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Metas X

Politiszkos žinios.
Amerika.

• Vokietijos ciecoriaus brolis, 
kunįgaiksztis Henrikas,aplei
do jan Berlynu, iszkeliavo į 
Kiel ir išbus ežia iki iszkelia- 
rimui į Ameriką. Su Ame
rikos ambasadorium jis jau 
atsisveikino. Amerikos laik
raszcziai, su mažu iszčmimu, 
garbina Wilhelmą ir jo brolį, 
tik nežinia, ar garbįs jie ir 
paskui, kada kunįgaiksztis 
sugrįž atgal isz Amerikos, y- 
pacz kad priežasczių nesuti
kimams netruks.

Specialiszka Vokietijos 
parlamento komisija, iszrink- 
ta perkratinėjimui naujos 
muitų tarifos, ne paisydama 
ant priesztaravimo ministerio 
Posadowskio, užgyre ant ta- 
vorų tų krasztų, kurie uždėjo 
didesnius muitus ant vokisz- 
kų ta vorų imti tokius jau 
muitus, kokius skaito tie 
krasztai nuo vokiszkųtavorų; 
teiposgi ir laivams tų krasz
tų, kurie daro kokius nors 
didesnius apsunkinimus vo- 
kiszkiems laivams, atmokėti 
tuom paežiu. Pagal užgyri- 
mą komisijos, Vokietijos ran
das gali uždėti ant svetimų 
tavorų muitus net didesnius 
už visą tavoro vertę. Tas ko
misijos nusprendimas krei
piasi labiausiai priesz Suvie
nytas Valstijas Sziaurinės A- 
merikos, ir žinoma, muitai, sun
kinanti Amerikos prekystą, 
priverczianti jos fabrikantus 
ir farmerius pigiau pardavi
nėti savo darbo vaisius, isz- 
keliavus kunįgaikszcziui Hen
rikui namon, pagimdys vėl 
nesutikimus. Laikraszcziai 
sziądien garbinanti Vokieti
jos valdoną, siundys vėl ant 
jos, kaip siundė pirma. „

Kubos gyventojai skun
džiasi ant savo sunkaus pa
dėjimo, kuris esąs dabar daug 
niekesniu ekonomiszkai, ne
gu buvo valdant isz pa n i jo
nams. Dabar Kuba neva ne- 
prigulminga, bet ji be Ame
rikos daleidimo ne gali trak
tatų daryti su kitais krasztais 
nė prekystes reikaluose. 
Seniau Kubos produktai be 
muitų buvo gabenami į Isz- 
paniją, o dabar gabenant* į 
Ameriką,reikia didelius mui
tus mokėti, dėl kurių Kuba 
ne turi kur savo produktų 
iszgabenti. Žemdarbystė ne
va iszliuosuotoj Kuboj jau 
dabar beveik su visu nupuolė, 
kadangi atsiskyrus nuo Iszpa- 
nijos ir toje be muitų ne lei
džia Kubos produktų, o Su
vienytos Valstijos, paėmusios 
į savo rankas prižiūrėjimą už- 
rubežinių reikalų, draudžian- 
czios Kubai daryti su kitais 
krasztais ne naudingus Ame
rikos prekystai traktatus, ne 
ąsileidžia be . didelių muitų 
Kubos produktų. Supranta
ma, kad isz dabartinių šauly- 
gų ne gali labai džiaugtiesi 
tos salos gyventojai.

Ant Filipinų salų, kaip 
matyt, didelio sutikimo nėra 
terp kareiviszkų virszininkų 
ir civiliszkų Amerikos rando 
paskirtų uredninkų, kadan
gi vieni ir kiti visai prieszin- 
gas iszreiszkia nuomones. 
Civiliszkų valdžių virszinin- 
kas tvirtina, kad ant palai
kymo Amerikos valdžios ant 
Filipinų salų ne reikės daug 
kareivių, užteks laikyti svar
besniuose pertuose garnizo
nus, amerikoniszki gi jenero- 
lai tvirtina, jog ant to reiks 
net per kelias deszimtis me
tų laikyti armiją mažiausiai 
50000Q kareivių. Katros to
dėl pusės ežia teisybė. Be 
abejonės amerikoniszki jene-

mą sziaurinių Indi jų ir maisz- 
tus užgimusius Afganistane 
nėra. ' Gal būt, kad masko
liai tyczia tokius paskalus į 
svietą leidžia.

Pietinė Afrika.
Karė traukiasi pietinėj Af

rikoj savo keliu, o jos prieszi- 
įlinkai stengiasi', kaip galint, 
jai galą jiadaryti. * Holandi- 
jos randas atsiliepė į Angli
jos randą, užmanydamas už- 
mėgsti tarybas ant užbaigimo 
karės, pasisiųlė patarpinin
kauti tarybose terp Anglijos 
ir ėsanezių Europoj būrų de
legatų ir prezidento Krue- 
gerio. Ant to Holandijos 
rando atsiliepimo Anglijos 
ministeriai davė atsakymą, 
kuriuom szvelnioje rods for
moj atmeta Holandijos užma
nymą.. Atmetimą tą remia 
ant to, kad Anglija nežino, 
ar laurai isztikro nori užbai
gimo kovos ir ar jų delegatai 
esanti Europoj ir prezidentas 
turi tiesą vesti tarybas. Kaip 
girdėt, atsakymu tuom nepa- 
siganėdina Holandijos ran
dąs, kaip pradžioj karės Su
vienytų Valstijų prezidentas 
McKiUley pasigadėdino atsy- 
mu, kad Anglija atmeta A- 
merikos tarpininkystę.prie su
taikymo vedanezių karę pusių. 
Holandijos randas, turėda
mas pritarimą kitų didžiųjų 
vieszpatysczių, nežinia dar 
katrų, ne pasiganėdina da
bartiniu Anglijos rando at
sakymu, bet ketina ne duot 
nupulti klausymui užbaigi-- 
mb karės. Dabar Holandijos 
randas rengia kitą atsiliepi
mą į Anglijos ministerius, 
kuriuom praszo, kad Angli
ja ne stabdyti) kelionės Ho
landijos iszsiųstų ant pasima
tymo su kariaujanezių būrų 
vadovais delegatų, o tie, su
sižinoję su būrų vadovais, ži
nos aut kokių iszlygų tie su
tinka užbaigti karę. Szitam 
praszymul Anglija ne-galės 
atsakyti. Kadangi szitame 
atsitikime Holandija turi pri
tarimą net tūlų didžiųjų 
vieszpatysczių, terp kurių 
yra Prancūzija, o kaip ro-. 
dosi, teiposgi Vokietija ir be 
abejonės ir Maskolija, nes be 
susižinojimo su ja Prancūzija 
ne drystų iszreikszti pritari
mo, tai Anglija ne galės 
sziurkszczioj formoj atmesti 
Holandijos atsiliepimo, 
kadangi , Holandija y- 
ra tik įnagiu didžiųjų 
vieszpatysczių; kurios, kad 
ne užgauti per skaudžiai 
Anglijos, stumia į pryszakį 
mažą, ■ silpną vieszpatystę. 
Kad Anglija nori užbaigti 
karę, apie tai nieks’ ne gal a- 
bejoti, kadangi per karę ji 
antai Azijoj nužudė didesnę 
dalį savo įtekmės ir vargiai 
bo kada nors įstengs nužudy
tą atgauti; nužudė daug pre
kyste), o ji yra pamatu An
glijos turtingumo. Kol An
glija kariauja Afrikoj, kiti 
krasztai, net toki, kurie pir
ma priesz Angliją iszsižioti 
ne dryso, dabar ant jos ne 
paiso ir isznaudoja sunkų 
Anglijos padėjimą. Ir pati 
karė ne mažai kasztavo, ran
das turi didelį nepriteklių 
savo ižde, skolos Anglijos už
augo teip, kad terp svieto 
vieszpatysczių sziądien Ang
lija turi didžiausias skolas. 
Dabar ant tolesnio karės ve
dimo reikia vėl randui melsti 
naujų kreditų, reiks užtrauk
ti vėl naują paskolą. Ką 
Anglija per karę nužudė, ką 
kasztavo karė, to ne gali at
lyginti vertė abiejų būrų re- 
publikų. Ji todėl noriai 
griebsis už rankos to, kas pa
norės isz dumblyno ištrauk
ti. Butų seniau tą padariu

rolai norėtų, kad karė trauk
tųsi kuo ilgiausiai, kadangi 
pasibaigus jai, jie atsirastų 
be vietų. Priesztaravimai 
kareiviszkų ir civiliszkų vir- 
szininkų rodo vien, kad terp 
jų nėra didelio sutikimo ir 
meilės. Toki nesutikimai 
vienog,ypacz vedant karę, la
bai vodingi.

Amerikoniszkas kariszkas 
virszininkas, jenerolas Chaffee 
praneszė, kad didesnė dalis 
salos Luzon dabar beveik su
valdyta, pasikėlėliai tvirežiau 
laikosi tik ant salos Samar, 
sziaip gi visur, net provinci
joj Batangas, amerikonai ima 
virszų. Pereitą sanvaitę pa
sidavė amerikonams keli pa- 
sikėlėlių pulkeliai, bet ir ma
žas amerikonų pulkelis, isz- 
siųstas ant salos Samar, at
gal nesugrįžo, prapuolė. Ne
žinia, kas su tais kareiviais 
atsitiko; mena, kad jie turė
jo patekti į nelaisvę.

Laikraszcziai pranesza, jog 
vokiszkas kunįgaiksztis Hen- 
rik atkeliauja į Ameriką ant 
derybų Filipinų salų, kurias 
buk Vokietija nori nuo Su
vienytų Valstijų.nupirkt ir 
buk Amerika ąji noru jas par
duoda. Rodosi vienog, kad 
szitame paskale ne daug yra 
teisybės. . '.

Azija
Nors pereitą sanvaitę laik

raszcziai garsino, jog be abe
jonės bėgyje sanvaitės Mas- 
kolija susitaikys su Chinais 
reikaluose Mandžurijos. liki
mo ir kad abudu krasztai po 
sutarimu pasiraszys, bet su
tarimas iki’sziol ne padarytas. 
Maskolija reikalauja nuo Chi- 
nų, apart ypatiszkų tiesų 
Mandžurijoj, dar monopolių 
dirbime geležinkelių linijų 
sziauriniuose .Chinuose. 
Priesz tą reikalavimą, kaip 
pranesza Londono laikrasz- 
cziai, pakėlė protestą: Angli
ja, Japonija ir Suvienytos 
Valstijos Sziaurinės Ameri
kos. Szitos vieszpatystės 
kvietė ir Vokietiją prie pro
testo prisidėti, bet toje atsisa
kė. Ar tokį protestą isz ti
kro pakėlė Londono laikrasz- 
czių paminėti krasztai, ar tie 
laikraszcziai, leisdami tokį 
paskalą, parodo ko geistų 
Anglija, tikrai ne žinia. Vie
na Anglija, ypacz dabar, ne 
iszdrystų stoti ant Maskolijos 
kelio ir protestais jos mierius 
stabdyti, už kitų nugaros ir 
ji gali protestuoti, tąsyk ne 
jai vienai Maskolija rodytų 
savo piktumą.

Londono laikrasztis “Dai
ly Mail” patalpino žinią isz 
Peterburgo, buk 2000 chinisz- 
kų bokserų įsiveržė į Korėją, 
iszplėszė iriszdegino dauggu- 
linczių parubežiuose kaimų ir 
miestų. Gyventojai apleido 
savo namus ir pabėgo į krasz- 
to vidurius. Valdžias parei
kalavo kareivių ant iszvijimo 
įsiveržėlių. Kiek teisybės y- 
ra toje žinioje teiposgi ne ga
lima tikrai žinoti. Žinia ta 
paeina nuo maskolių isz Pe
terburgo. Gal būt todėl, 
kad Maskolija nori pasinau
doti isz dabartinio Anglijos 
silpnumo dėl karės pietinėj 
Afrikoj ir jieszko priekabių, 
ant sutraukimo savo .karei
vių ant Korėjos rubežių. 
Iszplatinimas vienog masko
lių įtekmės Korėjoj pavojin
gesnis Japonijai negu ne tu- 
rineziai tuose krasztuose svar
besnių valdybų Anglijai. 
Japonija viena vienog per 
silpna ant pasiprieazinimo 
Maskolijos norams.

Patvirtinimo maskolių pa
leisto paskalo apie pasikėli

si, jeigu nesigėdytų. Seniai’ 
Anglijos ministeriai, tikėda
mi lengvo jiergalėjimo būrų, 
szaukė, kad nė szeszėlio ne 
įirigulmystės ne paliks bū
rams, tai dabar ministeriams 
gėda nuo to atsisakyti.

Svetimų krasztų laikrasz- 
ežių korespondentai,buvę pas 
burus, tvirtina, kad jiems 
ginklų ne trūksta, ne trūks
ta nė amuncijos, visko ant ve
dimo karės turi dar ant kelių 
metų. Jeigu teip, tai karę 
gali tęsti dar kelis metus, o 
jeigu Anglijai ją reiktų ves
ti teip ilgą laiką, tai karė ga
lėtų visą krasztą į bankrutys- 
tę įstumti.

Karė.pietinėj Afrikoj ne isz- 
eina ant naudos ne tik paežiai 
Anglijai, bet visoms civili
zuotoms tautoms. Įsipainio
jusi į karę, Anglija ne gali 
l>asekmingai Maskolijos miš
rių stabdyti; per tai masko- 
liszkas despotizmas sunkiai 
gula ant visų civilizuotų tau
tų.

Angliszki vadovai Afrikoj 
dabar traukia į krūvą savo 
pajiegas ir traukia gaudyti 
svarbiausią būrų vadovą De 
Wettą. Šiitas buri) vadovas 
vėl stengėsi įsiveržti į Ang- 
liszkas valdybas, bet tas jam 
ne pasisekė: jis didesnių an- 
gliszkų pajiegų Ji kosi nu
stumtas nuo rubežiaus ir da
bar yra pietiniuose Oranijos 
republikos krasztuose.

Pietine Amerika.
Panamerikoniszkas kongre

sas. kuris buvo suszauktas 
į- Meksiką, jau pasibaigė. 
Ar jis iszduos ateitėj kokius 
svarbesnius vaisius, dabar* 
nieks ne gal įspėti. Nutari
mų svarbesnių nepadaryta, 
bet ir isz to, kas padaryta, ne 
visi duosis lengvai įvesti y- 
pacz pietinėj Amerikoj, kur 
terp mažų iszjianiszkų re- 
publikų didelės meilės ne 
buvo pirma, nėra jos ir da
bar. • s »

Nesutikimai terp Prancūzi
jos ir Venezuęles neiszdilo. 
Venezuelės randas ne dalei- 
džia vienam prancuziszkam 
biznieriui iszlipti ant kranto 
ir pajieszkoti savo tiesų, 
nors Prancūzija to reikalau
ji- • ,< -

Revoliucija republikoj Co- 
lumbijoj rods nesusidrutiuo 
labiau, bet ir randas ne gali 
pasigirti, kad butų viražų 
paėmęs.' Revol-iucijonieriai 
laikosi vis ant Panamos 
siaurumos; randas iszsiuntė 
daugiau kareivių. Buvo ežia 
jau keli kruvini susirėmimai; 
viename, isz jų net keli szim- 
tai kareivių krito ant mu- 
szio lauko. • ,

Europos laikraszcziai pra
nesza, buk Holandija nori 
jai prigulinezias valdybas 
Guyanos, pietinėj Amerikoj, 
parduoti Suvienytoms Valsti
joms Sziaurinės Amerikos. 
Laikymas tų valdybų Holan- 
dijai ne apsimoka: nors jos 
didesnės už visą Holandiją, 
bet turi vos 53000 gyventojų 
ir tai ne turtingų.

Isz Lietuvos.
Isz Zapyszkio, Suv.gnb
Pas Motiejų Beimantį, szkap- 

lierninkę, 15 spalinio buvo krata. 
Atbėgo, kaip akia iszdegę, žinda- 
rų virsziniuks, 3 žandarai, 5 žem- 
sargiai, ir su atrioku pradėjo da
ryt, nieko nė nesakę, kratę; be- 
kratydami, rado nė nepaslėptų, 
12 ekz. “stacijų”, 1 ekz. “Ūki
ninko kalendoriaus”, 2 ekz. “Ele
mentoriaus”. Valdžiai prieazingo 
nieko nerado. Dabar Eimaitis 
po “dozoru”

mergų prekėjus, kaip ir jų gabe- 
namę t įvorę sulaikė. Prekėjai 
likosi į kalėjimę piaodyti, o mer
ginas sugręžino į jų gimtinį krasz- 
tę. . 4

Nauji gubernatoriai.
Paprastai per naujus metus ca

ras paskiria naujus augsztesnius 
urėduinkus. Te p buvo ir szįmet. 
terp tokių naujų caro tarnų rei
kia paminėti: kunigaikštį Miką 
lojų Urusovę, kurisii likosi 
paskirtas ant gubernatoriaus į 
Grodnę; szambelanas ciecoriaus 
dvaro Bellegarde paskirtas už 
gubernatoriaus pagelbininkę į Ri 
g?- \ ;

Isz Prūsų Lietuvos-
Praazatiritai nuo vietos virszi

ninkas lusruezio divizijos Prūsų 
armijos, už daleidimę ^dueliaus, 
kuriame oticieras Blaskovitz tapo 
užmųsztas, jenorolas Alton,ne ga
lėdamas gauti vietos Vokietijoj, 
atsiazaukė prie Turkijos sultano, 
praszydamas duoti jam vietę Tur
kijos kariumenėj. Sultanaa jene- 
rolę Altenę pakvietė tuojaus ant 
instruktoriaus turkiškos kariu- 
menės, ant įvedimo turkiszkoj ka
riumenėj reikalingų reformų, ga
linėsiu Turkijos kariszkas pajie
gas labiau sudrutiuti. Ne žiuia 
tik, ar ant įvedimo reikalingų 
reformų sultanas norės tiek pinį- 
gų paszvęsti, kiek reikia.

Mieste Geldapėj pasiutęs šuny
tis sukandžiojo keturis žmonis.

Prūsų L:etuvoj pereituose me
tuose buvo isz viso 682 daktarai.

Netoli Pilkalnio, kaime Lan
geliuose, gyvenime savo sesers, 
pusiszovė suvokietėjęs lietuvys 
Buczys. Jis pirma buvo savinin
ku dvaro Kiškių.

Vyriausias kariszkas sūdąs nu- 
sudyjo ant 5 metų kalėjmo vacht 
me eterio pigelbininkę stovinezio 
Tilžėj lietuvlszkų dragūnų regi- 
mento- už nusidėjmę priesz sivo 
pardėtinius.

Viena moteriszkė Tilžėj pagim
dė ypatiukę vaikę: vaikas tas yra 
abiejų lyczių, taigi per pusę vy- 
riszkoe, o per putę moteriszkos. 
lyties.

Imrutyj nusiszovė pagelbinin- 
kas Easieriaus mažojo geležinke- 
tio Blaudžiunas. ■

lilžėj likosi parengta varguolių 
Valgįnyczia. Ant to mierio vieti
niai pfekėjai paaukavo 1800 mar
kių. Valgiai yra ežia po 10 ir 5 
pfenigius.

Oras Prūsų Lietuvoj teip šil 
tas. kaip pavasary j, medžiai pra
deda sprogti, ant $ laukų galimi/ 
patikti jau žydinezias kvietkas. 
Net drugiai kaip kur pradeda 
pasirodyti ant pievų. Ne žinia 
tik, ar ilgai trauks's pavasaris; 
užstoti tikram dar, rodosi, per 
anksti.

Nuplaukus ledams ant Nemu
no, pradėjo bėgioti garlaiviai nuo 
Tilžės į Smalininkus ir į Rmnį.

Ant lauko kaimo Tulkių rado 
kunę darbininko Buczio;kaip ma
tyt, jis tapo užmusztas. Kaipo 
rųižiurėtę užmuszėję suėmė ir pa
sodino | kalėjmę viertę 17 metų 
žemaitukę.

Prūsų Lietuvoj darbininkams 
-trūksta darbo. Seniaus jie rei 
kalaudovo didelių algų, szįmet 
gi siūlosi diibti kad ir už pigiausię 
prekę.

