
Execute« all kind of Job Prin- 
ting and translating in Li- 

thuanian, Poliah and 
J g'iagea.

The Lithuąnlan Weekly

LIETUVA”
>1 iahrtd avary » f W«y, at OhicafO.lfi.

I A. OL8ZEWSKI, 
>924 83rd 8t, Chicago, Dl.

Sub-8tation No. 60.

JSOO
a Knlgaa. Koaatltuei- 

----------------d rūkas lietu wlu- 
kai, lenkiškai ir anglltz-

I Utairaazant * *Ua*aa%** reikia draugia
Įlr >renum.r*4 pritinau. Frialuadaml pi-■ 
.nigus sdreauc kits taip: - i

! A. OLSZEWSKit, 
[924 33rd Sk. , Chicafio, IU.<
[ Bub-Statlon No.60.

Nedaliais Laikraštis 

,LIETOJ VA‘ 
baseinu kas Patnycala Ohicago, Irt. 

artnluM »ata ant 
Amerikoje............................
I L'imarl

Sr.2 ___ ______ ■ 1 ■ įto. ...
CHICAG0, ILL., PETNYCZIA, lOBausto (January) 1902 m.

EnTKRED AT THE CHICAOO, 1uJ%D»T OFFIOZ Art oEOOND CLAtM MATTEB.

Metas X

Politiszkos žinios.

> Amerika.
Rinkimai ant neva nepri- 

.gulnfingos salos Kubos, iki 
sziol esanezios po valdžia a- 
merikoniszkų politikierių.pa
sibaigė. Arft prezidento 

_. maujos, prikabintos prie Su
vienytų Valstijų, tnrinezios

• beveik tik tiek liuosybės, o 
mažiau naudos negu atskiri 
hz te tai, amerikonų apszauk- 
tos neva neprigulminga, re- 
publikos Kubos likosi iš
rinktas jenerolas Paima. 
Jis gavo isz viso 55 rinkėjų 
balsus, jo gi priesziniukas, 
jenerolas Masso,deszimtį kar
tų mažiau. Paskutinio sza- 
liniukai ne kartą skundėsi 
Amerikos jeneral gubernato
riui, kad amerikoniszki tuom- 
tarpiniai urėdninkai per daug 
kisza savo nagus į rinkimus, 
visaip padėdami Palmai lai-

- mėti, bet skundai likosi 
be pasekmės. Gal būt, kad 
be amerikonų pagelbos Pai
ma butų gavęs mažiau balsų,

• bet visgi jis be abejonės bu
tų ir teip išrinktu, kadangi 
paskutinėse dienose priesz 
rinkimus Masso nuo kandi
datūros atsisakė. Paima ži
nomas yra kaipo Suvienytų 
Valstijų szalininkas. bet ir 
jis ne tarnauja spangai ame-

r rikonams. Išrinktas ant 
prezidento, jis iszreiškė vie- 

t na m laikrašczio reporteriui 
. savo mierius, kurie ne reiš
kia spaugo klausymo prisa
kymų Suvienytų Valstijų po
litikierių. Paima pasakė, 
kad jeigu Kuba sutiko priim
ti suumžinanezius jos liuosy- 
bę Suvienytų Valstijų reika
lavimus, tai iš to turi turėti 
kokią nors naudą, o ne 
skriaudas nuo neva iszliuo- 
suotojų. Paima reikalauja 
paliuosavimų gabenant Ku
bos produktus į Suvienytas 
Valstijas, ko vienog Wa- 
shingtono senatas ne nori 
pripažinti. Taigi turbut ir 
terp išliuosuotojų ir išliuo- 

» guotų didelės meilės ne bus, 
užgims ant Kubos toks ne- 
kentimas išliuosuotojų, kaip 
savo laike užgimė Bulgarijoj 
nekentimas neva išliuosuoto
jų maskolių, kurie dar bjau
riau spaudė bulgarus negu 
turkai.

Ar panamerikoniškas kon
gresas, suszauktas į Meksiką, 
iszduos kokius nors svarbes
nius vaisius, dar visgi ne ži
nia. Svarbiausiu Aklaueymu 
ant kongreso pakeltu buvo: 
idant nesutikimuose Ameri
kos republikų,kitos pasiūly
tų tarpininkystą prie sutai
kymo nesutinkanezių pusių, 

> kad nesutikimai butų išri
šami per santaikos sūdą. 
Tas užmanymas, ■ remiamas 
Suvienytų Valstijų, ne randa 
.vienog didelio pritarimo pie
tinės Amerikos republikų, 
kadangi jos gerai žino, kad 
ir Suvienytos Valstijos, jeigu 
turi neteisingus reikalavimus, 
kokių nė joks norintis rem- 
tiesi ant teisybės sūdąs ne 
gali pripažinti, atmeta kitų 
pasiūlytą santaikos sūdą, i 
Ką gi vertas santaikos sūdąs, 
kuris ne turi galės priversti 
nesutinkanezias puses klau
syti savo nusprendimo? Ne 
įstabu todėl, kad tokiam so
dui priešinasi tvireziausiai 
šiądien besilaikanti, turtin
giausia pietinės Amerikos re- 
publika Chili ir kelios kitos, i 

■ Viltys, paremtos ant santai
kos sūdo galybės,tik sulaiky
tų silpnesnes Amerikos repu- 
blikas nuo sudrutinimo atsi
gynimo pajiegų, o išt o juk 
tik Suvienytos Valstijos 
Szi^urinės Amerikos naudą

nu* 
ver-

teip

ištrauktų, jos ne reikalautų 
dauginti savo kariumenės, 
o reikalui atėjus, atmesda
mos nusprendimą santaikos 
sūdo, be didelių aukų galėtų 
griebti nuo nepasirengusių 
iszpaniškų republikų tokius 
žemės kraštus, kokių tik pa
norėtų pralobę politikieriai. 
Dėl prieštaravimo Chili ir 
einanezių drauge kitų pieti
nės Amerikos republikų, 
klausymas santaikos sūdo iki 
šiol ne užbaigtas ir turbut 
nesiduos jį teip išrišti, kaip 
norėtų Suvienytos Valstijos. 
Tasgi, kas ant kongreso 
spręsta, ne turi didelės 
tės.

Nuo Filipinų salų,
kaip Kitchener iš pietinės 
Afrikos, amerikoniškos ar
mijos viršininkas pranešta 
skaitlines pasidavusių ir pa
imtų, teiposgi užmuštų ir 
paszautų filipinieczių. Jeigu 
sudėti visas garsinamas pas
kui per laikraszczius skaitli
nes paimtų, užmuštų ir pa
szautų filipinieczių, tai pasi
rodytų, kad tokių yra dau
giau negu visas ginanezių sa
vo tėvynę filipinieczių skait
lius, o vienog besiprieszini- 
mas amerikonams nesiliauja. 
Iš kur todėl atsiranda vis 

MMiuji apginėjai savo krašto?
Kadangi stebuklai nepasitai
ko ant svieto, reikia todėl 
manyti, kad arba skaitlinės 
garsinamos apie nuotrotas 
filipinieczių yra neteisingos, 
arba kad sykį pasidavę vėl 
prie pasikėlėlių sugrįžta.

Pereitą sanvaitę jenerolas 
Chaffee atsiuntė į WasMng- 
toną prokliamaciją kelių pa
bėgusių amerikoniszkų karei
vių, pristojusių prie filipinie
czių. Szitie kareiviai atsilie
pia prie savo sandraugų ir 
kalbina juos ne kovoti prieš 
liuosybę mylinczius, bet pri
stoti prie filipinieczių. A- 
menkoj tiki,'kad minėti ka
reiviai likosi priversti iszduo- 
ti tokią prokliajnaciją. Gal 
vienog būt, kad jie tą isz ge
ros valios padarė.

Azifa.
Prie atidarymo parlamen

to, Japonijos ciecorius laikė 
kalbą, kurioje iszreiszkė, jog 
Japonija nė jokių nesutikimų 
su kitais kraštais ne turi, 
ypacz gi draugiški prietikiai 
ėsą Japonijos su Anglija.

Chinų ciecorius ir ciecorie- 
nė dar vis ne sugrįžo į Peki
ną, bet nėra jau abejonės, 
kad 7-ta diena sausio mėnesio 
jie sugrįž, kadangi randas 
rengia jau priėmimą grįžtan
tiems krašto valdonams. 
Katras iš jų yra tikru valdo
nu — ciecorius ar ciecorienė, 
nežinia. . Ciecorienė vienog, 
kaip rodosi, turi didesnę val
džią. Ji stengėsi priversti 
ciecorių, kad pirma grįžtų į 
Pekiną ir paskui priimtų 
grįžtanezią ciecorienę, kuom 
butų parodęs, kad jis yra tik 
tarnu ciecorienės. Ant priė
mimo abiejų valdonų bus į- 
leisti į ciecoriaus palocių 
šventoje miesto daly j ne tik 
svetimų kraštų ambasadoriai, 
bet ir jų moterys, kurios pir
ma ne buvo prileidžiamos į už
draustą miesto dalį. Ir ant 
toliaus svetimiems ambasa
doriams paskirta salė cieco- 
rians palociuj, kur jie galės 
sueiti su ciecoriumi ir su 
Juom, žinoma, per vertėjus, 
susikalbėti tiesog, ’,o ne , per 
tarpininkystę uredninkų, ku
rie ne visada ciecoriui persta
ta teisingai svetimų kraštų 
reikalavimus.

Dabar jau aiszku, kad cie
corienė ne prilauki * refor
moms, kokios galėtų Chinus

pryszakin pastūmėti. Refor
mų vienog reikalauja partija 
apszvieecziausių chinieczių 
besilaikanti ciecoriaus ir sta
lininkai susiriszimo Chinų su 
Japonija. Cie^orienė bandė 
net pasiprieszlnti parengi
mui mokyklų ant pavidalo ė- 
sanezių Europoj,^ kurios bu
vo jau paezios ciecorienės e- 
diktu pagarsintos. Tokių 
mokyklų isztikro sziuom kar
tu ne parengė, bet kad jų 
reikalauja gyventojai ir dau
gumas augszcziausių urėd- 
ninPų, tai ir ciecorienės ne- 
užkanta europeiszko mokslo 
ne ant ilgo • parengimą to
kių mokyklų sustabdys.

Laikraszcziai laikas nuo 
laiko vis praneeza apie naujas 
krikssezionių skerdynes Chi- 
nuose, pasitaiko ir užmuši
mai misijonierių. Rods val
džios stengiasi nubausti už
puolikus ir net per biauriai 
nubaudžia, jeigu kaltus gali 
įveikti ir pagauti. Skerdy
nės vienog, tai vienur tai ki
tur pasitaikanezios, rodo, 
kaip chiniecziai ne kenezia 
krikezezionių ir krikszcziony- 
bę platinanczių misijonierių: 
chiniecziai ne paiso nė. ant 
tikrai nežmoniszkų bausmių, 
bet stengiasi atmonyti lygiai 
priėmusiems krikszczionybę 
chiniecziams, kaip ir ją pla
tinantiems misijonieriams, 
kuriuos laiko ui priežastį 
nelaimių kankinanezių nuo 
tūlo laiko Chinua Prie ne
kentimo svetimtaųczių, dar 
Ctunuose tvarka ne greit už
gims; ežia gali neužilgio už-

prieš svetimtauezius, kad ir 
tas ne sutiktu su rando no
rais, bet ir randas nieko ne 
padarys prieš žmonių' no* 
rus.

Pietine Afrika.
Pereitą sanvaitę lordas Kit

chener atsiuntė į Londoną 
žinią, jog anglijonams pasi
sekė paimti į nelaisvę 80 bū
rų ir buk ir būrų Jenerolas 
Erasmus pateko į nelaisvę. 
Jenerolas Erasmus pradžioj 
karės buvo vienu isz svarbes
nių būrų vadovu, bet jis -ka
rėj svarbesniais darbais, kur 
reikėjo didesnio sumanumo, 
ne atsižymėjo. Visi suma- 
nesniejie būrų vadovai tik 
karėj iszsidirbo. Erasmus 
buvo tokios jau veislės būrų 
vadovas kaip pagarsėjęs pra
džioj karės Cronje, per kurio 
nesUmanumą apie 4000 būrų 
be jokio reikalo pateko į an
gį i jonų nelaisvę jr tuom pa
silengvino Robertsui užėmi
mas Bloemfontein, Johanis- 
burgo ir Pretorijos. Kliau
gi Kitchener ne praneszė a- 
pie užmusztus borus prie pa
ėmimo jenerolo Erasmo, tai 
matyt, kad jis be muszio, per 
savo paties neatsargumą, pa
teko į angli jonų rankas drau
ge su 80 būrų.

Aplinkinėse Pretorijos^kur 
yra rezidencija Kirchenero, 
vos 40 angliszkų mylių nuo 
tojniesto, po Brankborstpruit, 
būrai įsiviliojo vieną dalį an- 
gliszkų kareivių į tarpkalnę, 
kur ant virszaųs buvo būrai. 
Anglijonai ežia nužudė 6 už
musztus ir 10 paszautų, bū
rai gi nė jokių nuotruotų ne 
turėjo. --x
' Oranijos republikoj pereitą 
sanvaitę į būrų rankas pate
ko anglijonų transportas su 
maistu ir amunicija. Mat 
vedantis transportą jenero
las Driscol pamatęs burus, 
nusiuntė didesnę dalį eskor
tas gaudyti; būrai vienog pa
bėgo. Isz pasitraukimo di
desnės dalies kareivių nuo 
vežimų su proviantu pasinau-

gė. Isz ežia, kaip ir pirma, 
ateina vien viena kitai priesz- 
taraujanezios žinios, bet ir isz 
jų matyt, kad revolitfcijonie- 
riaidar laikosi ir .tai gana 
tvirtai, ne tik krašto vidų- 
riuoee, bet bet ant Panamos 
siaurumos.

Karė terp Venezuelės ir 
Kolumbijos dar neužgimė, 
bet Kolumbijos kariauna an
tru kartu įsivertė į Venezue- 
lę. Paskutine ne gali tuom 
paežiu atmokėti, kadangi ežia 
pakilo jau revoliucija priesz 
valdžią prezidento Castro.

dojo kita dalis būrų. Jie 
paėmė transportą;produktu^ 
kokius galėjo paimti, paėmė, 
o kitus sudegino. Kada su
grįžo su tuszczioms rankomk 
gaudę burus angliszki karei
viai, gelbėti transportą buvo 
per vėlu, su paimtais daiktais 
būrai buvo jau pasitraukę, 
jų pavyti ne buvo galima.

Kadangi anglijonams pas
kutiniuose laikuose pasisekė 
paimti porą būrų komendan
tų, tai Ąnglijoj apsireiszkė 
vėl noras vedimo tolesnės ka
rės ant pavergimo būrų re
publikų, o pirma net prita- 8u savo stalininkais atkako 
rianti randui laikraszcziai rei
kalavo užbaigimo kares ant 
kokių nors iszlygų, kadang 
karė ir teip daug kaštavo 
Anglijai. Nuo pradžios ka
rės Anglija nužudė pietinėj 
Afrikoj mūšiuose užmuštų 
arba paskui pasimirusių ka
reivių 24299. Raistais pasto
jusių netinkanezių į kari u me
nę sugrąžino atgal 64330 ka
reivių, iš viso 88629, taigi 
kovoje su republikoms turiu- 
ežioms vos pusę milijono ba
rų, anglijonai nužudė jau be
veik tiek žmonių, kiek Vo
kietija karėje su Prancūzija 
1871m. Ant karės iki šiol 
Anglija jau išleido daugiau 
pinįgų, negu Prancūzija už
mokėjo Vokietijai kares kaš
tų, o karės galo visgi dar ne 
matyt.

Neseniai svarbesniejie bū
rų vadovai turėjo susivažia
vimą ant apkalbėjimo toles
nių karės reikalų. Susi va
žiavę nutarė karę vesti to
liau. Jenerolas Botha pa- 
gazdino net suszaudymn tuos 
burus, kurie kokiu nors bu- 
du bandytų padėti anglijo
nams. Jenerolas De Wett 
prisakė visiems Oranijos re- 
publikos komendantams stab
dyti, kiek tik galima, darbus 
anglijonų prie rengimo tvirty- 
nių vadinamų blockhousais, 
su kurių pagelba Kitchener 
užsimanė sustumti burus į 
krūvą ir priversti juos pasi
duoti ant anglijonų malo
nės.

*
Neperseniai Paryžiaus laik- 

rašeziai pagarsino, buk 
teip anglijonai,kaip irTrans- 
vaaliaus prezidentas Krueger, 
per tarpininkystę kokios nors 
paszalinės višpatystės, nori 
pradėti tarybas ant užbaigi
mo karės; laikraszcziai sako, 
buk Krueger sutinka priim
ti viršininkystę Anglies, 
reikalauja vien vietinės ne- 
aprubežiuotos autonomijos 
būrų republikų. Nežinia 
tik,ar ant tokių išlygų sutiks 
kariaujanti su anglijonais bū
rų vadovai ir ar tokioms iš
lygoms pasigaaėdina Kruege- 
rio paliktas vietininkas 
Schalkburger. Krueger da
bar nė ant karės bėgio, nė ant 
vedanezių karę būrų vadovų 
nė jokios įtekmės ne turi; tie 
vadovai ne sykį iszaitarė, kad 
Jie be pripažinimo visiškos 
neprigulmystės būrų repu- 
blikų karės ne paliaus.

jau į Venezuelę iszvytas Cas
tro pirma buvęs prezidentas 
Andrade. Revoliucijonierių 
laivas Libertazior paėmė jau 
vieną -Venezuelės kariszką 
laivą. Venezuelės iždas tusz- 
czias. Jau nuo pusės metų 
nė rando kareiviai, nė urėd- 
ninkai ne gavo prigulinczių 
algų. Todėl daugumas jų.pri- 
stoja ,prie revoliucijonierių. 
Valdžia prezidento Castro 
stovi ežia ant labai silpnų 
kojų ir revoliucijonieriai tiki 
Castro lengvai iszvyti.

Isz Rygos
Paprastas amatininkas, ežia 

gyvenantis,niekur neragavęs aug- 
szteenių mokslų, Augustinas 
Aumius,—kaip paduoda latviš
kas laikrasztis Balt. Westn., isz 
jam tik žinomų skystimų išrado 
budę nuliet medegę panaszię vi
sai į aržuolinį ir beržinį medį. 
Iš tos medegos nulieja jis gra 
žius rėmus abrozdams, stalelius, 
kėdutės, bertainaiezius, skrynu
tes, ir kitokius daiktus, kurie 
niekuom nesiskiria nuė staliorių 
padirbtų. Kadangi nulieti len
gva, tai Aumio išdirbi m ai pigus 
ir bzrodo taipjau gražus, kaip ir 
mediniai.

Rygos apskriezio sūdąs mieste 
Walke perkratinėjo provę kelių 
latvių ūkininkų, kurie pasigėrę, 
1 d. balandžio pereitų metų, su
daužė kerezemę Neu Wohtfaith 
ir kada atkakęs su uriadmnkais 
ir policista's pagalbininkas pa- 
vieczio vrstininko suareštavo 
vienę girtuoklį, tai kiti ūkinin
kai stengėsi jį paveržti ir petį pa
galbininkę pavieczio viršininko 
gerai apdaužė. Sūdąs nusprendė 
Pranciszkų ir Moiicę M nežus ant 
trijų mėnesių kalėjimo, o Jokubę 
Maczę ant 2 mėnes'ų.

Isz Lietuvos.

Kares laiko tiesos.
Dėl paskutinių darbininkų ir 

mokintinių maisztų, maskoliszkas 
caras teikėsi tulus Maskolijos 
krasztus pastatyti .po karės laiko 
tiesoms. Ta caro malonė ir Lie
tuvy ias dalies patiekė: po karės 
laiko tiesoms pastatyta visa Vil
niaus gubernija, Ryga, Dorpatas, 
Miusk, Dinaburga**, Vitebskas ir

Isz Vitebsko gub. ,
Vitebsko gubernijoj, ant viso 

jos ploto, svietiškų pradinių mo
kyklų yra tik 221, kurias lanko 
13000 vaikų. Cerkvinių moky
klų yra 784, kurias lanko 21000 
mokintinių, bet tos, teip kaip ir 
mūsiškės po kunigų globa ėsan- 
czios parapijinės, yra netikusios, 
ui netikusias jas laiko net pats 
maskoliai.

Miette Vitebske rengia dabar 
prekystes mokyklą. Ant jos už
laikymo vietiniai prekijai sutinka 
mokėti po 35000 rublių kas me-

jis pats tikrai gerai lenkiszkai 
ne moka, kalboje net per tankiai 
darko lenkiszką kalbę. Rd.) 
ir ant syk viskas persikeitė. 
Jis jau nuo 8 metu yra perdėtiniu 
Se nų seminarijos. Per pifmuti- 
nius tris metus ne galėjo aiszkisi 
parodyti savo“lenkiszkoe apašta
lystės” ir nekentimo lietuvystės, 
kadangi prie Krajewskio susiorga
nizavusių lietuvių buvo per daug. 
Po trijų metų vis aiškiau ir aisž- 
kiau pradėjo rodyti neužkantę 
lietuviams..

