liepus- •

Viso

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių, 

verta 25c, gausi dykai. Jei užsirašy
si laikrassti,,Lietuva” ir užmokėsi *2.00 
ui viso meto prenumerata isz virszaus. 
,,Lietuva!* yra didžiausias ir geriausias 
laikrasztis visoje Amerikoje. Joj* rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusi* *2 00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi „Lietuva" kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos" 
iszleistojo, adresuodamas teip:

A. OLSZEW8XIS.
924 33rd St. Station 60. Cbicago, UI.

Kur gali gauti,,Lietuvą.” 
„Lietuvos" redakcija turi tavo Agen

tus B mok lyne. Philadelphijoj, Baltimo- 
reje ir Shenandoab

Setai agentu adresai.
E. Proones. 73 Grand st.

Brooklyn, N. Y.
J. Brazi neiti, 1225 8. 2nd et' 

Philadelphia, Pa.

Wm. J Morron.
S. E. Cor. Sharp A Camden eta.

Balt i movė. Md

Jos Valakas. 306 W. Coal st, 
Sbenandoah, Pa.

Pas sdtuos agentas gausite ,, Lietu va’ 
už 5c. kas subata.

Lai platina lapeliu* tarpe broliu dar
bininku..Kas yra Socializmas." Szlm- 
taa lapeliu tiktai 25c„ taigi broliai dar
bininkai platinkime tiesas Socialiszkas, 
kurios vienutėliai liuosuoja darbininkus 
isz kapitalistiszko rado.

K. Rutkus,
708 H am ii ton st., Cleveland, Ohio.

(15-D

tinka upandint lietuviškai 
gudiškomis raidėmis ir gau- 
na d&Įeidltną, bet, bijodami 
suerzinti savo vientaučius, 
gudiškomis ra įdėmia nelipau- 
dina, slapta ant hektografo 
atapaudžia programos lietu
viškai,lietuviškoms raidėmis, 
ir tokius išleidžia. Kų-gi tas 
klausymas reiškia?

Sutikimas spaudint lietu
viškus žodžius gudiškomis 
raidėmis lygus atspudinimui, 
nės dokumentas daleidžiantis 
teip spandinti, juodu neiitri- 
namu amžinu pUtmu guli Pe
terburgo miesto viršininko 
kanceliarijoje. Slėpdami nuo 
lietuvhį ttĮ -feavo blaurią ne- 
dovatiną nuodėmę, ką jie ge
ro padarė? Išjuokė juos vi
sus ir daugiaus nieko!

Kas gi liko daryt Lietuvių 
Susišelpiamajai Draugystei? 
Nebestatyt vakaro? Jie teip 
ar manė, reikalui prispyrus, 
padaryt. Bet likimas nuo to 
isliuosavo. Sukruto D-tės 
rėdystė, bėgo prie profesorių,

1 džio paviečio klerko, neturi vertės. 
Gal ne vienai porai tas išeis ant 
gero.

___--
4 milijonus doliarų ant sulelpimo 
įpuolusių į nelaimę savo dirbtuvių 
darbininkų.

5 Hovnomtom, Mich. Oiiver 
Mining Co. nutarė nuo šių Naujų 
Metų numažinti darbininkų algas 
ant 10—17%.

* Preston, W.Va. Kalnakasiai 
I šito distrikto pakėlė štraiką, ka
dangi numažino jiems algas,

T Sharon, Pa. Mahoning & 
Sbenango klonies dirbtuvėse su- ( 
mažino darbininkų algas ant 10%. j

BalIttM*.
Pittsburg, Pa. Šitame mieste, 

juo toliau, juo smarkiau platinasi 
šiltinės į tris sanvaites apsirgo čia 
410 ypatų, o paskutinėse 24 valan
dose apsirgimų buvo 49.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Kansas City, Mo. Netoli Fort 

Scot iššoko iŠ rėlių greitasis St. 
Louis & San Francisco trūkis ir 
susidaužė. Prie to 9 ypatos liko
si užmuštos, o 20 tapo sunkiai su
žeistų, o terp tų yra ir mirtinai su
žeistų.