Prūsų Lietuvoj, nuplaukus le
dams, netikėtai užtvino upės ir 
užliejo didelius laukų plotus. Vi
sos panemunės ties Tilže vandens 
apsemtos. Aplinkinėse Juodkran
tės tvanai naktyj apsėmė kelis 
kaimus, ūkininkai vos spėjo savo 
gyvulius iszgelbėti.

Isz Londono.
Nedėlioj, 19 d. sausio, atsibuvo 

vienoj ir toj paezioj salėj du su
sirinkimai: Kooperatyviszkos
Draugystės “Lietuvos” ir '‘Para
pijos Draugystės S»v. Petro”.

Pirmas susirinkimas, Dr. “Lie
tuvos”, prasidėjo 8 vai. vakaro. 
Pirmsėdis p. Kr. Verbunas, atver
damas susirinkimę, patėmyjo, kad 
susirinkimas tas suszauktas vie- 
nintinai ant to, kad pakelti pro-

Iš kratos buvimo matyt, kad 
buvo užskųsta, nes pats žandarų 
virszininks via užpuldinėjo ant 
Eimaiczio, kad pasakytų, nuo ko 
tas knygas pirkęs ir kam paskui 
jas pardavė.

—- Priesz mėnesį laiko pas Uyę 
tiek knygų buvo, kad su pora ve
žimų būt nepavežta, pasakė žan
daras.

— Tai reikėjo tuomsyk ateit pa
žiūrėt — atsakė Eimaitis.

Dauginus žandaras nieko ne 
klausė.

Labiausiai gudai siuto,kad nie
kur nerado Eimaiczio tavorinės 
skrynutės. Ant žandarų uszklau-. 
aimo atsakė Eimaitis, kad nė jo
kios skrynutės jis neturįs. Žem- 
sargiai liudijo, kad turįs Eimaitis 
skrynutę ir kožuę szventę dienę 
stovįs ant rinkes su skrynute, isz 
kurios pardavinėjęs žmonėms ta
voms. Visur iszgrozdė, o nie
kur nieko neradę, tiktai keletę 
knygelių nekaltos įtalpos, užva
žiavo. Kokia bus bausmė už tai, 
toliau žinosime....

Isz Biržių, Panevėžio, Pav
Szįmet apie sz. Jonę pasirodė 

Biržiuos ruaiszkai raszyti atsi- 
szaukimai; daugiausiai prilipinė- 
ta jų buvo prie popo namų Juose 
buvo, kad lietuviai Lzmuaz viaua 
Biržių gudus, pirmiausiai popę ir, 
jo szeimynę.

Popas, pamatęs tokį atsiszauki- 
mę, baisiai persigando, o jo pati 
jau taikstėsi bėgt isz Biržių, kad 
aveikę kailį iszneezt... /

Vienas atsiszaukimas pakliuvo 
ir į rankas vietinio sudžioa Char- 
czenko, buvusio žandarų pulkau- 
ninko. Perskaitė jis tę atsiszau- 
kimę, stebisi; — jis suuodė, kad 
lee ne lietuvių, n kokio gudo 
darban. Tuoj padarė pas cerk
vės tarnę ‘‘ponomarę” kratę ir 
su-ekė, kad tai tp “ponomaro” 
darbas ir jo duktės. Supykę juo
du 4>uvo ant popo ir už-imanė jį 
pags.-dint. Susekė ir kas perra- 
azinėjo atsiszaukimus. Bet to
liau žinot apie tai popas ir Char 
czenko nusprendė neduot, kad 
nepagadyt gudų vardę Lietuvoj.

, -“Ūkininkas”

Isz Vilniaus gub. ’ .
Per sanvaitę nuo 27 di grudžio 

1901 m. iki 4 d. sausio 1902 m. 
Vilniaus gubernijoj buvo apeirgi- 
mų visokioms limpanczioins li
goms: Vilniuje: szlakuotoms 
sziltinėms apsirgo T, pilvinėms 
4, tymais 8, rauplėms 3, difteri
tu 3. Paviecziuose apsirgimų bu
vo: szlakuotoms sziltinėms, Vil
niaus pav. kaime Danį o ve apsir
go 2; pilvinėms sziltinėms, Vil
niaus pav. kaime Rimsziszjtiuose 
apsirgo 3, Gude'tuose 9, numirė 
ll Atzmenų pav., kaime Vasz- 
keliuose apsirgo 4. Tymais mies
te Aczmenuose apsirgo 5. Raup
lėms, Lydos pav. kaime Neaevi- 
ežiuose apsirgo 9, Talkuncuose 5, 
numirė 2; Vileikoj apsirgo 5, nu
mirė 2; PaeeliuneUoee apsirgo 21, 
numirė 2, Falkovicziuose 
spurgo 31, numirė 5; Zaborcuo- 
se apsirgo 14. Aszmenų pav. kai
me Pavlovicziuose apsirgo 4, nu
mirė. 2, Rembokovvszinoj apsirgo 
10, . Mieste Smorgonėj sibiriszku 
maru apsirgo 2.

Nėra žiemos.
Lenkiszki laikraszcziai prane

sza, kad tūluose krasztuose Lie
tuvos ir Lenkijos szįmet žiemos- 
iki sziol kaipi visai ne buvo. U- 
kini likai, negalėdami sulaukti 
szalczių, pradėjo arti laukus. 
Kaip kur pasirodė jau gandrai ir 
gegutės. Jšzilta žiema vienog ne 
prisideda prie palaikymo sveika
tos žmonių. Plat naši visokio? 
ligos, ypacz gi smarkiai siauezia 
sz-ltinės. Vilniaus aplinkinėse 
žiema laikosi, rogių keliai geri. .

Sugauti mergų prekijai.
Nežmoniszki žydai mergų pre 

kėjai suviliojo aplinkinėse Vil
niaus, Lietuvoj, net 25 merginas 
ir stengėsi jas iszgabenti net į 
Argentinę, į paleistuvystės na
mus, kadangi mat ten už tokį gy
rę tavorę geriausiai užmoka. Vi
sa partija rods la mingai perėjo 
Prūsų rubežių, bet mieste Wrzee- 
uėj, Prūsų puiėj, žandarai lygiai 

testę priesz kun. B. Szlamę už 
per-ekiojimę Draugystės. Mat 
kun. Szlamas, kad įbauginti ežia-' 
nykszczius lietuvius, skelbia kas 
nedėlię per pamokslus, jog minė
ta Draugystė turinti užvienintinę 
savo pereigę: kenkti katali
kiškam tikėjimui ir szventai baž- 
nycziai; kad sęnariai draugystės 
ėsę visi menkos doros: bedieviai, 
socialistą i, ęnarchistai -ir t. t. — 
abelnai, gird’, vagys ir apgavikai. 
Kadangi szits kun. B. Szlamo 
tvirtin^pias neturi jokio pamato, 
tai draugystė, per savo susirinki- 
mę nedėlioj, 12 d. sausio, nutarė 
pakelti prieš kun. Szhmę pro t es
tę. Protestę paraižyti apsiėmė 
p. V. Birulis, bet kada ant susi
rinkimo jį perskaitė, tai tūli sę- 
nariai užtėmyjo, kad protestas 
ne visai atsako savo užduotei ir 
reikalauja dapildymo. Susirin
kimas aAt užtėmyjimų sutiko ir 
pavedė atlikti tę darbę pp. Paru
liui, Pilėnui ir K. Verbunui.

Po užbaigtam susirinkimui 
Dr-tės “Lietuvos”, atvėrė antrę 
susirinkimę **Parakvijos Draugys
tės Szv. Petro” p. V. Barulis, 
draugystės prezidentas. ‘ Po per
skaitymui paskutinio protesto ir 
apgarsinimui stovio kasos, paėmė 
balsę p. K. Pilėnas. Jisai savo 
kalboj pirmiausia nurodė neprak- 
tiškumę kun. Szlamo, kaipo 
“biznieriaus”, kas pasirodė prie 
statymo Londone dietuviszkos 
b&žnyczios.

“Didžiaus:ę klaidę '— tėmyjo 
jis — padarė kun. Szlamas tame, 
kad pirma negu pradėjo rengti 
bažnyczię, neapsvarstė, ar skait
lius laikanczių pusę kunįgo lie
tuvių įstengs ję užlaikyti, ar ne. 
Nuo pat pradžios, kada atsisky
rėme nuo lenkų ir uždėjome savo 
lietuviszkę parapiję, skaitlius sę- 
narių, norinezių ir galinezių mo
kėt kolektę, nedaėjo iki 500. At
keliavus kun. B. Szlamui į Lon
donu, skaitlius mokanezių kolektę 
žmonių nepasididino. Kolekta 
gi paprastai mokasi po 3 penus 
per sanvaitę: taigi isz viso per 
sanvaitę susimoka į kasę —vos 
6 sv. ir 5 szil. Po apmokėjimui 
kunįgui algos 5 sv., lieka kasoj 
1 sv. ir 5 szil. Kur gi renta už 
bažnyczię, kurios pereina kassan- 
vaitė 1 sv.? • Kurgi vargamistra, 
zakristijonas ir kiti bažoyczios 
urėdninkai? Kaip matome, tai 
kun. Szlamas nėra visai tokiu 
prastu žmogum, kaip jisai mums 
išrodo, bet atpenez.... na, sa
kysim, geru vyru, nės parapijonus 
užvaduoja, isz “savo kišeniaus” 
prideda tai, ko trūksta. Pasku
tiniam laike kunįgėlio mielašir- 
dystė turėjo dar labiau.-, pasidi
dinti, nės į kasę kunįgėlio |- 
plaukdavo vos po porę svarų kas 
sanvaitę, o jisai isz tų p:nįgų dar 
ir už bažnyczię užsimokėjo. Ži
nomas daigtas, jis ii, kę už para- 
p:jonus uždėjo, to nedovanos, bet 
vis gi “loskos” pilnas: galėjo jug 
to nedaryt, o kaip jau nesykį 
gęzdiųp — iszkeliaut. Bet jisai, 
nors “bedievius” ir iszbara, bet 
vis-gi “savųjų” neužmiršta: kaip 
pasakoja, tai už keleto sanvai- 
czių jau busianti bažnyczia gata
va. Aš tame nė kiek ne abejo
ju, kad bažnyczia bus, bet ar ta 
nabagėlė užsilaikyti galės, tai jau 
kits klausymas.

Kunįgas Szlamas jau ne sykį 
pasakė, kad nuo 5 sv. algos per 
sanvaitę ne atstos. Mokanezių 
kolektę “parapijonų”, kaip No. 
40 “Kataliko” “Szlaminis” ko
respondentas tvirtina, turi apie 
250—tiktai. Kas-gi liks ant ap
mokėjimo bažnytinės skolos, už
laikymo, gazo ir tt.? Nors ko
respondentas ir džiaugiasi isz 
“Szlaininio” stropumo, bet rei
kia, ant jo nelaimės, laukt neuž- 
ilgio nubudimo. Prisižiūrėkime 
tiktai areziaus į sanlygas, kokio
se lietuvis darbininkas dabarti
niam laike gyvena, tai, be abejo
nės, pamatysime, kad “Szlaminė” 
bažnytėlė gyvens labai trumpę 
amžių, juo kad vos šu ant duo
nos teuždirba. Kelintas isz tų 
nelaimingų teuždirba 1 sv. ant 
sanvaitės? Kelintas jųjų įsten
gia maždaug išmaitinti sąvo szei
mynę: paczię ir vaikus žmon’š- 
kai? Ar ne geriaus butų, kad 
vietoj aukavimo prieš s ivo iš

galę ant ‘Szlaminės’bainyczios, nu
pirktų sv»rę duonos daugiau, ne
gu ję nuo burnos atitriuktų? 
Sako, kad neseinai “SzlaAinis” 
susirinkimas n u tarę-s mokėti di
desnę kolektę— po 6 penus per 
sanvaitę. Bet norėcziau n u tarė
jų paklaust: kelintas isz jųjų tu
ri atliekamę “sixpenę”?

Jeigi, kaip matome, lietuviai 
Londone niekada neįstengs už
laikyti savo bažnyczios.tki turime 
rūpintis, kad turėtume gėrę kunį- 
gę t iutietį, o malda, kad ir 
svetimoj, nue:s pas tę patį Dievę. 
Meskime svajones, o pšidarbuo- 
kime daugiaus ant tėvynės labo, 
nes tas ne tik mums, bet ir musų 
vaikams ir vaikų vaikams atnesz 
naudę.”

Antras kalbėjo p. P. Trepenai- 
tis. Jisai labai puryjo ant p. Pi
lėno už tai, kad ans pisikė, jog 
Londono lietuviai per daug var
gingi ir liepė vaikams dangiaus 
duonos nupirkti, negu kunįgui 
ant bainyczios duoti.

“Geriau, girdi, vienam kunį
gui duot, negu prie jus, “bago- 
czių”, prisidėt.” Toliais iszbarė 
“Draugystę Szv. Petro”, kad nuo 
kunįgo ats'skyrė. “Asz, girdi, — 
pasakojo jisai toliaus, teip-gi isz 
pradžių prigulėjau prie szitos 
Draugystės^... prie atsiskyrimo 
nuo lenkų teipgi dalyvavau; net 
prie durų bažnyczios su pagęliu 
stovėjau; neleidžiau lietuvių”.

Potam paėmė bilsę p. J. Le- 
vinskas, kuris teip jau atsakė: 
“Asz su pagaliu prie bažnyczios 
durų žmonių ne vijau, bet kada 
sutarta buvo nuo lenkų atsiskirt, 
aš drauge atsiskyriau. Kada 
buvo sutarta uždėt savo lietu
viszkę parapiję, aš prie to prisidė
jau.Kada ant susirinkimo priėmėm 
įstatymus, kuriuose sakyta: jog 
kunįgas į parapijos kasę neturi 
kiszt'8, asz būdamas kasierium, 
kunįgo prie pinigėlių nė pralei
dau. Kada kun. Szlamas pama
tė, jog kasos paveržti nuo Ko
miteto neįstengs, susitvėrė savo 
parapiję. Visokiais budais norė
jo isz mus pinįgus iszviliot, bet 
nabagui nepasakė. Užtaigi 
perstatė mus “bedieviais”, socia
listais, anarchistais ir tt Mes to 
nesibaidome: tas jojo ptavardžia- 
vimas mums neužkęks, bet į jį ir 
jojo “Szlaminį” tikėjimę neįtikė
siu, pakol busiu gyvas. Tai y- 
ra nauja religija, kuri mums dar
bininkams žmonėms netin
ka !”

Vos kelintas tik patėmyjo, kaip 
p. Trepenaitis,užkaitęs nuo p. Le- 
vinsko žodžių,išdūlino.

Kaip hiatai skaitytojau, jau ir 
pas mus szviesos spinduliai pasi
rodė. Užtaigi nepasiduokime sa
vo skriaudikams kunįgam», 
skaitykime laikraazczius ir kny
gas pamokinanezios įtalpos o 
pamatysime, kaip szvitsa paims 
viražų. Trįa metai atgal toks 
kun. Szlamas ir panašus jam 
“Kristaus įpėdiniai” galėjo dręsiai 
naudotis isz žmonių tamsumo, nės 
tuosyk laikraszcziai buvo dar “ne 
madoj”. Neteip dabar yra: 
“Varpas”, “Ūkininkas”, “Naujie
nos”, “Lietuva” ir “Vienybė 
Lietuvaikų*’jau paėmė viražų ant 
neva 4‘Katalikiazko” mėšlyno ir 
net “Szlaminiai” pradėjo skaity
ti, nors tę, žinoma, kas “isz Lon
dono”, kad kunigėliui parodyti. 
Nežiūrint ant visokių keiksmų 
kun. Szlamo, kad ir tie pats 
“SzlaminiaT’, nors ir tyjoms, bet 
griebiasi už skaitymo tų ne “be- 
dieviszkų” laikrašczių. —

Augštaitis.

Įtekme szalczio ant gyvų 
daiktų.

Teip šiluma, kaip ir szaltis 
tari įtekmę ant visų gyvų daiktų. 
Visi žino, kad po įtekme šilumos 
iszsiperi vištos kiaušiniai; be 
szilumos,nora juos kasžin kaip il
gai laikytume, ne bu* visztukų. 
Žavių augintojai, siųsdami kur 
nors toliau užvaisintus žuvių ik
rus, deda juos į dėžutės ant ledo, 
kadangi mat szaltis ledo sulaiko 
išsivystymę, iszsiperėjimę užvar- 
sintųikrų. Visi gyvūnai po į- 
tekme šalczio kruta daug palen- 
gviaus, apsimainymas medegų at
sibūva labai palengva, taigi gy-



vybė organizmų, jeigu ir ne pa
siliauja su visu, tai apsireiszkia 
silpnai. Mokslinczius Merrifield 
susekė, kad kirminai tūlų vabalų 
temperatūroj 0° isztivysto 50 syk 
palengviau negu pne paprastos 
temparaturos, trigi prie 15° szi- 
lumos pagal Celciaus termome
tru. Kirminai szilkinių vabalų 
prie temperatūros 4° įpuola į le 
targiazkę miegę; prie szilumos 
6° jie galėjo iszbuti beunaisfo 23 
dienas, o prie temperatūros 12° 
iszbuva tik 15 dienų. Mat juo 
maliau szilumos, juo palengviau 
atsibūva permaiua medegų ir per 
tai gyvi daiktai ilgiau be maisto 
gali iszbuti. Antri sodauninkai 
ant žiemos iszkass isz žemės me
džius ir kvietkas ir laiko tokiose 
vietose, kur sžaknys nė jokio 
maisto ne sugriebia, o vienog 
augmenys be jo iszbuva per visę 
žiemę ir užlaiko gyvybę, o vasa 
ros laike be maisto ir vandens ne 
iszbuva ne vienos dienos, suvysta 
ir nudžiusta. Tas pats yra ir su 
gyvūnais. Daugelis vabalų isz 
būva be maisto per žiemę letar- 
giszkame miege, o tie pats vaba
lai sziltame kambaryj greitai isz- 
gaiszta be maisto. Sziksznot- 
eparniai.įpuolę į žieminį letagisz- 
kę miegę, netik nieko ne ėda lai
ke miego, bet ir kvėpuoja labai 
retai, vos sykį ant bertairrio va
landos į traukia į savę orę. Ap- 
simainymas medegų prie to atsi
būva teip palengva, kad kūnas ne 
palaiko savo normaliszkos sz i lu
inos, bet turi tokię jau kaip ir 
oras, kuriame žvėris miega. Mie
gę gi tę gimdo per daug didelis 
prisirinkimas gazo anglinės rugsz- 
ties žvėries kraujuose. Į tokį 
latargiszkę miegę galima įvary
ti triuszius, jeigu jiems duoti kvė 
puoti sumaiszymę hydrogeno ir 
anglinės rugszties ir tokiame 
miege žvėries sziluma gali pasi
mažinti net ant 30’ ir tas jam ne 
užkenks, nors normaliszkame pa
dėjime j s ne pakęs pasimažinimo 
szilumcs nė ant 10”.

Daugelis vabalų, ypacz gi jų 
kirminų, žiemos laike su visu sa 
szala, teip kad juos visai galima 
sutrupinti, suszala ne tik kūnas 
bet ir kraujas, per visę laikę ne 
tik jie ne ima nė jokio maisto, 
bet nė ne kvėpuoja, o vienog 
kaip tik sziluma pasididina, kū
nas jų įsileidžia, vabalai tie at- 
gija ir j eszko tinkamo maisto; 
tūli vabalai antai sziaurinių krasz- 
tų pakenczia szaltį 35° žemiau 
zero. Suszala su visu ir varlės 
vandenyj, kraujas apsistoja tekė
jęs, pavirsta į kietę ledę. Ūžte n 
ka įnešti varlę į aziltę kambarį, 
kur ji, kaip tik išleidžia, atgija, 
pradeda szokinėti, nors kūnas 
teip butų suszalęe, kad galima 
laužyti;žarnos ir pilvas suszaltų.