Pirmiausiai j s uždraudė lietu 
viams klierikams kalbėti terp ta
vęs lietuviukai seminarijoj; žadė
jo net iszvyri isz seminarijos tuos 
lietuvius klierikus, kurie drystų 
pasiprieszinti jo prisakymams; 
isztikro 3iszv i jo: du hz jų atka
ko į Ameriką ir yra jau kunigais, 
treczię gi maskoliai iszvežė j 
Viatkę. Dabar du vėl paliko ant 
antrų mėtų ant to paties kurso, 
o paskui išvarė už lietuviuką 
kalbę. Ant kiekvieno žingsnio, 
prie sandraugų lenkų,lietuviazkAs 
iszgama regensas aiszkiai lietu
viams klierikams rodo,kad jų ne 
kenezia. Gazdina lietuvius ežiais 
žodžiais: p anie laskawie (turbut 
laskawy.Rd) papiery oddam, jele- 
li będzieu po litewsku rbzmavial”

Tikras perėmėjas iazgamos 
Giedniczio yra seminarijos profe
sorius, teiposgi lietuviukas iszga
ma, kun. 8tritpowicz (Strimas. Jo 
gimtinė yra kaime Ziczkaluiuose, 
netoli Pilviukių), prabaszczius 
lietuviszkos parapijos Slavikų. 
Jis žada persekioti tuos lietuvius 
klierikus, kurie lietuviszkai 
kalbės. Ant savo lekcijų (išgul
do jis lenkiuką litaraturę) visaip 
giria, į padaugės kelia lenkystę

Buvo ežia dar vienas kunįgas, 
teiposgi lietuviškos kilmės, Kau

Pietine Amerika.
Nesutikimai terp pietines 

Amerikos republikų Chili ir 
Argentinos bent sziuom tarpa 
likosi praszalinti. Nesutin
kanti kaimynai aziaip teip 
susitaikė, tik nežinia ar ant 
ilgo. Abudu kraštai gin
kluojasi vienog toliau, perka, 
kur gali, kariszkus laivus, 
kadangi su jais karėj len
gviau mat prieszą įžeisti. 
Matyt iszriszimą nesutikimų 
kaimynai tik atįdeda ant to: 
liaust kada geriau į karę pa
sirengs.

Revoliucija republikoj Ko
lumbijoj dar vis ne pasibai-

lošia teatrus, turi Lenus ir moka 
skambint ant visokių muzikalisz- 
kų instrumentų;'moterys ir mer^ 
gi nes yra didelės dainiai n kės, ^ir 
teip gražiais halsais dainuoja, kad 
gražiau nėjgeistf ne galima. Jie 
moka užlaikyti paslaptis savo bro
lių teip, kad net nuo mažiausio 
vaiko ne galima iškvoszti nieko 
slaptingo, išdavėjų, kaip * tai 
L etuvoj yra, terp jų nėra. Jie 
sako,kad pagavimas Aguinaldojų 
vii ežių ne sumažino, kadangi dar 
jo ant svieto ne buvo, o jie kares * 
vedė per kelis šimtmeczius su lai
svės prieazais. Juk j'igu [ameri
konai at si bastytų į Lietuvę, tai 
jie, pamktę musų merginas basas, 
vienmarškines Vandenį ba žaruo
jant ir kitus sunkius darbus atlie
kant,* pamatę mus jaunus ir senus 
su klumpėms, ir su palaidais mar
škiniais — vadintų ir mus ne ci
vilizuotais, ife ga'incziais 
liuošis, nors ir mes galime 
likt visokius darbus, o kaip 
kius dar geriau negu kitos
tos. Filipioiecziai mokės apra
šyt visas atliktas kares su ameri
konais, jų seneliai mokės apipasa- 
kot apie žiaurumus amerikonų. 
Jų merginos ir vist jaunuomenė 
mokės apdainuot inkviz eijas po 
kalnus atliktas amerilronirakų 
liuosnorių ir umdininkų. Pasi
liks jų atminty? ilgai, gal ant vi- 
sadee, jų narsausi, kurie liko gy
vi užkasti, kaipo auka szaukianti 
atmonyjimo.

būti
at-

tau-

Kareivis.

Isz Vilniaus.
15 d. gruodžio prasidėjo jau 

speciališki pamokinanti kureai 
visokių mokslų,parengti Vilniaus 
gimnazijų ir realisr.koa mokyklos 
mokintojų, ruimuose 1 vyriškos 
gimnazijos. Pirm} lekciją skaitė 
mokintojas Pesetki apie elektri
ką; antrą Dedikin apie masko
lišką literatūrą. f

Vilniuje lietuviai smarkiai eina 
pirmyn, lenkus tveria už krūtų, 
jiems jau ne nori apsileisti, reika
lauja prigulinczių šu namieje 
tie^ų. Neužilgio bus išleista eilė 
mis raszyta brašnrėlė p. a. Pols- 
ka kultūra na Litvrie (lenkiška 
kultūrą Lietuvoj).

x Ant priemieeczio Antokoliaus, 
lentų pjoviuyczioj Levenfono, 
darbininkas, lietuvys Voitavy- 
oze, per neatsargumą pakišau 
ranką po dantims garinės dieti
nės, kuri jam pirštus ir delną 
nupjorė.

1 d. gruodžio iš Vilniaus ka
lėjimo pabėgo trys svarbus nusi
dėjėliai, apskųsti už žmogžudys
tę. Du isz pabėgusių paskui 
pagavo, treczias gi d*r vis 
liuesas.'

Isz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje lapkriezio 

nerio Vilniaus gub. buvo 45 gais
rai, kurie užgimė: nuo neatear 
gurno 7, nuo negerai įtaisytų ka
minų* 1, nuo padegimo 7 ir nuo 
nežinomų priežaaczių 30. Visuo
se tuoee atsitikimuose ugnelė pri. 
dirbo blėdiee ant 144140rublių 
Didžiauri gaisrai buvo: Trakų 
pav,, kaime Olnininkuoee, kur 
išdegė 15 ūkių; blėdį ežia ugnies 
padaryt} skaito ant 25000rublių; 
Aazmėnų pav., kaime Szutovi 
ežiuose išdegė triobos 24 ūkinin
kų. Blėdį ugnies padaryt} skai
to ant 28000 rublių; užasekunio 
ta gi viską* buvo vos ant 3990 
rublių.

Per sanvaitę nuo 27 d. lapkri
ezio iki 3 d. gruodžio Vilniaus 
gub. buvo apeirgimų visokioms 
limpanczioms ligoms: Vilniuje: 
šlakuotoms sziltinėms apsirgo 1, 
pilvinėms 8, tymais 15, rože 6, 
rauplėms 5, kitokioms limpan
czioms ligoms 10. Pilvinės šil
tinės siauezia Trakų pav., kaime 
Būni, kur apsirgo 13 žmonių, o 
isz jų 3 pasimirė.

mė-

Ibz Kauno.
17 d. gruodžio visote Kauno 

aplinkinėm snigo per visę dienę. 
Bsalcziai iki aziol ne dideli, bet 
Nemunu ir kitos Lietuvos upės 
jau sustojo.

Iš Kauno pasitraukė buvęs 
ežia vokiškas konsulius. Pasi
traukusio vietoj atvažiavo kitas, 
kokui Matje.

stėa negu lietu* 
ii, negu suleukė-

mokintojas ne priimdavo lietuvių 
klierikų prie išpažinties, jei kat
ras bandydavo lietuviškoj, kaipo 
prigimtoj kalboj, iszpažiuti savo 
nuodėmes.

Taigi argi ne aišku, kad nė 
lenkai, nė maskoliai, nė vokiecziai 
nėra tokiais bjauriais lietuvių prie 
szais kaip lietuviškų tėvų vai
kai, isztautėję,pametę mvo tautys
tę, besirėdsati į svetimas plunks
nai musų isžgamos. Tą matome 
mvsų tėvynėj kuo aiškiausiai 
antmutų sulenkėjusių kunįgų,be- 
sistengianezių visus lietuvius į 
lenkus paversti, ir ant Lietuvos 
dvarponių ir szunbajorių. Tikri 
lenkai nėra tpkiais lietuvių ppe- 
szaią, kaip tie visi išgamos nuo 
lietuvių duonos tuukanti.

Keleivis!

Isz Prūsų Lietuvos.

Isz Seinų, Suvsfkų gub’
Visi jau nuo seniai žino, kad 

svetimtaueziai nėra teip dideliais 
lietuvių ir lietuvystės prie- 
szaii ksip musų locni iazgamos: 
lenkai, nors nėra lietuvių drau
gais, bet visgi jie mažiau neuž- 
kenesia lietui 
viszki renegj 
ję lietuviai. i

Seinų dvuiszka seminarija yra 
parūpintoje kunįgų lietuviams 
Suvalkų gubernijos. Seinų semi
narija pirma buvo po valdžia len
kų, o dabar ję valdo lenkbernis, 
arba sulenkėjęs lietuvis. Virsti 
ninkais seminarijų yra paprastai 
vyskupai, bet kad jie turi daug 
kitokių reikalų, tai seminarijas ati
duoda po valdžia mokintesnio ku- 
nįgo, vadinamo legensu. Regen
tu Seinų siminarijos pirma buvo 
lenkas Krajewski. Jis neemaugė 
labai lietuvių klierikų, ne plėssė 
teip smarkiai lietuviškos dvasios 
ir ne bruko lenkiškos. Bnds drau
dė turėti užrubeiinius lietuvisz- 
kus rasztue, bet ne dryso už
drausti lietuviams klierikams.var
toti seminarijoj prigimtą kalbą. 
Jam beėsant lietuviai, baigę se- 
m i na r i j}, mokėdavo, žinoma,jeigu 
norėjo mokintiesi, gryną lietuviu
ką kalbą; terp jų ne truko tėvy
nės mylėtojų, būdavo net kankiti- 
niai už lietuvystę. Tuom laiku ku
nigai šiek tiek prisidėjo prie pa 
kėlimo dvasiszkos literatūros, 
vertė isz kitų kalbų dvasišku 
knįgas, pagerino kalbą lietuvisr- 
kų maldaknįgių, sakė pamokslus 
grynai lietuviszaai, jų pamoks
luose ne pasitaiko jau iszsitarimai, 
kaip tai seniau būdavo, ant pa
veikslo: “peunai bėda tam naro- 
dui, kuris krytiavoja prarakus sa- 
vo I

Dabar gi valdžia ant seminari
jos perėjo į rankas lietuviszko 
iazgamos, sulenkėjusio kun. Gie- 
draiezio (Galime užtikrinti, kad

to rodos sąnarių Karaliaucziuje 
išrinko: penkis liberalų kandi
datus, tris socialistų ir du konser
vatyvų.

Netoli Kaukėmių, užkastę ant 
lauko-rado kunę sudauniko Pulo
ko isz Skulkikmarių. Matyt, kad 
jis likosi užmuštas ir užmušėjui 
jo kunę užki-sė, bet iki šiol 
jokio pėdsakio jų ne surado.

Maskoliškoj kalboj išėjo nau
ja didelė knįga apie Lietuvę, pa
rašyt} .

M. Dovnar-Zapolskio, p a. 
Gusudarstvennoje choziaistvo 
Vellkaho KniaZentva LitovNkaho 
pri Jagetlonach. Tomas I. KdI- 
ira kaactaoja 4 rubl.

Matyt darbas Dovnar-Zapolekio 
dar ne ažba'gtas ir jis rengiasi isz- 
leiski daugiau tomų išaiškini
mui knigos užvadinime pakelto 
klausymo.

Isz gyvenimo Filiplnie 
cziq.

(Pabaiga.) Į.

1 Filipiniecziai mėgsta sveczię 
priimti ir vaiszinti. Man teko bo
ti keliose stuboee. Jie skaitė 
man knigeles ir aiszkino, kiek ga
lėdami, apie kares su ' Iszpardja. 
Jie tankiai iszguli vandenyje ar 
krūmynuose po kelias«dienas be 
valgio, laukdami progos užpult 
prieszę; tankiai be jokio szuvto, 
tik su rankiniais ginklais, privers 
davo iszpanijonus apleisti tvirty- 
nes ir miestus. Jie labai myli 
muzikę ir dainas; gimusį kūdikį, 
žinoma turtingesni,nesza į kriksz

Becųuerelio spinduliai 
kaipo vaistas.

Savo laike sviete pagarsėjo Roent- 
geno šviesos spinduliai. Spin
dulių tų akys ne mato, bet jie tu
ri ypatybę, kad gali pereiti per
dėm per nematomus daiktus. Kas 
yra tie žingeidus spindriiai, to iki 
sziol ir merksiineziai ne žino, nors 
iš jų tankiai naudojasi ypacz 
daktarai. Daugelis mokslipczių 
laiko juos už elektriszkus spindu
lius. . .

Dar prieš Roentgenę prancu- 
ziszkas mokslinczius Becquerelsu
sekė, kad mineralas Radium leidžia 
teiposgi azviesos spindulius; jie 
turi tokias jau ypatybes kaip ir 
Roentgeno spinduliai, tik ui juos 
silpnesni

Vienas vokiškąs chemikas ia 
Braunschvveigo, D-ras Giesel, ne- 
seniai darė ant savas bandavones 
antfpersitiTrinimo,. kokias'ypaty- 
bes turi |Boequerelio spinduliai. 
J iš užleido sulos szviesoa spinde
lius aut apžėlusios plaukau ran
kos odos ir laikė ant vienus vietos 
dvi valaifdi. Toj vietoj oda pa
raudonavo ir paskui pasirodė, 
kad paraudonavusio] odos vietoj 
su visu prapuolė plaukai. Taigi 
ir šitie šviesos spinduliai turi 
elektrikos ypatybes taipjau kaip 
ir Roentsreno ezvieš, arba kitaip 
sakant, Becųuerelio szviesos apin- ' 
dūliai yra toki jau kaip ir Roent 
g-eno, tig silpnesni, taigi juos ga
lima vartoti prie gydymo lokių |f- .. 
gų, kur Roentgeno spinduliai pa J 
sirodo per smarkus.

Roentgeno szviesę kaipo vaistę 
bando dabar vartoti ne tik ant 
apžiurėjmo ligonių vidurių, ant 
suradimo kūne neieikalingų, ko
kius reikia prašalinti, daiktų, bet 
ir vietoj tikrų vaistų. Tūli dak
tarai bando juos vartoti prie gy
dymo reumatizmo ir tūlų limpan- 
czių ligų, net džiovos ir kaip sa
ko, tas išduoda gerus vaisius tik 
kad tu spinduliai per drūti, tai 
reikia vartoti juos labai atsargiai, 
kad ne pagimditų uždegimų. To- - 
kiuose atsitikimuose, kur vartot ■ 
Roenfgeno šviesos spindulius yra I 
pavojinga, daktarai galės vartot ■ 
Becųerelio spindulius.

--“-4 =
r>abartiqe Pinigu Preke.

Iki 500 rubliu, rublis po............. .-.52tc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,52|o 
Virsi 1000 rubliu, rublis po..............52fc

Galima siusti aziaitus ar tukstaneztus 
rubliu kiek tik nori, bet uunesiant ma
žiau kąip 100 rubliu, reikia rusti tik sxl- 

į tokie* sumas:

3 rublius.
6 rublius.

1 9 rublius.
■ 12 rubliu.

15 rubliu.
18 rubliu.
21 rubli.

i 24 rublius.
25 rublius.
28 rublius.
31 rubli.
34 rublius.

Prie kiekvieno staotinio 
30c. antpaczto kantu.

Jei norite kad pinigai grei 
(zlotu ir niekur nežūto, tai 
“Lietuvos’* redakcija.

87 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
40 rublius.
49 rublius. 1
50 rubliu.
53 rublius.
58 rublius. *.
59 rublius.
82 rublius.
65 rublius.
68 rublius.

71 rubli.
74 rublius.
73 rublius.
78 rublius, i
81 rubli.
84 rublius i
87 rublio/
90 rubli'?
93 rubū
98 rut ’
99 rrAO

100 aiur J
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Tgrgr ©1*11510S likusios gi dvi- isztuntije daliussi

• I terp 78milijonų likusių gyventojų, 
■ kurie yra tikrais vergais snų 2000. 
' Ne linksmos tai sanlygos “Liuosy- 
bės žemėj”. Herron pranaez tuj i 
baisię revoliuciję Amerikoj,kadau 
gi diditurezių skriaudžiami žmonės 
nieko kito ant pasiliuosavimo nuo 

, kapitalo verguvės surasti ne gali.
Iszprodakuotas Ameriką) auk

sas.
Ant viso Suvienytų Valstijų 

ploto pereituose metuose iszk sė 
aukso už $80218800, Britiszkoj 
Kiondikoj už $17595400. Pro
dukcija Alaskoj pereituose me
tuose ant $1000000 biivo msž's i 
nė negu užpere tu< se; czit isz k a 
sė aukso už $6904400. Daugiau
siai davė Ooiorad' s ksstjnr8, n s 
už $29000000. Sidabro iszpro- 
d u kovo už $59653780. Ir sidab
ro ;8zk>:sė daugiausiai Coloraduj, 
urs už $20833333.

Žmogaus skeletas terp sienos.
La Crosse, Wis. Bejud n» 

czi nyksztį Internitional hotelį, 
terp sienų darbininkai rado žmo- 
gat » skeleię jau be mėsų. K d il
gi 1880m. iš sz to hotelio pra 
puolė vienus dt tektyv. s, tai me
na, 'kad tai t irbit jo yra sur. st s 
skeletas.

Tvanai.
Tvami, Kurie buvo paskutinėse 

de note senų metų ant v;so<pietry- 
linio ploto Suvienytų Valstijų ir 
Penaylvanijoj ne apsėjo be žmo 
giškų aukų. Viename tik sztet» 
Georgijoj skaitlių tvanuo e pr^ 
žuvus ų žiucuių paduoda ant 12; 
gal pasirodys tikras prigėrusių 
skani us dar didesnis.

Paskendo garlaivys.
Eureka, Cal. Iszplaukęs 

Naujų metų dieh< j »sz San Fran- 
cisco į Pugel Sund garlaivys 
Walla-Wala, naktyj sus mnszė 
ant juriifcsu pn-ncuz saku žėgliui. 
laivu. Walla-Walla į bertainį 
valandc 8 paskendo. Didesnę da
lį žmonių nuo psskendusio laivo 
szgelbėjo, bet mažiausiai 40 pri
gėrė.

Prancūziškas laivas Max, su 
kuriuom susimuszė gailaivys 
Walla—Walla, likosi atvilktas į 
San Francisco drueziai pagadytis. 
Oficierai szito laivo visę kaltę už 
8> simu8z;mę meta ant jurininkų 
ir oficierų Walla—Walla, kurie 
buk buvo girti ir sirgai nakties 
laike buvo sumigę, ne dabojo ke 
lio.

Sudege laivas.
New York. Išplaukęs iš 

ežia 28 d. lapkuczio ameriko
niškas laivas James Fi-her, ne
toli salos Portorįco ant jūrių su- 
degė 18 d. gruodžio. Ant jo 
buvo 11000 baczkų keres no ir 
600000 kubiszkų pėdų medž ų. 
Žmonėms vienog pia’aekė pri
plaukti ant kranto Poitorico sa
los.

Auksas New Yorke.
New York. Dsib ninkai dir

banti tunelį po 189 ui. iazkraė 
uolcs szmetę, kurioje uitėmyįo 
geltonę gys'ę au auksu. Gal būt, 
kad ta žmii yra teisinga, bet gal 
būt tame ir me’as. Nieks juk 
tiek melo į svietę neleidžia kaip 
Ameiikt s Įnikias'.ežiai: jie isz 
melo pelnę sitf'retika.

Sausmeti^ 
/ Au?tin, Tex. V šame Tex’ se 
bais Bsatsmetis. Pievos išdžiu
vo ir daugybė raguotų gyvubų 
ir ųrklių stimpa nuo etikos paša
ro ir vai delis. Koruų ne gali sė
ti, kadangi dirvų ne galima įar- 
ti.

Seniausias daktaras.
CoFTEYviLLE. Kana. Pereitoj 

aanVhitėj apvaikszcziojo ežia 
šimtmetinę gimimo d enę Dro 
Johuo Wood. Szitos daktaras, 
nors turi 1U0 me’ų, uisiima dar 
praktika ir terp serganezių turi 
didelį užsit'kėj mę. Dras VVood 
gimęs Airijoj, bet nuo 40 metų 

į gyvena sztete Kace s.
Paukszeziu paroda.