Grand Rapids, Mich. Netoli 
nuo čia, ant Pere Marųuette gele
žinkelio, susimušė du trukiai. Prie 
to 22 ypatos likosi užmuštos, o 80 J ,
sunkiai tapo suleistų, terp kurių 1So.Chicsoo.Uu Cianykl- 
diktai yra mirtinai sužeistų. iiM plien0 <>'tbluv»s likosi uždą- 

rytos ir per tai 6500 darbininkų ne-Norris, Ala. Netoli nuo čia, jej|O darbo. Uždarys teiposgi Pul-1 
ant Louisville 4 Nashville geležin- mnnrt ju-i----  • - 1

jas,kooperatyviškas pardavinyčiak, 
mažas dirbtuves, netruks nė g/rų 
mokyklų. Ant to reikia vien kalbin
ti musų brolius prie gero, o nėpiu- 
dyti juos terp savęs. Bandykime 
ateinančiuose metuose kitaip elg- 
tiesi, o pamatysime, kad ta^ geres
nius visiems lietuviams atg^bęs vai- j 
sius mg u ik i šiol. <

> matome iš atskalas ParoH 
miteto, patilpusios ,,Vieny- mes, J’ai 
150, p. Daumantas gavo ant *Us,teg;dir 
3 frankus ir 50 centimų (07 >3rautojų { 

J, Prisižiūrėjus ir aprnąs* 
ską, brangumą pragyvenimo 

fcuje ir keliones, tai Dauman- 
į/4 turim primokėtie už jo 
/ Juk nė vienas iš mus už 
Intus ant dienos nenorėtų 
L Nenorėkime, kad vienas

Į kelio, susimušė du trukiai. Prie 
! to vienas trūkio tarnas likosi už
muštas, o net 18 ypatų likosi su
žeistų.

Connslijvills.Pa. 23 d. gruo
džio, netoli nuo čia, iššoko iš rėlių 

o* ™-- • •

kundas, 
kės lattlcr

buvo ta,
daigtus
Lietuvą
negalint

lOauffntuck n n. .
čianykštė Šv. Jurgįo Dr-tė pejj 

j tiemą parengė nedė pr 
ta. kurio. tr.ukiMį' ... . . ...........................................r

■ | iki y. arba, jeigu reikia, užsitr/ manau, kad Daumantui reikia 
" Chicago, III. Ant Cbicagos; k*a ilgiau. Kalbėtbjai būva 

pietinės dalies ulyčinių karų vėl! prastai vietiniai. / Prakalbos
išduoda vaisius: vietiniai lie 

------------ . pradeda : geriau suprasti M 
jiegos stacijos, kadangi karų kom- j kalus ir padėjimą, pradeda 
panija ne nori su jais daryti naujų , t? kas jiems gali ant gvrJF- 

i ant blogo išeiti, mato kas 
bina prie gero, o kas 

j traukia. Ant tų nedėlinj 
kimų kiekvienas aiškin 

Į mones. Kun. Sauru 
padaryti ką gero liet 
to juos į neužsiken 
jas; ir Šv. lurgio D 
to už bedievišką (

■ į hių argumentų nei
* doja kad ir iš vai 

ta dorų, tas grie 
Jeigu kunigas

bųbielgiant kai/o. 
kingumo geuž

gali užgimti štraikai, juos rengiasi 
pakelti elektrikai ir mašinistai pa-

kontraktų.

ne-

įmano vagonų dirbtuves ir Deering 
Harvester Co. vagonų dirbtuves.

. ___ ,---- „uMVia, IŠŠOKO is renų Į
bėgo cenzuron ir galų gale i bėgantis iš Pittaburgo i Newarką| 
gavo daleidimų spaudint sa-1 ^eitasis pasažierinis trūkis ir susi-1 
v o afišos, žinoma, tik gudiš-1 
kame vertime.

Po visam jaunimas užaiė-| 
mė linksmai šokiais:konfėtti,

nykščiose plieno dirbtuvėse darbi 
ninkai pradės dirbti nuo Naujų Me
tų už mažesnes ant 10% algas.