Vabalai, o tame ir bitys, gali 
būt laikytos szaltyj iki 28" že- 
miaus zero,nuo ko apmirszta, bet 
a’szildytos, vėl atgija, tik jeigu 
laikyti didesniame kaip 35°, jau 
ne gali būt atgaivintos; szi m ta
kojai pakenczia szaltį iki 50°. 
Gali būt 8uszaldytos žu
vys, sliekai, žalcziai teip, kad 
kūnas jų lūžtų į szmotus, bet kaip 
jie įsileidžia, atgija ir gyvuoja 
teip, kaipi kad ne butų buvę su- 
szalę. Gyvybė gyvūnų užsilaiko 
teip ilgai, kol jų kūno syvai ne 
suszala ir kol ledas pasidaręs isz 
tų syvų ne atszala iki paskirtai 
temperatūrai; vieni gyvūnai tę 
paskirtę temperaturę turi žemes- 
nę, kiti gi augsztesnę, taigi vieni 
pakenczia szalczio daugiau, kiti 
mažiau.

Bandavonių su ' žmonėms ant 
persitikrinimo, kiek pakenczia 
szalczio,mokslincziai tyczia dary
ti ne galėjo, nieks juk gyvo žmo
gaus ne bandė suszaldyti tyczia 
ant persitikrinimo, ar suszalusį 
galima atgaivinti. Bet ne trūks
ta atsitikimų rodanczių, kad ir 
suszalusį žmogų galima atgaivin
ti. Netoli Sofijos, Bulgarijoj, 
laike vienos szaltos žiemos ant 
lauko rado suszalusį žmogų. Kū
nas jo buvo teip suszalęs, kad 
jeigu jį radę butų ėmę už rankų 
arba už kojų, butų jos nulužusios 
su visu. Žmogų tę ne Jjneszė isz 
syk į sziltę kambarį, kadangi ra
dę negyvėlį žinojo, kad ne suszal- 
dymas užmusza gyvus daiktus, 
bet būdas suszildymo: urnas 
suszildymas greicziau užmusza 
gyvybę negu didžiausias szaltis. 
Pradėjo suszalėlį trinti su snie
gu ir po kokiam laikui trynimo 
jis atsigavo. Atsigavusiam įpylė 
į gerklę stiklę koniako ir toliau 
kunę trynė su spiritu; į porę die
nų žmogus su visu išgijo teip, 
kad nė jokių pasekmių suszalimo 
ne liko.

Atgaivintį suszalusį žmogų ne 
visada pasiseka; tas paeina nuo 
to, kaip ilgai suszalėlis ant lauko 
iszgulėjo Žmogus galutinai nu
miršta ne tęsyk, kada jo kraujas

suszala ir pavirsta į kietę ledę, 
bet> tada, kada tas įledas atszala 
iki temperatūrai, jkuri užmusza 
gyvybę žmogaus. Kad ar tai 
žmogus ar gyvūnas galėtų suszal- 
ti ir kad pakęstų didelį szaltį,rei
kia, kad jis pirma įpultų letar- 
giszkę miegę, kitaip jis ne pa
kenczia didelio szalczio, gyvybė 
jo prapuola net tęsyk, kada kū
nas ne atszala iki sussalimo tem
peratūrai.

Taigi isz visko matome,* kad 
szaltis sulaiko iszsivystymę gyvų 
daiktų, apstabdo ^darbavimasi jų 
organizmo. Nuo darbavimosi gi 
susinaudoja organai, o kada jie 
susinaudoja ir darbuotiesi negali, 
tęsyk mirszt: organizmas; jeigu 
gi organai darbuojasi palengviau, 
tai ilgiau užsilaiko jų tvirtumas 
Taigi išpuola,kad szalt a, aps Ip 
ninant:s darbavimasi organų.gali 
prisidėti prie pailginimo amžiaus 
visokių gyvų daiktų, lygiai aug
menų kaip ir gyvūnų. Szaltis to
dėl ne kenkia sveikatai-Prancuziaz 
kas mokslinczius Pictet iszbuvo 
skrynioj, kur jis pats padarė szal
tį—110°,taigi tokį kokio ant že- 
mes niekur nėra, ir ne tik jam jis 
ne|užkenkė,bet tokiu budu moks
linczius iszsigydė nuo chron;sa
kos pilvo slogos. Jis teiposgi 
persitikrino, kad oras atszaldytaa 
iki 130° žemiau zero, jeigu juom 
kvėpuoti, ne kenkia žmogaus 
sveikatai.

■ ■ • s TT

Isz Amerikos.
Padege dinamito dirbtuvę.

Toledo, Oh. Likosi ežia su- 
aresztuoti du praszalinti nuo dar
bo darbininkai iszlėkusios į pa
danges dinamito dirbtuvės Halp- 
man ir Bush. Jie pats prisipaži
no, kad,už praszalinimę nuo dar- 
bo,jie, su pagelba ilgo 250 pėdų 
szniuro, padegė dinamitę krautu
vėse ir pagimdė explioziję, kuri 
visas dirbtuves iszgriovė.
Vietoj vilku, nuodino kiaules ir 

szunis.
Ashland, Wis. Daugelis ap
linkinių farmerių atsišaukė į pa- 
vieczio klerkę su skundu,kad girių 
užveizdoe pagelbininkas Briggs, 
ant nuodinimo vilkų, iszmėtė 
giriose užnuodintę mėsę, nuo ku
rios daug farmerių szunų ir kiau
lių pastipo.
Dirbtuves Suvienytose Valstijo

se.
Washington, D. C. Statistiš

kas biuras garsina tolesnes žinias, 
nurinktas laike paskutinio liaudės 
suskaitymo, tik nežinia, ant kiek 
t e sybės yra, per poli
tikierių malonę priimtų suskai- 
tytojų surinktoj medegoj. Sziuom 
kęrtu garsina žinias apie fabrikus 
Suvienytose Valstijose. Laike 
liaudės suskaitymo Suvienytose 
Valstijose fabrikų buvo 512585; 
kapitalas į juos įdėtas siekė 
$9863630789; darbininkų dirbo 
juose 5310598.

Nori padaryti nauja szteta.
Wa?hington, D. C. Senato

rius Petterson, Washingtono se
natui padavė’užmanymę: isz teri 
tori jų Ohlahomos ir Indijonų Teri
torijos, sujungus jas į krovę, pa
daryti vienę sztetę, kurijai vadin
tųsi sztetu Oklahoma. Gyvento
jai tų teritorijų jau seniai gei
džia, kad jų krasztas pakeltas 
taptų į sztetę. Pagal gyventojų 
skaitlių abidvi teritorijos turi t'e- 
sę reikalauti pakėlimo jų į szlė
tus.
Pabėgo du ant pakorimo nus

pręsti nusidąjeliai.
Pittsburg, Pa. Du broliai, 

Edvardas ir John Biddle, sūdo 
nuspręsti ant pakorimo už užmu- 
szimę grocerninko Kahnoy, 30 d. 
sausio suvaldė keturis kalinio 
sargus, iszpiovė štangas languo
se ir pabėgo. Reikalingus įnagius 
pridavė jiems vieno sargo pati, 
ji atneszė ir ginklus; pabėgė 
liai turėjo ir revolverius. Juos 
nuszovė.

Netikri pin igal ant Porto Kičo.
Kada sala Porto Rico pateko 

po Suvienytų Valstijų valdžia, 
tūli menkos doros amerikonai isz 
to pasinaudojo ir užsimanė supa
žindinti gyventojus su niekiau
sioms pusėms amerikoniškos civi
lizacijos. Jie pridirbo daugybę 
netikrų amerikoniszkų sidabrinių 
doliarų ir paleido juos terp žmo
nių. Nėra ant salos miestelio, kur 
terp žmonių ne butų kelių tuks- 
tanezių doliarų ne tikrų pinigų. 
Valdant salę iszpanijonams, ežia 
nors pinįgų dirbėjų ne buvo ir 
nors žmonės ne daug pinįgų turė
jo, bet kę turėjo, tie pinįgai buvo 
geri.

Archi vys kūpąs laimėjo prova.
Sr. Louis, Mo. Pereitame 

“Lietuvos” numeryj mes paminė
jome apie besitraukianezię pavie- 
czio sude provę terp katalikiško 

archivyskupo Kaino, norinezio 
parduoti ant jo vardo užraszytę 
bažnyczios savastį ant kertės Je- 
fferson ir Locust ul.ir parapijonų, 
kurie per sudę bandė uždrausti 
archi vyskupui parduoti už savo 
pinįgus statytę bažnyczię. Ka
dangi bažnyczia buvo užraszyta 
ant archivyskupo, o parapijonai 
nė jokių dokumentų ne turėjo, 
sūdąs pripažino archivyskupui tie 
sę, daryti su užraszyta ant jo 
vardo bažnyczia, kę tik jis nori, 
kadangi bažnyczia yra jo, o ne 
parapijos savastis. Na, o musų 
kunįgai stengiasi žmonėms įkal
bėti, kad airiai vyskupai ne gali 
ant jų vardo užraszytų bažnyczių 
parduoti! Kam gi tas me’as? 
Airiai gali, kada tik panorės, lie 
tuviszkas bažnyczias ant jų var
do užrašytas ne tik parduoti,jei- 
gu jiems prireiktų pinįgų kad ir 
ant kovos airių su Anglija, bet 
gali už lietuvių pinįgus statyt is 
bažnyczias padovanoti kitiems, 
gali su joms elgtiesi visai teip, 
kaip, paveikslan, kiekvienas lie
tuvy* gali daryti su jam priguliu- 
ežiais namais. Vienas tik kelias 
yra apsaugojimo už musų pinįgus 
statytų bažnyczių nuo airių godu
mo, ant padarymo jų musų 
tautiszka ssvasezia — neraszyti jų 
ant airių vyskupų, bet vuiems lie
tuviams reiklu ginti savo savastį 
ųuo ufsimanymo vyskupų. Te
gul lietuviai sykį supras, kad ta
me jiems ne padė? lietuviški ku
nįgai, kadangi jiems geriausiai be 
kantrolės valdyti bažnyczias . ir 
parapijonų ant jų sudėtus pinį
gus; savo savastį žmonėms reikia 
patiems ginti nuo užsimany- 
mų svetimtauezių vyskupų ir 
jiems tarnaujanezių musų kunįgų 
kad ir su skriauda savo brolių ir 
penėtojų. Saugokite savo savastį 
pats, tęsyk ir Dievas jums padės, 
svelimtaueziai ir jiems tarnaujan
ti musų išgamos jums ne padės, 
ne apgįs jus nuo svetimtauezių 
godumo; svetimtaucziai gi jus 
neskriaus vien tęsyk, kada pama
tys, kad terp jus yra vienybė.kad 
jus mokate gintiesi nuo skriaudų 
ir mokate ginti . savo savastį. 
Kad bažnyczios pasiliktų lietuvių 
savaeczia, jos turi būt ant lietu
vių užraszytos, o ne ant airių vys
kupų.
Priszalo paaažieriuis garlaivy s.

Ragine, Wis. Pvsažieiinis 
garlaivys “City of Fremon t”, isz- 
plaukęs isz cziauykszczio porto, 
priszalo ant Michigan ežero ir ne 
galėjo toliau plaukti. Pasažie- 
rius reikėjo pervežti ant kranto ir 
siųsti į paskirtę vietę geležinke
liais. Iscplaukęs isz Chicagos 
pasažierinis garlaivys “lovra” tei-’ 
poegi ne atėjo į portę, todėl ir 
tas turėjo priszalti ant ežero. Kur 
tas galėjo atsitikti, nežinia. ■

Nelaimes ant geležinkeliu.
Pontiac, III. Netoli nuo ežia 

iszszoko isz rėlių pasažiertnis Al
ton geležinkelio trukia ir isz da
lies suridaužė.Prie to apie 20 žmo
nių tapo gana sunkiai apkultų.

Stracvhe, N. Y. ’ Netoli nuo 
ežia, ant West Shore geležinke
lio, susimuszė du trukiai. Prie 
to 8 pasažieriai likosi gana sun
kiai apkulti.

Ragine, Wis. Ant Chicago 
Milvvaukee geležinkelio, netoli 
stacijos Deerfleld, III. susidaužė 
trukia. Prie to viena y pa ta liko
si užmuszta ir viena mirtinai ap- 
pulta.

Syracuse, N. J. Prie stacijos 
Oneida, ant New York Central ge- 
lažinkelio, susimuszė į rytus bė 
gautis trūkis su renkanezia vago
nus lokomotyvą. Abidvi loko- 
motyvos susidaužė ir didesnė da
lis stacijos triobos likosi sugriauta. 
Prie to trūkio vedėjas likosi už
muštas, o peczkurys mirtinai su
žeistas.

Pittsburg,Pa. AntMononga- 
hela linijos, pakalnėj, susimuszė 
du pilni žmonių ulycziniai karai. 
Prie to trys žmogystos likosi už- 
musztoe ir 9 sunkiai) sužeistos, 
lengvinus sužeistų yra daugiau. 
Terp užmusztų, viena, rodosi, yra 
lietuviszka pravardė: 19 metų 
Mary Kinkaid isz McKeesporL

Gaisrai.
Waterbury, Conn. Siautė 

ežia 2 d. vasario baisus gaisras, 
kuris pridirbo, blėdies ant 3 mili
jonų doliarų. Ugnis užgimė par- 
da viny ežiose Reid & Hughes, ant 
Bank ulyczios ir platinosi su ne- 
iszpasakytu greitumu. Kol ap- 
stabdė gaisrę, ji isznaikino net 
keliolikę pardavinyczių ir teip 
namų. Į pagelbę prie gesinimo 
reikėjo szaukti miliciję, kadangi 
ant to ugnagesių pajiegų ne už
teko.

Norfolk, Va. Siautė ežia 31 
sausio didelis gaisras, kuris isz- 
naikino didelę Columbia tr'obę

Isz darbo lanko.
5 Hammond, Ind. Bus ežia 

pastatytos dilelės karų dirbtuvės.
5 N. RochesTer, Pa. Naujo

se dirbtuvėse Rochester G laša Co. 
jau prasidėjo darbai. *

Wai>ton, Pa. Kalnakasiai 
Rochester and Pittsburg Coal & 
Iro n Co. pakėlė sztraikę.

5 Acme, Pa. Rainey Co. ke- 
t na szitoae aplinkinėse pastatyti 
200 naujų kokso peezių.

■Į Birmingham, Ala. Darbai 
czianykszcziose geležies ir plieno 
dirbtuvėse eina vidutiniszkai.

* Denver,Col. Darbai sziuom 
kartu eina ežia ne biauriausiai, 
bet isz kitur atkakusiam'darbę ne 
lengva gauti.

Gjbo, Mont. Darbai an 
glių kastynfse eita gerai ir už
darbiai ne maži: moka po 60c. 
nuo tonus. u

5 W. Home.-teai>, Pa. Čar
li egi e kompanija neužilgio pasta
tys ežia naujas dirbtuves. Žemė 
ant to jau nupirkta.

5 8emet—Solvvay, Pa. Szi- 
tese aplinkinėse neužilgio atida
rys naujas anglių kastynee ir pa
statys 3000 kokso peezių.

5 Tarentum, Pa. Neužilgio 
ežia bus pastatytos naujos gele
žies dirbtuvės, kuriose ras darbę 
500 darbininkų.*

Sharon, Pa. Erie geležin
kelio kompanija neužilgio pradės 
dirbdinti nauję geležinkelio alkū
nę nuo Sharon į Pittsburgę.

•[ Pittsburg, Pa. American 
Window Glass Co. pakėlė ant 
10—15% algas darbininkų dir- 
banezių jos dirbtuvėse.

•J Panxutowney, Pa. 700 
darbininkų Eleanor kautynių pa
kėlė sztraikę, kadangi mat kom
panija verezia anglekasius traukti 
karus.

H Beaver Falls, Pa. Darbai 
sziuom kartu eina ežia prastai, 
daug darbininkų, ne galėdami, 
gauti darbo, turėjo isz ežia persi
kelti kitur.

5 Pittsburg, Pa. Czianyksz- 
cziai organizuoti geležies dirbtu
vių darbininkai reikalauja pakėli 
mo algų įki 50c. už darbo valan- 
dę.

5 Frick, Pa. Frick Coke Co. 
neužilgio atidarys szitose aplin
kinėm e’naujas anglių kastyne8,ku- 
riose ras darbę su virazum 100 
darbininkų.

CLARK8BURG, WE8T Va. ---
Jackson Co. pradėjo ežia statyti 
naujas baltosios blėtos dirbtuves. 
Tose dirbtuvėse prasidės darbai, 
nuo pradžios gruodžio mėne
sio.

South Chioago, III. Dar
bai eina ežia sziuom tarpu gerai, 
bet isz kitur atkakusiam darbę 
sunku gauti, kadangi ant vietos 
yra daugiau darbininkų, negu 
reikia.

Grbensburg, Pa. Darbai 
ežia ir po visas aplinkines eina 
sziuom kartu gerai; darbininkų 
be darbo matyt labai mažai, ne 
turi darbo tik tie, kurie dirbti ne 
nori.

5 Irvvin, Pa. Darbai eina 
ežia dabar labai gerai ir neuiil- 
gio eis dar geriau, kadangi ketina 
pastatyti naujas stiklo dirbtuves, 
kuriose ras darbę 400 darbinin- 
kų.

ir kelias aplinkine?, o terp tų ir 
puikų Atlantic hotelį. Blėdį 
gaisro padarytę skaito ant ke 
lių szimtų tuks’anczių doliarų.

Boston, Mass. 29 d. sausio 
užsidegė didelė, itabjonų apgy 
venta tnoba snt Fleet ui. Ugnis 
teip smarkiai platinosi, kad ne vi
si gyventojai spėjo iszeigelbėti: 
sudegė prie to 7 suaugusios ypa- 
tos ir vienas vaikas; trys ypatos 
mirtinai apdegė, o trya, iszszoku 
sios per langus nuo virszutinių 
lubų,pavojingai apsikulė.

St. Lsuu, Mo. Sudegė ežia di
delis L ndell House bitelis. Blė
dį ugn:es padarytę skaito ant 
300000 dol.

Mount Clemens, Mich. Įtai
gose “Original Balt House”, 28d. 
ssutio, expliodavo garinis katilas. 
Nuo expliczijos užgimė gaisras, 
kuria apėmė ne tik szitaa įtaisas, 
bet ir du kaimyniszku koteliu — 
“Avery” ir “Agnew”. Blėdį ug- 
n es padarytę skaito ant 300000 
dol.

EspliuziJOM
Wettbton, Oh. Uzainykszczio- 

ae geležies liejinyczioee atsitiko 
smarki expliozija kurios du 
darbininkai likosi labai sunkiai 
sužeisti. . '

1 W ILK ES BARBE, Pa. 500 Or- 
ganizuutų darbininkų Weel End 
Co. kastynių Monaoanaųuoj pa
kėlė sztraikę todėl, kad kompani
ja priima prie dabo ne prigulin- 
czius į uniję.

Hazleton, Pa. * Kalnaka
sių sztraikas Colar<qn anglių kau
tynėse pt s baigė, kadangi nepri
gulinti pne unijos darbininkai 
sutiko prie jos prisiraezyti. Dar
bininkai sugrįžo jau prie darbo.

1 DiamOndville, Wyo. Po 
dviejų mėnesių stovėjimo, pra
dėjo dirbt czianykszcziose akme
nų akaldinyczicse. Darbę gavo 
50 vyrų. Užmokesn:s po $2 25 
—3-00 ant dienpa.

Philadelphia, Pa. Darbai 
'eina ežia sziuom kartu gerai, bet 
isz kitur atkakusiam darbę ne 
lengva gauti ypacz ne airiams ir 
ne tokiecziams. Mat dalinimas 
darbo yra vokieczių ir airių ran- 
koee, tai jie duoda jį pirmiausiai 
saviemsiems, o kitiems vien tę 
syk, jeigu ne aUiszaukia vokie- 
cziai ir airiai. *’

Kemerez, Wyo. . Savinin
kai cz>anykfczcaių anglių kastyn;ų 
iszsiuntė į Portland, Ore., agen
tus pasamdyti laivus ant iszveži
mo iszkastų anglių ; pietinę -A- 
merikę. Jeigu gaus tiek laivų, 
kiek reikia, tai pradės dirbti vi
sose 3 czianykszczioee kastynėme. 
Prie darbo patilps 500 darbinin
kų.