Joliet, 111. Draugystė Illi
nois Stale P’oultry, Pigeon and 
P(t Stock Ašcciation parengė 
ežia naminių paukszeziu parodę. 
Ant parodos yra 2000 visokių na
minių paukšezių. Atmainų at
gabentų ant parodos paukszeziu 
yra 100 su viršum.

lazduos Maskoliai.
Wa*hington, D. C. Augš- 

czieueio sūdo sudžia Brown nus
prendė i?zduoli Maskolijai Leo 
Alexandrovę, politiszkę nusidėjė
lį, pabėgusį nuo Philadelphioj 
padirbto Ma-kolijai kariszko lai
vo Variag. Mat Amerikos su- 
džios dreba prieez Maskoliję ir jei
gu tik caras pareikalautų, valy- 

Į tų jsm net czebatus.
Musztynes ant bicyklistu tank- 

tynlu. t •
i Boston, Mas. Per szešias die

nas traukėsi ežia bicyklistu lenk- 
' tynėe. Lenktynės pasibaigė 

muštynėms, kuriose dalyvavo 
200 bicyklistu ir atėjusių lenkty
nių pažiūrėti. Matyt ne geriausi 
bicyklistai ant lenktynių Nuvažia
vo, jeigu ne mokėjo ke mušty
nių pabaigti. Muštynėse ne 
mažai žmonių likosi sužeistų, bet 
ant laimės ne pavojingai.

Pirko abrozda ui puse milijono 
doiiaru.

New York. Czianykštis laik
raštis “Jourual” praneša, buk 
įtekmingiausias Amerikos milijo- 
nūrius Morgan pirko garsų Ra 
fcelio Madonnos abrozdę už pu
sę milijono doliarų, bet jo į Ame- 
rikę ne gabęs, kadangi, girdi, už 
jį reiktų užmokėti 100000 dol. 
muito. Bus czis turbut melas, 
kadangi minėtas abrozdas priguli 
S iksų karalystės taut szkam mu
šėjui, o į tokias įtaiias, ant lai
mės, demoralizuojanti (tėkmė A- 
merikos milijonierių, kur.ems ro
dosi, kad už pinįgus galima viskę 
pirkti, dar ne prisigriebė.

Musztynes per Naujus metus.
Kabins, N.Car. Į gyvenimę 

Jeese Griffen per Naujus metus 
susirinko diktri žmonių ir jie, be
silinksmindami, susipyko, o pas
kui susimuszė. Musztyuėse 5 y- 

. pa oi likosi užmuštos, o dvi sun
kiai pašautos.

Sniego darganos.
Calumkt, Mich. 2 sausio, ant 

Kevrenan rausžemio siaurumos 
siautė baisi sniego dargana. Snie
gas Culumete teip pripildė dau- 
gumę ulyczių, kad ne galima per 

I ja3 nė pereiti nė pervažiuoti.
Keliai visoje aplinkinėse tėi- 

posgi te1 p užpustyti, kad 
jais ne galima važinėti.

JohksTovvn, Pa. Netoli nuo 
ežia sisimuszė pssiiierin’s trūkis 
su tavoriniu. Prie to keturios y- 
patos likt si ant vietes užmuštos, 
o dvi s nikiai apkultos. Užmuša- 
ti ir 8'ižtistiyra geležinkelio tar
nai.

Isz darbo lauko.
200 ežia- 
lik' si nuo

visai

Stendstok, B. K. Prapuolė 
isz ežia 20 japonieczių, kurie, 

į turbut.likosi užmuszti psskutinė-
■ se mu-ztynėse su baltveidžiaia. 
I M«t baltve'džiai užpuolė ant japo-
■ nisczių apgyventų namų ir musz-
■ tynęs pagimdė.

Ne labai linksmos sanlygos.
Be gijoa sostapilėj Brbxellf j. 

I^^udės mimuose, profe-oriu- 
gyvynę- pirma Chicagoj. 

HB^Lpru neš-m? apie sun’y- 
Herron aptei'zkė, 

|||||||^^k* visų Suv <-n tų Vai —

1 yptitiL

EspliozŲos.
Macon, Ga. Czianykszcziuose 

varstotuose Georgia Central gele 
žiękel o expliodavo garinis kati
las ant v enos lokomotyvos. Ex- 
plioaiios 5 darbininkai likosi už
mušti; t-užeisių yra 12 ypatų, isz 
kurių 3 sužeisti mirtinai. Szopę, 
kur buvo lokomotyvą, likosi su
griauta, o vienas negras, kuris 
taisė slosę, likosi 300 pėdų ex- 
pliozijos smarkumo numestas.

Parkersburg, W. Va. Išlėkė 
į padanges garinis katilas sėmimo 
įlaisose South Penn Oi! Co. Trys 
žmonės teip baisiai likosi nupliky
ti, kad mėses šmotais nuo kūno 
atsiskyrė; visi jie į porę valandų 
pasimirė.

Gaisrai.
Ne«v York. Sudegė ežia Eight 

Avenne teatras. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 200000dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Medina, N. Y. Netoli Con- 

cher susimušė du bėganti į prie- 
szingas puse-> trukiai. Prie to 
dvi moterys likosi užmusztos, ir 
tūlas skaitlius pasažierių tapo su
žeistų

PrrrcBURG, Pa. Netoli Glen- 
coe, ant Baltimore & Ohiojgele- 
žinkelio iszszokb isz rėtių pasažie- 
rinis trūkis ir isz dalies susidaužė. 
Prie to 2 ypatos likosi užmuš
tos, sužeistų yra 17 ypatų. .

Parkersburg, Va. Tunelyj 
Long Run, ant Baltimore & Ohio 
geležinkelio, nu&iritutios nuo 
kalno uolos likosi isz rėlių iš
mestas trūkis, prie ko 6 vagonai 
sus daužė ir trys trūkio tarnai 
likosi užmuszti.

Malla, III. Netoli nuo ežia 
susimuszė du trukiai. Prie to 26 
ypatos iszsiveržusio garo likosi 
baisiai nuplikintos; isz jų keturios 
ypatos į porę valandų pasimi
rė.

Monvionth, III. Netoli nuo 
ežia, ant Burlington geležinkelio, 
pbsažiem's truk s užbėgo ant 
drez;ni s. kuria važiavo 4 taisanti 
k*lię darbininkai; drezinę sudau
žė ir užtnuszė ant vietos visus dar- 
b n nkus.

Rex, Ga. 14 mylių nuo szito 
mitute Ii p, ant Southern geležin
kelio, sųs'daužėdu trukiai; prie 
t<> trys trūkio tarnai likt si ant 
vietos užmiszt*.

1 Richmohd, Va. 
uykszczių mūrininkų 
darbo paĮeistų.

1 Roche-ter, Pa. 
pastatytose ežia dirbtuvėse 
chester Ginsi Co. pradėjo jau dirb 
ti.

W1LKB-RARRE. Pa. Tar
naujanti ant Lehigh & VVilkeabar- 
re geležinkelio sutverė atskir? 
uniję.

1 Philadelphia, Pa. Union 
Trnction Co. pakėlė savo 5°00 
darbininkų algas po 1c. ant va
landos.

TapENTum, Pa. P ttshurg 
Phte G^asa Co. vėl pradeda dirb
ti cz:anykšcziose savo dirbtuvė
se.

Chicago, III. 7 mėnesius 
besitraukianti mašinistų, sztrai
ksi pasibaigė. Sztraikuose daly
vavo 400 mašinistų.

5 South Bend.Ind. Indiana ge
ležinkelio, be jokio reikalavimo, 
pakėlė ant 10% algas visų tarnau- 
janezių prie trukių.

•ĮĮ Pittsburg, Pa.
Lead Gla-e Co., dėl stokos darbi
ninkų, turėjo tūlose dalyse vijai 
apslabdyti darbus.

5 G r and Haven, Mich. 120 
laivų iškrovėjų pakėlė sztraikę, 
kadangi jiems numažino užmo- 
keenį po 20c. ant valandos.

5 Braddock, Pa. Dirbtuvės 
Eftgak Tomsun likosi, ant atliki
mo nfikhlingų pertaisymų,uždary 
tos ant neaprubežiuoto laiko.

5 Fall River, Mo. 25000 
darbininkų Fall River Co. gavo 
ant Kalėdų vieni didesnes, kiti 
mažesnes pinigines dovanas.

5 Baltimore, Md. Pennsyl-. 
Vania geležinke io kompanija pa 
kėlė ant 8% algas tarnaujanczių 
ant trukių ir szėnių nustatyto
jų. ,

New Ken-ington, Pa. Daug 
blėtos dirbtuvių darbiuinkų iš 
ežia iškeliavo į Canton, tikėdami 
gauti ten geresnį už darbę užmo 
kėsnį.

Elko, Nevada. Atidarė neto
li šito miesto dideles angbų kas- 
tynęs. Nevados sidabro ir aukso 
kautynėse dirba mažai, daugumas 
kaetymų visai nedirba.

Anuton, Ala. Caianykez 
ežiuose malūnuose sziuom kartu 
darbai eina labai gerai. Ir iš ki
tur atkakę darbininkai greitai 
gauna darbę.

Youngstown, Oh. Younga- 
town Iron Sheet and Tube Co. 
parengė ežia naujas dirbtuves, 
kuriose ras darbę keli tukst incziai 
darbininkų.

1 Pittsburg, Pa. Visose 
dirbtuvėse, kaliose dėl stokos an 
lių ir visokių žalių medegų buvo 
paliovę darbai, pradeda isz pa- 
lerigvo dirbti.
į Coat»ville, Pa. Dirbtuvė

se Coatsville Iron A Steel Co., 
kur nuo tūlo laiko ne dirbo, pra
dės diibti nuo 1 d. vasario mėne 
šio. Prie darbo patilps 300 dar
bininkų.

Indianopolis, Ind. - Czia- 
nykszcziai organizuoti anglekašiai 
nutarė Reikalauti 8 vai. darbo lai
ko ant dienos. Jeigu kompanijos 
ant to nesutiks, darbininkai žada 
sztraikuoti.

1 Bridgeport, Oh. Darb;n:n- 
kai Weeling Creek kastynių pa 

%ėlė sztraikę. Jie reikalauja pra- 
szalinimo nuo darbo vieno darbi
ninko, atsisekusio klausyti unjoe 
padavadyjimų.

t
1 Ensley, Ala. Tennessee 

Coal Iron and Railroad Co. ren
gia naujas plieno dirbtuves, ku
rioje nuo gegužio mėnesio prasi
dės darbai. Prie darbo patilps ežia 
800 darbm'nkų.

1 Neit Porth, Ky. Darbai 
šiom kartu eina ežia labai gerai 
ir yra viltis, kad teip bus per il
gesnį laikę, kadangi dirbtuvės 
turi pakaktinai reikalavimų, tai 
darbo ne greit pritruks.

Girabdville, Pa. 
eina ežia prastai, daug 
yra be darbo. Tvanai, 
14 ir 15 d. gruodžio užliejo kas 
tynęs ir jose dabar ne dilba. Ka
da vėl pradės dirbti, nežinia.

Dover, N. H. Oocheno 
medvilnės dirbtuvėse pakėlė 
sztraikę 200 audėjų. Ketina jų

Naujai
Ro

Indiana

Darbai 
žmonių 
užgimę

paveiksi? sekti kiti * 3500 daibi- 
niekai. Darbininkai reikalai ji „ , . , . .
tokio jau užmokesnio, kaip moka-suolų, ir. atsisėdo, bet 
kitos dirbtuvės.

Oudahy, Wu. Racine Wa- 
gon Co. didina savo czianyksz- 
cziss dirbtuves. Paskui 
kitę tiek darbininkų. 1 
kai csianyktzczių geležies 
vių štraikuoja ir tikisi 
štraikę.

Eureka, Ne vada. 
nykszdzicse sidabro ir aukso kss- 
tynfifo dirba pusėtinai. Darbi
ninkams po žeme dirbantiems 
moka po 4 dpi. už 8 darbo valan
das. Darbininkų vienog ant vie
tos vra daugiau negu reikia, to
dėl darbę sunku ežia gauti.

New York. Stiklo putėj ii 
Cumberland st klo dirbtuvėse 
Bridgttone, N. J. pakėlė sdraikę. 
J e reikalauja po 40 dol. ant ssn- 
vait's mažiausio užmokėsnio. Ne- 
tvarkė pakėlė sztraikę 300 darbi- 
n nkų Electrical Un'os 
Jie Reikalauja po t 3.50 ant die
nu s.

P ark .Cyty, Utah. Darbai 
apl nk'iiiso s.dibro ir aukso kas
tinėse eina labai gerai, kastynių 
yra 12, dilba jose su teitos daibi- 
ninkų atmainoms, po 8 vai. aut 
dienos. Už darbę maszininonams 
moka po $ 3.25,mainieriams |x>$2 
90, krovėjams po $ 2. 75. Darbę 
vienog sunku dabar gauti. Bosais 
ežia yra veik viei mormonai.!

i priims
Darbiniu- 

dirbtu- 
laimėli

Gais

7IKZ
Lietu viszku dirvų
Isz Philadelphios, Pa.
Parapijos reikštai eina po se

novei. Cziaoykrzcziai lietuviai 
pasidalinę į 4 partijai. Tvircziau- 
sioji yra partija S z ve n to Antano 
parapijos. Prie šitos partijos pri
guli 700 pavienių lietuvių ir 800 
lietuviszkų šeimynų. Szitie visi 
prisilaiko nuomonė*,kad lietuviu 
kos bažnyczios savastis turi lietu 
viams prigulėti, o ne archivyaku- 
pui. Jeigu toks musų parapijos, 
surėdymas per įmetus buvo ge
ras, tai gali būt geras ir toliau*.

Antra paitija yra tai besilai
kanti skverno kun. Kaulakio. Ji 
nori atimti bažnyczię nuo lietuvių 
ir atiduoti ja archivyrkupui, ir lie
tuvius atiduoti švvsliai kunįgo 
Ksulakio ir jsm panašių. Prie 
šitos partijos priguli lietuviški 
iszgamoe.

Treczioji partija susideda iš 
Kaulakinių, bet jos sanariai ne 
nori, kad bažnyczia ir jos savas
tis butų užraszyia ant vyskupo 
vardo,2»et jie patys nežino, ku 
reikia ir savo reikalavimų aiškiai 
ne etato.

Ketvirtoji partija yra tai partija 
D lionio. Sziiie patys nežino, kur 
nužengs. Prieš Dilionį asabiškai 
mes nieko ne turime, b*-t vien 
matome, ksd jis neina teisybės 
keliu. Jis tvatina, kad j'S baigė 
mokslę Detroito Szv. Oiriliaus se 
minsrijoj, mes gi gavome tikru- 
dokumentus, kad Vincentos Di
lioms buvo Detroito Szv.Ciriliaus 
gimnazijoj nuo ’ 1897—I898m., 
taigi tik vienus metus iszbuvo 
pirmoj klasdj; 1898m. kaip iezva- 
žiavo ant vakacijų, tai daugiaus 
nebegrįžo, laigi aiszku, kad Di 
lionis reikalingų kunįgui moks
lų ne baigė. Kę ve kė jis paskui 
ir kur tolesnius mokslus baigė, nė 
jie to ne sako) nė mes to nežiųo 
me. Ant baigimo mokslų Det
roito seminarijoj reikia 7 metų, 
Dilionis išbuvo tik vienus metus. 
Atkakęs ežia, p. Dilionis persi 
statė, kad eeęs suspenduotu ir pri
dūrė, kad Pittoburgo kun. Sutkai- 
tis gerai apie jį žinęs; liepė mums 
apie jį pasiklausti. Tu o m tarpu 
užklaustas kun. Sutkaith ats» 
kė, kad Dilionis vi«ai nėra kunį 
gu. Laisskai iš Clevel <ndo tei 
posgi patviitina, kad Diliunis nė 
ra kunįgu. Mums nerupi labai 
apie D lionio ypatę, beline j norė
tume davadų, kad j s yra užtek
tinai mokintu, kad galėtų mus pa
mokinti tikėjimo. Tuom tarpu 
tokių davadų jis pristatyti ne gal 
arba ne nori. Jeigu mes proto ne 
turėsime, tai inus išnaudos teip 
szalminkai ref rmuotos bažuy- 
czios kaip ir Kaulai is.

Pareit? šen vai t ę b ivo szaukti 
į sudę parapijos kolektoriai. Mat 
Kaulakis su savo bernais vė 
areštavo kolek'orius, bet provę 
Kaulakio advokatas atidėjo. Kun. 
Kaulakis sude jau gerai paėįsts 
mas. Pareit? senvauę, atėjus jam 
į sudę, žmonės pradėjo garsiai 
szaukti k<d genaus butų, jeigu 
Kaulį kis bilų v tai ant av»to ne 
gimę*;nes tik jis stengiasi žinomų 
savastį praryti, pjudo brol u* su 
broli is.seseris suseierims.dtaųg is 
su draugai*; žodžiu sakan*, tik 
per Kaulakį užg mė I hiladel; hi 
oj kruvinos terp lietuvių pjovynėa.

Klausyti žmonių dejavimo m»tyt 
nepatiko; jis nuėjo ant sodžių 

į., užtėmi- 
Ijo sūdo sargas ir begėdiszkę sve- 
’czię papraszė e't i laukan,
kadangi ant tų suolų ne jo vieta, 
bet geresnių už jį. g,’ ,

Musų pseudo dvas:8zkas vado
vas visaip stengiami jam tikin
elius žmonis vilioti, kad tik jų pri- 
tarimę turėti. Pareitę metę rinko 
aukas ir garsino, kad pirks bažny- 
czi? ant Spiing Girden str. brt 
tas prižadėji mas pasirodė neteisin
gu, beperkant Kaulakiui per du 
metu bažnyczię, toj vietoj pastatė 
kendzių diibtuvę. Paskui kvai
liems muilino akis, kad pirks lio 
lūs ant Moorę str. Paskui pagar
sino net analiszkuose laikrasz- 
cziuose, kad gauna pigiai pirkti 
Szv. Marijos bažnycz ę ant 4 pi. 
ub, bet angliszki laikraszcz ai 
tuojaus pagarbino, kad tos bįžny 
ežios nieks negaus,tik airitL Dabar 
vėl garsina per kikr^ęzczius, kad 
statys lietuviszkę bažnyczię ant 
R chmondo, bet ir isz to' nežinia 
ar bus kas. Tiek kartų jo priža
dėjimai pasirodė melagingais,tai r 
paskutiniam ne labai kas tiki.

Dahar Kaul'kii ant trumpo 
laiko prisiglaudė pas italijonu* ir 
skiepe jų laiko dievmaldy*t^, ka- 

, dangi kitos 
leisti.

Provos už 
dar ne buvo, 
pažinių archivyskupui bažnyczię, 
tai parapijonai Szv. Antano pa 
ropijos pareikalaus sugręžinimo 
jų įmokėtų jžnįgų (priderėtų lie 
tuviams susipažinti su surėdymu 
kitų tautų bažuyezių, ypacz gi 
su -urėdymu prancūzų parapijų. 
Prancūzai nesiduos jeib kunįgui 
save už nosų vadžioti ir ir išnau
doti. Rd.).

Mes ne dėjome aukas ant pas
tatymo airiui archivyskupui baž- 
nyczios; jo nauda mums visai ne 
rupi ir apie jo reikalus m<8 nepri
valome rupintiesi, bet mes auka- 
vom ant lietuviškos bažnyczios 
Szv. Antano. Jeigu ji per 8 me
tus ne prigulėjo archivyskupui, 
bet vien jos statytojams, tai gali 
oepiigulėti airiams vyskupams ir 
'oliaus. Phdždel| hioj yra y ka kurie lietuvius iš proto hzva- 
t Ūkiškos bažnyczios ne užrašy
tos ant vyskupo; ir Detroito ka- 
t Ūkiška Szv. Ciriliaus semina
rija ne užraszyta ant vyskupo, 
bet unt kun. Dambrausko. Ko
dėl gi airiai vyskupai nuo tų ne 
reikalauja, kad viskas būt užrašy
ta ant jų vardo, o reikalauja 
vien, kad lietuviška bažny
czia ant jų vardo butų užraszyia? 
Kam ta dviguba m i era? Paesz 
Dievę juk via! turi lygias liesas ir 
lygias pareigas!
Neabejojome kad ir kitur ne ma

žai yra kaialikiškų bažnyczių ne 
ūži ašy tų ant vyskupų. Norėtume 
žm< ti, kur ir kiek yra tokių baž
nycz ų. Neabejojame, kad ap
šviestos n ės tautos ne prileidžia 
airių kišti nagus į bnžnyczių sa
vastį ne už airių pinįgus pasiaty. 
tų.

kais. Lietuvoj mokyklose lietu 
viszkos kalbos ne tik niekur ne 
mokino, nė tikėjimo ne mokino 
lietuvių prigimtoj kalboj, bet atė
jūnam į mokyki? lietuvio vaikui 
ne valia buvo atsiliepti ne tik mo
kykloj, tot ir ant ulyczios saviš- 
kai. Buvo paskuti dabotoji! 
sznipjjkai itz vaikų, kurie skųs
davo mokintojui ui -lokį baisų 
nusidėjimę, o t s mokėdavo nu
bausti. Už atsiliepimę lietuvisz 
kai mokintojai užkabindavo vai
kui ant kaklo lentę su paraszu, o 
ant galvos dėdavo asilo kepurę; 
ypacz tikėjimo mokintojai kunį- 
gai mėgdavo už Vetuviszk? kalb? 
klupdyti lietuvių Vaikus ant pa
piltų ant grindų žirnių. Tas nėra 
iszmislu. Raszantls ežiuos Žo
džius dar tuos palaimintus len
kinki s valdžios laikus gerai at
mena. Isz dalies lenkai ir szię- 
dien panasziai elgiasi, žinoma, 
kiek galima, su ne lenkų vaikais 
Galicijos mokyklose, kurios ir da
bar yra jų rankose.