__ _____ ir susi-1 ISZ

■ Lietuviszku dirvų
o 30 tapo sužeistų, terp kurių yra \ . „

! ir mirtinai sužeisti. Daugumas už- - *..•••»«, *a,
muštų yra svetimtaučiai, kurie bu- Naujų metų dienoj

serpentin, gaila tik, kad ne- VO rūkomam vagone. Jų suanglė- Į krikščioni 
buvo ,,pačtė XX amžiaus.”p“sius kunus rado P° v»«on° 
’ -- O/ ’ I
bės. Žodžiu sakant, vaka-; 
ras, nors pelno ir ne daug | 
atgabeno

pr1 z,i nuo o v
ą pašvęstų.
ip sunku, pridėjus po truputį.

|uoti200 doliarių, nors tuom neat
ginsime priderančiai už jo dar
us, o likusius 885 paskirti į kan

kinamų iždą, kuris yra nepartiš-
kas, visuomeniškas.
vengsime partiškų nesmagumų,
niekam nebus pavydu.

Pagal kun. Žilinsko užmanymą
dalinti ant 4 dalių, kaip tai: kan-

rai” ir T. M. Dr., butų kėblu, jei
gu nieko neskirsime S. L. L.

Vardan Thorpo, Wis. aukautojų.

tuviai butų jtfar, jis ant dė-

ev.»d.
Amerik 

ta«- PAškutinee

parodos knygis gavome
Daumanto

namas Amerikon j

9 dabartės i
rodos reikalui

dabartės bus

,r visas rol __ 
kasoje atlieka f 
•.Vienybės" N. t 

o išmokėta.
•nphorius I, jj
9. išleistų kn. A ’

buvęs popiežiaus sekretorius M 1 atmintie*Musų mie^asirodžiusios su 
j tų atgal bf dainoms, bet da- 
l dekliamacldėistos, važiuoja su 
į bar, gal k«/s miestus, namieje 

■ dainoms 
su savo 
la. Py

Ant Nau|i| metų,
j terp visų

tių išsiviešpatavo nuo se- 
griu- niai paprotys siuntinėti draugams,

pažįstamiems ir numylėtoms ypa- 
toms linkėjimus geresnės kloties , , _•« . _ ;z-k:LK*;tUalNrai , . Juk apijbomonę išrėikSti!
ant ateinančių metų. Ir mes turi-1 tn„ Haukuk, Ia. Sudegė čia krak-1 me diktai linkėjimų ant ateinančių 

visgi užsibaigė molo dirbtuvės Brolių Hubinger. naujų metų.
paikiai Ir linksmai. Sekantis | **'sro Pijote sk«'"> pirmiausiai (teistume, kad terpĮuni 
lietuviškas vakaras BnSel- ?00,*.,d<>,-: “‘“‘kuruota | m„„... .1

. . . . I buvo tik ant 100000 dol. 1__piamosioe D-tea, su perstaty- , . • k . • ,
x r J mokai prapuolė; nežinia,kas su ji mu komedijos , ,SiaučiiiH ' atsitiko.

joŠeimininkas” ir dekliamaci M v c . .. i v. •—»,
.. New York. Sudege čia Her- svarbių gi darbų, kuriuos galima Įjoms bus 27 gruodžio, manno meblių dirbtuvės. Blėdį nuveikti tik sujungtomis vi 

■8 hipkričio buvo lietuviška® gaisro padarytą skaito r ‘
vSliaras ant naudoti lietuvių dol. Prie gesinimo vienas ugna-i Vienog

tg'"' * * ____________ __i l.w- | „tsiMiijri.

tuvi^kas choras, vedamas p. |«riuvusio» sienos užmuštas, o vie-1 užsimanė 
M “ - In...™—---------

Ji pridėdavo daugiaus gyvy, j v®s*a’s-

lietuviškas vakaras SuAel

nors darbą visi turi

į tiesą sfiniaimo 13 d.
An

P'

—------------ odžio
inįas perstatė istoriją

y ir Naugatucko lietuvių

žolini atgabeno į Vatikaną (po
šiauš rūmą) pundą pinigų 9
jonus doliarių.
nuo Švento Petro skatikų, s