5 Indianopolis, Ind. Ant ežia 
aUibuvanczios kalnakasių konven
cijos delegatai darbininkų mitikaz- 
tų anghų kastynių *- pareikalavo 
pakėlimo algų ant 10%. Delega
tai kietų anglų kautynių padavė 
užmanymę susir nkimo delegatų 
daibininkų ir kastynių savininkų, 
teipgi pripažinimo unijos darbi
ninkų visų kietų anglių kastynių 
Amerikoj. Jeigu darbininkų rei 
kalavimai ne bus iszpildyti isz pu
sės kastynių savininkų iki 1 d. 
balandžio szitų metų, tai ant syk 
visose Amerikos kietų anglių 
kaslynėse turi būt pakelti sztrai- 
kai.

ISZ 
Lietuviszku diryu.
Draugystė “Auszra”.
Savo laike buvo “Lietuvoj” pa 

minėta, kad Chicagoj susitvėrė, 
szelpimui basimokioanezios jau
nuomenės, Draugystė “Auszra”. Ji 
turi jau ir Charterį.

Miers naujai susitvėrusios 
Draugystės yra: szelpiant beei- 
mokinanezię jaunuomenę, rūpinti 
lietuviszkai tautai išlavintus vi
sokiose mokslo szakoee darbi
ninkus, labiausiai iszlavintus to
kiuose moksluose, kuriuos pabai
gęs, isz syk ne gali tikėtieei dide
lio pelno, kaip antai: dailėj (mu
zikoj, giesmėj, tepliorystoj, 
skulptūroj, architektūroj),gamtos 
moksluose ir kitokiuose. Toki 
todėl turi pirmutinystę priesz be- 
simokinanezius, paveikslan, dakta- 
tarystos, advokatystos ir kitokių 
mokslų duodanezių pabaigusiems 
iszsyk neprigulmingę profesiję. 
Moterys teiposgi turi pirmutinystę 
priesz jaunuomenę vyriszkos ly 
tie?. Draugystė szelps moteris 
ne tik berimokinanezias augsztes- 
nių mokslų, bet ir visokių lietu
vėms ne p»žįs tarnų darbų; iszsi-
mokinu?io8 tokių naudingų darbų 
lietuvaitės galėtų būt paskui mo

kintojoms tokių darbų kitų lietu- 
vaiezių. Draugystė azelps ei- 
nanezius į mokslę be tik Ameri 
koj, bet ir Europoj ir ,* žinoma, 
szelps tokius, kurie galės ateitėj 
naudę lietuvystei atgabenti. Apie 
alsiszaukusiua kandidatus, kol 
tokius suszelps, rinks reikalingas 
žinias nuo isztikimų žmonių, to
dėl kandidatai turi pirm laiko 
atsiszaukti. .

Draugystės ssnariai dalinasi į 
du skyrių: sanariai I skyriaus 
moka po 5 dol. įstojimo ir po 
50c. ant mėnesio, sanariai II sky-* 
riaus moka po 1 dol. įstojimo ir 
po 25c., ant mėnesio. Tiesos a- 
Aliejų skyrių sąnarių yra lygios; 
virszininkais gali būt teip sanariai 
I kaip ir II skyriaus. «

Virszininkai draugystės ne turi 
nė jokių ypatiezkų privilegijų, 
bet yra tik pildytojais draugystės 
nutarimų; jie pagal savo norę 
nieko pats ne gali daryti, ne gaji 
pats paszelpę paskirti arba ję a- 
timti.

Dabar Draugystės kasoj yra jau 
$23.75. Kaip tik susirinks ma
žiausiai 40 sąnarių, draugystė ga
lės paskirti stipendiję vienam be- 
simokinaneziam.

Susirinkimai atsibūva pirmę 
nedeldienį kiekvieno mėnesio. 
Ateinantis susirinkimas atsibus 2 
< . kovo aptiekoj p. Graicziuno, 
pn. 167 W. 18 ui. 7 vai., vakare.

Užpraszome todėl bro’ios susi
rinkti ir prisiraizyti prie , turin- 
ežios teip "prakilnius mierius 
Draugystės. Sąnariais gali būt 
teip vyrisskiai, kaip ir mote
rys.

Pereitos sanvaitės “Tėvynė” 
iszreiszkė pritsrimę musų Drau
gystei. Su iszreiszkimu padėka- 
v« nės dar turime palaukti," ka 
daugi ne tur nie didelio uisitikė- 
jimo ant pastovumo iszreiksztos 
simpatijos, kadangi szitos paitijos 
vadovai papratę«sykį rodyti sim- 
patiję, kitę gi sykį ne randa tin
kamų žodžių ant * iszniekinimo; 
tinkiai net tie pats rasztininkai 
per virnę laikrasztį iezreiczkia 
pritarimę, per kitę sau tarnaujan
tį laikrasztį niekina. Todėl tai 
su padėkavonėms ne galime per 
daug skubiotieei. Isz tikro pa
vydėti viens kitam nėra ko. Jei
gu sykį atmestume visus pavydė 
ji mus, dvigubę loszį, gal ir terp 
mus butų mažiau vaidų.

Draugystė “Aurzra”.

Ar ne apsiriks?
Priežodis sako: kas sėja vėję, 

tas renka audrę. Tas duodasi 
pritaikyti pne musų me lės, tvar
kos ir vienybės ardytojų. , Nors 
žinome? neva lietuvių vadovas 
žmonių apkrikštyta? vardu 
“Pirskus”, gana erzino, pjudė, 
draudė įsireižęs nuo apei švietimo, 
bet kaip matyt, jo darbas prie 
szingus iszduoda vaisius. Sz'ędien 
jau daugelis žmonių supranta 
musų tautiszkus reikalus, supran
ta net skriaudas isz’pusės tvarkos 
ardytojų ypacz parapijų reikaluo
se. Lietuvių suprat mas žymiai 
pasikėlė ir jie jau nesibijo ap- 
szviecziauczios prolę knygos, per 
skaitymę gerų rssztų labiaus ap- 
siszvieczii, geriau pradeda su
prasti savo paties ir visos tautos 
reikalus ir mudę. Rods yra dar 
daug tokių, kurie visę aprupini- 
mę palieka Dievui, pats nieko ne 
dilbiam!, bet skaitlius*tokių stab
meldžių mažinami nors palengva, 
bet nuolatai, o skaitlius su pran
ta nezių, kad reikia paežiam dirbti 
ant pagerinimo savo būvio, pa
lengva didinasi..
Sztai Nr. 4 “Vienybės” szių metų 

matome daugybę lietuvių p r si ra
gausiu prie tautiszko Sus’vien. 
Žmonės be jokios baimės glaudžia
si prie tautiškos organizacijos, 
ne paiso jau ant keiksmų ir gaz- 
dinimų kuniginės pusė?. Kęgi 
paisys, kad daugeli; jau supran
ta, kad toj pusėj ne viskas yra 
auksu, kę už auksę tos partijos 
vadovai stengiasi dorais ir ne dė
tais budais perstatyti. Vadovai 
tie visaip stengėsi paversti musų 
tautiszkę urganizaciję į įnagį 
sudrutinimui ir iszplatmmui savo 
įtekmės ant žmonių; kadangi tę 
suprato jų pravardžiuojami be
dieviais ir prieszinosi padarymui 
luomų įnagių tautlszkos organi
zacijos, tai tie ne pzszaukti vado
vai bandė tuos toliau matanezius 
ir žiunnczius į kunįgų nagu? isz 
Susivionyjimo iszmesti. Kadan 
gi tas nesidavė lengvai padaryti, 
tai tie menkos doros vadovai isz- 
ardė visę organizaciję, tikėdami 
daugiau pelnyti patraukdami prie 
savęs vien savo spaugus užtarėjus. 
Jie uiat ne supranta, kad žmonės 
turi turėti ne tik lygias pareigas, 
bet ir lygias tiesas. Užgriauda
mi Susi v., jie t’kėjo isz savo ber
nų padaryti kareivius kariauja n 
ežius už kunįgų pelnę, apangai 
klauRanczius savo vadovų prisa
kymų. T.eisybė, tokių spaugų, 
gatavų už kunįgų pelnę pjautiesi 
su savo broliais, atsirado, tik mat 
ir ežia kunįgai apsiriko: tokių 
spangų kariautojų pasiliko prie jų 
per mažai. Pamatę, kaip kunį 
gai be jokios tiesos paveržė Susi- 
vienyjimo turlę, daugelis buvusių 
jų tarnų pasitraukė ir sziędien ra- 
szosi prie liuoso nuo kunigų jun
go ir isznaudojimo tautiszko Su- 
siv. Kę Dievas nori nubausti, 
tam protę atima! Su musų er
zintojais, kadangi jie nesilaikė 
doros, tas pats atsitiko^ Kada 
tautiszkasis Susivien. auga, prie 
kuniginio, kaip matyt, mažai są
narių pririrpszo.' Neteisingai? ke
liais einant, nieks toli ne nueina.

Rinko aukas ant Valancziaus 
raaztų. Nors pinigų prisirinko 
gana, bet tų rasztų dar nieks ne 
matė. Spaudine juos p. Stagaras. 
Garsus lietuvių erzintojas, paėmę? 
į savo rankas iszleidimę Žemai- 
ežių vyskupo rasztų, kitų spaustu
vių ne paklausė, todėl Stagaras, 
likęs be konkurencijos, gali už 
spaudę tiek skaityti, kiek tik jam 
patiks, e jeigu būt palikta liuosa 
konkurencija,' jis butų turėjęs 
taikytiesi prie prekių kitų, spaus
tuvių fknįgų iszleis tiek, kiek no
rės.

Deros nuo tų vadovų nėra 
mums kę mokintiesi,kadangi ant 
kiekvieno žingsnio matome, kaip

m?žai ant dores piisakymų paiso 
jie savo locnuose pasielgimuose. 
Ne paisykime todėl ant jų zaunų 
ir siundymę, bet dirbkime pats, 
kaip galėdami ant užganėdinimo 

.misų tau' szkų reikalų. Kaip ma
tome, musų kunįgams ne tiek ru
pi nuveikimis musų tautiškų dar
bų, kę jų asai iszka ntuda ir 
pelnas. ' '

‘-‘Žvb igždės” Ska ity tojas.

Union City, Pa.
< Tairtiszkas Susivienyjimas au
ga ir k< rojai-i Bzįmet • v:so?e lie 
tuviszk? se * kolom j- se. Pas mus 
27 d. sausio buvo parengtas susi 
rinkimą?. Kalbėtojų buvo vieti
nių ir svetimų. P<rmiaisiai kal
bėjo p. Vi1, apie vargus darbi- 
n nkų. . Antras kalbėjo p. As- 
traiuskas, sekretorius Taut szko 
Subivienyjimo. Jis aiszkino.kaip 
per p?reitę Susivienyjmo seimę 
Wilke3barrėj,kun.Milukas ir Kau 
pas stengėsi szitę musų tautiszkę 
urganizaciję <szgriauti, kad ant 
jos vietos sutverti savo įnagį, jų 
besistengimai vienog nuėjo ant 
niekų- Ragini yitus prigulėti 
pri^Susiv:enyjimo. Isz kalbos,ma
tyt, visi buvo užganėdinti, kadangi 
susirinkę, rankų plojimais dėka- 
vojo kalbėtojui. Trectias kal
bėjo p. Tareila isz Waterhurio. 
Jis iszrodinėjo,kad kiekvienam lie
tuviui ir lietuvaitei reikia prigu
lėti prie Susiv. Kalbino prie 
vienybė?, nes tik per vienybę ga
lima pakelti musų tautę ir page
rinti musų būvį. -

Pereituose metuose buvo susi
organizavusi motei ų unija. Dar
bininkai.norėdami iszderėti pakė- 
limę mokestie?, iszrinko ;sz visokių 
tautų komitetę ir nusiuntė pas 
darbdavius perstatyti darbininkų 
reikalavimus. Tie pagąsdino už
darymu dirbtuvių ant dviejų 
sanvsiczių; komitetę gi perkalbė
jo prižadėdami jo sąnariams ge
resnius darbus. Ir sziędien ko 
mitetis turi geriausius darbus,bet 
kiti darbininkai ne gali uždirbti 
daugiau kaip po 7—8 dol. ant 
sanvaitės. Taigi ežia airzku, kad 
komitetui ne rūpėjo reikalai jį isz 
rinkusių darbininkų, jis pats par
davė juos kapitalistams. Kapita- 
l’st ii gali skriausti J sznaudoti dar
bininkus tik teip ilgai, kol terp 
darbininkų nėra vienybės.

Orininkaitis.

Tvirtina, jog sziauriuis 
žemes polius apgyventas.

Gyvenanti mieste *Tndianopo- 
1 se, Julius Frederick, kuris buvo 
vienu isz sąnarių nelaimingos 
Greely expedicijos, iszkeli ,vusioa 
ant tirinėjimų sziaurinių krasztų, 
ne mažai triukszmo padarė ap- 
reikszdamas, kad ant sziaurinio 
žemės poliaus gyvena 'žmonės. 
Isz tos expedicijo8.vo8 6 žmonės 
sugrįžo atgal, kiti gi pražtfvo, su
grįžusius iszgelbėjo specialiszkai 
išsiųstas į sziaurinius krasztuS 
garsus dabar admirolas Schley.

Frederick tvirtina, kad jis, bū
damas po 93° sziaurinės geogra- 
fiszkos platumos gana matė ženk
lų , kurie jį privedė prie persi
tikrinimo, kad tuose netoli poliaus 
sziauriniuose krasztuose gyveno 
ypatiszki žmonės, visai ne pa- 
naazus į gyvenanezius sziauriuo- 
se eskimosus. Rado ežia griuvė
sius triobų ir czielų kaimų; trio- 
bos statytos visai kitaip, negu jas 
stato eskimosai. Toliau keliau
damas į sziaurius su leitenantu 
Lackvvoodu ir seržantu Brainar- 
du, jis rado daugiau ženklų paro- 
danezių, kad sziauriniuose krasz- 
tuose gyveno žmonės. Juo to
liau traukė į sziaurius, juo šil
tesnis buvo oras. Po 81° sziau
rinės paralelės reikėjo apsistoti, 
kadangi maisto produktai su vi
su iszsibaigė ir nieko tinkamo ant 
valgio rasti ne buvo galima; pri
ėjo jie netoli sauažemio, kuris bu
vo netoliau kaip 78 mylios. Per 
teleskopę matyt buvo, kad tas 
sausžemis ne sniego uždengtas 
bet žalias, taigi žole apžėlęs. 
Tūli mokslincziai mena, kad prie 
poliaus turi būt jūres, Frede
rick tai nuomonei priesztarauja, 
kadangi per teleskopę nė jokio 
fienklo jūrių ne buvo matyt.

Apart to Frederick tvirtina, 
kad sziaurinių krasztų žvėrys ir 
psuk^zcaiai rudenyj ne traukia į 
pietus bet į sziaurius, o 
pavasaryj traukia į pie
tus, taigi daro prieszingai negu 
musų krasztuose, kas yra ženklu, 
jog oras prie poliaus turi būt szil- 
tesniu negu nuo jo toliau, 
Greely, iszgirdęs apie tokię nuo
monę,buk norėjo, ant persitikri
nimo apie teisingumę jos, plaukti 
prie to nežinomo sausžemio, bet 
žmonės buvo teip susilpnėję dėl 
vargo ir stokos maisto, kad ne 
galima buvo iszdrysti tę dary
ti.

Frederick vienog ėsęs persiti
krinęs kad apie šiaurinį žemės po 
lių yra sausžemis ir jis turys szil- 
tesnį klimatę negu sziauriniai 8i- 
berijos krasztai, o kas svarbiausia, 
kad asusžemis tas žmonių apgy
ventas.

Kad apie polių gali būt siusže- 
mis, tas gal būt ir teisybė, bet ar 
aut jo oras sziltesn s, to ne gali
ma žinoti. Paprastai, jeigu ko
kiame kraszte, guaneziame sziau- 
riuore oras sziltesnis negu gu- 
I ncziame toliau į pietus, t-d to
kiam apsireiszkimui tur. būt ko
kios nors ypatiszkos priežastys. 
Kokios priežastys gali gimdyti 
didesnę szilumę ant žemės poliau?, 
nepažįstant tų krasztų, spręsti 
ne galima.

Jau seniai tūli mokslincziai pa
garsino nuomonę, kad žmogus tu
rėjo pirmiausiai atsirasti ant že 
mės polių, Kadangi tie krasztai 
turėjo pirmiausiai ant tiek atausz- 
ti, kad czu galėjo apsireikszti 
organiezka gyvybi. Todėl, kada 
tie krasztai turėjo sziltesni orę, 
be abejonės ežia gyveno žmonės. 
Ar gyvena jie ir koki ir dabar, tai 
apie tai gfcl’ina bus persitikrinti 
tik tęsyk, kada kokiam nors tiri- 
nėtojui pas seks į ta<‘8 neprieina
mu? krautus prisigriebti.

* ; h I t ■■

M&skolijos iszleidimai ant 
žmonių apszvietimo.

4 * •M *8 kol i j os iždo surinkimai 
ant szių metų iszskaityti yra di
desni negu kokios kitos n: r? svie
to vieszpatystėa. Tame nieko 
įstabaus nėra, kadangi plotai 
Mškolijos užimti yra 47 syk di
desni negu Vokietijos arba Pran
cūzijos (be kolionijų), o netoli 3 
kartus didesni už plotus Suvieny
tų Valstijų Sziaurinės Amerikos. 
Įstabu vienog yra, kad turinti 
tokius didelius surinkimus Masko- 
lija ant žmonių apszvietimo rei
kalų apverezia teip mažai. 1900 
m. maskoliszkas iždas ant reikalų 
žmonių apszvietimo paskyrė 33 
milijonus rublių, taigi deszim'ę 
dalį to, ka paskyrė ant užlaikymo 
žemės kariszkų' pajiegų^ Pasky
rimai ant žmonių apszvietimo ant 
kiekvieno gyventojo iszpuolė tik 
po 26 kap., taigi vos deszimtę da
lį to, kę ant to paskyria Vokieti- 
jos*iždas. Ant 1902 m. masko
liškas iždas paskiria 4 milijonus 
rublių daugiau, taigi ant 
visos Maskolijos, tame Siberijos ir 
vidurinės Azijos tik 37 milijonus 
rublių, taigi iszpuo'a po 28 kap. 
ant kiekvieno Maskolijos gyven
tojo. Tuos 4r milijonus rublių 
virszaus paskirtus maskoliszka? 
iždas padalina sziteip: ant padau
ginimo pradinių mokyklų pokši
mus 1700000 rubl., ant miesti
nių 250000 rubl., ant parapijinių 
300000 rubl.; ant realiszkų ir 
pramonės mokyklų 180000 
rubl., ant gimnazijų 100000 rubl., 
ant mokintojų seminarijų 150000 
rubl.; ant filologiškų, politech- 
niszkų ir velerinoritzkų institutų 
100000 rubl., ant mokslinczių į- 
taisų 100000 rubl. Taigi ant 
szių metų an-skoliszkas randas 
paskiria daugiaus: ant pradinių 
mokyklų 2250000 rubl., ant vidu
tinių 430000 rubl., ant augsztes- 
nių 700000 rubl. Apskritai gi 
imant, iždo iszleidimai ant žmonių 
apszvietimo szįmet yra ant 15% 
didesni negu pernai. Iki 1900 
m. žemiszkos įtaisus prisidėdavo 
tavo pinįgais prie pakėlimo žmo
nių apszvietimo: 1900m. žemiš
kos įtaisos paskyrė ant užlaiky
mo mokyklų 16 milijonų rublių. 
Dabar vienog, per neiszmintį ca
ro, tiesos žemiszkų įtaisų likosi 
susiaurintos ir ant toliaus jos ir 
prie geriausio noro ne galės teip 
remti žmonių apszvietimo kaip i- 
ki aziol, jų paskiiiama paszelpa 
mokykloms turės sumažėti. Su 
iszleidimais valazczių ir „ sinodo, 
ant mokyklų eina Maskolijoj 73 
mil. rublių. Teip mat 
maskoliszkas caras ir jo tar
nai stengiasi protiškai pakelti 
Maskolijos žmonis! Koki jų dar
bai, toki ir vairiai! -

Garsus iszradėjas galinezio 
lėkti priesz vėję orlaivio, brasili- 
jonas Santos Dumont, mieste Mo- 
naco, daro kasdienę bandavones 
su savo nauju orlaiviu, su ku- 
riuom nori bandyti perlėkti Terp 
žemines jūres. Dabartinės ban- 
davonės iszpuola su visu pasek
mingos.