Pradžia juk visada sunkiausia, 
paskui darbas eina vis lengviau ir 
lengviau/ Draugystės vardas y- 
ra Szviesos Spindulio Dr. Kiek
vienas sąnarys turi būt ukėsu szio 
krašto (ar draugystė turi poli
tiškus siekius? Rd.), o jeigu kas 
popierų ne turėtų, tai draugystė 
patarnaus prie jų iszėmimo. Su
sirinkimai bus laikyti kas nedel- 
-dienį. Įsirašymas . kasztuoja 1 
dol. Todėl kviecziame brolius 
prieiraszyti prie 
diaugystės.

ui ūsų uždėtos

Komitetas, 
pareitu me-14 gruodžio

tų Colorado kastynėse perpjovė 
rankę dirbancz am jose lietuviui 
Aleksandrui Kvederui. Nuvežė 
jį į Asblando ligonbutį, bet jis 24 
gruodžio isz ligonbuezio iszėjo, o 
namon ne parėjo ir než nia, kas 
su juom ats.tiko. Je’gu kas apie 
jį žinotų, teiksis praneszėti ant 
aniraszo: Jurgis Nakroszis.

Girardville, Pa. 126 Box-

tautos ne nori įsi

bažnyczios savas* į 
Jeigu sūdąs ir pri

Aleksandra Jocis.

Kunigai lenkiszki patrio
tai.

Terp lietuv szkų kunįgų Lietu
voj daug yra labiau myhncęių 
lenkystę ir jai vien tarnauj i n 
ežių, neiižkenczianczių lietuvys
tės. nors juos pagimdė lietuviš
kos m< t'tioe. Tokių vienog la- 
b au mylinczių lenkys'ę kunįgų 
ne t uksta ir Amerik* s tietuvisz- 
ko-e parapijose; jie nesigaili m t 
nuo 1 e<uv ų surinktų pinįgų au
kauti unt lenkų reikalų, nois len
kai iki šiol dar ant lietuviszkų 
tautiškų reikalų nėra nieko au
kavę. S vo laiko buvo lenkiš
ku' s** 1 ikiF87.cz u< se pakvituotos 
i »tuxisz<ų kunįgų aukos aut len
kiško nscioual s,ko foi.do. Už 
1 et -vių pinįgus užlaikomose neva 
liet v szkoso parapijinėse moky- 
>Jo «*,ka>p koki, se daugiau mo 
kiną lenk'szkos negu lietuv szkos 
kalt'os, nois Amerikoj lietuviams 
lenkisAka kalba v sai ne reikalin 
ga. Viem me liet iviškų kunįgų 
lajkiHstt'j mn ta ne pajitszkoji- 
mę d-'doriaus,kuris galėtų vąikus 
mok uti lenkiškai ir lietuv szkai. 
I^enk szk laikra ašiai pramsza, 
jog km K «ul kis ir Kamin-kas 
p.<a .k vo |a» 5 dol. ant naud< 8 
len»>ų m.b n tų W'že nėj, bet 
«ut p. t> ■ t szkų lietuv škų rei 
k ų ūkų -zitų ku >įgų ne p sai
tai k ė m<<ms mstyti. 2 noma. 
me- gaiimn sanjsusti leuki-z- 
-i '»8 va ams ir jų t vams už 
<i eilę s vo k Itoa. ui ateis kymę 
mokint e8» tikėjimo vokiškai vo 
iics ų k įminimiems ir baudžia

mu* s b t ne g' lime užmiršti, 
► ad k*< Lttivoj mokyklos buvo 
lenkų i s lenkėj įsių lietuvių 
k >į ų roi’.ise, j e su lietuvių 
va km e'gė-idir hjsur au negu 
vo iecziai t-zięd en elgiasi su leu-

riki? draugystę ne prigulė- 
t kad buvo blaivus, tai tu- 
žsiczėdyjęs 3000 dol. Ku- 
.osi iszkilmingai palaidotas

Nė į j 
jo, b« 
rėjo r 
nas Iii
su m šioms, kurias itilijonų bai- 
ny ežioj; atlaikė kunįgss Matu
laitis..

Ambrose vieše.

Isz Jersey City, N. J.
Terp musų miesto lietuvių iki 

eziol bjaurių nesutikimų ne buvo, 
bet dabar atkako ežia isz Penn- 
sylvanijor du broliai ir ramybę 
isz»rdė. Jie surado ežia pasekė
jus. Gruodžio mėnesyj susitelkė 
pas vien? karezemnika kazyruoti 
isz pinįgų, bet karžygiams ne 
sisekėt jų pinįgus iszloszė sve- 
czias isz New Yorko. Tas pra- 
loezusiems ne patiko, jie svieczię 
teip sumušė, kad tas į žmogų ne 
buvo panašaus. Karczemnikas ir 
Vienas penmylvaniszkia brolis li
kosi suare-ztuoti ir turėjo kauci
jos po 500 dol. užstatyti. Paleis
tas isz kalėjimo, matydamas, kad 
nuo bausmės neiszsisuks, peun- 
sylvaniszkH karžygio pabėgo ir už 
viskę reikėjo atsakyti ksrczemni 
kui. Mat ant ko eina lietuvių 
pinigai! Jeigu tokiems karžy
giams užsiminsi, kad paaukautų 
kieLant lietuv szkų kankintinių, 
vargstanezių Maskolijos gilu
mose—lai atkerta: “ugi velnias 
jiems liepė skaityti prakeiktas 
knįgas ir laikraszczius niekinan- 
czius cieconų ir szventę tikėjimę.

ro.
Apskritai terp musų miesto lie- 

tuvių ne daug gero matyt: vieni 
per daug myli gėrymus ir kazy- 
ras, karezemose laikę ir pinįgus 
praleidžia, kiti per daug myli 
moteris ir marginas ypacz lengvo 
gyvenimo. Anie apeiszvietimę 
jiems nė ne kalbėk. ■ Jie ne tik 
ne nori apsišviesti, bet neužken- 
czia apšvietimo labinus negu šė
tonas žegnonėe, nors nesupranta 
kas tai yra do paukštis. Kitur 
lietuviai bando kariauti su tam
sybe mus sloginsnezia, * mūsiš
kiai kariauja su alum ir to žmo
nių prieezo i e mažai išnaiki
na.

Musų mieste buvo susitvėrusi 
parapija po vardu Szv. Onos, 
bankoje pinįgų tudėtų yra apie 
500 dol. . Dabar vienog tas už
manymas išnyko, o pinįgai guli 
baakoje be jokios naudos. Argi 
ne vertėtų ju< s paaukauti ant ko
kių svarbių musų tautiškų reika
lų, terp kokių, mums rodot-i, 
svarbiausiu yra parengimas nors 
vienos lieluviszkos paveikslingos 
mokyklos, kokioj lietuvių vaikai 
semtų jiems reikalingus mokslus 
ir užaugę, partotų žmonėms.

. " Avelė.

Isz Girardville, Pa.
Kalėdų Szventę praleidome ga

na linksmai; karezemnikai dalino 
dovanas, kam tik galėjo. Nauji 
metai buvo jau, žinoma, ne teip 
linksmi, kadangi dovanų jau 
nieks ne dalino, gėrymus, kokius 
musų miesto lietuviai labai mėgs
ta, reikėjo pirkti už savo pinį- 
gu»-

22 d. gruodžio buvo suszauk- 
tas lietuvių susirinkimas su pra
kalboms; vienas kalbėtojas buvo 
isz G ii bert on o, kitas isz Shenan- 
doria. Abudu kalbėtojai peikė 
p ktus lietuvių palinkimus, kalbi
no risztieei į kruvę ant nuveikimo 
-varbeanių mu-ų tautiszkų reika
lų, kadangi krūvoj ir sunkiausius 
darbus galima nuveikti, dirbant 
pavieniui ir lengvi ne isz syk 
ir ne lengvai duodasi • nuveikti. 
Peikė mu»ų nesutikimus, besinie 
kinimus, nesikentimus ir pravar
džiavimus. Ka bos susirinku, 
siems matyt patiko; jie runku 
plojimais dėkavojo kalbėto
jam-.

Keb czianykszcziai* prakilnea- 
mejie lietuviai užsimanė sutver
ti paszelpinę 1 eiuviszkę draugys
tę, liuos? nuo tikėjimiszkų vys- 
tiklų. Isz syk ne per daugiau
siai atsirado uorinezių prie drau
gystės prisiraszyti. G<1 toliau 
susirinks d*ugi<u pritarėjų ir per 
tai daugiau galėsime nuveikti.

Isz Lošt Creek N-2. Pa.
14 ir 15 d. gruodžio užgimė 

szitose aplinkinėse dideli tvanai. 
Vandens užliejo kštynes ir dar
bai turėjo pasiliauti, kol vandens 
ne iszsems. Dabar kaip kokiose 
kastynėse pradeda jiu dirbti, bet 
kitose ne galės greicz<au praki- 
dėti darbai kaip po kokių 3 mė
nesių.

Lietuvių szitoj peczėj yra ne ma
žai : bus ežia apie 50 lietuviszkų 
ste mynų, o pavienių, žinoma, 
daug daugiau. Girtieji jie vienog 
savo darbais ne gali per daug, y- 
ra ežia net per daug mylinczių 
svaiginanezius gėrymus. 23 d. 
gruodžio du draugai, begerdami, 
susivaidy jo ir viens kitam pramu- 
szė galvę, net Sh°nandoryj reikė
jo vaistų jieszkoti; iš ten ir t-zalty- 
t-zių parsivedė. Skalambtelėjęs į 
makaulę stovi dabar po belą iki 
pruvai, kuri abiem pusėm ne ma
žai pinįgų ištrauks iez kisze- 
niaus. Per Kalėdas vėl terp 
dviejų gerianezių draugų tas pats 
atsitiko, tik ežia įpykę j vyras ne 
pataikė tam,kam norėjo, bet dro
žė į galvę ant gatvės stovineziai 
jaunai merginai. Argi ne gėda 
lietuviams bjaurioms musztynėms 
savo garbę žeminti!

Genys.

sunku gau-

tik viena 
laiko pui-

Tūloms PhUadelpoios 
draugystėms.
elphijos draugystės: 

Szv. imiero Gvardijos, Szv. 
Jurgib, L etuve s Sūnų,.Dr. Szv. 
Ceci cs, Gyvojo Raiancziatis ir 
Gedimino K liūto s, nr. 1 “Žvaigž
dės” patalpino protestę 
piies^ “vienybę” ir “Lie- ‘ 
tuvę”, už nova 'melagingus 
aprašymus mvsztynių Phdadel- 
phi< s lietuv szjroj bažnyczioj. 
Toliais minėtos draugystės isz- 
randa “L-etuvę’, ir “Vienybę” 
kaltesnėms už apjakėlius, kurie 
sukėlė musztynes; reikalauja at- 
szaukimo melo. Pripažįsta, kad 
aprašymai “Tėvynėj ir “Žvaigž
dėj” buvo teisingi.

Poraštiis apie muštynes Phi- 
ladelphijoj, patilpusiais “Lietu
voj”,Taszanti juos pasirašė tikra 
pravardo; tegul todėl protestuo
janti ten ir kreipiasi reikalauda- > 
mi atszaukimo. Nė “Lietuvos”, 
nė “Vienybės” redakcijos juk 
prie tų muaztynių ne buvo ir 
visko žinoti ne gali; tę turi su
prasti užtirianczios ui kunįgus 
draugystės. Jeigu gi priėmėme 
atsiliepimiis ne kuniginės pusės, 
tai todėl, kad ir jai pripažįstame 
t esę pasiskųsti, o tos pusės skun- 
dę juk nė “Tėvynė”, nė “Žvaigž
dė” ne priims, nors skundai butų 
teisingiausi.

Ant atšaukimo ko nors, kas 
patilpo laikrasztyj, reikia persi
tikrinimo, kad patilpęs raštas 
buvo melagingu. Protestas 6to- 
janezių kunįgo pusėj draugysezių 
ne gali mus pertikrinti, jeigu jau 
ne dėlko kito, tai jau todėl, kad 
musų rankose yra protestas tur
but daugiau turinczių sananų 
.Ph ladelphics lietuviškų d ra u-’ 
gytezių, o terp tų sntru . kartu 
Dr. Gyvojo Ražancziaus ir para
pijos komiteto. Prieš kun. Mi
luko rasztus,patilpusius “Žvaigž
dėj” ir “Tėvynėj” protestuoja: 
Szv.iAnt«no parapijos komitetas 
ir draugystės: Szv. Antano, Szv. 
Juozai'6, Algirdo kareivių, Lie
tuvoj Dukterų, Teatrališka ir 
Giedonų, Gyvojo Rniancziaus, 
Nepngulmiogss Kliubasį (Protes
to sziuom tarpu ne galime patal
pinti).

Kodėl mes turėtume laikyti ui 
teisingas 6 draugystes, užstojan- 
czias už kunįgę, o parapijos ko
mitetu ir 7 draugyste*, kur visgi 
jaugiau yra sąnarių negu pirmu
tinėj pusėj, už apjakėlius? Kad 
viena pusė rašo ne teisybę, 
kadangi viena prieš kitos melę 
prote* tuoj s,tai aišku, bet mes ne

Isz Sacramento, Cal.
Fabrikų yra ežia mažai, yra tik 

dideles katu dirbtuvės. Už dar- 
hę m< ka po 2—5 dol. ant dienos. 
Darbę esu vienog 
ti.

Lietuvių yra ežia 
lietuviška szeimynę,
kię restauraciję ant K. ulyczios 
(ežia mat gatvės ne numeriais bet 
literoms paženklintosj. ’

Aplink mieatę yra daug gra 
žiu farmų, fermerių daugiausiai y- 
ra chinieczių. Farmenai ryime- 
ežiais sugabena į miestę sodų-j turime nė mažiausio pamato ku- 
vaisius, paukšezius ir jaunus gy
vulius. Tokių daiktų į miestę 
suvežą daugiausiai chiniecziai.

Lakūnas.

Isz Wallingford, Con.
Lietu vys Cvirka, apie - kurio 

iszradimę buvo pagarsinta pir- 
miaus “Lietuvoje”, gavo jau pa- 
tentę ant. aparato sustalrianėzio 
stakles siului nutrukus bei petim 
nupjaujant, vienog kompanijos 
nesiskubina su nupirkimu iszra- 
dimo, kadangi, turbut, tikisi, jog 
vargingę darbininkę, vilki
nant privers nebranginti iszra- 
dimę. Prietaisa pasirodo sulyg 
sziuom laiku geresnė už kitas.

' S/

Isz Newarko, N. J.
Pirm? Kalėkų dienę, ant kie 

mo namų pn. 56 Adam str. liet u- 
vys Antanas Liaudanskis likosi 
it iii jono Capella su lietkocziu 
mirtinai sužeista. Mat tuose 
namuose, kur ant virezaus gyve
no Liaudanskis, yraitalijono kar- 
czema. Liaudanskis su kokiu 
reikalu nulipo nuo virszaus ant 
namų kiemo ir ežia vieuss įtalijo- 
nas ištraukė jam isz kiszeniaus 1 
dol. Bestampant jiemdviem 
už t? dolierį, ant kiemo subėgo 
gyvenanti tuose namuose lietu
viai ir italijonai. Perskyros besi- 
tampanezius, Liaudanskis norėjo 
lipti trepais augsztyn,bet trysita- 
I jonai užstojo jam keli? ir vienas 
’sz jų, Capella, kelis kaltus dro
žė su lietkocziu į gatvę, o paskui 
atkreipęs, dūrė su smaigaliu, ku
ris pradūrė kaulę ir įlindo į sme
genis. Liaudansk's sudribo ir 
nugabentas į ligonbutį, į 15 min. 
pasimirė, užpuolikams gi pasa
kė pabėgti.

A. a. Ant. Liaudanskis turėjo 
29 m., buvo ne vedęs, Amerikoj 
įsigyveno 10 metų. Lietuvoj pa 
liko tėvę ir brolį Jonę Newarke.

nįgų šalininkus laikyti ui teisin
gus, o lietuvių daugumę už mie
luoju nezius apjakėlius. Kad ku- 
nįgai ir jų tarnai, jeigu reikia, 
moka dar geriau meluoti ir slėp
ti kunįgų kaltei negu jų prie
šai, ta mes nuo seniai žinome.

Jeigu priimti, kad kun. Milu
ko aptaszymai.patilpę “Tėvynėj” 
ir “Žvaigždėj buvo teisingi (to
kio persitikrinimo vienog mes ne 
turime), tai ir tęsyk už paskuti—- 
nes muštynes reikia kaltinti ku- 
ni?J» Per kurio nemktę užgimė 
bažnyczioj kraujo praliejimas. 
Kunįgas juk visgi turi turėti ir 
pro\o ir takto daugiau už musų 
peštukus mėg>tanezius muštieei 
saliunuote. Jeigu kunįgas laikysis 
takto, ne bus mubztynių bažny
czioj, norą parapijonai susidėtų 
isz neramiausių ypatų. Taigi 
ežia, ar sziaip ar teipsan protausi
me, kunįgų nuo kaltės pabuosuo- " 
ti ne galima. Ktfn. Kaulakis 
juk gana ilgai erzinosi su pa- ' 
rapijonais.

Koki? nuomonę turi apie “Vie
ny! ę" ir “Lietuvę” kun. Kaulakio 
ir Kaminsko draugai, tas mus 
mažai apeina. 

______

Isz visur.
Garsus Berlyno mokslinczius .* 

Vircbow,iszlipdam»s isz karo, par
puolė ir gan* sunkiai susikūlė.

8 Azijatiškoj Turkijoj, m i e* te 
Stnyrnoj, apsireiazkė indiškas 
maras, nuo kurio .ežia pasimirė 
jau keli žmonės.

Ii Miestas Paryžius paskyrė 150 
milijonų frankų ant iszpirkimo 
nuo kompanijų visų ulyozinių ge
ležinkelių linijų.

II Airijos sostaprlėj Dubline 
sudegė didelės Todd Burna Co. 
panda vinyežios. Blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 700000 dol.
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| Ant salos Forntoza, Azijoj, 
■čiabuviai užpuolė ant japoniškos 
karu vanos, užmuszė 20 žmonių, 
19 gi paimtų į nelaisvę nukirto

II Ant salos Javos, pietinėj 
Azijoj, pasibaisėtinai siauezia cho
lera. Mieste Surabaya lapkri- 
czio mėn%*yj nuo choleros pasi
mirė 7000 žmonių. .

dangi mat- popiežius t< kį prisaky
mu iszdavė Linkt jis ir Lietuvos 
kunjgams, tai Prūsų randas tiki
si, kad jis ir jam padės suvaldyti 
lenkus, kurių dvas a paskutiniuose 
laiku* se pasikėlė.

—
LIETU =u 9

|| Galicijoj. miestė Ziweisna, 
krikszczionių nuni< s, terp kurių 
buvo ir trys lenkai dvarponiai, 
muszė žydus ; musztynesė 14 žy
dų likosi užmusztų.

|| Portugalijon pakrantėse, prie- 
szaia Aveiro, surimuskė angliškas 
garlaivys “Alfonso” su iszpamsz 
kų Viletra ir abudu laivai pasken
do. Prie to 19 žmonių prigėrė, 
24 gi iszgelbėjo.

| Į pietinės Prancūzijos portę 
Villefranca atplaukė du kariszki 
Amerikos laivai: .Albany ir Chi- 
cago ir jurininkai abiejų laivų, 
iszlipę a'nt kranto, pakėlė musz- 
tynes, kuriose vienas jurininkas, 
Dillon, likosi sunkiai su peiliais 
supjaustytas. Taikyti susipeszu 
sius Amerikos kareivius turėjo 
praucuziszka policija. Toki atsi
tikimai svetimuose krasztuose ne 
pakelia Ameiikcs apginėjų gar
bės. .

Caro įstatytas Fmandijos jene- 
beruatortuc vėl ant visados 

fi 
aus 
per 
ne

ral
uždraudė isz’e dinėti

TUSI

peoda?b ant pusės melų: 
pusę 

galės yzl

tris 
laikraszcziua, o 7

ętų tų laikraszczių 
’neti.