Pinigai tie

tų terp viso svieto katalikų; j
vo prapuolę. Kardinolas G

Leonas XIII, tikėdamas,

sant Vatikano sienas, ele

aumantui užmo
ktus arba

4žinti aukauto- 
“« Prusnose ir Di

'untimą grąžint

“•“''‘“Iraus užgimtų geresnė vienybė, kad jr 
išnyktų musų nesusipratimai. Kol r

— ,a,S JŲ neprašalinsime iš musų tarpo, j j, 
dirbti krūvoj niekada negalėsimeI___ L........................

n įkas sienoj rado skyl
11850000 pinigų.

II Išvyti iš Prancuzij

as k. Milukui

.---- ----- — i nuveiKU iik sujungtomis visų pa-'ICiO DUVO iietuviškan I gaisro padarytą skaito ant 250000 j jiegomis, turime daug. Iki šio 
ant naudoti lietuvių j dol. Prie gesinimo vienas ugna- vienog noro vienytiesi terp m 

studentų, ant "kurio buvo lie-; ?es**l viršininkas Martin likosi nu- nematyt. Štai dabar musų kuai 
tuvi^kas choras vedamas P į Kr’uvus‘o# sienos užmuštas, o vie- užsimanė reformuoti lietuvil 
M. Piotrautekiu; diugteu. P™P“ol‘- mokyki.,. Ant .(.kJMjimo m
nieko lietuviško apart vardo Taov, N. Y. s““lė 
nu Hravzi V«in I. I gaisras, kuris pridirbo blėdies ant pne do neprileidžianebuvo, kaip ir pereituose do| tuos apšaukia bedieviais ir
metuose.... Gaila, kad BtU- " atima jiems balsą. Tuom
dentai - lietuviai negal ant EkpUo«ų<m. mokyklos tautos užlaikom
lietuviškų vakarų, apart var- Wuns Barrk, Pa. Notting- tun but ,r P° kontrok ' *4 
do, duoti nieko lietuviško. ham anglių kastynėse atsitiko du- tos’o n,' vu'n kunig’?’ į 

I-......... .................... vieši darbai tunbut

š EHzaiM'tli, N. J. kai Kartūzai jnrsikė

arbai šitose aplinkinėse prade-
iti mekyn.f Dvi laivų dirbtu-

s ir foundry paliovė dirbę ir per
i daug darbininkų be darbo lau-

ta Švenčių su i nesmagumu.
Lietuviškų saliunų atsiranda vią

daugiau, mat rengianti juos tikisiJ
kad nedirbant,žtsiras daugiau gir
tuokhų, o per tai saliunai turės g 
rą pelną. Girtuokliavimai vieno

aplinkines miesto

Paslaptį dirbimo

okoninkų diHb-
irbti likierą po 

' seniau žino-
o rando pare^ig

L 1 E 'i U V

savęs Pat«rtume, 
uo P^odos f2fęi62 

Kta ketvi^g <^ia;
trijų tabdariu

Naujausios Knygos.
43

fcCraiUa Skardy**. Apn***o aaa balta •telitalm*

wa užkaltai Parankiausia Banka 
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHANGE BUILDING, 
Union Stock Yards Cbicago 

KAPITOLA8 ir SURPLUS S283.000.00.
VIKaZINlNKAL*

I-SPINDULIU S DYKAI!IScPasakos isz gyvenimo lietuvizzku 
Veliu bei Velniu, surinktos DroJ. 1 
Basansvicziaus. 470 puaiap., Chi- , 
cago. Iii. 1903m. Szioje knygoje
telpa keli aziaitai gražiu pasakų: apie 
rojo (dangų), czyzcziu, pekla; apie 
giltine, m a ra, Mtolera, apie dvaaes 
(dusziaz), velnius ir ju vaidinimui 
ir u. Pasakos uiraazytoa tokioje 1 
kalboje kokioje buvo pasakotos. 
Panevežyj pagal Panevėžio kalba. 
Suvaiko gubernijoje, pagal Suval- 
kieesiu kalba, Prusu Lietuvoje pa
gal Pruau lietuviu kalba, Dzūkijoj 
pagal dzuku kalba ir tt. Kas mėg
ėja gražias pasakas, tegul nusiperka 
szia knyga, o joje ras žilintus gražiu 
pasakų. Preke neapdarytos. ..62.00 
Apdarytos.. ............ 62.50
Karalius Apysaka. Dievas ir Kara
liai, Evaldo pasaka. Užleido L. S. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16... 10c 
Lietuviszkoe Pasakos Y vairios. Da
lis I. Surinko Dr. J. Hasanaviczius. 
Chicago, UI, 1903 m. pusi. 280. Czia 
telpa 141 labai gražiu, juokingu, isz- 
mintingu ir žingeidžių pasakų. Kas 
szita knyga turas, tam geru ir gra
žiu pasakų niekada netruks....61.50