Redakcijos atsakymai.
P/RAPIJONUI I8Z BB00KLTN0. 

Reikalas apraišytas privatiszkas. 
Tokiais dalykais laikraszcziai už
siimti ne gali. Todėl ir Tamistos 
korespondencijos patalpinti ne 
galime. .



Isz visur.
H Japonijoj szįmet'labai szalti 

žiema. Sz aur nėj Japonijoj 200 
kareivių, betraukiant isz vieno 
miesto j kit£, ant kelio suszalo.

c i erai ir 433 kareiviai prapuolė; 
kaipo invalydai likoei namon su
gražinti 2664 oficierai ir 67666 
kareivi ii, isz kurių 456 pasimirė 
Anglijoj.

I] Mirs'e Teplitz, Czekijoj, nu
griuvo vienų namų stogas. Griu
vėsiai užsidegė. Prie to s įdegė ir 
10 žmonių.

į Peterburge, ant vieno prie 
mieavzio sudegė mediniai namai. 
Ugnyje pražuvo 12 žmonių, o 20 
likosi sunkiai sužeistų.

į| Ant Britiszko kuisio siaut? 
baisios vėtros, laike kurių pasken
do diatai mažesnių laivelių. Pacz 
tiniai laivai isz Anglijos ne galėjo 
ateiti į Prancūzijos portus.

II Pagal apskaitymu specialistų, 
visokiuose krasztuose į pramo- 
niszkas įt tisas įdėta vokiszkų 
pinįgų: Chinuo-e 600 milijonų 
markių, Indijose 100 milijonų, 
Australijoj 750 milijonų, Afrikoj 
1000 milijonų, Turkijoj 400 mili 
jonų,Suvienytose Valstijose Sziau- 
nnės Amerikas ir Kanadoj 1000 
milijonų. Taigi matyt, kad visuo. 
so svieto krasztuose labii daug 
yra vokiszkų pramon szkų įtaisų.

li Anglijoj uistojo dideli szal- 
.caiai, up?s ulszalo ir ant jų b5 
giojimas garlaivių pis liovė. 
Tukst mcziai darbininkų, dirbusių 
laivų dirbtuvėse, atsirado ba dar
bo.

I Londono laikrasztis „Times” 
pranesza, jog turkiszk'i plėszikai, 
gavę suderėt us p'nįgus, p įleido 
jų nelaisvėj esanczias: ametiko- 
niszkę misijom erę Stone ir jos 
draugę Tsilkę.

|| Mohslinczių expedicija, terp 
Tripolis ir oazos Murzuk, Sa
charos tiruose, Sziaurinėj Afrikoj, 
užtiko didelę suakmenėju-ių me
džių giiię. Medžiai girioj pavir
tę į akmenį ir gerai užsjlaikę. 
Ant žemės yra daug jūrinių slie
kų dėžių, isz ko matyt, kad szita 
Sacharos tirų da'is buvo pirma 
į jūres nugrimzdusi ir g ries, ma
tyt, po jūrių vandeniu suakmenė
jo. ' :

tikrino, kad isztrauka kraujo tu 
užtrauks tik giminingų gatunkų 
duoda augszcziau paminStę 
dumblę arba nuosfidę: isztrauka 
kraujo szuns duoda nuosftdę tik 
su isztrunka kraujo žvėrių tos 
paezios giminės; isztrauka’kraujo 
arklio duoda nuosėdę tik su krau
ju asilo; žmogaus gi kraujo Už
trauks duoda nuoiėdę - tik su 
kraujų beždžionių ir tai ne visų: 
su isztrauka kraujo beždžionių 
lemurų isztrauka žmogaus kraujo 
tokios nuosėdos ne duoda v sti, 
o daugiau j< s duoda su isztrauka 
kraujo beždžionių labiau į žmogų 
panaszų. Taigi profesorius Nut
tel tvirtina, kad isz kraujo ypa
tybių lengviausiai ir grei- 
cziausiai, be jokio apsirikimo, ga
lima surasti giminystę terp v'so- 
kių gyvūnų.

koei atidaryta medžionės ir žuvi
ninkystės paroda. -Paroda trauk
sis tris sanvaitės. Yra ant jos 
apie 200 visokių žvėrių, indijo
nų kaimas, prūdai su žuvimi ir 
kitokia's vandeniniais gyvūnais.

—.Susirinkimų kambaryj Sal- 
vstion army, pn. 387 8. Clark str 
koksai ne pažįstamas, ne prigu-- 
lintia prie armijos kareivių 50 me
tų vyriszkis apalpo ir be žado puo 
lė ant grindų. Nugabeno jį į ligon 
būtį, kurio daktarai mena, kad 
tas žmogus turi szįrd'es ligę.

— Pas 8<vo vuoszvį, Paeco de 
1905 8.

Vin- 
maž- 
B r 

juom

| Prancūzijos v’eizų darbų mi- 
nister’s Baudin padavė ant parla
mento užtvirtinimo užmanymu 
priverstino įvedimo visose Pran
cūzijos kastynėse 8 valandų dar 
bo laiko ant dienos.

|| Berlyno laikreszcziai garsi
na, jog angliszkas randas iszriun- 
tinėjo agentus į Vokietiję, ku
riems prisakė supirkti ežia 10000 
arklių ant reikalų angliszkoi ar
mijos Pietinėj Afrikoj.

| Norvegijos seimas perkrati- 
nėja klausymu prileidimo moterų 
ant visokių urėdų lygiai su vy- 
riszkiais. Daugumas pritaria mo- 
tėrims ir reikalauja, kad jos galė
tų būt sudžioms, profesoriais,net 
meisteriais.

Apskrity] Doebelen, Saksuo- 
se, atsibuvo rinkimai parlamento 
pasiuntinio. Socialistai pastatė sa
vo kandidatę, o kitos partijos su- 
sivienyjo priesz socialistus, 
rinktas tapo daugumu 322 
socialistų kandidatas.

IsZ 
balsų

li Pagal ap-kaitymę “Lloyd’s 
Register”, 12 svarbiausių svieto 
vieszpatysczių, dalyvaujanczių už 
jūrinėj prekyttoj, turi isz viso,va
žioj i m ui pasalini ių ir ta vorų, 
14077 garlaivius, galinczius pa
imti 20342028 tonas sunkenybės. 
Anglijai priguli didesnė pusė vi
sų tų garlaivių, nes 7930, su 
12139090 tonų, isz to skaitliaus 
910 garlaivių pr guli anglisz- 
koms kolionijoma Antrę vietę 
užima Vokietija, kuri turi 1209 
garlaivius, galinczius patalpinti 
2159919 tonų, ant treczios vie
tos t-tovi Prancūzija su 661 gar
laiviais, galincziais patalpinti 
1052193 tonas; ketvirtę vietę už
ima Suvienytos Valstijos Sziauri- 
nės Amerikos: jos turi 690 gar
laivių galiuczių paimti sunkeny
bes 878564 tonas. Toliau eina 
Norvegija turinti 806 garlaivius, 
galinczius paimti 764683 tonas 
sunkenybės. Paskui eina Iszpa- 
nija, Italija, Maskolija, Holandi- 
ja, Szvedija, Danija ir Austrija. 
Maskolijoj daugiausiai garlaivių 
turi Finlandija. Laivai Hambur
go Amerikos lin jos gali paimti 
sunkenybę 638000 tonų, taigi 
daugiau negu visi Maskolijos gar
laiviai.

lankėU Varszavoe universitetę 
pereituose metuose 1202 studen
tai, 104 aptiekoriai ir 15 liuesų 
klausytojų. Ant stipendijų pas 
kirt* 44852 rubl. Užlaikymas 
universiteto • kasztavo 483000 
rublių.

0 Airijoj, Roscommon pavie- 
tyj, airiai raudauninkai atsisakė 
mokėti randas anglijonatūs. Jei
gu raudauninkas uŽDDRoka randę, 
tai ant tokių airiai sukalbininkai 
mktimis užpuola ir skaudžiai nu
baudžia. Todėl nieks ne drysta 
prigulinezių randų mokėti.

|| Vice karalius angliszkų-In- 
dijų praneszė, kad dėl stokos ly
taus, visi pavasariniai javai Ben
galijoj iszdegė ir ežia vėl gyven
tojus laukia badas. Rudeniniai 
javai gerai užderėjo tik provinci
jose Syke, Dek km ir Bombay.

|| Teip kaip Turkijos sultanas, 
ir Serbijos randas ne turi pinjpų 
ant Užmokėjimo algų urėdnin- 
kams ir kareiviams, jie nuo ke
lių mėnesių ne gavo užtarnautų 
algų, vien kareiviams Belgrado 
garnizono algas iszmoka, kadan
gi mat tik ant szito garnizono re
miasi Serbijos karaliaus sostas.

J Amerikos airiszki vyskupai at
siuntė į Kriokavę nėt keliolikę 
airių klierikų mokintiesi lenkisz- 
kos kalbos. Be abejonės, pabai
gę mokslę Kriokavoj airišziai, 
sugrįžę į Amerikę, vyskupų bus 
paskirti prabaszcziais lenkiazzų 
parapijų, vietoj nekencziamų 
lenkiszkų kunįgų. /Kad tas len
kams gali ne patikti, tas vysku
pams mažai rupi. Kę gi rūpės, 
kadangi pats lenkhzki kunįgai 
verste verezia parapijonus, kad 
jie už savo pinįgus statytas baž- 
nyczias užraszytų ant vyskupui 
Daro tę patį ir musiszkiai kunį
gai, nors gerai žino, kad airiai 
vyskupai ne kenezia neangliszkai 
kalbanczių katalikų. Mutų ai
rių bernai gali dar sziek tiek nu
siraminti, kadangi ant pasimoki- 
uimo lietuviszkos kalbos nėra kur 
siųsti airių klierikų: nė į Kaunę, 
nė į Seinus airių ne priims. Na, 
gal kunįgai Milukas su Kaupu, 
už lietuvių pinįgns parengs Ame
rikoj seminariję pamokinimui ai
rių lietuviszkos kalbos ir tokiu 
budu palengvįs airisziams vysku
pams suamerikanizuoti per airius 
ir lietuviszkas bažnyczias. Visko 
juk galima laukti nuo musų ku- 
njgU-

Kaip pažinti žuvių amž|.? 
Ne tik žmonių,bet visų žvėrių nm- 

žį pažįstame psgal jųdidumębet 
tik 'sz pradžių, kol gyvūnas dur 
ne priaugo savo paprasto didumo, 
toliaus gyvūnas auga palengviaę 
ir ant greiUsno ar palengves- 
nio augimo turi įtekmę visokios 
paszalinės aplinkybės, ypacz I gi 
maistas. Jeigu, paveikslan, ko- 
kiuese vandenyse yra per daug 
žuvių, o per mažai visokių mažes
nių gyvūnų, kokiais žuvys maiti
nasi, tai suprantama, kad žuvys 
augs labai palengva, arba augi
mas jų su visu pasiliaus, kad an
gį.kaip kiekvienas numano, žu
vies kūnas pats nesididina, bet jis. 
didinasi, auga nuo maisto, kurio 
atsakanezios medegos eina antdi 
dinimosi kūno, taigi ant augimo. 
Todėl pagal pati didumę žuvies 
ne galima teisingai nuspręsti,kiek 
kokia iszgyveoo jau ant rvieto; 
ant tokio »....udimo reikia todėl 
jieaskoCt aitokių pamatų.

Vokuakaa mokslinczius, specia
listas žuvių ž'novai, profesorius 
Hnn>en garsina, kad likosi suras- 
t s būdas kuo teisingiausiai nu- 
sprę-ti apie senumę žuvių; ant to 
užtenka tik pažiūrėti į teip Vadi
namus otolitus arba ausinius grū
delius ėsanezius aut žuvies galvos. 
Tie grumulėliai daro ii tėipjau 
kaip ir medžių kamienai, taigi 
kiekvietię metę ant jų darosi 
naujas sluogsnis, nauja eilė. Isz 
eilių skaitliaus, tverianezių tuos 
ausinius grumulėlius^galima žino
ti, kied metų iszgyveno kokia pa
gauta žuvis. Profesorius Han
se n, pasiremdamas ant szito budo 
sprendimo apie žuvių metus, per
sitikrino, kad Siaurinėse jūrėse 
mažai yra žuvių žvejų gaudomų 
senesnių kaip 10 metų.

Mara, gyvenantį po nr. 
Clark str., užėjo italijonas 
cent Bar buto. Už kokį ten 
možį susibarė. B» s barant, 
bulo iszsitraukė peilį ir su
trijose vietose įdūrė savo vuosz 
viui ir padaręs tę, pabėga Sužeis 
tę reikėjo gabenti į ligonbutį.

— Pareitos nedėlios diena Chi- 
cogoj buvo vėl labai szalta: 6 va 
landa vakare termometras rodė 
3° augszcziau zero. Gramnyczių 
diena buvo saulėta, o tas, kaip 
žmonės kalba, reiszkia, jog pava
saris bus velyb. s. Pažiūrėsime, 
ar tas žmonių pranaszavimas isz- 
sipildys. >

— Ties namais nr. 565 ant 
ant grįžtanezio 
Soudek užpuolė 
Atkiszo ti is re- 

liepė nedkrutimi.

Dickson str. 
namon Johno 
trys plėszikai. 
•vdlverius ir
Nors Soudek nestprioszino ir ati
davė septynis doliarius, plėszikai 
baisiai ji sumuszė ir apmirusį pa
liko ant ulyczios. Rado jį be ža
do gulintį jo puti, įvilko į vidų ir 
paszaukė daktarę, pagal kuro 
nuomonę, sumuszimsi yra labai 
povojingi, kadangi plėszikai su 
revolverių kulbėms pramuszė 
kaukelio kaulę.

Draugyscziu Reikalai

DMieste Bruxelelj,belgiszkame 
parlamente užgimė musz- 
tynės terp pasiuntinių katali- 
kiszkos ir socialistų partijų. Prie- 

, žastį musztynėms davė pasiunti- 
i niai katalikiszkos partijos, kurie 
I pareikalavo , kad socialistų pa
siuntinys Srneits, už užsitarimus 
vienoje parlamente laikytoj kal
boj, butų po šūdu atiduotas.

| Maskoliszkas randas, už vie- 
nę straipsnį apie valdymu Alek
sandro III ir Mikalojaus II, ir apie 
darbus dabsrtinio ciecoriaus mo
tinos, ant visada uždraudė iszlei- 
dinėti laikrasztį “Rossija”. Laik- 

.raszczio redaktorių Soionovę isz- 
vežė isz Peterburgo į Pskovu, o 
to .straipsnio rasztininkę, Amftte- 
atrovę, į Irkuckę, Sibenjoj.

|| Nuo pradžios karės iki pa
baigai gruodžio pereitų metų, 
pietinėj Afrikoj anglijonai nužudė 
žmon'ų: 945 oficierai ir 23354 
paprasti kareiviai likosi užmusz- 
ti arba pasimirė nuo ligų; 7 ofi-

Kaip pažinti giminystę 
gyvūnų isz kraujo.

Mokslincziai gamtos tirinėtojai 
kas metę suseka kę nors nauja 
Giminystę terp visokių gyvūnų 
mokshncziai surando pasiremda
mi ant jų kūno sudėjimo, bet pa
sitaiko kaip kada ir gimingi gy
vūnai teip ne panaszus į viens ki
tę, kad ant to pamato pasirėmę ir 
specialistai ne visada lengvai to- 
kię giminystę gali surasti. '

Mokslinczius Nuttel surado 
pernai lengvesnį budę suradimo 
giminystes terp visokių szilta- 
kraujų žindanczių žvėrių. Profe 
rius Nuttel susekė, kad jeigu 
žmogaus krauję įczirksztį triusziui 
(kralikui) ir tę daryti, per tūlę lai
kę, tai paskui isztrauka tokio 
kraliko kręujo, jeigu jos truput) 
pridėti į isztraukę žmogaus krau
jo, padaro kraujuose tamsesnės 
parvos tirsztę dumblę arba nuosė- 
dę, isztrauka gi isz kraujo pa
prasto triuszio kraujo, taigi to
kio, kuriam žmogaus kraujas ne 
buvo įczirksztas, tokio dumblo ne 
padarą Nuttel iszbandė krauję 
230 gatunkų žvėrių ir persa

mo Balandžiu, gyveno Boatone. Ji* pat* 
ar kai kita* teiksis duoti tinę ant adre
so:

Mis*. Roaalia Braievicziuk*,
Box 23, Mendelssohn, Pa.

Pajieszkau Juozapo Dabkaus gyvenu
sio Ladd, III. ir Franciszkaus DrukVenio 
gyvenusio McLapn, Cal. TeiksU alsi' 
kzaukti ant adreso:

♦. Jos. Ralserius, ’
Care of H/B. Ingham, MarshaĮl avė., 

ABegheny.Pa.

Pajieszkau Juozapo Petkau* i»x kaimo 
Lasziszkiu. Szilelio parap., Raseinių 
pa v,, Kauno gub. Teiksi* atsiszaukti 
ant adreso:

Antanas Kuzin,
Care of H. B. Ingham, Marshtll avė.

Allegheny.Pa. *

Pajieszkau Kazimiero Rumbuczio, 
Kauno gub., TeUziu pa v., Rytavo pa
rap. Jis pat* ar kas kita* teiksi* duoti 
tinę ant adreso^ ' (

Antanas Nevardauskas,
Box 137, Westville, 111.

Pajieszkau Jono Cziteikio, Kauno 
gub., Sziaiiliu pa v., kaimo Miiikiu. Ji* 
pat* ar kas kitas teiksi* duoti tinę ant 
adreso:

Stan. Jeszehkia
4456 Honore St., Chicago, III.

Pajieszkau savo brolis,Antano Doviato, 
Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinėnų 
parap., gyvena kur netoli Springfield, 
1)1.- Ji* pat* ar kas kita* teiksi* duoti 
tinę ant adreso:

P. J. Dowiatt,
Box 33, Himrod, III.

Pajieszkau Jurgio Urban*vieziau* ir 
Antano Zarnauskio, abu Kauno gub., 
Raseinių pav. Jie patys ar kas aitas 
teiksi* duoti tinia ant adreso:

Frank Jucevicsia,
Box 334, Apollo, Pa.

Pajieszkau Juozapo Cssidos, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Upite* parap. Jis 
pat* ar kas kitas teiksis duoti tinę ant 
adreso.

Petras Palionis, 
834 E. PrattSt., Baltimore, Md.

Pirmas didelis Koiinia Balius.
Cbicago. Dr-te Sz. Antano turea aavo 

dideli balių nedelioj, 9 vasario, Frei- 
heit Turner saleje, 3417 So. Halsted St. 
Praaidea 4 vai. po pietų, iženga vyrui 
au pana 25c. Ant azio baliaus bua daly
to* gražio* rožių kvietko* kiekvienam 
avecziui. Todėl užkviecziame visus lie
tuviu* ir lietuvaite* ne paminzti kad 
■zi* bu* gražiauae* Ir paakutini* prie** 
užgavene* baltu*.

Dr-te S*. Antano.
We*tvill», UI. Tėvynė* Mylėtoju Kuo

pa ture* savo suairinkima nedelioj, 9 Va- 
*ari<s 1 vai. vidurdenio, svetainėje V. 
Norvilo*, ant kurio užkvieczia visu* są
nariu* ateiti pasiimti Jiem* prigulinezia* 
knygut m "Geologija” ir “Baudžiava“ 
ir užsimokėti metine mokesti; teipgi 
kvieczia jr visu* kitu* lietuviu* ateiti ir 
prisiraszyti prie szios vienatines - drau
gystes pleezenezios apszvieta terp savo 
broliu.

Dėlei “Liet. Parodos”.
Jau praslinko metai, kaip pa

sibaigė Paryžiaus paroda, o “L et 
Parodo?' reikalai da nepasibaigė 
ir nežinia, kada jie pasibaigs. Pa
baigoj 1900 m. ir pradžioj 1901 
tapo parsiųsti likę parodos daik
tai aut p. D. Zauniaus vardo ir 
pavesti globai “Varpo” ir “U- 
ko” knygininkėa.

Bet peraiųstiejie parodos dūk
tai reikalavo ne tik globos, bet 
visos eilės darbų, tai dėlei isz- 
pirkimo, tai dėlei koresponden
cijos ir nesupratimų.