II Ch:nų rnntėse, netoli Hat- 
Hu, paskend^vokiszk»8 garlaivys 

 

CI*ra. 42 žmohi* iszgetbėjo pr <n 

 

cuziszkas garlafrys ‘ Kanor". Ka
pitonas garlaivio ciaros, 3 oficie 
riti, 4europiecz>ai pasaiieriai ir 14 
chinieczių prigėrė. *

B Miei-te L< dz, Lenkij< j, 
Moliai suaresz'avo 60 vyrų, 
giausiai daibinmkų neva už 
tinirn^- eocihli-ti-zkų pažiūrų ir
laiku suare-ztui tus ant szalczio, 
ne apkartime kalėjime, o szal 
ežiai dabar ežia ne maži.

mas 
dau- 
pia-

! Kaip Vokietijoj, te p ir Ho- 
landijoj prasti laikai Rotterda- 
me, -ant 38< 000 gyventojų. 5000 
diuonių ne turi <Jarv>o. Dirbtuvės, 
dėl dokos reikalavimų iszdirbi- 
mų. priverstus mažinti skaitlių 
darbininkų. Salvaton army 
Amsterdame ma',;- « 1500 žmonių 
ne turinezių darbo, Haagoj 1000.

| Ant salos Levis, Škotijos 
pakrantėse, užgimė musztynės 
terp dv ėjų tikėjin iszkų partijų. 
Pat<torius likosi isz b žnyežius isz 
vytas foanaūszkosioe partijos. 
Nuo sausžemio atsiuntė pulkę 
pobeistų, bet juos gyventojai pa
tiko su akmenims ir iszvijo at- 
gd.

B Kijeve, po balkonu palociaus 
Didžiojo kunigai kszcz'o Konstm- 
t no exp iodavo, nežinia keno pa
mesta. dinamitinė b »nbt, kuri 
drucztai pagadino palociaus trio 
bę, bei žmonių ne užgavo. Me 
na, kad bombę pametė neužken- 
czt <nti kunįz >ik-zczio unixersite 
to. ar gal dva-i-zsos akademijos 
studentai. /

B L ndonu' taikraMzt s ■ “Daily 
Xx res ” pn n -z -., jog Ch nų 
pr vine juj K >n Sun, mieste 
ą^g-'ha—Fu Buvo k r ik-zezionių 
skerdynės :nekenc lanczio- kriksz- 
cziuntų chiniec ų m n o« užpolė 
ani pr•ėmusių kr>kxzczi<»nybę i>a 
vo vbntaocz ų. d^ug jų iszskerdė, 
ir namus jų ir krut <nczius turtu* 
iszdegino. <

| G r-ius itabjonas Mtrccni, 
iszr»dėjai> te egrafo be virių, noti 
dabar paringti telegrafo staciję 
Cotnv li.oj (A1 g -joj), isz kurios 
gabtna b'8 siuntinėti ttelegramus 
ne t'k jsziaumę Amerikę, bet ir 
į »«i» t nę te į o-gi į pietinę Afri 
kę i> isz t*n * turėti. Ant to ne 
reikės tiesti ne jok'ų dratų, tele 

’ gramai eff nsūog per orę.

| Lvovo uiiiV’ ravėta, dėl de
nio n- rac jų rusinu studentų, bu
vo uždaryta D b«r j>me vėl 
prasidėjo lekcijų-, »>et rusinai vi
sai apleido lepki-zk^ U'iiver-itetę, 
8J -kriaudu rusinu jų t -vynėj pa- 
reng'ę ir už silęomę lenkų. Cze- 
ch i p kvietė apie d 8'us Lvovo 
uniye'S te įi/ r siu s s'udentua 
)*e>sikelt į czeki^zkę Pragos uni 
veraitetę.

U P*t it s s nv it 8 8'lhstoj, 
m este Bevrut. Sirijoj ( Azij t sa
koj Tui k j<»j),’szal<ę turk szki ka 
lejvi i, nt 'sziravimo prigul n- 
cz ų algų. p< ėlė mais tus- Jie 
l»agavo prov n-i jos gubernatorių 
<r garnizono komen lantę. prinszo 
prie st >11*0'*r pltkėsd botaga s. 
Į pagelhę gubernat 'h ui s/siuntė 
raitelius, bet tie paaėl s ų malsz- 
t s k»re>v ų Ii .nei su uuszti.

I Pc sų randas nusprendė atsi 
szaukti prie iMtp eiiius su praszy 
ntu uždtaisti 1- nk'szkte i s kuni
gais dalyvauti kokiu rihrs hudu 
kovoj lenkų s i vokiecztais. K.t-

požem n>ai ežerai yra ir sausuose 
Australij* s viduriuose. Jeipu 
būt teipt tai ir tas szi^dien neap
gyventas vietas galima .būt pa 
versti į va 8 ngua laukus.

Nauji iszradimai
e*e Angį i jonai, ant kariszko 

laivo “London” pastatė nauję 
kanuolę, kuri, kaip s<ko, gali 
mėtyti kalkes 860 svarų per visę 
Brit szkę kanalę isz Dover į Pran- 
euziję. t igi ant 36 kyliometrų. 
Visgi v enog neužtenka kanuules 
t< s ant pergaUjimo būrų, kadsn 
gi ir j ne numes kalkes isz Ang 
lijo* į Pietinę Afrikę.
' *•* Vyriausias inžinierius Bre- 

mes garlaivio “Kronprinz Wil- 
helm”, Emil Prilvitz, padirbo y . 
pat szkę priet«-sę, kuri ir susidau
žo* laivui am jūrių, apsaugoja jį 
nuo paskendimo. Susimiszus 
laivui, pnet'isa uždaro tuojaus 
atsikanczii s ant laivo pritaisyti s, 
oro pi ipddytss kamaraites. 16 to 
kių kamar iczių užtenka ant pa 
laikymo didžiausio laivo ant jūrių 
paviiszias v s tiek, kokioj vietoj 
butų pramus'ta'skylė. Daryt' s 

\*Bremoj bandavonfs iszpuolė ui- 
ganėdinmicziai.

Pianouziszkas inžinierius 
, Goubet apd-rbo phanę parengi 

mo terp Prancūzijos ir Anglijos 
povandeninių laivų' linijos. 
Toki povandenini*i laivai galėtų 
paimti po 200 pa<aiierių ir visę 
kelię i*z Praneuzijrs į Angliję at- 

nt paskutinės ’par’yžiMS i v landos; pasažiert.i 
| ne re kalautų Kjotiesi nė jūrių li
gos, kadangi po vandeniu laivo 
ne supa. Jeigu po vandeniu kas 
pagestų. Ui laivas urnai gali pasi
kelti į virszų ir plaukti toliiu ^u 
pagelbs elehiriszkų akomuliato- 
rių. Atliktos ant upės Seinos 
bandavonės su Goubeto povande
niniu laivu buvo kuo pasekmin- 
giausioe.

B Iszpanijoj, miestė Barcelio- 
noj, užgimė darbiu nkų maisztai. 
Darb n nkai pakėlė sztraikę ir 
vaikszcziodami ulyczioms, daužė 
dirbtuvių langus. Ant jų vaiky
mo p: bz ūkė net kelis kaieivių| 
regi mentus. • Susirėmime daug 
žmonių tapo sužeštų; daug dar
bininkų suar< sztavo. M estas li
kosi pagara nt s po karės laiko 
tiesoms. Į mieytę, paremti dar- 
b ninkus, traukia kaimiecziai. 
Reikia todėl laukti ežia dar smu
kesnių maistų.

|| Laikraszcziat gaišina, jog 
Kuczios dienoj nuo bado pasimi
rė Londone vienas isz geriausių 
Szkotijos tepliorių. Dalrymple. 
Jo abi uždai ne kartę buvo ant pa
rodos Anglijos Dailės Akademi
joj, o ai 
parodos jis gavo net tris augsz 
cziaustas dovanas. Ne augsztę 
teikia turėti nuomonę apie angli- 
jonus, ypacz apie jų didžturuzius, 
je'gu jie duoda badu numirti to
kiems vyrams kaip Dalrym- 
ple.

| Isrpanijos karės ministeris 
iszleido nauję psdavadyjimę, ku 
riuom visiems oficierams iki 25 
metų amžiaus, neturintiems 50 
dvi. ant mėnesio algų, uždrau
džia apsivesti. Kadangi algos o- 
fieierų Iszpanijoj mažos, tai ezi- 
tuom mnisterio padavadyjimu 
uždrausta verti moterį visiems 
jaunesniems Iszpanjo- oficierams. 
Toki uždraudimai niekur neisz- 
duoda gerų vaisių; jeigu ofięierai 
ne gal-s apsivesti, tai jie ant pa 
-iraminimo laikys sau mergas be 
apsivedimo, teip kaip matome lie- 
tuvįszkese kirbi njcse.

| Invalidas Jakob R chter i-iz 
Drezdeno SAksų karalystėj, Vo 
kieti jo j, ats liepė į tie^darių butę 
reikalaudamas iszleidimo ypaliiz- 
kų t e ų. kurios daleu-tų dakta- 
rami nūnuodinėti ligonius ser- 
gancziU" nei.-zgydomom* 'ligom*. 
Turbut vienog R chtero praszy- 
mas ne bus Užpildytas. Kas isz 
neibzgydomų ligonių nori keliauti 
į geresnį avietę, gali pats gyveni
mu ant szios aszat ų pakalnės su
trumpinti, nėra reikalo žudyme 
žmonių pripažinti monopolių 
daktarams, kadangi tas ir iazgy- 
dornus ligonius atiduotų ant dak
tarų malonės, o terp jų ir p<si- 
taiko paperkamos, be saužinės y- 
patos.

1 | Pairai apska tymę Goettin- 
gos profesoriaus Fischero, dau
ginusiai anglių yra Suvienytose 
Valstjose Sziaurnės Amerikos: 
ežia žemės gilumose yra anglių 
684000 milijonų tonų, 1899m. 
-fezkssė 4396000 t nų;. ntrę vie- 
tę užima Ch n ii, kur žemėj yra 
630000 m bj< nų t<>nų anglių ir 
j s iki sziol tnažai is/naudotos. 
Europoj daugiausiai anglių yra 
V<>k'et joj, nes 160000 mlijonų 
tenų Anglijoj 81500 milijonų, 
Prancūzijoj 17000 m ii jonų, tiek 
jau yri Austrijoj ir Belgijoj. Yra 
dar angį s Japonijoj, ant salų 
Borneo. J vos. Naujoj Pietinėj 
Valijoj, Australijoj; Afrikoj ang
lių ki sziol r*do mažai. Vokie
tijoj anglių gali dar .užtekti ant 
1000 imtų. Angbjoj jų kasimas 
į 50 metų turės p si mažinti.

A st rali ja priguli prie sausiau 
sių'musų žemės kr- sztų; daugiau 
drėgn‘mo turi tik rytinės jūrių 
pakrantės, ežia todėl gyvena 
dauginus ai žmonių. Sausžemio 
vdurim se, dėl s'okoe drėgnumo, 
nėra civilizuotų žmonių kolienijų. 
Daugumas Australijos upių, ypacz 
vakar n j j«s dalyj, ne pasiekia 
jūrių, i»et pr-puola sausuose pies- 
kyn < se. D bar Vakarinėj Aus- 
tr Ii oj, ai skrityj Eukla, viename 
isz s va ai šių po žeme radoezielę 
eilę ežerų, gilių po 30 ir dauginus 
metrų. Į tuos ež rus mat subėga 
V nd« ns prapuol šių ant pavir- 
sziaiis p ų Dab»r vandenį tę 
reng us s mud< ti *nt užvaisinimo 
v 8-1 Eukla apsknczio. Gal toki

Vietines Žinios.
— Pereito utarninko dienę pa

simirė rtaiga moteris žinomo dak
taro Graiczuno. Pirm to pasimi
rė nuo t-zirdies ligos jos re-uo. 
Dakiar-s įsivažiavo ant laidotu
vių, o sugrįžęs namon, rado savo 
pacztę ne gyvę. Matomai ir tojė 
turėjo bzirdies ligę.

— Pereitos sauvaitėa ketverge, 
vežant isz spaustuvės tikietus
Chicago & Northveslern geležin
kelio, nuo vežimo American Ex- 
pre<8 Co. vagiliai paszlsvė kelia 
pundus tikittų už 30000
Vagilius vienog sugriebė- ant 
Park Rew, kada jie stengėsi pa
vogtus tikietus parduoti likietų 
agentui.

— Namuose pn. 48 Bunker it. 
už gražię moterį szkę, terp 

karsztoe ezirdies

dol.

kuriose koksai Bobek

jaunų, 
lenkų užgimė kruvinos musz- 
tynėf,
ir Ztwislo teip sunkiai likosi su-
muszti, kad reikėjo gabenti į pa- 
vieczto ligonbutį. Patrolės 
vežimas nuvėžė paskui į policijos 
aresz'ę pilnę vežimę lenkų, daly
vavusių mui-ztynėse. '
. — Ant Elizabeth ui., nežino
ma 35 metų moteriszkė, iszlipda- 
ma isz Madison ui. karo, paslydo, 
puolė ant ulyczios ir teTps^nkiai 
a peik ulė, kad atsikelti ne galėjo- 
Nagabeno ję į presbiterijonų li
gonbutį, kur ji, ne atgavusi žado, 
pasimirė. Jos kiszeniuse rado du 
laiszku, isz kurių gal dažinos, kas 
ji buvo.

— Pereitos nedėlios dienę pas 
savo pusbrolį, gyvenantį pn. 369, 
Setnioary avė. aut apvaikszczio- 
jimo gimimo dienoa, užėjo Frank 
Lab. Pabuvę* kiek, iszėjo lau
kan, bet kad ilgai ne grįžo, tai 
susirinkę ant apvaikazeziejimo 
iszėjo jieszkoti. Rado jį be žado 
gulintį ant keitės Lincoln ir Se- 
minary avė. Pasirodė, kad Lab, 
norėdamas nusižudyti, prarijo 
daug brieiiukų galvuczių. Pa
smauktas tuojaus daktaras atgaivi 
mo jį, bet jis ue nori nieko sakyti 
apie priežastis pagimdžiusias uo
rę nusižudyti

—- Ant kertės Fsgoot str. ir 
Clybourn avė., -į Southport avė. 
linijos karę įlipo gerai u žsi d ali
nęs August Basse, gyvenantis pn. 
851 ant Nelson ui. ir atsistojo 
ant užpakalinės platformos. Ne 
spėjo karas nubėgti czielo bloko, 
Bu*se nužudė lygsvarystę, iszpuo- 
lė wa karo ir gana skaudžiai ap- 
aikulė. Nugabeno jį į aleksijonų 
-ligonbutį,kurio daktarai stengėsi, 
kaip galint, apžiūrėti sužeidimus, 
bet girtuoklis iszkoliojo dakta
rus, norėjo juos net muszti. Ne
liko todėl nieko daugiau, kaip 
sugręžinti jį į policijos aresztę, 
kur turės gana laiko ant nusira
minimo.

Drangysczin Reikalai

Atskaita draugystės “Mo
tinėlė” už 1900-01m.
Nuo 18d. balandžio 1900m. iki 

31d. gruodžio 1901m. szitiek pinį- 
gų įplaukė į kasę draugystės szeI- 
pimui besimokmanceios lietuvisz- 
kos jaunuomenė* ,.Motinėlė”:
I. Į GELEŽINĮ KAPI1OLA: 

Auka kun. 8. Paul tenisus..1100 00 
Įžengamųjų mo-e-esių

sąnarių pirmoekyiiaua..1120.00 
Įžengiamųjų mokeeczių

sęnarių treczio .-k......... >10 00

PajfeHzkoJiiiiHi.
Pajleukau Jono Bartkau*, iss kaimo 

Alssiniku, Jezmo gmlno, ir Mikoio Ka- 
lukavicsiaus, Augždvario gmina, abu 
Vilniau* gub. Teisti* atsitraukti ant 
adreso:

II. Į BEGAMAJI KAPITOLA:
Mėoesimų m<>ke»czių. .1225.50

Aukų...........................  ..196.85
Sumesta ant prikalbu bi- 

lių ete..........  .......». >40-16
V‘8:> $362-51

Iszėjo.
Stipendijoms ir pitsael-

ponis.............................. $201.46
Czarteri*. ........................,.$40.00
At-paudinimas kuti-iilu-

cijos.....................  $15.00
Kauceltarija, *iuntiuėji-

mas pinigų ete............. .  .$13.52
V * so $269.98

Lieka kasoje 1902 metams: 
GELEŽINIAME KAPITO

LE...................................$233 00
SEGAMAME KAI’ITO-

LE..................................... $92.53
Per paskutinu s dvejus metus 

■ziiie jauitikaicziti tfavo puszelpę 
nuo “Motinėlė*”: .
J. Grauža (Szvejcanjoje-) sti

pendijos........................ $30.00
J. Petrulis (Savetcarijuje) 

pasilipus.............v.. ..$90.00
N. N. (Szveicar joje) sti-

pendijo*..........................$30.00
N. N. (Miskolijuje) pa-

szelpoe...........................   .$13.52

A. Taloczka, 
Ralhmel, Pa.

Pajišzkau Jono Sielinskio Ir Antano 
Jurevicsiaus. Jie patys ar ku kitu 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Jo*. Juszkis,
Box 12, Marquette, III.
Psjieškau ;uvo brolio. Kazimiero 

Banaiczio, Kalino gub., Ssiauliu *»*v., 
kaimo Liaudiszktu. Ji* pats ar ku 
kitu teiksis duoti žinia ant adreso.

J. Banaitis, 
2233 Forbes stM Pittsburg, Pa.

Pajieszkau Petro Maurioo. gyvenusio 
Wštville, Iii. Ji* pats ar ku kitu 
teiksi* duo(i žinia ant adreso:

Antenų Danielius,
Box 173, • VVestville. Iii.

Pajieszkau merginos, nesenesnš 25 
metu ant apslvedimo. Adresuoti.

J.Guse,
Box 7, Ehrmandale, Ind.
Pajieszksu Juozapo' Sauruseviczisus 

ir Jutiono Kaspenkio, abu isz mište- 
lio PilvUzkiu, Marijampolės p*v., Su
valkų gub. Jie pats ąr ką* kitu teiksi* 
duoti žinia ant adreso:

M. Sauruseviczia, 
67 N. Leonard St., Waterbury,Conn.

Pa|leszkau A. V. Vilczlnskio, Kauno 
gub., Ručiniu pav., isz miestelio Vai
nuto*, gyveno Brooklyne. Teiksis atei- 
sunkti ant adreso:

Jo* Milier,
Boz 69, -Mistic. Conn.
Pajiežzkau uvo brolio. Vinco Var- 

naiezio, jis dabar gyveną PbiUdelphi- 
joj, Pa., bet uz jo antruzo nežinau. 
Jie pats ar ku kitu teiksi* paduoti jo 
antruza už ka busiu dėkingi*.

Boxll,

411 Ralelgh St., Bluefield, W.V*

Viso $21*1.46
Pilnų sęnar ų dr ugystė turėjo 

23: pirmo skyn.us 13, antro 1, 
treczio 9.

Szituose (1902) metuose turi
me vienę st tpendi jautę, 
siusime 6 dol. k> s mėnesį, 
mu balsų likosi nut ilta 
suszelpti d rę A V , kurą
dijuodams soc jad-zkus mokslu* 
viename Szveicai ij<« universitete, 
didei ant kiszėmaus pavargo. 
Nusiusime jam 80 dol.

Kun J. Kuras, prez.
Kun. B. 2 (džius, vice-pr. 
Kun. M. Szėdvidis, kas. 
Kun. A. K <upas, sekr.

' Dainų mylėtojam^!
Apslemš iszleidim* dsinusu usiomsĮ 

kuriu surinko P. L. Eriminu. krei
piuosi prie dainų mylėtoju, kurie dar 
galonai u prisidėti prie iulaidimo, pri
siūdami prenumersto* 81.00, kaipo 
knygų* preke. Visu tokiu prenumera
torių vardai bu* pagarsinti knygos pabai
goje. kaipo prisidėjusiu prie išleidimo 
{^kiekvienu tok* uelpeja* po atspaudu 
mui gaus po viena knyga, apdaryta. Vi
so dainų bu* 66. Maišytiems balums, 
vyriškiemsir moteriškiems, bu* 
dainų 30, o vien vyriškiems baium* 36 
dainos-

Dainos bu* gatavo* pradžioj* Kovo 
menesio ir apl* pabaiga Kovojau ture* 
visi prenumeratoriai "Dainų" uvo ran-

P. Mikolaiuis, 
W*uer str. 11, Tilsit, Germany.

kuriam
Didu

tei ppat 
bestu-

Chicago. Teisybe* Mylėtoju Dr-te tu
re* savo menesiui susirinkimą nedelioj, 
12 Sausio. 1-m* vai., po pietų,. Kas . 
Laudanskiosaleje. 3301 8. Morgan str. 
ant kurio visi sananat turi pribūti, ne* 
yra labai svarbu* reikalai. Naujiem* 
i asloj ima* 11.00. Dr-te T. M.