I Robinsonas Kražius. Graži ir mora- 
liszka'pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Cbicago, III. 1908. pusi. 83. ,25c

I Vaidyla, originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus Ir ju die
vus ..............    15c

i Eiles^Pranciszkaus Vaiczaiczio (Se- 
k u pasakot). įsileido T. M. D. Ply- 
moutb, Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virsi 100 labai gražiu dai
na................{.....j... . ...............50c
Gamtos istoriją, pagal Povilą Bert, 
verte Dras A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos" Chicago, puslapiu 209. 
Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, tuviu, žmonių, me
džiu ir akmedu trumpai, aiazkiai ir 
suprantamai itzaiszkina mums gam
tos istorija, ypscz tuos dalykus, ant 
kuriu žmones n uolėtai žiuri, bet ju 
gerai nesuprasta. Preke........... 50c

669 Kaip žmogus gyveno ant žemes? 
Parasze 8. M. įsileido T. M. D. 
pusi. 47. Chicago, IH: 1903m. Kny
gute apraszo visa gyvenimą žmogaus 
ant žemes nuo pat jo atsiradimo iki 
pasiekimo civilizacijos. 25 paveik
slėliai parodo senovės žmonių varto
tas akmeninius inrankius, namus, 
kapus ir tt. Preke................ 10c

903 Isz musu prfceites. Paruze Jonas
Gražys. įsileido L. 8. D. P. Londo
ne 1903. pusi. 16.............................. 10c

Darbininku kalendorius 1904 m.... 15c 
Laiszkefiai Vorai ir Muses. Priligi- 

nimas prie ponu irdarbininku... .5c 
977 Varžytines, ka jos duoda kapitalis

tams. darbininkams, ir kaip Jas rei
kia panaikinta. įsileido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi.16. ..10c 

976 Valdžios pilvas. Parasze Jonas G rą
žys. Užleido L 8. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16...................10c

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Užleido Lt 8. D. P. Londo
ne. 1908, puti. 7. ...  Re

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu tnoksliszkustraipsniu ir 
visokiu kitu svarbinžinlu.... 25c

Kas užsimokės už „Įdetuva” viso meto 
prenumerata 62. gaus szita kalendorių

lAc
Mokite* *ptož*M ir kita* arteta*. Ja te..y ir 

p«b*.<a. Apramo kaayra te-an. tezkaJiM- 
•itted*. *at ko lauko*! ir kala *akZM; kz* 
yra aaate. 4wulw*t»**.*»*»aU*. kaip toli yra

«atu ir kitai*. I*S mio* k»yg*ie* skaityt*- 
>-1 alnktal supras, sr tešku prtetely** yra 
mum* aaadta<a ar btedlafa................

C^etavtu pratartai Makotoj* Aiijuje aso sraerut 
Iki jx pau to p> valdai. rnu I’rnun L-a- 
tuvo* M»>-io)aa. Ka.'fa tarta puatepia* 
ir 4 didale* mapa*. parvdaneita* rfotaa. kur

w«kkto«iAi..
- - ® *W»ee-Nerris ė Ce.

Freėerick S. Wia»taa, Attoraey.

lamu H.Ashby. ii U. X. Y arė * Trault Ce. 
Sam i A McClean Ir. JI Centui. Packing Co. 
Arthur G.Leoea/4. rt U. 6. Tart ITruaM Co.