Tais reikalais galima būro už
siimti tik tuomet, kada pavelyjo 
laikas, o atliekamo laiko pas “V. 
ir U.” knygininkę v aai nebuvo, ir 
dėlto jį gal užsiimti “Liet. Paro
dos” reikalais, tik apleidžiant ki
tus reikalus.

Be to atsirado visokios veislės 
painės, kliūtys ir trukdymai dėlei 
stokos tam tikrų pagelbininkų- 
praktikų. »

Apskelbimas visokių atsitikimų, 
aiszkimmas užvilkimo, turi būt 
atidėtas ant vėlesnio laiko:—męs 
tuom tarpu neturim laiko užsiim 
ti visokiais parodos reikalais, juo 
kad nėsame apsėmę tuos reikalus 
vesti.

Stovis parodos kasos teip-gi da 
negal būt apgarsintas dėlei to, 
kad pinigiszkoa rokundos da ne 
užbaigtos. Be to “Parodos Ko
mitetas” X Amerikos) nėra gręži- 
nęs kreditę, kuris tapo iszduotaa 
dėlei priėmimo ir gręžinimo par
siųstų isz Paryžiaus daigtų. ,

Toks stovis “Liet. Parodos” 
reikalųyra negeistinas, bet...kę- 
gi daryt?

Tikimės suvesti į tvarkę “Liet. 
Parodos” ka*ę ir kitus “L. P/ 
reikalus tiktai pradžioj 1902 m.

Varp. ir Ukin.

A. Apknaltia, Sekr.
Piltsburg, Pa. Vitauto Liet. Mokslo 

Dr-te turas savo balių subatoj. 8 Vasa
rio, Schiller’a Glocke saleje, kerte 26- 
tos ir Jane ui. Prasidės 3 vai. po pie
tų. Grajis Gerlach's Orchestra. Visus 
lietuvius ir lietuvaites kvieczia skait
lingai susirinkti.

Vietines Žinios.
— Pareitos sanvaitės utarnike, 

dirbtuvėse Illinois Steel Ca ati
tiko smarki expliozija, kurios vie
na* darbininkas likosi užmueztas, 
o szeszi sunkiai sužeisti.

Pareito panedėlio dienę, Coli- 
seum troboj, ant Wabash avė, li-

ETHNOLOGIJA 
arba

.Mokslas apie žemes tanias.
Pagal Drą M. Haberlandtą.• ____________

Nauji galiūnai.
Vyrai! ar tinote kad mes atidarėme 

nauja saliuna po nr. 676 Halsted 8t. ker
te 17-tos ui. Chicagoje. Užlaikome 
skaniausius gėry mus, gera alų ir kve- 
penezius cigarus. Tas viskss pargaben
ta net isz Kentucky. Uikviecziame vi
sus atsilankyti ir to viso pabandyti.
Antanas Kriszcziunas ir Jonas Aliszauc-

Grand Opening.
Cbicago. Atidaręs nauja saliuna 

giu balių jo Inkurtuviu ant subatos 
nedėlios, 8 ir 9 Vasario. G ra J it gera
muzika kuri susirinkusius sveczius ge- 
riausei palinksmins. Todėl visus ap
linkinius ir pažystamus užkviecziu ateiti 
ir persitikrinti, kad pas Jonaiti yra 
geriause pasilinksminimo vieta, o apie 
gėrimus ir cigarus nereik ne sznekeli, 
nes tokiu geru niekur kitur negausite.

P. J. Jonaitis, 3302 S Morgan SU, 
Cbicago, III.

Grand Opening.
Atidaręs nauja saliuna darau inkur- 

luviu balių ant subatos ir nedėlios. 8 ir 9 
Vasario, ant kurio grajis gera muzika ir 
linksmins susirinkusius. Todėl visus 
aplinkinius ir pažystamus kviecziu at
silankyti ir szi balių (lamstyti. ,

Mike Adomavicza,
3437 8. Morgan St, Cbicago, IU.

ren-

Aukos ant kankintiniu.
Newark N. J. T. M. D. ant vakaruazku 

Teatraliazkoa Dr-tee aurinko.........
V. Ambrazeviczla Neįtark N. J 

Buvo . _ I
Sykiu i

Aukos Visztaliui.
V. Ambrozeviezia Newark N. J... 15c

.. 61.40
1........25
8191.46
8193.11

Komitetu.
Lietuviszk&M Pikuinkas.

Chlcago. Dr-te Sim. Daukanto turea 
savo pikninka nedelioj, 29 Sėjo#; 1902, 
darže Ilaiuing's Groye, Riveraide, III. 
Todėl meldžia visu kitu draugyscziu 
toje dienoje nedaryti pikninku ne balių, 
idant vieni kitiems ueužkenktumem.

Dr-te 8. Daukanto.

Lietuviszkas Piknlnkas.
Cbicago, Dr-te sz. Kazimiero turės 

savo piknfnka nedelioj, 27 liepos, 1902, 
darže Raissingi grove, Riverside, III. 
Todėl meldžia visu kitu draugyscziu, 
nedaryti toje dienoje pikninku ne balių 
idant vieni kitiems neužkenk tumėm.

(14-2) Dr-te szv. Kazimiero

Collinsville, 111. Sausio 21 diena tapo 
inkorporuota naujai susitverusi lietu- 
viszka draugyste vardo: “Amerikos Lie
tuviu Susivienyjimas, Collinsville, Iii.” 
Inkorporatoriais yra: Frederich Mar- 
chsrt, John Szillat ir Anton Gaižat. Su
sirinkimus laiko treczioje nedelioje kiek
vienų menesio, todėl kvieczia kitus visus 
lietuvius ateiti ir prisiraszyti. 
sziol Jau turi 25 sąnarius.

Bailus BalimC
Chioago. Liet. Demokrat.

9-toa vardoa turea savo balių subatoj, 8 
Vasario, saleje K. Bzemaiczio, 632 S. 
Canal 8t. Prasidėt 7 vai. vakare. įžan
ga 25c. Grajys gera muzika, bus de- 
mokratiszki politikieriai, aldermonZa 
tos vardoa ir kiti. Todėl visus lietuvius 
ir lietuvaites kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Cbicago. Algirdo Lietuvisskas Repub. 
Kliubas 9 vardoa turas savo susirinkimą 
nedelioj, 16 Vasario. 4 vai. po platu, sa
loje po nr. 632 8. Canal 8t., ant kurio 
bus rinkimas naujos administracijos ir 
apsvarstimaskitu svarbiu reikalu. To
dėl visus tos vardoa lietuvius kvieczia su
sirinkti. J. Szedbaras, sekr.

Sulyg-

Kliubas

“Lietuvos” agentai.
BOSTON, MA8S.

S. G«ndroli*. 503 Sudburry St.

NEW YORK. N. Y.
Jonas Nujok**, 323 E. 55-1 h it.

NEWARK, N. J.
V. Ambrizeviczt*. 180 Ferry it.

BROOKLYN. N. Y.
St*ni*low*s Rinkewicziu*. 73 Grand *t. 
Juozą* Matutis, 112 Grand *t.
K- Balcziuna*. 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA.
Andriu* Maczis. 447 W. Lineit. *

MT. CARMEL. PA.
Petrą* Bieliauskas, 251 8. Beech *t.

“ SOUTH BOSTON. MA88, 
(Vincą* Kudarauckas, 72 W. 5-lh St.

WATERBURY, GONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

WKSTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

SCRANTON. PA.
Mlkolas Kamanauckaa, * 

1740 Nay Ang Avė.
DETROIT, MICH.

M. Mockus, «
BALTIMORE, M D.

L. Gawlis, 2018 N. Vaahington st
PHILADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.
“Lietuvos“ Keliaujanti agentai. 
Jurgis Kasakeiviozia,
Juozą* Petrikis.
Juozapa* Matutis,
K. Labanauskai,
B. Doirnorowicz.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pa* Juo* uisiraazyti “Lietuvę" 
ir prenumeratę jiem* uisimoktti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juo* teipgi galima gauti visoke* knįga* 
ui tę paczię prekę kaip ir redakcijose.

“Liktutos IszunsTUTB.

Pajieszkojimaf.
Pajioszkau Justino Tomkunp ir Jono 

Vaitekūno,abu kaimo Malduczioniu, Pa
nevėžio pa v., Kauno gub. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duot tinę ant adreso:

Povilas Bugvilionis,
632 Ash 8t., ' Hsmmond, lod.

Pajieezkau savo sesers, Francisskoa 
Simanavicsiukes, isz kaimo Naujoku, ir 
Juozapo Pilsuckio isz kaimo Pantvar- 
dtio, abu Skirsnemunio parap., Kauno 
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti tinę ant adreso:

Misa. Ona Simanavicziuke,
10 Middle 8t., Lawrenoe, Mana.

Pajieszkau Juozapo Babiliaus, Kauno 
gub., Roseiniu pa v., Eržvilko# vol., kai

Pavojinga ugnis.
Nori kiekviename mieste ir miestelyj 

randasi apsaugojimo nuo ugnies prietai
sai, tankiai lienog pasitaiko liepsnose 
pražūti daugybei turtu ir net apskelb
tiems kaipo niesada negalintiems su
degti narnama Kaip'ugnis isznaikina 
daugybe žmonių turtu, teip lygiai gy- 
vascziai žmogaus tankiai grasina pavo
jus isznaikinimo iss priežasties įvairiu 
viduriniu ligų, paeinancziu ypacz isz su
degimo pilvo, inkstu, ir kepenų. To
kiuose atsitikimuose labiausiai yra re
komenduojamas Trinerio Gydantis Vy
nas, kuris be apsirikimo iszgydys viso
kias pilvo ligas. Amerikiszkas Eliair 
of Bitter Wine fabrikuojamas yra Juo
zapo Trinario, 799 8o. Ashland avė., 
Cbicago, III. 8sis teip placzlai pagarsė
jęs vynas yra geriausiu kraujo valytojų 
ir gali ji gauti visose a pliekose arba tie
siog nuO paties fabrikanto parsigabenti.

Metus meksikonai skaitė pa^al saulę, 
taigi tą statė ant moksliškų pamatų; visos 
nuožmios tautos laiką skaito pagal atmainas 
mėnulio. Meksikonų metuose buvo 18 mė
nesių, 6 mėnesis turėjo 20 dienų ir pabai
goj metų pridėdavo dar 5 dienas, kurias skai
tė už nelaimingas, o kas 52 metu taisė kalen
dorių ir pridėdavo po 12 j dienos.

Teip metus skaitė paprasti žmonės; ku- 
hįgija prisilaikė kitokio skaitymo: pagal ku
nigijos kalendorių—mėtai turėjo 28 menesius 
po 13 dienų. Metų eilių skaitymas, taigi dides
nių laiko perijodų rėmėsi pas meksikoniš- 
kus kunįgus ant tų pačių pamatų kaipo ir 
pas egiptiškus kunįgus. Nežinia, ar tasbu- 
das laiko skaitymo- savistoviai išsidirbo, ar 
čia jis kokiu nežinomu istorijai budu prisi
griebė iš Egipto. Ir Vidurinėj Amerikoj 
galima patikti daug kultūriško gvvenimo ap
sireiškimų, kokius patinkame ir pas senojo 
svieto gyventojus. Reikia todėl manyti,kad 
ne Columbas yra pirmutiniu Amerikos atra
dėjų, bet kad seniai prieš Columbą Ameri
ka turėjo susinešimus su civilizuotoms seno
jo svieto tautoms, nuo kurių .perėmė tulus 
mokslus ir civilizaciją.

Meksikonai mokėjo išskaityti kuo geriau
siai ir dienos valandas, jų negazdino už
temimai saulės ir mėnulio,kunįgai pirm laiko 
mokėjo tą išskaityti, kas matyt ant jų raštų, 
kur yra paženklinti puolanti ant saulėš mė
nulio šešėliai. Taigi su astronomija Meksi
ko kunįgai buvo gerai ir teisingai susipažinę, 
tik ant nelaimės jie šitą mokslą, teip kaip ir 
Europoj vidurinių amžių gadynėj, apvertė 
ant visokių nieko su mokslu ne turinčių pra- 
našystų. Astronomija buvo mokinama mo
kyklose, žinoma, ant tiek, ant kiek kunįgai 
norėjo tą mokslą išplatinti terp žmonių.

Meksikonai vartojo abrozdinį raštą vadi
namą piktografija, bet jis buvo jau teip ge
rai išdirbtas, kad gali lygintiesi su herogli- 
fišku raštu; meksikonai turėjo jau ženklus ir 
atskiriems skambėjimams: ant paženklinimo 
žodžio, meksikonai vartojo ženklą liežuvio, 
pėdos atspaudimas reiškė kelionę, sėdintis^ 
žmpgus — žemės drebėjimą.

Piktografiškus raštus paprastai rašyda
vo visokioms parvoms ir ypač ženklyvas par- 
vas vartojo ant parašymo tų žodžių, ant ku
rių norėjo ypatišką atidą skaitančio raštą at
kreipti.

Piktografijos mokino visose augštesnėse 
mokyklose, bet ne 
tik sumanesnius tame moksle: 
dalinosi į grupas, kadangi atskiruose moks
luose reikėjo visokių ypatiškų ženklų ne rei
kalingų paprastame rašte.

Viešpatystėj Tescuco, uždėta iš pradžių 
mokinimui karaliaus vaikų augštesnė mo
kykla, atsakanti dabartiniems civilizuotų 
tautų universitetanjs, su laiko pavirto į mok
slišką įtaisą panašią | dabartines mokslo ir li
teratūros akademijas; jos mieriu buvo dar- 
buotiesi ant pakėlimo literatūros, patraukti 
prie literatiškų darbų kuo geriausias pajie- 
gas. Akademia toje vadinosi “Muzikos Ro
dą”, be^ ištikro ji darbavosi ne tik ant pa
kėlimo muzikos, bet -teiposgi literatūros ir.1 
mokslų. Svarbiausia užduotė šitos rodos 
buvo dalinti dovanas už geriausius raštus 
iš astronomijos, chronologijos ir istorijos; 
apart to ii cenzūravo ir taisė visokius raštus. 
Nė joks raštas ne galėjo būt tih*p žmonių pla
tinimas, kol ne gavo daleidimo minėtos ro
dos. Tokią jau užduotę ir privilegiją per il
gą laiką antai Prancūzijoj turėjo Paryžiaus 
Sorbonos universitetas. Muzikos rodą Tęs- 
cucoj ne tik ne leido platinti terp žmonių 
raštų, kokius laikė už vodingus, bet baudė 
ir autorius parašusius tokius: istoriškuose 
raštuose, už perkreipimus, už neteisingtfs, 
tendentiškus išvedimus ,autoriai buvo “Ro
dos’’ net ant nužudymo nusprendžiami ir 
nusprendimai jos buvo visada išpildyti. •

Užtai už geriausius istoriškus raštus, 
aiškinimus doriškų klausymų, už tautišku^, 
padavimus autoriams buvo paskiriamos do
vanos.

Iš visko reikia manyti, kad aztekai, ap- 
valdę Meksiką, ne tik nepakėlė civilizacijos, 
ne tik jos ne sutvėrė, bet nužemino: prieš jų 
'atsibastymą ir civilizacija stovėjo čia augš- 
čiau ir papročiai, būdas gyvenimo vietinių 
žmonių buvo daug švelnesnis, civilizuotesnis. 
Aztekai, kaip matyt, prieš užkariavimą civili
zuoto Meksiko stovėjo ant teip jau žemo kul
tūriško laipsnio, kaip ir kitos šiaurinių kraš
tų indijoniškos giminės; jie, buvo nuožmi. 
Tą geriausiai parodo tikėjimas aztekų, rei
kalaujantis žmogiškų aukų ant išmeldimo ypač 
karės dievaičio malonės, kas visai ne sutinka 
su civilizacija teip augštai stovinčia, kaip ji 
stovėjo Meksike prieš atkeliavimą Čia ispa
niškų užkariautojų. Neramumas nuolati
nės karės, užpuolimai be jokio mierio ant 
kaimynų, plėšimai, ką nuolatai darė aztekai, 
rodo, kad jie ne įstengė persiimti pilnai dva
sia to» civilizacijos, kokią rado atkakę į Mek
siką. Jie, užkariavę.augštai civilizacijoj pa- 
sikelusį kraštą, civilizacijos rods išnaikinti 
ne įstengė, pats apsicivilizavo, bet rastą ciyi- 
lizaciją nustūmė žemiau, nužemino, įvedė 
daug formų pritinkančių nuožmiems. Tai-: 
gi čia atsitiko tas pats, kas atsitiko su nuož
miais germanais Užkariavusiais cftilizuotą 
rymišką Gaji ją (dabartinę/Prancuziją): nuož
mi germanai perėmė pate''rymiška civilizaci
ją, bet Ją pritaikė prie savo nuožmių 
papročių ir palinkimų, taigi ją sudarkė.

Kadangi surėdymo formose senovės Mek
siko patinkame daug panašumo su surėdymu 

i senovės Egipto ir kitų rytinių kraštų tautų, 
kadangi ir tūluose moksluose randame Egip
te, Persijoj ir Meksike tulus tuos pačius pa
matus, reikia todėl menyti, kad civilizacija 
Meksike išsidirbo ne savistoviai, bet Ji liko
si čia atgabenta kokių nors ateivių iš ryti
nių kraštų. Ant paminklų Yaka tane yra 

‘ padirbti žmonių tipai su kuprotoms nosims 
tokioms, kokias turi antai žydai arba arabai,

taigi visai ne panašus į indijonų tipą. Jei
gu Yukatano paminklų dirbėjai padirbo to
kius žmonių tipus, tai aišku, kad tokius 
žmonis matyti turėjo. Reikia todėl manyti, 
kad Meksiko civilizacija neišsidirbo Ameri
koj savistoviai, bet likosi Čia atgabenta atei
vių civilizuotesnių už indijonus, atėjusių iš 
rytinių kraštų. Gal toki ateiviai buvo ne 
vienos tautos, bet kelių turinčių atskirą civi
lizaciją, o iš tų civilizacijų susiliejimo išsi
dirbo su laiku meksikoniška.

visus mokintinius,
raštas tas

Pietini Amerika.
Pietinėj Amerikoj indi joniškos tautiškos 

gimines,gyvenančios Atlantiško oceano pusėj, 
kultūriškai stovi labai žemai, vakarinę gi da
lį, taigi dalį gulinčią prie Didžiojo oceano 
apgyvena giminės stovinčios ant augštesnio 
civilizacijos laipsnio. Apskritai gi imant, 
išėmus senovės inkų sutvertos ypatiškos civi
lizacijos, jų uždėtoj Peru viešpatystėj, tautos 
apgyvenusios pietinę A meriką stovėjo ir šią
dien dar stovi žemiau kultūriškai negu gy
venančios šiaurinėj. Šiaurinėj Amerikoj 
patinkame jau indijonų tautas ir tautiškus 
ryšius iš kelių tautų gana tvirtai susiorgani
zavusius — pietinėj Amerikoj mes patinka
me tik pulkus ir tautiškas giminės be jokios 
savitarpinės tvirtesnės organizacijos, be apsi
gyvenimo ant vietos. Juo toliau į pietus, 
juo indi joniškos tautiškos giminės stovi ant 
žemesnio laipsnio, o ant pačios pietinės Ame-

Puodas papupkas žmonių pavidalais indijonų * . \
Kimbajasų. Kolumbijol.

rikos užbaigos,ant salų Ugninės Žemės,gyvena 
indijoniškos giminės stovinčios ant žemiausio 
kultūriško laipsnio, bet ir Čia matyt, kad tie 
indijonai seniau buvo augsčiau pasikėlę, bet 
atsiradę ne prilankiausiose aplinkybėse, vėl 
nupuolė žemyn.