Chicago. Dr-te A pašvietimo Broliu 
ture* savo balių nedelioj, 13 Balandžio, 
saleje ant kerte* 18-to* ui. ir Centre avė. 
Todėl meldžia visu kitu draugyscsiu to
je dien<^e nedaryti balių ne teatru idant 
vi^ni kitiems ne ižkenktumem. Po
draug užprašiau sekretorių* visu lietu
viuku dmugyscsiu prisiųsti man savo 
adresus, kad reikalui atsitikus galecsiau 
susirassyti. 8u Guodone

Jonas Globia sekr. 47 IV. 25 -1 h SU

Besidarbuojant num k»*f*ię me 
tų apie iszradunę ma žiuos, kuri 
be pasz<linės sįiek * galėtų ki su- 
d l’mui judėti ir duoti p>j va
rymui ir kių masei >ų v. lojimų 
prie paprastų iu iir•• mų b i - lėk'- 
trikos — pere'tęvii- rę p sitii- 
Hė, po sunkiam daib i. isua^t 
pi nę spėtinė* ’ springti** ų 
(si r ngirs) nrisziiio-, u ę asz 
užvadiuu ,.Na j s *viei —

At-iszaukdaiuas į « v ■ vimi iu- 
czi u« — lietuvius, n< ri < «> eisti, ar. 
n« bui uiuėte, supras I >111 <uiu>iin- 
gumę i-zradiinu. a-«t tvk dė- 
j>n ais prig'dėti su ia<4>u i»i su 
kasz >is ptie padi huno imidi lioir 
ii-aif Virno p teut >. U'Z.
budima* neturtingu, n ifaiiu ię 
atlikti vienas, nor- tas dalytai 
n'k'sztuolų datifia - kaip 
$200.<M).

Norinti prisidėti, 'eit-is atsi- 
szaukti |>avieuioms yp toms bei 
organizacijoms po ietu su* pažy
mėtu autraszu.

B. M. 'baltz, 
64 V l ey ,*«. 
\\ alht tfotd Ct.

South Chicago. Dr-te Sx. Isidoriau* 
Art. ture* savo dideli balių nedelioj. 
19 Sausio, W. Wali*us saleje, kerte 
88-to* ui. ir Houston avė. Prasidės 5 
vai. vakare. lienga vyrui su motete 
25c., merginoms dykai. Visu* lietu
vius it lietuvei tu kviecsia skaitlingai 
atsilankyti. Komitetas*

Chicago. Sausio 5 d. Dr-te 81 m*no 
Daukanto laike uvo csvertmetini susi
rinkimą ant kurio nutarė laikyti “Lie
tuva" ui organą ant 1902 meto, o į kny
gyną parsikvišti po 1 egz. "Vienybes”, 
•*8aules", "Varpo” ir "Ūkininko”.

8. Abromaviczią, Sekr.,
946 83-rd 8t.

Chicago. Parapija Apveisdo* Dievo 
ture* savo metini susirinkimą nedegioj.- 
12 sausio, 4 vai. po pietų bažnytinėje sa
leje , kerte 18-to* ui. ir Union avė., ant 
kurio visu* parapijunu* ir parapijonka* 
kviecsiaskaitlingai susirinkti..

Komitetas.

Chicago. Liet. Repub. Kliubas ture* 
savomiynga su baloj, 11 Sausio, 8 va), 
vakare, saleje Mieldažio, 68 W. 25-th st., 
antkpriobu* rinkimas naujo* adminis
tracijų* ir apsvarstymas kitu svarbiu 
reikalu. Todetvisus Lietuvius kviecsia 
saslrinkti. Komitetas.

Kast Su’Loui*. III. Tėvynės Mylėtoju 
Dr-tes vietine Kuopa turės savo susirin
kimą subatoj, 11 Sausio, 8 vai. vakare, 
pas p. Bmilgi, 501 Illinois avė. Ant ku
rio kviecsia visus dorus lietuvius ir lie
tuvaites, vietiniu* ir iss St. Louia, Mo. 
kuockaitlinglausei susirinkti.

Komitetas.

Utica, N. T. Dr-te 8s. Kazimiero tu
re* savo balių ketverge, 16 Sausio, 1902, 
Sangerbund saleje. Prasidės 8 vai., va
kare. Tikieta* įžengo* 25c. Grajys ge- 
riause muzika, prie kurio* bus galima 
gerai pasišokti ir gražiai pasilinksminti. 
Visus lietuvius ir- lietuvaites ssirdingai 
kviecsia atsilankyti. Komitetas.

Puikiu Sieninis Kalendorius.
Viens* iss puikiausiu Sieniniu Kalen

dorių, kokiu* esame apturėję yra Ka
lendorius įsileista* p. Juosapv Tri nerio, 
garsaus išdirbėjo A mene, n Elixer of 
Bitter Wine. Jis pralenkia kilus ne 
vien savo dailiu darbu, b*i ir origina
liškumu, ir tas dalykas parodo, koks p. 
Trineri* yra darbštus žmogus ir suma
nu* bisnieriu*. Kalendoriui yra pui
kiai litografuotas, ant kurto randasi pa
veikslėliai įvairių Jo dirbtuves skyrių. 
Offise. prie rassomojo stalelio, randasi 
fotografija garsaus rasztinlnko, Pauliaus 
Albiesi, kur* buvo perdetiuiu apgarsini
mu departmento. Kuziai ant išleidi
mo to kalendoriaus turėjo būti gana 
dideli, bet bus kiekvienam lasiusia* 
dykai,kurs tik pareikalausir prisius 10c 
markėms ant apmokėjimo kaulu per
siuntimo. Tegul todėl kiekviena* pa
siskubina ingyti teip puiku kalendorių 
dykai. Adresuokite: JoeeptvTriner, 
799 8o. Ashland avė., Chicago, III.

Vienatine Lietoviazka Aptieks 
Chicagojel

— Atkreipiame lietuvi* styri} ąnt vie
natines lietuviško* aptieko* Chicsgoje, 
kurioje galim* gauti visokiš /ytįyklo 
ir žoles kokius tiktai europėjiszkose *p- 
tiekose rtndši ir užpig-snę prekę negu 
kitose aptiekose. Czi* galimi lietuviaz- 
ksi susikalbėti ir. jeigu reikalingi, gauti 
dsktarissk* rodę dykai; už rodo* davimę 
mokšlies nereiks)'.uja.

Teipgi szioje aptiek oje gali gauti vi
sokių lietuvi-sk" knygų, abrosdlių. gra
žių su pavinczisvonėmis po p erų gro ma
to m * ir tt. Teip pat gali gauti ši f korte* 
ir pasiųsti pinigus į krijų. Ir t* visągali- 
ma atlikti littuvi&zkoje k* boję.

Aptiekti* adresas:
167 W. IHth st., kerte Union, prie pat 

bažnyczioe Apveisdo* Dievo parapijo*.

VYRU AK ŽINOTE?
Kad a. si atidariau nauja lietuviuką 

karėnma po numeriu 3321 A ubam A ve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, ssalciiausias ir skaniau
sia* alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandvti. Teiposri turiu dailiausia, 
scvieaiausia Ir didžiausia Lietuviuką Sa
le, dėl mitingu, veseliju, bailu ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvažev* iu kitu

Jieszkau darbo, groaernej srb* bn- 
czereej. Pirm* menesi apsiimu dirti už 
pigesni* alg*. Reikalaujantieji* tokio į mišių, gali pš mane gauti geri suse 
darbininko tegul ataiszaukia po adresu:' nakvine.

Antanas Norkūs, 1 ___________
630 So, Canal st, Chicago, III. (17—1). 18381 Auburn Avė.

ETHNOLOGIJA.
arba

Mokslas apie žemes fantas.
------ 1----------

Pagal Drą M. Haberlandtą.

ko visai Amerikoj ne reikėjo rodyti, kadangi 
tas ne tik išpanijonų užkariautiems kraštams 
naudos ne atgabeno, bet neatgabeno laimės 
nė pačiai Išpanijai.

Amerika susideda iš dviejų didelių saus- 
žemių. Ji užima labai didelį plotą: traukia
si nuo šaltosios šiaurinės iki tokiai jau šalta- 
Jai pietinei juostai, taigi ant Amerikos 
plotų yra kraštai apimanti visas svarbiausias 
klimatiškas juostas. Visą, tą žemės dalį, iš
ėmus vien šiaurinių kraštų apgyventų eski- 
mosų, be abejonės atėjusių į Ameriką per 
Beringo jūrių siaurumą iš Azijos, apgyvena 
tautos vienos raudonveidžių indijonų rasos. 
Seninus indijonus laikė už rasą paeinančią 
nuo mongolų, arba už jos atžalą išsidirbu
sią po įtekme kitokių. gamtiškų sanlygų. 
Dabar vienog nuomonę tą atmeta mokslin
čiai, kadangi tolesni tirinėjimai jos ne pa
tvirtino. Ne reikia užmiršti, kad labai se
nose gadynėse Amerika jungėsi su Europa, 
tik neištirta, ar ji jungėsi dar ir tąsyk, ka
da ant žemės gyveno jau žmonės. Reikia 
todėl daleisti, kad atsiskyrus Amerikai nuo 
Europos ir Azijos, teip kaip ir ant kitų saus- 
žemių, gyveno jau žmonės, išėmus ga
na augštai kultūriškai pasikėlusių Meksiko, 
Peruvijos, Kalumbijos ir^ Ecuadoro, ne 
susiorganizavo į viešpatystes, bet suside
da iš medžiojančių ant didelių žemės plotų 
tautiškų giminių, kurios vienog užsiima po 
truputį jau ir žemdarbyste. Tautos tos, iš 
savo kalbos ir kultūriško laipsnio, ant kurio 
pasikėlė, dalinasi į kelias grupas.

Vieną iš tokių grupų tveria indijonai 
šiaurvakarinių pakrančių, teiposgi mdijo- 
niškos giminės apgyvenančios dltbartinę Ka
nadą ir Suvienytas Valstijas šiaurinės Ame
rikos. Antrą grupą tveria indijonai apgy
venę Meksiko prieš atėjimą čia išpanijonų, 
sutvėrė gana aušgtą, y panišką sav<9 civiliza
ciją, kurią į Meksiką atgabeno tol teka i ir az- 
tekai, be abejonės perėmę ją nuo vidurinės 

tautos 
civjli- 
prieš 

milži- 
dienofc

Amerikos indijonq maya. Ypač 
maya giminės įialikę ženklus auggtos 
racijos, buvusios Amerikoj 
atėjimą ispanijonų, statytoms 
niėkoms trioboms gali gerėtiesi ir šios 
civilizuotų tautų arebitektoriai ir ne vieno 
gali pasimokyti. .

Pietinėj Amerikoj yra tokios jau tautiš
kos uaulygos kaip ir šiaurinėj: drauge su 
kulturišKoms tautoms, gyvenusioms ant va
karinio šono Kordilierų kalnų, turėjusių čia 
tvirtai suorganizuotas viešpatystes, gyvena 
ir nuožmios tautiškos gimines prigulinčios 
prie stovinčių^ant žemiausio kultūriško laip
snio. • Kaip siaurinėj Amerikoj teip ir pie
tinėj atradimas šito sausžemio pagimdė labai 
dideles permainas ir perkeitė žmonių gyve
nimą ir visą savistovę civilizaciją tos žemės 
dalies. Aima/ai, gyventojai Peru vijos, pa
siremdami ant inkų civilizacijos — išplatino 
savo valdžią ant visos vakarinės dalies pieti
nės Amerikos; čibčai Kolumbijoj, kurą tautų 
Ecuaodore atsižymėjo teipjau, nors ne atliko 
teip svarbios užduotės kaip aimarai. Tau
ta arovaku, gyvenusi Guyanoj, Veuezuelėj 
ir Bolivijoj, karaibai, persikėlę iš Chingo 
apskričio į šiaurius irapsisėdę jūrių Įiakran- 
tėse, pastojo smarkiausiais jūrių plėši
kais ir apgyveno Antilių salas; buvo tai 
tvirčiausiai susiorganizavusios tautos šiaur
rytinių kraštų pietinės Amerikos. Tautiš
kos giminės, apgyvenusios dideles Brazilijos

Brazilijos indijonš.

girias, dali naši į du skyrių: tautiškos giminės 
tupi ir tautos gez. Viena iš tvirčiausiai su
siorganizavusių indijoniškų pietinės Ameri
kos tautų — araukanai, iš pradžių gyveno 
ant visų dabartinės Chili re publikos pakran
čių, vėliaus juos baltveidžiai nustūmė į pie
tinę dalį republikos, kur jie ir dabar tveria 
beveik neprigulmingą viešpatystę, rėdosi pa
gal savo būdą ir tiesas — viešpatystė ta turi 
per 100000 gyventojų. Į pietus nuo arau- 
kanų gyvena patagonai ir dar toliaus į pie
tus, ant salų Ugninės žemės gyvena sto- 
vinezios ant labai žemo kultūriško laipsnio 
tautiškos giminės, dalinasi į kelias gimines. 
Tos yra tai svarbiausios tautos pietinės Ame
rikos.

, Mergaite tautos bak*iri, Braailijoj.
Su guodone,

Petras Stiakya, 
. CHICAGO.

trumpą laiką tokias permainas, kokių kitur, 
kaip siekia istorija, į teip trumpą laiką nie
kur ne atsitiko. Dabar Čiabuviai sustumti 
į nes veikiausius ir nevaisigiausius plotus, 
kur jie tik iš dalies, ir tai ant ^neilgo laiko 
naudojasi iš liuosybės ir gali gyventi pagal 
savo būdą, papročius ir amžių išdirbtas tie
sas, bet ir Čia ne užlaikė savo papročų ir gy
venimo grynais:ir ant terp atsitolinusių į ne- 

i vaisingus, mažai prieinamus kraštus europie
čiai išplatino savo įtekmę, perkeitė būdą gy
venimo čiabuvių. Skaitlingos kitąkart me
džiotojų tautiškos giminės, gyvenusios ant 
didelių plotų Suvienytų Valstijų, vienos su 
visu išnyko, kitas gi baigia naikinti civili
zuoti baltveidžiai; gyvena dar likučiai jų ant 
jiems pavestų rezervacijų, bet ne pereina me
tų kad Suvienytų Valstijų randas ne ati
duotų baltveidžiams kelių tokių rezervacijų; 
atėjus baltveidžiams, indijoniškoms gimi
nėms reikia kraustytieji šalyn. ..Šiądien ant 
viso Suvienytų Valstijų ploto, kur šimtas 
metų atgal gyveno daug prigulinčių prie vi- - 
šokių kilmių indijoniškų tautiškų giminių, 
liko jau vos čvertis milijono galvų. Ar par- 
baigoj 20 šimtmečio liks čia nors vienas in- 
dijonas, sunku įspėti. Jeigu teip eis naiki
nimas senovėj Ameriką valdžiusių gaivalų, 
kaip eina dabar, tai žinoma, Suvienytose 
Valstijose neliks nė ant parodymo nė vieno 
raudonveidžio. Vidurinėj Amerikoj jie už
laikė saVo kilmę, savo kraują,nors jis Ir susi
maišė su krauju iš paniškų ateivių; reikia to- . 
dėl manyti, kad amerikonų niekinami išpa- 
nijonai bent su čiabuviais nesielgia teip ne- 
mielaširdingai kaip jų niekintojai baltveidžiai 
Suvienytų valstijų; t . ir ispaniškoj Ameri
koj tik neprieinamuose kalnuose jie užlaikė 
savo būdą, savo papročius ir likučius seniai 
gana augštai stovėjusios kultūros,bet atėjūnų 
išnaikintos ir nupuldytos.

Ir pietinė Amerika išrodot visai kitaip, 
negu išrodė atkakus čia išpan^kiems užka, 
riautojams. Pajūriuose, kur vietiniai gy
ventojai buvo susiorganizavę į gana tvirtas 
viešpatystes ir sutvėrė gana augštą savistovę 
civilizaciją, atėjūnai pasėjo savo civilizacjją, 
išnaikinę vietinę; ponais ir civilizacijos ne
šiotojais šiądien yra visai kitokios tautos, 
negu buvo atkakus į tuos kraštus europie
čiams, iš senovės tų kraštų valdorių likosi 
tik susimaišėliai su atėjimais. Kiekvienai 
tautai brangi yra jos vaikų išdirbta civiliza
cija, locni papročiai; nieks to ne išsižada be 
kovos. Kaip kiekvienas žmogus gina savo 
namus nuodižpųolikų, norinčių jo darbo vai- .* 
sius .paveržti, teipjaū tautos gina savo 
čielų gentkarčių išdirbtą civilizaciją, savo 
papročius,būdą, tiesas. Gynėdavo civilizaci
ją nuo besistengiančių ją išnaikinti atėjūnų 
ir Amerikos civilizuotos tautos; kova traukė
si ilgai, ji buvo kruvina. Apginėjai ciVili- 
zacijos paliovė ją gynę tik tąsyk, kada kru
vinoj kovoj likosi pergalėti be vilties atsi
griebi m o, kada pamatė, kad savo brangiau
sio turto, savo čielų gentkarčių eilių išdirb
tos civilizacijos ne gali nuo atėjūnų turinčių 
geresnius ginklus apginti. Vietine civiliza
cija likosi išnaikinta, bet ją sutverę atsisakė H 
priimti jiems primetamą\naują. Čiabuviai
civilizuotose senovės Amerikos viešpatystėse 
šiądien stovi ant žemesnio kultūriško laips
nio negu buvo prieš atradimą Amerikos. 
Kaip rdho liekanos užsilikusių, indijoniškų 
tautų darbų nuveiktų ant visuomenės labo, 
šiądien jų vietoj valdanti tuos pačius kraš
tus atėjūnai,, ypač žemdarbystėj, ne stovi 
augščiau, negu buvo prieš atradimą Ameri
kos. Ir įtaisos nuvedimui vandens ant ap
dirbamų laukų ir vieši keliai antai senovės 
inkų Peru vijoj buvo daug geriau parengti 
negu dabar. Ir daug kitokių viešo labo įtai
sų prie inkų arba montezumų viešpatavimo 
buvo geriau parengtų negu dabar.

Žmonės, kurie, neužkęsdami svetimo, 
naikino vietinių tautų išdirbtą kultūrą, nė 
tiek proto ne turėjo, kad suprasti jos vertę 
jeigu jau ne kam kitam, tai nors mokslui; 
jie nesirūpino nė apie priderantį aprašymų 
tos jų neišminties išnaikintos civilizacijos. 
Tiems be artymo meilės išpaniškiems užka
riautojams rūpėjo vien materijališkas išnau
dojimas jų užkariautų kraštų. Ne paisant 
ant to, visgi vienog likosi surinkta ir ne no
rams daug žinių apie kultūrą Amerikos tau
tų, apie pačiai, tas tautas ir jų istoriją. 
Nors išmintingesni ir apšviestesni užkariau
tojai be abejonės butų surinkę daugiau rei
kalingų žinių, bet reikia pasiganėdinti nors 
tuom,kas surinkta. Ant galo, apart aprašy
mų, nuo tų tautų likosi daug senoviškų lie
kanų, kurių tirinėjimo ir dabar dar neužbai
gė mokslinčiai. Žinių aprašytų ir liekanų už
silikusių iki šiai dienai užtenka ant persta
tymo gyvenimo ir išsivystymo Amerikos tau
tų.

Amerika tveria teip vadinamą naują svie
tą, kadangi ji likosi atrasta pradžioj teip va
dinamos naujos istoriškos gadynės:apie Ame 
rikos buvimą nė senovės, nė vidurinių amžių ' 
gadynėj nieks.nežinojo; teip vadinamą seną 
svietą tveria; Europa, Azija ir Afrika. Su
lyginus su teip vadinamu senu svietu, Ame
rika užima dusyk mažesnį plotą, bet visgi ji 
užima daugiau ruimo negu Europa ir Afrika 
drauge. Suprantama, kad ant teip didelio 
ploto civilizacija ne galėjo vystytiesi vieno
dai, kadangi tautos gyvenančios ant teip \ 
didelio ploto ne vienokiose buvo sanlygose 
ir eusiuešimai abiejų Amerikų, taigi pieti- J 
nės ir šiaurinės ne buvo teip lengvi kaip M 
antai Europoj. Ant kultūriško pasikėlimo g 
Amerikos tautų truko pastumiančių tokį ki- I 
limą sanlygų, kaip tai buvo tūluose kraštuo- I 
se'senojo svieto. Gamtos dovanos, turinčios I 
didžiausią ant žmogaus įtekmę ne buvo teip g 
didelės, kaip sename sviete.’ Nė tinkančių I 
auginimui augmenų ne augo Amerikoj daug K 
atmainų, augo tokių augmenų daug mažiau I 
uegu sename sviete. Prie tikrų Amerikai I 
prigulinčių augmenų priguli: komai, bul- E 
vės, medvilnės, agava, vanile, pipirai, ka- M 
kao, tabakas ir koka. Kad to augštai kul^B 
turiškai pasikeitusioms tautoms ne užtenkę^B 
geriausiai matome dabar: juk Amtitikoj.žm^^ 
nes augina daugiau iš svetur atga'bentų a«||| 
menų negu vietinių. Dar labiau Amej^^M

prieš-Tokios tautos gyveno Amerikoj 
atėjimą čia europiečių, kurie pagimdė į (Tolians bus.)
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Pigiai ant pardavimo isz priežasties 
ligos, pieno Depot su {arkliu ir ve
žimu. — 
pieno, 
cijoj.