65

70

124

176

365

(lelradinio ligos
NES S?* OFERTA ILGAI TESIS.
IR /TSINB^K SU SAVIM

■rcmn. y—™ —-------r-------- --
••• •

Nteutetiite Ltet*wteaka« SapalaykM. »»rt*kta* 
te iuradlt- tol daugel •w*Un>l*>iti»ik* **pal- 
■ykti te *aradyta* pagal Ukra P*r*toakal 
bipUazka Mpntayka,—*aS10 atoaktą abro- 
saliu.—apra»iyt*u ptaBe'u ir pa*tepcxi* 
koki** »*now«* Atuoo** warto)® fa*p*jltaul 
ateito*.—G«ria«»ai l»M»«o wUo<1‘2^
.......................................................................«<><• 

jVpdarrta* .... ....................................... OOc
e*mok*tal Uiiniatte* te T»i*yb»» toigąldiMu

G*l*ocitu <l»* *mkiu. C xla y ra palllpf 
„vilu tuokiucu to iMtoiaUngu pa«k*leii*

Šita beaks priima ant utkavojimo jteigas naotl .00 iki didžiausiai sumai Ir 
už sudėtus pinigu* moka 3 procentai čia ris; Stock Vardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaus,kaip tlkgauua algas, ir už padėtus gaus 3 procentą.

PUsUlnlcsniininio Balius
W. Pu U man, III. Dienoje nauju me

tu 1 sadaio 1904 darau pasilinksminimo 
balių, ant kurio dideleje saloje grajy s 
gera mpzika ir svecaiai susirinkę galės 
linksmai pasveikinti naujus metus gerai 
pasiszokdami. Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kviecziu atsilankyti.

| Paul Karecku, 
758 123rd st. VVesl Pullman, III.

507

Mokslaiiie Drapana Kirpimo.
Si i mokslaine, mokins Kriaucziuz dra

pana kirpimo vizose dalyse Amerikoz. 
Lekcijas priziuncziam per laizzkns, ne- 
galinlipmz Mabizzkai atsilankyti, o pa
baigusiems mokslą iszduodame di pi lo
mus. Del pilnesnes informacijos, klans- 

' darni įjaszykite ant szio Adreso:
Ttue Cbicago CuttLng Schooi, 

2020 Mlchlgan av., Cbicago, Iii.
(1—S)

“Lietuvos” Agentai.
NEVY YORK. N. Y. 

Naujokas, 336 Broome st.
- - . — r.------ -

So. BOSTON, MA88.
Nikod- GendroH®. 344 Broadwa\ 

newark, N. J-
V. Ambrszeviczis, Ferry 8t
Ant. Ase vieži us, 30 S0-

P. ir Karaliau* Dowtdo; aktai, raSaacriai. 
■taciK**. karunka. keliolika ***«ntu etatiniu 
ir tt Yra tai naujau*™ ir graiiau.ia knyif te 
Uz vi*u Itetaeiazku m*U*knvgiu daili, tai 
ta, slidi poptera; stambu*, ateik u* draka*

Paveikslas naujo Popiežiaus 1’IESZO X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus jia- 
veikslas, ant kurio ma-

* tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

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

A. 0LŠEVSK1S.
!)24 3Srd Str..

Chicago, III.

keaduoU laimiotln<» ateakynR..........-BOc

MALDAKNYGES.

tpawledn**. komuoijo* mtotiu. mMzpsrv ir 
daugybe kita; muilu maldo* »u abrototlal*: 
mliiparal giedami l»etawi*iki ir lotinitikl

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

Jeigu reikalauji geru tavom 
ir užezedyti pinigus, tai ra
ižyk pat mane, o gausi Z di
delius KATALIOGUS isz kat
rų galėsi matit, kad asz viską 
parduodu pigiaus negu kur 

_______________kitur. Kataliogus į kitut mie
stus prhiunciiu DYKAI, tik dėl paeito kasztu 

reikia prisiusi už 5 centu* marke.

Muau darbes yra musu geriausias ajgar-1 
ginimas.