Kultūriškos indijoniškos tautos pietinės 
Amerikos gyvena ant ne didelio ploto nuo 
pakrančių Didžiojo oceano iki Kordilierų 
kalnų, cibčdsų civilizuota viešpatystė buvo 
uždėta ant Bogotos kalno šono; toliaus į pie
tus, teiposgi ant kalnų šono, iki Chili, buvo ■ 
garsi senovės inkų viešpatystė, susidedanti iŠ 
dviejų svarbiausių tautų: ųuichua ir aima- 
rų; toliaus tauta kara apgyvenusi Quito iš
kėlimą; ant vakarinio šono Kordilierų kalnų 
gyvena tautiškos giminė-yankasų, apie kurių 
augštą senovėj kultūrą liudyja dabar tik • 
griuvėsiai milžiniškų jų statytų triobėeių, 
puikių žinyčių ir kanalai atvedimui vandens 
ant sausų dirbamų laukų. Aplink kalnų

I h 1 >•' | jLalaaj k. 'aiAraukanas, Chili republikoj.

ežerus, prie trumpų, tekančių į Didijį oceaną 
upių, kadangi tik tose vietoje galėjo pasikel
ti žemdarbystę, tvėrėsi pirmutinės organizuo
tos žmonių draugijos, Čia likosi padėti pama
tai kultūriškam darbui; tas mažas žmonių or
ganizacijas lengvai apvaldė inkai ir sutvėrė 
-civilizuotą Peni viešpatystę, kuri, atkakus 
čia išpaniškiems užkariautojams,traukėsi ant 
1000 mylių nuo šiaurių į pietus ir ant 100 
mylių į vidurius nuo oceano pakrančių. 
Svarbiausiu inkų‘darbu buvo, kad jie prisa- 
vįno lamas, pavertė jas į naminius žvėris, 
išmokino žmonis auginti bulves ir pietinės 
Amerikos sorue.

- Inkų viešpatystėj buvo komunistiškas 
surėdymas. Inka ir jo skaitlinga šeimyna 
buvp vadovais, apginėjais ir aprupintojais 
žmonių, kuriems ne davė nė jokios liuosybės: 
kiekvienas turėjo gyventi, elgtiesi teip, kaip 
inkai prisakė; nieks ne turėjo nieko sau pri
gulinčio, viską gavo nuo vadovų inkų: valgį, 
drabužį, pastogę, šeimyną ir dorišką išauklė
jimą ir mokinimą. Už visišką atsidavimą in
kų valdžiai, jie rūpinosi apie reikalus kiek
vieno žmogaus teip, kaip antai ūkininkas 

: rūpinasi apie reikalus savo auginamų nami
nių galvijų; kiekvienas turėjo dirbti ne ant 
savo, bet ant visų naudos, vaisius savo dar
bo turėjo atiduoti inkams, o jie juos dalino 
terp visų savo pavaldinių. Vienu žodžiu, 
inkų valdžia su visais savo pavaldiniais elgėsi 
teip, kaip su vaikais ne galinčiais apsieiti be 
nešiotės ir prižiūrėtojų.

Teisybė, nė vienas inkų pavaldinys ne 
galėjo įpulti į vargą, bet nieks negalėjo ir 

■ pralobti, nieks ne galėjo atsirasti geresnėse 
negu kitas sanlygose, ant savo reikalų nuo 
valdžių gavo tiek, kiek reikėjo, bet ne tiek, 
kiek kas norėjo. Taigi'inkų viešpatystėj

(Toliaus bus.)



LIETUVA
Prancszu savo draugams ir pažysta- 

miem*,kad asz persikėliau isz Pennsylva 
nijos į Chicaga ir turienti pas mane rei
kalus tegul kreipiasi ant adreso.

Charles Mazurkevicsia,
1 ::2 \V. 25-th st. Chicaga III.

(7-2)

Pigiai ant pardavimo Groserne subu- 
c žeme vietoje lietuviu apgyventoje, biz
nis yra nuo seno laikų iszdirbtas. turin
tis savo reguliariszkuskostumerius.

Jos. Krauza,
. 4612 5-thave.. Chicago.

(14-2)
Pigiai ant pardavimo 3 Grosernes ir 

Buczernes vielose lietuviu apgyventose, 
daranczios gera bizni. Atsiszaukite pas 
agenta:
8. Mac k, 212 l-st St., Ehzabeth, N. J, 

(21—2)
Pigiai ant pardavimo geras sakunas, 

vietoje lietuviu apgyventoje, su visais 
tavorais ir fixtures. Savininkas iszva- 
žiuoja i kita szteta. Atsiszaukite po nr: 

8734Commercial avė., So. Chicago.
' • (7-2)

Trumpa Geograflja. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
su pra a tani ai apraszo visas 6 dalia swieto. Su 
74 pevrelkslellais: mapu. žmonių, gyvu lu Ir 
medžiu. Tlnkamizuse geografija in pradine
mokslainą................ .......į.'.................   .Š5c

Tikyba ar mokslas? Tyrinejlzeat tikejlmlszki 
mokai Įniki Ir draugijlszkal poutlszkl. Antra 
lakia su priedu. 211 puslapiu ..................SOc-

Medioai Dispūnsaru gali Jus iszgyduii!
Jie užtikrina iszgydyma,. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytL

No 7. Mažas Aukso Altorius baltos eeliu- 
Iloido* apdarai, ksrietkos ant wleno sto
no Įsiklotos sidabru ir perlu, su dwiem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krašt
ui...................................................... .*fl.OO

Knygeliu No «1 kaip ir 7 kwiet- 
koa newienokio«, t>eweik kiek avie
nų* knyirelee kuietku isimargiul- 
tnaa wi* Kitokia

Vienatine Lietuvlszka^Aptieka 
Chicagoje! _Z)

— Atkreipiamalietuvif atydą ant vie
natį n Ss lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekpse. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbAi ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rbdą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalr.uja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje ka'boje.

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

bažnyczios Apveizdos Dievo parapijos.

f Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po........... .........52Jc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po...52jc 
Virsz 1000 rubliu, rublis po........... . .52ic

Galima siusti szimtus ar tukstanczius 
rubliu kiek tik nori, bet siuncziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia s'usti tik szi- 
tokias sumas:
3 rublius. 37 rublius. 71 rubli.
6 rublius. 40 rubliu. 74 rublius.
9 rublius. 43 rublius. 75 rublius.

12 rubliu. 46 rublius. 78 rublius.
15 rubliu. 49 rublius. 81 rubli.
18 rubliu. .50 rubliui 84 rublius.
21 rubli. 53 rublius. 87 rublius.

i 24 rublius. 56 rublius. 90 rubliu.
25 rublius. 59 rublius. 93 rublius.
28 rublius. 62 rublius. 96 rublius.
31 rubli. 65 rublius- 99 rubliu*.

i 34 rublius. 68 rublius. 100 rubliu.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 

30c. antpaczto kasztu.
Jei norite kad pinigai greitai suvaikgz- 

čziotu ir niekui nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

MALDAKNYGES.
- Mažai Ank»o Altorius.katelikiszka maldų kny

gele. Maldo* yn rytmetine*. wakanne*. prie 
apawiednea, komunijos miežiu, miazparu ir 

’ daugybe kitu; miniu maldo* *u abrozelial*. 
ml*zparai giedami lietuariszki ir lotiniazki: 

__ . daug lotynisaku giesmių giedamu prie įsute 
"tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra • litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. te Karaliaus Dowido: aktai, ražaneziai. 
stacijos, karunk'a, keliolika szwentu giesmių 
ir tt Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz irisu lietu*isiku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiera; stambus, aiszkua drukas 
Miera 3A(z4S coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanczios;

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais kraixtels.be ap 
kalimo......................................................OOg

No- 8. Mažas Akto Altorius, prastais,drū
tais apdarais, auksintais krasztala, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bleteieml*. su kabute......................... 75c.

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros mlnksztals apdarais, spiralei* 
kampais, auksinti krasztai, paraižai* 
tekwietka...........................................$1.85

Knygos sawos spaliuos.
A-kyed Apairelszklmai Surietė, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abroseliais. Naudingiause knygele ant 
svieto daaižinojimui isz ko darosi žai 
bal. griausmai, lietuair sniegas; kasjrra 

’ s debesiai ir ant ko jie lajl^osi.................... 3Oe
Aritmetika. Kniga Istaimokinimul rckundu.

Preke............................................. .....
HYGIENA. DakUriszka knyga arba mokslas 

apie užlaikymą sveikatos, isz kurios ga'i be 
pagalbos daktaro iszslgydytl nuo daugybes 
Ugu. SzlU knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ją su atyda perskai
tys.patalkys apsisaugoti nuo tukatancziu vi
sokia ligų, patalkys užlaikytioz.lelybeje savo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke........ . ...............................................8So

Vpie turtu Iszdlrblma Parašte Sėbram: verte 
8. M. Veikalas gvildenantis politltzkąją eko
nomiją. Kokiais keliais išsidirbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atalllepia ant 
draugijos gyvenimo...... . ..y...85c

Ar vyskupu 7alanezlus (Valanctnuskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraaayta ka. Demb- 
sklo. įsileista kasytais Susivlenyjlmo Liet. 
Lalsv. Am. $7 puslapiai.....................15c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Sseruas Chl- 
cago, III, 1901. Puslapiu 147. Mokslas kokiu bude 
radose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu *.< 
daejo iki pauksacziu Jvieriu ir paties žmogaus. 
Su paveiksi*!*............. .. ..................... J. ■ -lOe.

Geografija arba žemes aprasrymas. Pagal Oei- 
kie. Nalkovskl ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu suiygsziol įstoju
siu lietuviazku knygų. A įtikini Ir supran
tamai a prairo visa musu žeme. Jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augstti. vulkanus metanolius tat savęs ugnį: 
Įsi kokiu žeme sluogsniu susideda, kur Ir 
klek joje yra anglių, geležies, aukso, drus 
koa ir kitu gerybių; kiek mariu, ažžru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: suros, prėski, saldus, ar kartus, ko
kliuose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
išyta dalimis, užskaitytos visos vienpatys
tės, karalystes, kunlgaiksttystes. respuh"- 
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, papročiui, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalezlai ar karas 
c-iai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i's kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele Bx® .oliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinis, su 71 paveikslėliais; mapu gyvu
liu ir tt..... .............. ;.........................S8.oo

1 Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para
stai ant nugaros ir srono Preke 8'J 50 

Kaip gyvena Augmenys? Yra tei moksli**- 
kas apraszymas apie yvairius musu žemes au
ga kis. j u sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su JO paveikslėliu., 199 pusla
piai .........................................................  35c.

Istorija Suvienytu Walstlju Szlaurlnea A men
kos Apraszc kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia, tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.!1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? nituose: kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare šilai 
žemei. O ant pat valo tai pinasi Konstitucija 
Suvienytu iValstijU. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje gyvenančiam.idant 
suprastu kokes jis ežia tiesas turi, kas jam 
yra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
JtM. Preke.........................  ...4100

Dėtuose, gražiuose apdaruose......... ...g! 35
Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų Irkn.

Krauczluno prova su lalkraazoaiu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje,18Wm. 586 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Krauczluno, 
"Lietuvos" Užleistojo, redaktoriaus Ir paveik
slai Chicagos S.Jurgio Uetuvteakos bažnyczios. 
Popieros apdarais....,.................gtdOO

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais....................................................... •— 50.

I«z kur atsirado musu naminiai gyvuliai Ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevieziu, sutaisė 
Szernas. Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su paveiksleleis............................. 4BOo-

Kaip Maskoh ja persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preseion russeen Lithuanie suplesze ko n. v. 
Dembski*.....................................J..........lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L tVehlam. Isz angliuko iszgulde kun V. 
Dembskts...................................... ...... 15c

Braziu Skerdyne. Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė antbažny- 
czios miestelyje Kražių, musze, azaude ir pjo
vė nekaltus žmonis. iszgriove altorius ir už- 
pecze Ujo bažnyczla. Aiszkiausial apraszo 
te visa atsitikima..................... J..........15c

1 .letuviszkas Lementorius su notarinis, kate
kizmais ir mlatranturu.............  15c

Mokslas apie Žemą Ir kitus svietus, jubu.yir 
pabaiga. A pruazo kas yra žeme, iss ko ji su
sideda, *nt ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes,menulis; kaip tpli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian \os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
sstronomiszku abrozelių, turinti 236 pusią 
Sius. Yra tai vienatine knvga.lsz kurios 

krai žmogus gali apslszvlesti...75c
Brutuose, gražiuose apdaruose.....,. 91.00 
Uindaugis Lietuvos Karalius. Istorlazkas pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa
rašte Julius Slovacki, lietuviukai verte 
Vincas Kapsas įDras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. Iž5c

Lenkai ir Lietuviai nuo 1238 iki 1430m. Parssze 
pagal lenklsrkus istorikus Žemkalnis. Isa
le iste "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija suaivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia atšakiai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
..letuvos kunlgaikszcziais: Kelstucziu. Vy- 
autu Ir kitais. Isz szios knygeles skaityto

jas alszkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga..............15c

Lietuviu pratevlal Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko p> valdžia -wrsu Parssze Lie
tuvos Mylėtojau. Kn ga turi ĖJ puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias Vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviupratevlai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kns- 
'aus gimimą................................ 5Oc

Naujausia Lletuvlszkas Sapnlnykaa. surinktas 
ir auredit. isz daugel avetimteuUszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Peraiazkai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiazklu abro- 
zeliu,—su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovės žmones vartojo inapejimul 
ateites —Geriausei iazguldo visokius
sapnus..................................................L........ 5Oc
Apdarytas .....................    85c

Olltypa. apysaka isz laiko terpsavlszkoa kares 
Indljonu Amerikos.... ..........'...,........ V5c

Pulki Istorija ape Kantria Alana,knrl per 22 me
rus vaikszcziodama po sviete, daugybe 
Ledu ir vargu kantrel iszkeutejo...SOc

Pamokslai Iszmlnties ir Teisybes iszguldineU 
Galvocziu visu amžių. Czia yra patllpą 128 
gražiu .juokingu ir Lszminlingu pasakaiczlu 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki 
nanegiu įkaitimu tegul nusiperka szlą knin- 
gelf. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės ką 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo- 
kės duoti iszmlntingą atsakymą...... SOc

Rankvedls Gromatu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromates in:pažystemus, priete- 
lius, giminias, myllmalslas ir mylimuo- 
s.us priesz apeivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai stovsn- 
czias ypatas. Pasveiklnlmai(pavinczewo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.........................................................SOc

Bobinsonas Kražius, morallszka ir žlngedi 
apysaka paszviste jaunumenel......25c

Benu Gadynių Isznyke Gvgl Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsoną; sutaisė Szernas. JI apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradime. Sziandlen tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szullnlus, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czle 
lūs, nesugadintus, kunus. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandlen Užstatyti ivai 
rluose muzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 

t pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
' milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 

žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslinczlal isz to semia bran
giausia mokslą susljiažlnimo. kaip Ir kokiu 
badu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsrtesnes veisles. Ir pagal storuma Ir 
senumą žemes sluogsniu. kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa.gail be apsirisimo sprens- 
tl, kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 379 puslapiu stambaus 
druko, ant gražios popieros iriaMe 160 pa
veikslu invairiu senu gadynių iraykuriu su
tvėrimu. Preke.............................91.00

Vanduo ant žemes, požeme ir virsznje žemes. 
Rusiszkai parasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Iszieido T. M. Dr-te. 8zi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas vaudens 
permainas ir veikmes: kaip jis perslkeioite 
fn gara. kyla in virszu Ir tanai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvesą, keieziasi 
fn vandens latzellns ar sniego lustelius Ir 
vai krinta ant žemes, Isz kurios buvo pakilf. 
Czia nuknte didelius darbus veikla; snie
gas k’^tels uždengia oielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, P*»k»‘ 
tirpdams nuo saules keieziasi in vandeni ir 
užlieja laukos, iszrežo ravės, upes ir upelius 
ir kavojasi po žeme, kur vėl veikla tą pati 
darbą kaip Ir ant vlrszaus žeme*.....IOo

Žmogus Neplluszkis. Verte Isz szvediszko Ne
ris Graži apysakėlė: kaip turtingo prekeio 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusiu}. Šilta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorybe*.. ...........  .......IOo

U ; DrukuoJamoH ir raižomos* u
MASZINOS.

Raszoma maszina (typewriter) turi tu
rėti kiekvienas žmogus ar privatnau ar 
kupezius, nes laižzkas paraškyta* su ra
szoma maszina grąžei iszmtio ir kiekvie
nas gali ji jierskaityti. Mes turime raazo- 
m-ti maszinii visokiu prekių kaip tai: už 
•1.4M1; užtl.50; už 63.50; už63.00; už66:50; 
už 610.00 ir brangesniu. Mes teipgi par
duodame visokius tavoms, angliszkas 
knygas ir lietuviszkasir lenkiukas Bibll- 
jas ir Naujus Testamentus. Ribliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalioga ar atsakymu ant 
gromatos turi indeli stempa už 2 centu.

NOVELTY SUPPLY CO.
P.O. Ilox 1452, lAHilNvlIle, Ky.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad isz atidariau nauja lietuviuką 

karezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi vtsoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziaugias ir skaniau
siu alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veaėliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isx kitu 
miestu,(gali pu mane gauti geriause 
nakvyne. Su guodone,

Petrai SKlakbt, 
1I321 Aubiini Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Bacevicze,
, ----- Gtvzmz ro s*.------

8339 Commercial avė. So. Chicago, 111.
Gydo visokias ligas be skyriaus ir v ūks užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Vž tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalai!)* dakterlazko* pagelbės, tegul 
kreipiasi pas savo tautos daklara, su kuriuom 
savo prigimtoje kalboje gali ssszaeketi jir gauti' 
visa rodą. p

Lietuviai, noriatiejie gauti pagelti* per gro
mates. isz kitu miestu, tegul pilnai apraišo savo 
liga, o tada gaus pagelba

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSKI0.

315 8. Morgan St., CHICAGO.
Paduodu'dėl žinios visiems lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkorcxiu nuo 
geriaukiu kompanijų, taipiri siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptie.koje randami viso* gyduole* 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, viaoki guminei 
aparatai ir tt. Visokio* ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktaru 
koki kas nori įligonio namus. Dr. S. 
Drazdowicz, Dr. 8weeney.

Dr. M. Kaasakovžki, 3315 8. Morgan st. 
Telephone Yards: 709.

Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakymu 
reikia ideti marke už du centu.

Telefonas Yards 709.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tambttai Laikrodėlio'z

Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip’kilur. 
Apart to, Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu.maszinęliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi viaokiog intalpos istoriszku 

ivgu. maldaknygių, monu knygų, pui- 
kiu gromatoms popierių -su pu i k i om i s 
kvietkomis ir pavincziav»nemis, abrožu 
ir abrozelių. Kas J* a J norit isz* augsz- 
cziau minetuldaiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausiteįkatalioga su pla- 
cziu apraszymu^apie viską. Adtesas.

Joseoh Matuti*.
U2Grandst. Brooklyn, N.’Y.

GYDYKIS NAMIE!
Jelgaeai kaakiaama* kokia liga, tai jam! 

užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiazka iszgy- 
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio. ,

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyrisz- 
kumo, nUsilpnejes, nuvargę* rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas, nusiminė*, 
neužsitikintis, nespakainaa, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, "galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdie* plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plėmias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszku* sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliazka kraujo ūžnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviazka, skuro*, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigo*? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas szlapume?

Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už 64.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmo* 
dieno*, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromata* gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reiks, 
liūgas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduole* pnsiunczi* niekam 
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
no* klausimu listo*.

Atsatanciluusl tr pigiausi gygyuyctig 
rakamose. KODĄ dYIai.
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto iki 8 vakarą 

Nedėliotos nuo 10 ryto iki 13 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 b. Van Burta St, GhlcagoJIu

. UILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted Bt.

Mulma paiki** Fotografija*; už tasžaą tflnaž

•2.00

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jūs nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalisius "State Medicsl Dis- 

pensarv1’, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Huren ui

Ju electro-chemiszkas gydymą* yra 
geriausia* ant visos |>asaule*. Jie nieko 
neims už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
Jusu lig* yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoie* ir 
gydymą Jeigu ne esate iszgydyti.

. Farmeriai
ir žmones isz priemiesčiui ir aplinki

niu miestu pribūva ant koino trūkio 
(treinp) idant butu užgydytais per pa
garsėjusius specijalistu* Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa. H a r m o c y t o me
te r o , 8 p h i g m o g r a p h o, E - 
lektriszk.ii balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nond o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo. ilzbraszkinimo ir įsi
klausymo idant ant syk atrasti lig*. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosiMte ligų. Bpecijalistai gali at- 
fastie liga szlapume (mtžaluose) per tiri- 
nejimasu microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlsvtnt* 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be Jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai ateiszauk in 
"State Medicsl Di*|>ens*ry”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
C8T Inejinms per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresą.