Pigiai ant pardavimo geras saliu- 
nas vietoje lietuviu apgiventoje. Bra
voras prie jo neturi jokios tiesos, viskas 
yra savininko savastis Atsiszaukite 
pas: Stan. Mackoviak,

3225 Fox St., Chicago, Dl.

Ant pardavimo Buczerne, labai geroj 
vietoj. Priežaatia pardavimo yra liga da
bartinio joe valdytojo. Atsiszaukite pas 
Jos Breveckis, 642 So. Canal st (10—1)

Kasdion tszparduoda po 5 kenas 
Daaižinokite “Lietuvos” redak- 

(31-1)

AUKOS.
M. Wakrina,8henandoah, Pa. 

paaukavo:
- Beaimokinancziai Jaunuomenial..........50
A- Gavienui................................................. 50
A. J. Visztaliui... . ................................... 50

Petrus Dn n tinas, Luzerne, Pa. 
Kankintiniams................................

A ii kori Sakalavicziui.
Kaip jau žinote isz “Lietuvoa” No 51, 

1901, kad lietuvys, Kazimieras Sakala- 
viczius, už nuszovima savo užpuoliko 
pateko į kalėjimą ir jo prova kaistuos 
apie 81000.00, kuri turi prasidėti 27 die
na szio menesio kriminaliszkame sude, 
taigi Chicago* lietuviai, žinodami minė
ta Sakalavicziu esanti nebaltu renka 
jam aukas, idant apmokėti advokatu 
kaaztus ir iszliuosuoti ji- isz kalėjimo. 
Suiyg sziol- auku surinkta szitiek: 
Dr-te Liuosybes paaukavo........
Dt^te Apveizkoe Dievo ” ....... 
Dr-te Lietuvos Sunu 
Dr-te Sz. Antano.......... ”...............
Dr-te 8. Daukanto....”..............
Parapija Apveizdoe Dievo suko-

lektavo bažnytzioje.........................10.00
J. Juknis sukolektavo........ . ............26.00
Viso aulygaziol surinkta........ .. .817^.88

Dar trūksta iki 81000.00—8822.12. To
dėl kviecziame visus geros valios lietu
vius prisidėti kas kiek įsigalėdami su 
aukoms,idant iszgelbeti nekalta vaikina, 
nes neturint užtektinai pinigu ant paė
mimo gero advokato nekaltas vyras gali 
tapti nusudytu ant pakoriipo. Aukas 
aiuskite ant ranku “Liuosybea Dr-tes“ 
kasieriaus: M. Z. Palionio, 703 W 18-th 
84., Chicago. Tiems visiems lietuviams 
kurie jau paaukavo virsz'minėtas aukas 
aadedame varde Sakalavicziaus szirdin- 
ga aeziu. » Komitetas,

1100.00
..11.08
..10.00

14.45

Kas toks isz Poquonock.Conn. prftiun- 
te “Lietuvos” redakcijai 81.50 ir nepa
davė savo vardo ne adreso? Teikeis pa
duoti savo adrese, kad žinotumėm kam 
vipraszytas knygas siusti., 

« Isaloistuve.

Tūlas valkata ktvaževes į Scranton.Pa., 
priesz patNbujus metui, ir pabuvęs ke
letą dieni! , Ir vyrabas’iszejus į darba 
iazkrauste bakra. Paėmė auksini laik
rodėli verta 886.00 su lenciūgu, žiedą 
verta 96.00 ir pinigu 810.00. Žiedas su 
didele ake ir yra įspaustos Ii taros F. K. 
Sakėsi buvęs St. Louis ir Spring Wslley, 
UI. už policmona. Augumo yra viduti
nio, ūsai irpl*ukai rudi, apsirėdęs grą
žei, zzneka gerai anglisžkai, lenkiszkai 
ir tietuviszkai. Jeigu kur tokie atsilan
kytu, meldžiu sulaikyti ir duoti žine, o 
gausite nagradoe 815.00.

Frank Križanauskis, 
1744 Meylert Aye Scranton, Pa.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y.

Jonas Naujokas, 323 55-1 h SL 

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

BROOKLYN. N. Y. 
fitanislovras Rinkeiriczius, 73 Grand n. 
Juozas Matutis, 112 Grand st. v 
K. Balcziunaa. 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Mac zis, 447 W. Linest.

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas, 251 & Beech st. 

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

SCRANTON. PA.
Mlkolas Kamanauckas, 

1740 Nay Ang Avė.

DETROIT, M1CH.
M. Mockus,

BALTIMORE. M D.
L. Gavlia, 2018 N. Washington ak

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Unotaa, 1124 8. Front 8L

“Uetuviri” Keliaujanti agentai. 
Winca.* K udarauckas, 
Jurgis Kazakevviczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapu Matutis,
K. Labanauskas,

Kur azie vyrai atsilankys, lietuviai 
grali pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užaimokiti; pi- 
■įg*i bus teisingai mums priduoti. Pas 
Juče teipgi galima gauti viso kės knįgas 
už tą paezią prekj kaip ir redakcijose.

“Lietuvos" Iszlbistuvs.

“Vienybe Lietuvniku" 
iszeina kas sereda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu- 
gausės žines isz Lietuvos ir 

••visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, * Pa.

Knygos savroe aimanos.
ne* nunlato* kiuri, bet Ju gerai nesupranta; 
su T ebronltolA Naudingiau** knygele knt- 
■ vteto dasikinojimul tez ko darosi kai

3Ocdabesml ir ant ko jte laikosi.
rttnutika. Koiga iazaimokinimol rokandn.
Preke...........................    S3c

KGIENA. Daktarterka knyga arba mokiiM

Szita knygute pri-aio rastis kleEwie- 
i namuose, n-s kas Jg su aiyda perskai- 
įtoikysapsisaugoti nuo tuKstonczlu wl- 
iUga, pataikys užtaikyti eile lytoje asiro 

pailginti «awo smii ir mok** ut»u- 
^k.kai* ir tarnais *awo srsikeliu*. 
K................................................... 350

4pte tarto iszdlrbtma. Psrasze Bebram; vertei 
8. M Veikalas gvildenantis pollti.zkata eko-I 
nomijg. Kokiai* keliais iasldlrba tartai, Į 
kaip Jie aaaikraana ir kaip atsiliepi* ant 
draugijos gyvenimu................................ 33c

Ar vyskupas Valanczius (Vslanczanskas) nebu
vo vilingu lletuvjtstesi Psrasuyta kn. Demb- 
sKlo. Iszleisto kasztais Susivienyjimo Liet. 
Lalsv. Am. ST puslapiai.........................15c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktu*. 
Pagal prof. Nusbaumą Sutaisė Szernas. Chi
cago, Iii, 1901. Puslapiu M7.Mokslas kokiu bodu

jte vystosi pradajns nuo muku vabalėliu K, 
daejo 11d paukaacslu^vteriu Ir paties kmogaus 
bu paveikite!*.....................................  4Oc.

atoogralija arba temas apraazymu Pagal Gel- 
kie, Nalkovakl ir kitu*. iutol*a Siera**. Yra '_*! nandlniziankla iav visu «■«]ar<*■«>»! I**<>G<_ I

D^R»siai6 Medicai DisDūnsaru oan lus iszoudun!
' Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
tai nsadlnriaaita isz visu sulyasziol tesėju
sia lietuvlszk* knygų. Alszktal Ir supraa- No. Q. Matas Akto Altorių, prastols^ro- 

----------------- <--------- u->- tai, apdarui*, auksintai* kresnai*, *p- 
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletetemte. su kabute.75c.

didus** Ir platu m*, jos kainus, ju vardus, 
augsztl, vulkanas metaneziu* iszsavas ugnį: 
Isz kokia žema sluoguota susideda, kur ir 
klek joja yra anglių, nieži**, aukso, drns 
kos Ir kitu gerybių; kiek mariu, atari, opiu. 
Jo vardai, plotis, gylis; koki kortuota vaa- 
i*ny«: suras, praškl, saldua, ar kartus, ko-
kljuoe* gyvūnai gyveua Ir tt Žeme apra-I 
szyta dalimis, teunitytos vteda vieszpetys- 
toa, karalystes, ksnlgalkaztyste*, rMpub>*- 
ku* ir tt. Klek kurioje temeje yr* gyvento
ju : koki ju tikėjimai, kalbo*. paproozlal, už- 
stemimaL pramenu*. Uždirbi*! te tiesos; ho
dobiu; įur koki onu: bumczuu sr kktsk- 
c-tai. italus ar giedros; kur koks ilgis dieno* 
Ir nakties; knr visada jrra lygi diena ir nak- 
l’s kur saule per keleto dienu nenusileidžia 
arto neužteka te tt. Knyga dtdete fiz« uolia, 
to) puslapiu, ant gero* *t*ndžlo* pepiero* 
spaudimo, su 71 pavelkslsllate: ma|^ gyvu

Ta pati, apdaryto audimo kietoose apda-

Istorija Suvienytu W»l*tlVu Bztaurtnes Amen- 
ko* Apraszo kaip Koliumbas stendo Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausii1 isz Earopos pradėjo va
žinėti In Amerika, Kokios kare* buvo, už ka 
kuravo ir kokiuos? nituose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talp nasi Konstitucija 
Suvienytu VVaistijO. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmoeui 
„.-.------------ .-------- snaneztam. idant

ss tari, kas Jam 
>. Turi p^»lapiu 

_____ _ i.". 35
Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapija ir kn.

Krauezluno prova sn laikrasaczlu "Lietuva” 
buvusi batandAio meoesyJe.lMOm. M6 puslapiu 
didele formato, aiszkaas drėko. Fotografijos

yra vale d 
MA Preke

“ Lieto vos“ įsileistojo, redaktoriau* Ir paveik
slai Chicagoe S.Jurgio Uetavisakoo beiayczlos 
Požėros apdarais...................................OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais.........................................................DUSO

Saerna*. Chicago I1L 1801 m. Puslapiu 7S.
8u paveikslelei*.............................................. SOc.

bembskis......................................................... lOc
Kaip jrertauslai laidoti aamlretl! Piaeziay* Pro 

L. Wehlaia. įsaaagllsako tazgaid* kun. V. 
Demtokis.................................................. 1SC

Kaip gyvena Aogmeoysr Yra tai moksllsa- 
ka* aprauzyma* apta yvalrtus m*i» teme* au
gata* J u MMtajima, atmaina*, gyvi Ir plėtojimosi 
aao pat menkiausia pavidalą Iki didžiausiu 
Ir tobuliausiu. Su 30 pazeikzteliu., 13* puala- 
Pl*l..................................................................35c.

Krauta Rkerdysa.Aprauso ana tolau atsiūkime 
kada IMK m. maskoliai aipaole ant batay- 
czioe miestelyje K regia, musze, azaude ir pjo-. 
w« nekaltas žmonis, tezgrioire altorius ir už- 
pecz* ujo baAnyoala. A Užklaustai apraszo 
ta visa atsitikima..............  15c

L, teta Visikas Lementortus su uo»*rial« kate- 
klsarai* ir mtetrantura.................... 15c

Mokslas epu Žame ir kitas svietus. Ja bu zy ir 
pabaiga. ApvaHc kas yra teme. iss kO ji SU- airT&ri. ant WnlaiL^aV t. a__
yra saule, žvaigsdss.msnnlte; kaip toli yra 

■ta kitos žvaigždes; kas yr* nUan Los, kome
tos ir kitos retai matomo* Sva.^Zdc*. 8n JO 
astronomlssku (broleliu, turinti Stt pasta 
plas. Yra tol vienatine knyga, iss kurios 
Hkr») žmogus gali apstszviestl......... .T3o

jrstisoto apdaruose........... $t.OO
kllBdaagis Lietuvos Karalius Iitortaika* pa

veikslas penkiuose aktuos*. Lenkiszkai pa
rašte Julius Slovacki, lietuviMkai verte 
Vmęa* Kapsas (Dras Kudirka*. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. M5o

teisto "Tėvynė* Mylėtoju Ž)raugy*te*".—Yra 
tai aprasryssas Lietuvos sa Lenkija •usivie- 
njrjtmo ir jo pasekmes Caia sinkiai yra ap- 
raszyto tenka politika kaip jte pasielgė su 
uletuvoa k u algai kasosi sis: Keisiacziu. Vy- 
aata ir kitai*. įsa szio* knjrgete* •kaityto

je* alszkiai supras, ar tenku prtetolysto yra 
mums naudinga sr bledlnga............ 15c

Irfteturia prataria! M akojoje Azijoj* ano senove* 
iki Jie pateko pj vaidila persu. Paruli* Lie
tuvos M vtetojėa. Kn.-ga turi zta puslapius 
Ir S dideles maus* parodauosla* vietas, kur

Aus gimung.............................  SOc
JN’aajausis Ltetuvtazka* SapnlayksA surinktas i 

ir suredlt. tez daugel sveumtautiszka sap*l- 
*akn m snvaHvfaa rsta<r%] tikra Puruteakal

■u S10 sinkiu atoo-
nyku ir surėdytas ps 
Eglptiszka sapnį nyks.----------------------------
seiia,— su apraszymu planeta Ir paslapczlu 
kokias senove* žmones vartojo inspejlmui 
ateitos.—Oteiausoi tezgnldo visokius 
sapnas...........................................    ..5Oc
Jkpdarrtas........................     O5c

OUtypa. apyiaka^** laiko torpaavtnkoa karaa
Inaijonu Amerikaa.......... ............k>-... Stic

E*uikl istorija ap* Kantria Alana.kurl per tt ma
ru* waik*zczio<lama po šariato, daugyba 
Ledo ir vargu kantrai l*ak*ntojo...SOc

£>amok*lal ItaalntlM Ir Taisyto* UzguldineU 
Galvočiui vi»u amkla. (’zto yra patlipt 1» 
grakiu Juokingu ir tesmlntlngu pasakaiozla 
Ka* nori tureli gražiu Juokingu ir pamoki 
nancalu įkaitimu tegul aaiipuzka siigknia-

Cpaiakotl Ir ant klek vieno utklaunmo mo-
• duotl Iszmlntlngg atsakymg.........-5Oc

Benu Gadynla l»nyka Gvgl Bu tvėrimai. Pagal 
Hutchinsona; *utai*e Szerna*. Ji spręsto 
»eni*u*iu gadynla Įvairiu* (atvariau* gyva-

Smones kasdami etilus sielinius, kanalus ar

los, nesugadintos, kanos, uiklotus eite ke
lio likos sieksniu storio te mes. Tie atrasti 
temeje kūnai yra sziandien įsistatyti Irai

milijom! meto reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* tano ataugo jos eile keliolikos sieks- 
nla storio. Moksliuoziai Iss to semta bran- 
B' iub moksle saslpažlalmo. kaip Ir kokia 

a gyvi (atvėrimai keitėsi isz žemesnio a_ ____ ___ t-l— __—„.1 <•

Jūs nieko nerizikuojat URAH VYRAI!!! VARICOCELE'^S-
jeigu esat iszegzaminuoti Tu gali, ir busi iszgydytas! Nusilpninami rezultatai szitos ugo* 

I Per specijalislus “State Medical Dis- SpeCIjfllistai ‘'State MedlCal DlS ^ohh. idant insigilinti iu
pensary, aut pietvakarinio kampo Sta- penSary" yra thi Žmones, tirlnejimus. 1 ra gana šaky tie, jog ap- 
te ir V an Buren ui | r kūne iizgydo nerviška misilpnejim* ( ,unk,na prt’^ kanki-

| Ju electro-chemiszkaa gydymas yra Ur ,1BU8 dalykus prie to prisided&nczius I r* ", '" * 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko jaBname, vidutiniame ir sename amžyje I siszko nusilpnėjimo.“* ‘',1?^.. to"“ i-*”" >-»r— i „no Jd.iL
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieki 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 

j jusu liga yra iszgydotna, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kautuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
No. 3. Baka* Aukao A Įtarias, moroko 

•kuro* minkaatal* apdarais, apvalei* 
kampai*, sukalnil krautai, paraszals 
te ketelka................. ...................... 81.45

gumo persiiagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilkiu ir neatsekancaiai 
gydytu ligų, kurios yra priežaeczia; nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fizinko ir proliszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panašinu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog viai žino 

y tais j>erpa-l Ju 
Jie užtikrina H|gi

na nervu systema ir peši baigia ant vi- 
Jeigu esate auka 

laito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofise. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tad* 
nenusistebesit jog Jie iszgyde virsz 850 H- Į 
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai ajsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi-. 
rinkes padidintose gyslose išraiški rato I 
ir jos atgauna savo normaltnka tvirtu-j 
m# ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp-J 

idant padaryti vieta i

KRAUJO UZNUODYJIMAS,
Szita liga yra.vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stems yra užnuodinte. tada liga patį iszsireiszkia per; Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant Sumos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atairadima gūželi u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigi* ant sugadinimo kaulu. Jeigu turfszito- 
kius, arba t*m panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojau* ir 

Jeigu jie po egz.< minavimui atras jog j u* u baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mareury) arba kitu nuodingu daik- 

i tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi iaz- 
gydytu.

ko* (luodnlo* *kur*l*« apdarėte apwa 
teis kampai*, auksinta kwi*tk*,krytia* ir 
krautai........................................... 81.50

lloldoe apdarai, kvtetkoe ant vtaao »ao- 
noiszklotos sidabru Ir periu, su dw|em 
kaulinėmis k abutam Is, auksinti krata 
tai................................................................$a<

-H«»liil TN 
vienoki.

KLAUSYkITf—I 
Ar reikia Tamietat isslkrodelio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi: ne* gausi pigiau, kaip' kituž? 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maazineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magi saku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavinesiavonemis, abrožu 
irabrozsllu. Kas ka norit iss* augss- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit 
2c. marke, o gausite kataliogaCeu 
ežiu apraazymu anie viską. Adieaas.

Joeeoh MatuHs-
112 Grandai. -»rooklyn. N. Y.

pla-

Stabdo Koeult ir užMlunaidj ma. 
•‘Luxatlve Bromo Qalnlna" toblyteles Itegydo u* 
slszaldjrasa sa 1 dtena Jei na iszgy*! nemokąs! 
pinigu. "°-

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Law.

Chunber g! Commerce Bldg. Rrom 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington sto. 

CHICAGO, ILU.
t Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuwys adwokalaa, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 

I kriminaliszkM wisu6se soduose.
gimimo IT Kituose svarbiuose atsiuzi -___
įsuose...............................................................5O< Keri. 108 W18tb Cor.UnionSt.

Robinsonas Kražius. Borallszka ir Slngedl į ' Telenhone Gana) 788. 
apysaka pasivesta Jaanumenai..... 85c 1

Tikyba ar mokslasi Tyrlnejlre*l tikejimisiki I 1
zsoksilszkl ir draugijiszkat p««itl**kl. Antra VUCTIMHf
laMasnprtsdu.nl poslapiu .....................5Oc DR- A- V- t itEr.UV-II,

rimo kutus randa, gali be apsirisimo sprens- 
tl. kaip seniai Ir Smogus ant musu temes sv 
slrsdo. Knyga turi S70 puslapiu *tamiMus

tvėrimo. Preke......... .. ....................... 8100
Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir

74 paveigtieuai*: mapu. įmonių, gyvu ru ir 
medklu. Tinkamltuse geografija in pradine

• mokslalng........... . ...................  U5c
Raukvedt* aromatu raižymai. Yra Into!

naudinga knygele, kari mokina kaip reik 
raszytte grumstas lnp*ky»tamu», prtete- 
llu*, giminia*, mylimalsla* ir myilmno- 
*.u* prie** ep*l vedima, In pono*, kuni
gu*, vyskupu* ir kito* a ugi z tai «tov»u- 
czla* ypeto*.Pa*veiklntin*i(pavtnozewo- 
nes) ant Nauju M*to, dienoje warduwtu, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki

Rusteikai parasto Rutokln's. Verte QragZ*. 
Iišleido T. M. Dr-to. Szi knypete. laba: su
pranta nao j Kalboj, apraszo visos vaudens

- - ■ - * —--- iu valiem*!' kraus Ha narsi V S*

sius, debesiai, pįdangese atvėsę, keieziesi 
ta vandens lasuelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant teroes. iss kurios buvo pakilf. 
Czla nukritę didelius darbus veikia: snie
gas k'-rtals uAdengia Otelu* kaimas ir laido
ta *avo pusnyse mosis ir gyvulius, paskui 

‘tirodams nuo saules lieiezissi in vandeni ir

DR a. « FREEDOM.
(LIETUVI8ZriA« DAKTARAS.) 