2 Kriaucziai 2
Palionin ir Zacbarewlcze, 

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

ir via naujoe mados. Prašiom atsilan
kyt ir peraitikrine duokit mums pra
džia, o mes jus užganėdinsi m. Musu dar

1. Mitai Aakto Altorio*, praatal* dm- 
t*li apdarui, auksintai* krasitate.b* ap 
a* limo........................    30

NTc a M*.i»* Akso Altorius, prastais,dru-

btetetamta *u k»tm“

bas yra musu geriausias apgarsinimas.

HILLE’S FOTOGRAFAS.
dona* patataž Fototiraniaa-

Svieto pagarsėję sp********- 
greičiau už kitus g^Mstai STATE MEDICAL DISPrAisaPY^ UŠKUMAS, ir Di? stojus šuurvakaruose. Gydymas SILPNU V‘SaS 
visus kitus speci1 ENSARY (uri daugiau naujausiu apara-u ir um SP£CIJ*'

‘listus ii,ikaruose. * M ne9“ sudėjus

kės

niait nubėgimalt. t silpnom nugarom. Inkstais, skaudėjimais kiaušiuose, lytišką nuti 
plautis pūslės, nusitraukusiais arba neišlavintais organais, trotyjimas atminties, nerviš
raudimas, prlešm ojimas šlapume, krituliai prieš akis, negalėjimas atlikti savo

nieadULiii* autu Juoata* tavo draugam* nuo ku
riu me* uatetime (uriaktl katilu* ui dabar dy- 
kai icadalyta* Juo, ta*.

Me* nereikalaujame nuo Ju* jokio prlmokejl- 
mo. duo*:me Juotta Vitai dykai.»ien dėl aptlgar- 
ainimo

Sztai Padekavones!
Cria pridurtam* kalėta padekavonin. o tokiu

SnvisDYKAI!
Szi graži Elektros

JUOSTA
apsaugotoji gyrastles.

Ji zvarantuoja i*ieydyma 
Reoraatlimo, servu, lytteiko. 
■Upuybe*. airopijo*. rariooce- 
•*. Inkstu, pilvo ir nu»teitepi- 
limo ilgu. Jeigu reikzlanjl. 
•ruluntk mum* *avo adrea* ir 
rau*l *iia Juoeta rteai dykai.

Sil* paclullnlinaa yra tik an* 
trumpo laiko idant pagaminti 
nuau RariinĮta* Juoata*. Me* 
tinome kad ji l**«ydyi Ju«. Ir 

ad Ja* po įtriizydymul reko-

turime dauyvbe, tik dėl (toko* rieto* negalime 
r ta u palaipinti.

Raitau Jum* ka • Monarch" Juoata m*n pada
re. Po netztojlmul to •■* Jaucmau*! trelku. 
Juoata yra rerta tiek auk»o klek Ji arena. A 
komenduoju ja kiekvienam *ergancziam.

M.J.Curtln, Philip*. Kebr.

dakavoja. Per Ju«u prteidejima a»* nu»ikracrlau 
ilgu, kurto* per 15 melu mane kankino, ui ka 

nauda apie Ju* gerai aineketiu.
M. 8. N»pier, Troubleeome,

avimas, silpnumas, melankolija, negeras kvapas, patrotyjimas apetito>vi»i«*t anpnuniM, 

' į SP^Vj^kos ligos: 
Jauni vjj

Negamtisakl nuliegitnai, užnuodyjinį
* kai iszgydonil. Greicziatudaa Lszgy

nusilpninti per bjaurius paproezius ir persidirbi m
DOMI PO TIKRA GVARANCIJA, ARBA PINI pnt ir nervisaki ISZGY-

I SUGRAŽINTI.

Offiso valandos: -J Nuo} ♦ po piatif, Ir noo 6 Iki 7 vakaro, 
ir por šventu nuo 10 iki 12.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN „REN į|L r •• P EI-r 66 E Van Buren StJ Chicago, III Inejimas per oo n. v d
Išslkirpk litą, nes n« viudos eis laikraštyje. Šitas yra geras dėl egranr

f’Bradchulis
of Commerce Bldg- Room709

LaSalle & Washington su

special.su
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