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszaydytas! 

Specijdistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie isagydo nerviszka nusilpnėjimą 
Ir visu* dalykus prie to prisidedsnezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* pasekmes Jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi mo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezis: nu- 
siojimo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
go*. fizissko ir protiaako nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užidli- 
kejimo. nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symplomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
Ju mikli* ir manavimns. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkt*, priartina beprotyate ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
|ier kita daktara ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodus Gydymai 
“State M< dical Dispeiikary'’ yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlsiko didžiausipj paslaptyj. Szitie spe
cijalistai turi salintu* geros valios pade- 
kavonių nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, ne* szlaputnas 
(mitalai) Iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kad* pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. ’Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nito kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydy* jus. Jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE^;®1
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie. Jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu aystema ir pasibaigia ant vi- 
siazko nusilpnėjimo Jeigu ciste auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie Jum* iazaiszkis mtuja 
metodą ir kaip syki Jau suprasit, tada 
nenusi stebėsi t Jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai *)«istoja ant ayk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iazsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidsla. Visi ženklai ligos ir silp-1 
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- f 
nszkumui. /

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
CIT* PrekeH yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti'szita liga, kuri specijalistams 

Dikpensakyj yra paprasta, turi raszyt 
apraišydami savo liga ir Jeigu jie atras 
jog namie jie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, Jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

KRAUJO ŪŽNŪODYJIMAS.
Bzita lig* yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stems yra užnuodinta, tada liga pati iazsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, subtingima ir sutinimą sąnariu, pasirodymą pletniu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima gūželiu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigta ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam patiasziuu symptomus. tai pasirodavyk su specijalistais tttojaug i> 
Jeigu jife po egzaminavimui atras jogjusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neš* ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greita* ir be pavojaus. Nieko ne moki Jeigu ne esi isz
gydytu.

Asz likau iszgydytū.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipo menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
do*. Netikėta laime jadave mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
įus tiem, kurie reikalauja |>agelboc, su 

uria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Viena* menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

- • !

• State of Illinois Į 
Countyof Cook )s" *'

Ąsz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “Šute Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinid kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
Ir paliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
pabudyjimo yra duodamas “State Me

dical Dispensary" ąnt peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

iki 7-val; po piet. Nedelioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gydnoles dykąjį
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

A T 14 puikiu dovanul Tokio p«gumo dar n»«ka«k>s nagirdatalI J V 1 Ataikit paiiurat. oaaiurajims n»ako na kaštuotai
palaidnanir lunr»& grnaiiai laikrodėli ttkba ank&ikibula, UI. 

•u dvigubai* psaakauotaia luktiuia. auaukr uSaukamaa ir nustatomai, vyritskatar moteriškai, 
•u tikra AMERIKIBZK.A ■A87INMUJA. pilnu *km**nu. R R irvaranluotą*, nikeliuotai* viduriai*, 
iiBduodame ra*xyte gvararcua amt SO irrru; pa* ai Urveirda ir *wum* toki laikrodėli Ti** d o* 
*ali lyginti prie 1*0 virta* avkm» laikrodklio. Vitiem* puikiu laikrodėliu mylėtojam* ma* duo
sime bery> flO dienu puikiu* preieuiu*: I. v hmm a kariu putu ptpkb *u didele raivuke ir rinta- 
riniu cibuku. verte* Bl .10; Irrynu mariu putu cigarktcua, verte* Tbe.; 1 nikeline bkikAukau 
DkAutb. Sbc; I dailu auksinuota Dtckkm* LKMciuanu su Cameo kabute, |l 60. 1 puikia auksinuo 
tatAGUTK, SI 00; 1 pora puikiu Aūrkariu deimantai* o-din tu. g! 00; 1 puikia špilka Įsisodinta 
brangakmeniais. 40c; 1 pora paauksuotu kolioniku su parmuterio viražais, SOc: 1 pora rankovėm* 
ruiiku.su permutertnia apaezia. »c; t keimeriam* ruiiku. narineterto apaezio*. Me; U i puikia 
in krutinę *a«ute *u dailiu akmeniu Tie. Laikrodėli ir 14 dovanu siuDcziame C O. X). ut 

apmokėdami teipirt ir eiprvso katilu*; tinsimi galite ištartam i suoti ant eipreso ir jei 
nepatiktu. sugraAiekite mum* atgal muiu ka*s*ai*. Kur nesiranda Ex preso offlsa* SI .M turi būt 
priaiunsti draus* tu orderiu Jeigu k** pritinus pinigu* dmuge *u orderis, gaut dar -Ura dova
na nuikn LtKKTTMi peili; <iaik»ut m»-».p*Aiunr*l*Tr* tad* per na<*y»a. uAregUtr*ve tavo katilai*

U1KR0DEL1 SU VISOIS DOYHOIS DUJU.
IsLkrodell sr motertesk* Jricu moterųxku ted vyriuko Dkck-ns tesciugvilo mes paslunslmr mo 
tenszks iOoolia sukslsoote Lorf«ett» teneluf-'t Roouvk ►rrsdioa. puknl Istpardovlmus n-ursi 
buires Adrasuok ATLA8 JtWELRY COMfaNY l6 M.tropol.t.n Bl<xk, OHIOAOO. ILL.

LIETUWIU DAKTARAS

M AR J A POMIATT
Kauno gub. džauliu pawieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8to* iki 12tos ryto:

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galim* isz kiekvvieno* 

aptiekos.

C. A. JOHNSON,
11909 Emerald Avė., Vest Pullman, III.

Parduoda propertes, skolina pinlgiiN Ir AMtsekuruoJa nuo ugnies.

Generaliėzkas agentai lotu AVežt Pullman ir Sharpghooters 
Parkadd. prie Weat Pullman. Parduoda pigiai lotus ir 8t*tto na
mus ant lengvu isztnokescziu. Keletas lietuviu jau apsipirko ošia 
propertee ir velyja visiems pirkti.

C. A. JOHNSON,
Vest Pullman, Chicago.

ESI 
KŪRCZIAS?

GALVOJ 
ŪŽIA?

• VISOKIO PAVIDALO

Kurtumas arba Sunkus Girdėjimas yra dabar iszgydomi
musu naujausiu išradimu. Tik kurčiais apsigimusiejie nėra i&gydomi.

GALVOS ŪŽIMAI GREIT PASILIAUJA.
F. ». ntUM. Ii MlTI««B.Mteic|^

Tamiatos: — Tapąs Tlsilk*l nuo kurtumo ilgydytu. dJkuroju jums ui gydymą. C1!* ai paduo
siu visą istoriją mano apkurtimo. 14 ko, tikiuos, temistos (lokiu ar kitokiu budii pasinaudosite.

Apie ponkl metei atgal dHinėji mano ausis pradėjo spengti, ir juo tolyn, juo labyn, teip kad ga
ilaus ai ant tos ausies visilkaiapkurtau.

Per tris mėnesius gydžiausi visokiais budais, bet be jokio* pasekmės: teiravausi rodos įrs.rteu- 
siii daktarų, terpe tų ir ganaus ėlonykMio ausų specialisto, kurs pasakė man. kad jokios gyduolės 
man nepagelbės ir kad reikia daryti operaciją, kuri galėtų ant tūlo laiko praiallntl galvos užimą, 
bet kad apkurtinas mano jau vlslikal ne i (gydomas.

II netyCIų ai patlmyjau jūsų apgarsinimą tūlame New Yorko lalkraltyje, ir pasidaviau jūsų 
gydymui. Besigydant atsakančiai pagal jūsų paduotus nurodymus bėgyje keletos dienų galvos ūži
mai pasiliovė, ir liądien, praėjus penkioms sanvaltims. mano apkurtintas pranyko Ir ausis tapo vi- 
šilkai ilgydyta. Todėl dėkavodams jums juolirdlngiauslaL pasilieku su geriausiais jums velyjlmals

F. A. WERMAN.73O8. Broadway, Baltinote. Md.

Mugu gydyme būdas visai neatitraukia jus nuo darbo.
^Ma^r GALITE PATYS IŠSIGYDYTI NAMIE

INTERNATIONAL AURAL CLINIC, 596 LA 8ALLE AVĖ., CHICAGO, ILL

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Law.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle &. Washlngton st*.

‘ CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wieninteli* lietuvrya advrokata*, baigę* 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowa* kaip ciwili*zkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduot*.
Res. 168W. 18tb Cor. Union St.

Telephone Gana) 788.

POVILAS JU8ZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUNA.
1168 So.Leylt St., kerte M.tos nl.

Užlaiko kuopuikiausiu* gėry mus, szal- 
ta alų, skanius likierius ir havanos ciga
ru*. Prietaardidele puiki sale dėl mi
tingų. veselijų. balių etc.

Kiekviena* užeje* randa czia szirdin- 
ga priėmimą.

DR. A. G. FREED0M,
f LIETU V ĮSUK AB DAKTARAS)

Pasekmingai gydo visokia* ligas. Jau 
daugybe lietuviu pas Ji iszsigyde. 
Osmaas: 411 8. Sharp 81., BALTIMORK, MD. 
Arnas*: ant kampo Eseler ir Fayette Bis.

. Nausėda Broliai ir Stulga.
917 33-rdst., CHICAGO.

Prieazai lietuviszka bainyczia.
Atidarė nauja drapanų ir apAutuvo 

krautuvia, kuriame galit* gauti visokiu 
vyriszku drabužiu, ozebatu ir czevery- 
ku. Prekes pigesne* kaip kitur. (22—6)

iBzgydys uiilsialdyms bu 1 diena. 
Imk "LaxaUvv Bromo OsiatM’’ teblltete*. Ąa- 
Uekorias sugražins pinigus jsi ne įsigysi. K. w. 
Srove's parašiau yra ant kožao boisYlo. *•

Stabdo Kosulį Ir nAsiBsaldyma.
"Lvzatlve Bromo (Jufnlno" toblytelos issgydo ai

TEIP ŽEMU“PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
Mr*r*ante *eni*u»i laikmdžiu prvkrjai, ir *r.Ui^<!teti •/!•» bkikranzriio Rytojam* smarkiai numažiname prrkr* ant laikrodėliu, teip kad jau yra 

dabar kieki imam prieDw /*o«, ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai mvmit konkurnati.
Prie kuino pirito laikrodėlio pridedame dovana puiku Dūkens lenciuaeli ncftmeo prie ryr s?ko. M coliu Lorgnette prie moferiszko laikrodėlio.

No. 1. 14k Dvigub&i paiuksuotas Huntlmr InksztaL A milte užsuka- 
’ m.*»» ir ntuLatomas, v v ris įkas ar mo-

( tenazka.*. T*zmdo ant V Auksini y luik ■> leli >. Gerai akmeniųota ma- 
, siinerija*. Kuntatoma* tetainchutial pamdo >Gvirancija ant 20 metu.
\u_Kiti pardavėjai garsiu, tokius po flOO. M (wu prcke

N*. 2. Ilk Dvigubai paauksuotas »'*'«'* užsukamas Ir nustatomas, vy- 
• r ri»/ka< ar moterterkaa, hunting.

mds> k*tp M auksinis laikrodėlis. Tikra A menku z ka mašinerija,
I pilimi akmenuotas, nustatomas. Puikiai g;s Gvarancija ant 20 metu.
< virųiMas. Kuotikriausia, laiko rsiii is-. Ki- , ....

ti garsina toki po 04.49. 04.75. R * ir 4^.50, M UBU preke $3.98.
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtais papn.-Kzimais, dailiais 

lukszteis. puikus tai k rude lis. Ausute 
užsukamas Ir nustatomas, vyriszkas ar moteriszkaa: hunting. iszrodo 
ant S4J iuksinio laikrode'i ■ Tikra Amerikiszka maszinerija. su dauge- 
II.; akmenų, nustatomas, (.erinu-isi laika lai- Gvaranciia ant 20 metu

;o. Kitur parduoda poMMk 0. 25 „„„„
No. 4 I4k Dvigubai paauksuotas sn g»nj*ais papunaumal., 4«*od4a. 

® ta* tu Peru fheuian*au. purinau, etc
Puikus luksztAl. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir numatomas, 
vyriszkas ir moteriszkas. hunting. Iszrodo kaip $50 Auksini* !aikrodelu. 
Massinerija tokia pat kaip No. X Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kiu. parduoda po fc.75, 08.00. 09.25 Musu preke $5. 75. 
No. 5 Hk Tikras auksu lietas, Puikiai graviruote., hunting. Ausu

te užsukama, ir nu.tatoma., vvrist-
kas ar moteriszkas, 2 luksztai storo gryno aukso. N iekados nenusision 
de nenublanks. IszKido kaip psn tužaim. laikrodėlis, su daugeliu akme
nų. grvnai amerikiszka rnaazlnerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu.
Stiu/?ikr.sLl “UL k‘“ g*r’IU*M usu preke $6.25.

NO. 6 Tikras 14k Auksu lietas Lukartai genausiodarbo.huntiiig.au 
' c šute ur.Mikarnas ir nustatomas, vjriai-

kas ar moteriszkas. puikiai graviruota*. 2 luksztai isz eitra jryno auk-o 
te*** visa atnži. Tikrai Anienkinika maMzinerija su naujausiai* pagoti 
n linais. Iszr<«d<« kaip Aukninie laikrodžiu, nustatoma*. Puikus i»z 
puikiausiu. Nerasi geresnio laiko rady tojo. Cvarancij* ant 25 metu, 
kiti parduoda po »18.»®, s® M ilsu preke
No. 7 Tikras Nikelinis, Be vlrszaus . Ausute užsukamas ir nustato

mas. vyriszkas ar moteriszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka ma.zinerija. 
Nu-tatoma* kaip reik. Tikrai puikiu laikro- Gvaranciia ant 5 metu. 
d, Iuk Musu preke už vvri*«zka $1.98, mot. *2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vyriszka.*rB^ęrisA.s. tikrai• ' vokiszkojosidatyelaiktodells. Atl
ante užsukamas Ir nustatomas, pilnai akmeiiiuotes ir su grynais atneri- 
ktezkais viduriai-, niekados nenublanks. Gvarancija ant VISO amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszius parduo
da po «5.25. *5.75 ir M.50. Musu preke *4.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis, vyriszkas ar moteriszkas. avute užsukamas 

' ir nustatomas, graviruota* ar lygus. Hunting
hiksztai. Padargas isz grynai erlra kalto sidabro, su tikrais amerikisz- 
kals viduriais, pilnai akrnėmuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tel 
viena Įsi didžiausiu musu ofertu tame sky- WfI]all ,,rl.ke ikA ilf, riuje. Kiti parduoda po09. 010. 01£ MUSU preue RTO.VO. 
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, rtk rprieiktu. Parodo ralandas. die- 

nat. mmesttu tr menMho affnatfuu.
Luksztai isz juodooiiduotoplieno, kuri me« ąyarantuojame ant visados. 
Yra tai viena* isc Puikiausiu laikrodelin. su geriau,jais mechanizmais, 
pilnai akmetiiootas. Laika kuoteisiugiausiai parodo. Kiti parduoda po 
sio.80,012.50. oi.yso Musu preke $7,50,

Mo* parduodam tavoru* pilnai juo* fra ra n t uodam i. Kam laikrodėlis nepaHK*. arras Jame kokia yda. atmainysima ant kH<». fuęrannMme.
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. #

riuncaia kas draugą su orderiu, duodama DOVANAI f»/iku lenktini prifi 1Ž visus rvpreso kssutus mes pats apmogalbe. ...... , . ,
VSIO noncniiinTl- Psduok savo pilna adresa. paženklink numeri ir preke laikrodėlio, k<Ai jus norite rprietka ar motensika. diduma, tr paduok 
KAIr UHDcnlUUIl. arenusio £xpreeo ojūa. Kur n*ra Eipreso ofiso 1,1 savooederi ir pinigus p*,iunsk registruotoj grvmatoj arba Dzpirk Mo 
ney Orderi. Tad* mes laikrodėli ir peili pasiuntime per paczte užregistruotam pundely}, .h-uru jus nieksite ant syk ezeeeie vienokio numerio laikro- 
&DYKAI! VIENA LAIKRODĖLI.,^, iaikrodelius No. J, te? gausite prie to py.
KAI VIENA LAIKRODĖLI No- *■ Niekur nepirk kitur laikrodėlio pi™ pamatysi musUzkiuu. Pertai užczedy.ite daug pinigu. Szioa prekes
ne visados bus teip žemos, todėl siausk orderi sziandlen. Atlas Jevvelry Co., 15 METROPOLITAN block, Chicago, III.

Dr. L^onard Landės, i
Lietuwi»zkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York. I
Garsinga* gydytoja* vryrisakų ir mo i 

terisakų ligų. Mokinosi univrersilete 
New,Yorke; praktikawo ligonbueziuose: I 
Wi*dniujh, Berlyne, karaltszkoje mo-i 
kykloje Londone, buvropardėtiniu moka- Į 
lo Lebanon,- Ballevue, Port Graduale j 
Hoepital Oollege ir 1.1.

UaZtikrina I.Zgydym.
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauozių. kepenų, skaudėjimą vridurių, 
galwos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne- 
wai/ngumą. Gydymui nervrrszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Lig». Lyti.Zku Daliu 
iazgydysiu į kele* dienas, teipogi li

gas pilvro, uždegimą žarnų, iszdžiuvri- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
klų, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekvriename atsitiki
me. Cnronisska* ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t,,Cor.Lextn<ton Av.

Offlm, wa)andos; J J“
N*dellomi*:nuo 8 iki 10% wal.ryto;auol iki 4val. 
popiet

Roti, per Grom.t.s Dyai
Uipraszydami gydyklas prisius kitę 61.00
ty Jeigu sergi, tai pa rasi y k kiek turi 

metų, kiek *weri ir apraszyk *awo ligą, o I 
asz prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy- 
dysi

♦^Ltetuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu* Draugys

tėms karunu, szarpu, ku- 
kardu ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

ONDRapZEVlCZ,
115 W. Diviaion Bt. Chicago, I1L

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paeito markėmis, ap- 

lalky* teisins puikiu po peri u gromatoms 
rassitie, su puikiom kvletkom, apskaiti- 
mais ir, pavinezevonem. Už 61.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresaokit teip:

W. Kudarauck&s,
72 W. 5-th 8t~, 8o.Boeton, Man

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 
•parsitrauk 

ti, jeigu 
turite mu
ro lietu- 
riszka ka
talioga, ku 
ei prisiun 
cziame ko- 
žnam , dX- 
kai ant pa^ 
praszymo.

Kelpsch & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Succ. to Kelpsch, Norriko Co.

AleksandravicziairSzvankus į 
...DRUKORIAI... I 

3215 S. Morgan St. Chicago, III. <
Turi puikiai i n rengta* drukoriszkas maszinas ir pertai Q 

visokiu* drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o W
ypatingai draugystėm* konstitucijss, tikietus, programos, knygas rasztininkams ir tt. J 

; Maiao, ir slttaczia pinigus iaviMS dalis svieto per banko, expresa, B 
i ■ arba pacztai kaip kas norit Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges. jj 

»g»Kl»*>hhhh*lKhh**>S*l*h**>CT**A***fc******Wt*X****»

Linksma bus tavo namuose,
jei nnsiplrkBi viena musu Home Music Boz'a.

V Home Muuic Baa'a galima
V naudoti nitai, lavinimui w»iku
■ dainuoti, vrieaznamuouv ir inwai-
■ rioM wieaso*e wieto*e. Ji* g>R 
F pate aprimokati per wtena n ak U 
r rraljant. duokime *as. ant kokio
baliuko ar nokiu. Ji* grajtja gaaa 

balsiai ir tari meilu baltaTtlmnui, 
mamus. walcua. polka*, paikas— 
maauriiaa. kadriliu*. dSindAiku* 
aipogi Ir wiaa* populiari .ūkiau*.a* 
amą* srajin* teip, k-g gal tik k*i»- 
i gabiu muzikante galima butu jam 
dna*. ksn* tik girdi jin gr»jij»t>i * pltenĮSomit aĮatekradsT kirto. ,u-

kraixtels.be
ruiiku.su
genausiodarbo.huntiiig.au
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