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu pas jt iszsigyde. 
Osviaaa: 4U •• Sharp St.. MD
At-TIZK*: ant kampo Ezeter ir Fayatte Si*.

Žmogus Nepliuszkl* Verte tez szvedlszko Ne
rta Graži apysakėlė: kaip turtingo preketo 
suuos sps.vrde su varginga mergins iriai-

giszkos dorybes. AOc

MALDAKNYGES.
^pAltdrius.katalikiszko maldakny-

daugybOkTtu: nnsiiu maldos su sbroieTisI*.
m.- *v ■ ■ - -zki ir h>'.inis/»:

molrtt. Yra S litanijos, psalme* šz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, ratenczlai. 
stacijos, karanka. keliolika *r.ventu giesmių 
ir it Yr* tai naujausia ir gražiaoeta knygele 
tez teisu lietutetszgu muidakDTglu, daili, bei
ta, slidi poptera; stambus, atrakus d rūkas 
M tėra *Mx*H coliai. Szita knygeliu apdarai

tai* apdarai*, auksintai* kriuztals.be ap 
kalimo.............................................T7!....5o<i,

Incgydys užsi*sal<lyma su 1 diena. 
Imk “LnzaUva Bromo čulnina” tablitete*. Ap- 
Uekoriu* teitraAlo* pinigu* Jul n* tezgysl. E. w. 
Srove’* oaraaza* yra ant koSno boselio. »o

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZIN8K10-

315 S. Morgan St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus Į vizas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduole* 
•merikoniszkoeir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
ajdtraui ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. S. 
Drazdowicz, Dr. 8weeney.

Dr. M. Kassakovski, 3315 8. Morgan st. 
Telephone Ysrds: 709.

Atainaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke už du centu.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. HaUted 8t*

$2.00

iržmot>e*iaz priemieacziu ir apianki- ' 
niu miestu pribūva ant kožno trukioj .
(treino) idant butu iszgydylai* j«r pa- Ju tniah* ir manavimu*. Liga, jeigu per I 
anejuiiu* speoijalistus. Jie užtikrina užvilkta, priartina beprotyste ir Į 
izgydyma kiekviename dalyke. i uayrl- Jotgu buvai kada nora gydytas , dūmo pranyk' 

| jier kita daktaro ir ne likai iszgydytu. »veik«ta|. tvirtumui, puikybei ir vjj-

Egzaminavimai yra daromi pa-1 ,‘ral melXs

gal naujausias metodas, idanths.u1‘eM‘'” -
*h***II I!** dideliai «kyria«i nuo metodu i
SUraSII liga. 13ft-«ieiu atgal. Szltie specijalistai gailį

8zitie daktarai klaidos jokio* ne gali **Mjdyti jus *u electro-chemiszku gy-į 
padaryti, ne* jie viaka daro «u pageiba | ' lska i
tikrumo instrumentu, kaip taikli i - Į u,,*,9*° didžiausioj paslapty). Balti* ape- 
c roico pa . H * r m o cy t o m e - «‘t»H»Ui turi szimua gero, valio* pade- 
tero, Sphigmographo, E , I kavooiu nuo žmonių kūne 1; kosi tazgy- 
lektrlszku balsu Keosta- >l„ , „ , -. .
to ir Stetheoropo Pho | TUSIOS llQOS Ir Stflktura.
nondoicrope tirinejimo, Į Dideli* skaitliu* žmonių daug nuken- į
iszcziupinejimo, iszbroszkinimo ir isz-1 czla prie nucisziapinimo, nes szlapuma* ! 
klausymo idant ant syk atrasti liga, (asižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su. 
Mokslą* žymėtinai nužengė pirmyn siausmu. Kaip kada pacientas turi at-1 
diognoeose ligų. Speeljshstai gali at- sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko | 
rastie liga szlapume (mižaluose) per tiri-] jog nusiulapina kraujais. Tas yra labai:1 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo-----“—* * ................... i
panorama atsidengia priesz iszlavinta f_ ________________
aky specljalisto. Egzaminavimai yra j lej. Jeigu kenti nuo pusi; 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau- • te*iir»..ec *«i — 
tiesi jog esi ligotu, Ui ataissauk in 
“State Medical Dispenaarv", ant piet
vakarinio kampo Hute in X an Buren ui. 
ty Inejimas per 66 Van Buren ui. 

Patemyk adresa.

Asz likau iszgydytn.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900.

Mano Brangus Gydytojai!
kanezias metodas. Gydymai • _. _ 1-1__ u - Turėdamas paslaptinga liga daugiau

. dical Uispenodry” yra nauji ir I 6ISu8riSZK&S UZlIKrinilTiclS DUS kaipti menesius, asz perleidau daugybe 
'7 duotas kiekvienoj ligoj, priim- «y<>y<<»ju ir«tevaru»jauvi«>kiupatentno.

įlįstai rali I . . .*.•»’ r j tu gyduolių, neapturedatnas jokio* nau-
: do*. Nelikei* laime padavė mane po ju- 
į *u globa. Man yra linksma prirodytie 
Muštiem, kurie reikalauja paųrelbo*, su 
Į kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
I susipažinę. Viena* meneais raito nuste- 

‘ jmo, sugražino man svaikata.
ieva* palaimina jus, jusu gera- 

į dejystes darbuose.
Jums dėkinga*,

toj ant gydymo,
ty Prekes yra p iglau* i og.

dical Dispenaary” ant peržiūrėjimo pu* 
bliksi.

PaairaszytA ir prisiegdintas prieaz ma
nę, 8žia 18 diena Gegužio, 1901. 

r Conrad HorvardCzarra

pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pus- 
j leg arba

strikturoe, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru Štate Medieal Dispensary. N e - 
kentek n u o 1 a t a i. Speci jalutai į 
gali ir lazgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
ait ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

Tolymi ir Farmeriai,
v ’ 'deiveles dar

serganti raita liga, kuri specijalisUnu I 
Dispensaryj yra paprasta, turi raszyt I 
apraazydami savo liga ir jeigu jie atrv 
jognamiejie gali gydytis, tada priims| 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasstuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

J. C.

Šute of Illinois ) .
County of Cook j *"

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czional liudyju, kad medi kai iszkas supe
rintendentas “Stale Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabisskai atėjo pu* mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu
dysimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me

George Sterlin, Notary Public.

State Memeli
Dispensary

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van B u re n.
Offiao valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

iki 7 vai; po piet. Nedalioj nuo 10 iki 18 
ryto tiktai,

Gyduoles dj
TEME: Spncijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenanesiu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

. RODĄ DYKAI!!

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu daiktu galite iszgĮyinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu- 

lietu- 
visiką ka- 
talioga, ku
ri prisiun-, 
ežiamw ko- 
žnam dy
kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St., Cbic^o, III.
Buce, to Kelpech, Norrlko & Co.

Kelpsch & Co.

L1ETUWIU DAKTARAS

MFtRJA DOVvlATT.-j
Kauno gub. Džauliu pavrieto. $Kauno gub. SsioJiu pa svieto

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki Ūtos ryto.

Telefonai*: Canal 78.
Telefonu galima įsa kiekvrienoa $ 

aptiekoa.

4^£'Aleksandraviczia irSzvankus :
i...DRUKORIAI...

321S S. Morgan St. Chicago, 111.
Turi paikiai inrengtas drukoriszkas maszlnas ir pertai 

visokius drakoriukus darbus atlieka dailiai i c greitai, o 
£ viltingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programų!. Lnygaa rasiunmkams ir tt. 
r Maino, ir eiunezia pinigus in visas dalia svieto per banke, expresa. 
g arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas Visokiu intalpa ir maldaknyges.

DYKAI
lazduotiem- rauyte evsni 
gali lyginti prie H0 rzBTte

i: pagšl I»»vzlrda Ir geruma toki laikrodėli visados 
*. Visiems paikių lai k rod» liu mylėtojams mes duo-

DBttrrn Ste: 1 daliu au kuls uote Pienam LBto.vazLi sa Cemeo kabate, gi 60; 1 puikia suksluua 
ta aanuTB. 81 08; 1 pm pnlktn ADsnsaic deimantai* e dlntu. 8100: 1 puikia srtMU įsuodinta 
brangakmeniais. Vto; 1 pora paauksuotu kolioulkn su parmutario vir«zal* Vte: 1 pora rankovėm*

pnsiuosvi uiaui" -u -v t -- ---- -------------- —-
ua DiUku LakHTIM! Prn.1: dstW*»»« rtv » r***<«h'*'R*ro** **«’’ P**r vtavo kbazuu*

LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOVANOMS DYKAI.
tainrodell a» moteri-1** J-lgu moteriuke tad vyri*»*o Diek- t * lemi u mito me* paUuaelm- mo

ATLAS JtWCLRY OOMPANY 16 Metropolitan Bfoek. CHICAGO. U-l

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commercial tre. So. CkJca^o, III.

Ir viską uilal-
ko tvirtoje paslaptyje. VA tai lietavtal, katte I 
tiktai relkalaela daktarisskos pagelboe, tegul 
kreipiasi pas saro tanios daktaro, se kūrinote I 
savo prigimtoje kalboje gali suazneketi ir gauti

Lletaviai, nori n tie jie gauti pagalba per gru
ntas. isz kita miestu, tegul pilnai aprasno savo

30 mctMs isitncgintas!
W Dr. RICHTERO M
J visam »wistul žinomas 1

ANKER” (Inkarinis
PAIN ENPELLER.

yr* gertaasta gyduole oeo i

Rbcumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tt. 

ir wirokiu Rhaamatiszkn 
skaadcJLtna.

oš 85c. ir 50c. p*r wisus 
tptiekorius *rb* patį

t F. A?. Richter & Co., j 
L 215 Peari Street.

New York.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES
TEIP ŽEMU PREKIŲ OAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.

No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas RuntlnJ'lnk'.ital. Ansute užsuka- 
ma* i p n iict m t/sfii m a tvris/VM ar mra-

»3.7J "
Ne. 2. Uk Dvigubai patuke uotu
rod > kaip U" no oužs«m* ia*žr<»<G'i. Tikra 
pilnai akmeniuota*. nustatoma*. Puikiai gn

iiiatiaustai paroti*. »*Gv*ranci)* ant 20 metu. 
iuau,kiuat» s **umi preke $2.98.

Gvaranci|a ant 20 metu, 
vlruotos. K U. vikriausia* laiko mdrtolaa. Ki„ .
u garsina uau potasa ten. H.9* ir tašo, M ilsu preke $3.98
No. 3 I4k Dvigubai paauksuotas <ao.'*u!

liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai Gvarancija ant 20 metu, 
ko. Kitur pradu.ola po SS.SU, 87.SK teSO >1 tlSll preke $.5.25. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas S« g**^Į* j*,

IM m rtm jnemaittaii. Ziv/hikh/. rife 
Pulkus luktetal Nerasi puikesnio. Arnote užsukamas ir n m ta toms*, 
vrriteka* sr molertezkas. buntlng. Isirodo kaip Aki .luteni l<ukro<itU». 
Muzlnerijaiokia pat kaip No. 1 Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
tou. parduoda po fe.7K te.au, «kK Musu preke $5.75. 
Np. 5 14k Tikras auksu lietas. Puikiai gvartrubtu*. hunting. Autu* 

te užsukama* ir nustatomas vvnss- 
kas ar motoriazksa. liuks* tai stoto gryno aukso. Niekados aenusissen 
de nenublanks. laarodo kaip San dužius** laiirodtU*, su daugeliu akme
nų. grynai ameriklsska masilnerila. nustaUe Gvarancija ant 25 metu. 
^u*įi rte teKw ‘“‘‘“Musu preke $0.25.

Me* parduodam ta v oru s pilnai Juos gvarantuotlsn.i Kam laikrodėli* nepa’ 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZ1AME C. 0. D. SftjTSfESi.h^e^u

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Lukratai ger 
sale užsukai 

kas ar moterirakas, puikiai graviruoias. t luks
tese* vi»a amsi Tikrai Amenkiszka maszim rija su naujausiais pageri
nimais. Isirodo kaip 8M> .tuJatau laikrotUUt, nustatomas. Puikus iss 
puikiausiu. Nrrnsii geresniolaatorodytojo. Gvarancija ant 25 metu,
kiti perduoda po SIS. »o. 835 M uitu preke $9.99.
No. ? Tikras Nikelinis, Rerirszaus. Antute uuukamss ir nustato

mas. rvriszka* ar moteruizkM. limta* ir ge
rai parodo talka, niekados n»-nublanks. Tikra asnerikiazka manim-rija

I Nustatomas kaip reik. Tikrai paikus laikro- Gvarancija ant 5 metu. 
d’-1“ Musu preke ui vyrisika $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodolts, vyrtsskas ar moteriukes, tikrai 

voktszkojo sidabro laikrodėlis. Au- 
i šute niaukama* ir nustatomas, pilnai akmebiuotas ir su grynais ameri- 

kitekais nduriau. niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panassiss parduo

da po te». 86.7S ir 86.60. Musu preke $4.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis, rvriszka* ar moteriszka*. ausute uteukamas ir nuitKtnmtA trr® v irti rM jas a.r Iv cm* Muntino

Musu »,reke
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, Tft ryriražiM. Parodo raia^im. <Me- 

ir ramulio atmautai.
Lukaztoitez juodo oi Įduoto plieno, kūrime, gvarantuoįtme ant visados.
Yra tai vienas lai Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiai* mechanizmate. ---------- ’ “ *---- - • • ■----------------------KK( pp 

preke $7J5O,ito.Mo. eitju. tis-50

vsio nnnrouinTi. Paduok aavo ,*••* orfrasa. patenklink ******* Ir prese lautre«>eiio. u .ki jus norite ar r. ue-irreo. gaunu ir paouou
nnir unutniUŲH. k> Jfrprtto ojua. Kur Mrl Ei prese ofiso tai “To orderi ir pinigus pastumk regtetruotoj gromatoj arba iraplrk Mo-
nev Orderi. Tada mes laikrodėli ir peili pa*mnv.::.e per paeita uiregistruotam pundely). Jeigu jus pirks** ant syk Merais vienokio numerio laikro- 
£XDYKAI! VIENA LAIKRODĖLI • «"***»<» laikrodėliu* Krtnssk-trST?. 
KAI VIENA UlKROOEll «* * NM, w,l<l kilu. įtikrrfell, P*™ ppmMOl mMlMkllu. P« lrf.rfc.rfy.lw Aau, plu^u. Šile prckM 
ne Visados bus taip temos, todėl riu>ui orderi ssMMdien.

Atlas Jewelry Co„ 15 METROPOLITAN BLOCK, Chicago, llt.

Dr. Leonard Landės, ;
Lietuwi«zlca^ Dalctitras.

Garsingas gydytojas tryriszkų ir mo | 
teriszkų ligų. Mokinosi univrersitete! 
New Yorka; praktikatro ligonbucziuose: t 
Wiedniuja, Berlyne, karaltszkoje mo- į 
kykloje Londone, butro pardSUniu moks-1 
lo Lebanon, Ballevue, Port GradualsĮ 
Hospital College ir 1.4.

TjTsZtikrinss I*Zgyt1yTna
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucziųl kepenų, skaudi!imą vridurių, 
galwoa,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą moleriszkas ligas ir n»-
vaisingumą Gydymui nerwiszkų ligų ! Etea’isJffr 

reikia naudot elektrikinias prietaisas.

lazgydysiu į kelea dienas, teipogi li
gas pilvro, uždegi m g žarnų, iszdžiuiri- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydyma užtikrinu kiekviename atitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

l)r. Leonąrd Landės,
134 E.24th St.,Cor.I*exington Ar,
• Offiao valandos J ““ ? P0?**’naiauuue.'Į noo$po pietikiSvrskaro 
NvdsliomiaiDuo 8 Iki 10^ wal ryto;n001 iki * vai.

Sudrutinimaa plauku.
Tiarai vrienatinž gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi dysi 
(trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, —

UiprasiydaBoi gydyklas prisiuskite 81 00 
tWJeigu sergi, tai paramtyk kiek turi 

metų, kiek stveri ir apraszyk šatro ligą, o 
ass prisiusiu gydyklas kuriomis iszsjgy-

ir praazalina visokis neezista sistema.
Geriausia dantų gyduole: Musu gy- į 

duole oustabdo Dantų skaukejitna į kė
lėt minutaa. Mea sawo Gyduoles gwa- 
rantawo|am. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutet 81.00. Siuncziam Paeitu ir į 
■vretymas tzalit. Budas kaip jas vrartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
NorMam i pasiklaust rodos per laiszkus, 

Į adresuokite: The J.M.BRUNDZA CO.

8u W. Box 106., Brodklyn, N. Y. ‘

I ^LietuviNzka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

tėms kartinu, szarpu, ku
ka rdu ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

JF. TINDROĮSZEVICZ,
115 W. lUvision st. Chicago, 111.

NansedD Broliai ir Staiga.-
917 33-rd st., CHICAGO.

Prienai lietuviszka bažnyczia. -

Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 
krautu via, kuriame galite gauti visokiu 
vyriasku drabužiu, esebatu ir esevery- 
ku. Prekes pigesnes kaip kitur. (22—3)

Tik per 30 dienu!
Kaa prisius 25 o. paežio markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu po peri u grotosioms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakau!- 
mais ir pavinezevonem. Už 81.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuoki!, teip:

W. Kudarauckas,
Box 234 Lawreuce, Mass

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cPIGIAUSIAS PARDAVIITYCZIOS RAMAS
| SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.
Į Musu fabriko niekia yra apteikti
I žiuone- reikalingais daigiais
I už kuopigiauhia preke. 
I nupirk nieko, pakol ne peraitikrin*
1 ai apie muse Pr*>«i neaa to< r<>-

---------------------------------------lialo i s z m e * grius 
Apart muzikaliszku instrumentu Ir tt. me* parduodame yvairtausea žateies 

vaikams, ei.k trinia* naajumyno*. ir 1 000 naudingiausia naminiu dalgte už

P orišku dovanu verte* 10c; perkant u* 810 00, dovanu gaurite vvrte* 81 00, 
lt Apart to, jei anai pitkzite, miklume K) procente. Pareikalaukite antai 
kata liogo.

IKK Dnru Sziuto Douniv vkktbs uta »*i. kadangi prie jo nereikia jokio 
i •* ■- *C**ilRl tooksio.— ji* pat* grajita. Visi pirkėjai džiaugtasi toki luglje. Gnajva ev- 

viruruni 100 yeeiriu graja. kaip tai parode pridrias prie kiekvieno instrumeD- 
to taiszka* Szy instrumentą gali na odeli bažnTrilose. tnokykloee. giedojimo 
lr ► v'“ dr*ug>st»e dr [U ecejim g..«niu t r ;.r». i . tatr »nt*ori •..**.

1 -i linksminimo sn szia muzika, preke jos gali in viena naktį sogryžti G ra Ji Ja
—^.—30*. marszas, ealens, polkas, kadriliu* arija* '*’ opera kaip Ir naujausias daina*, 
-lotas i*z ju galite atkartoti klek tik norite. Tik 8«i.oo dailioj skrrautej ae muzika. Antpo- 
reikutevimo ta instrumente paituaoziame koAnsm poaptaikymui #1 oo: likusioji suma turi bot 
Užmokate po aptalkymui muztaoe. -AtfeziUzi tuamo ant to dideliu* pinigu* • Prlaiuuk 
Soaat katallogo.

STANDARD 1FG. CO., 29 SL, P. O.Boi 1179, N. Y. DepLLC

Paiki prezenU 
duodame prie 
kiekvieno syo<1- 
binio paredo.

A. Szilingis
LietHYlszkas Iszpardavejas Ko. H la
bai malonėtu, kad visi jo 
draugai, pažįstami ir tautie
čiai ateitu jį atlankyti. Kiek
vienam jis kuomandagiausiai 
pritarnaus visuose departa
mentuose musų didžiausios 
sankrovos Šilkų, Dresems ma
terijų ir Dresių Veselijoms, 
kaipogi Meblių, Divonų, Kar- 
petų, Uolaktinių tavorų, 
Ploščjų, Siutų, vyrams ir vai
kams barėdų—žodžiu sakant, 
visko, ko tik kas sau reika
lauja.

j r j ĮĮ jLuJhįLilUSB Pd^ū prezenta1 doodane prie
‘ ■ r««=ssra b|Dlū
5 iena Isz dhtžiaiiNin Krautuvių

Chtcagof.

laMasnprtsdu.nl
kriuztals.be
SS.SU
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