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Metas X

Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
Visi Amerikoj dabar lau

kia su nekantrybe atsilanky
mo Vokietijos ciecoriaus bro
lio, kunįgaikszczio Henriko ir 
nusprendimo prezidento Roo- 
sevelto admirolo Schleyo rei
kaluose. Tarnaujanti laivy- 
nes ministerijai laikraszcziai 
buvo jau paleidę paskalą, 
buk prezidentas Roosevelt laz
duos nusprendimą ant Schle
yo ne naudos, bet kad savo 
nusprendimo prezidentas ne 
apreiszkė, tai suprantama, 
kad laikraszcziai ne gali žino
ti, kaip prezidentas tą garsų 
purvyną Amerikos laivynėj 
iszvalys. Admirolas Schley 
važinėjo neseniai po visus A- 
merikos krasztus ir visur gy
ventojai jį teip karsztai ir 
meiliai priėmė, kaip ne visa
da priima kraszto virtzinin- 
kus. Taigi aiszku, kad szi- 
tas admirolas turi tautos mei
lę, o priesz tautos numylėti
nius net despotiszki valdonai 
ne drysta eiti, nors jų valdi
ninkai ir labiausiai neužkęs
tų. Prieszininkas Schleyo, 
Sampson, neteisingai pasisa
vinęs, su pritarimu laivynės 
ministerijos,pirmutiniam pri- 
gulinczią garbę net serga, gal 
isz piktumo. Laivynės mi- 
nisteris apreiszkė, kad Samp- 
son baigia 62 metu savo am
žiaus, todėl turės pasitraukti 
isz laivynės, bet drauge, a- 
pie tai praneszdamas, isz- 
reiszkė Sampsonui padėkavo- 
-nę už isznaikinimą iszpanisz- 
kos laivynės po Santiago, ką 
vięnog ne Sampson bet Schley 
padarė. Padėkavone isz-
reikszta nieko ne padariu
siam gero laike visos karės su 
Iszpanija admirolui Sampso- 
nui parodo, kad laivynės mi- 
nisteriui labiaus rupi Samp- 
šono rekalai negu teisybė. 
Laikraszcziai mena, kad už
baigus per visokias intrigas 
pagimdytas provas terp ad
mirolų Schleyo ir Sampsono 
ir patsai laivynės ministeris 
Long pasitrauks nuo vietos. 
Tą, rodosi, galėjo ir pirma 
padaryti.

Jaunesnysis sūnūs prezi
dento apsirgo gana sunkiai 
ant plauczių uždegimo, bet 
daktarai sako, kad liga eina 

•normaiiszkai, pavojaus nėra. 
Dagirdęs apie sunaus ligą, 
prezidentas Roosevelt, kuris 
buvo iszkeliavęs ant parodos 
į Charlestoną, atkako į Gro- 
ton, Mass., kuryrh sergantis 
jo sunus.-

Amerikos laikraszcziai nuo- 
latai paduoda priesztaraujan- 

. ežias žinias apie dalykų stovį 
ant salos Kubos; visos vienog 
žinios viename vienaip per
statų dalykų stovį: kad gy
ventojų paėjimas ant tos 
salos, lygiai ekonomiszkas, 
kaip politiszkas ir moralisz- 
kas dabar yra niekesnis negu 
buvo valdant salą iszpanijo- 
name. Dabar dalis Ameri
kos laikraszczių priveda neva 
žodžius kokio ten įtekmingo 
kubieczio. Szitas kubietis 
(jo pravardę užtyli Amerikos 
laikrascziai) tvirtina, kad ant 
Kubos nėra kam valdžią pa
imti, buk tik esanti ant salos 
amerikoniszki kareiviai ir ne 
galėjimas gauti ginklų sulai
ko nuo naujų maisztų ir pa
sikėlimo salos gyventojus; 
sanlygas iszgiria tik gaunanti 
dideles algas urėdninkai. Pa
sitraukus su visu nuo salos 
amerikonams, užgims, pagal 
ano bevardžio kubieczio nuo
monę, nauji maisztai, gal dar 
smarkesni negu buvo pabai
doj iszpanijonų valdymo. 
Todėl, bevardis amerikonisz-

kų laikraszczių surastas ku
bietis sako, kad sziuom kartu 
Kuba galinti buk tik po Su
vienytų Valstijų valdžia ar 
tai kaipo jų kolionija, arba 
kaipo teritorija ant pavidalo 
salos Porto Rico. Aiszku, 
kad per lupas bevardžio ku
bieczio kalba ne koks nors 
Kubos gyventojas, bet Suvie
nytų Valstijų teip vadinami 
imperialistai, norinti visą pa
gaulę paduoti po valdžia Su
vienytų Valstijų, ant to jieš- 
ko kokių nors, kad ir 
melagingų motyvų.

Ant salų Filipinų traukia
si toliaus nesutikimai terp 
kareiviszkų ir civiliszkų val
džių, ką, žinoma, moka isz- 
naudoti filipiniszki pasikėlė- 
liai. Ant salos Mindanao 
pasitraukė pats gubernato
rius provincijos Cagayau, ka
dangi militariškos valdžios 
ne pripažino jo išduotų pada- 
vadyjimųjuos atmetė, o išda
vė savo padavadyjimus. Ma
tyt, kad ant Filipinų salų 
nėra meilės terp paežių ame
rikonų: civiliszki urėdninkai 
ne kenezią kareiviszkų, tie 
gi pirmutiniems tuom paežiu 
atlygina.

Filipiniška junta, besidar
buojanti angliškoj valdyboj 
Hongkong, aplinkinėse Ma- 
nilles užmėtė savo atsiszauki- 
mus, kuriuose garsina, kad 
Filipinų salos, ankszcziau ar 
vėliau, iszkovos visiszką nepri- 
gulmystę. Ant karės lauko 
pereitą sanvaitę nieko svar
besnio ne atsitiko.

. ; Azija.
Susitaikymo terp Maskoli- 

jos ir Chinų reikaluose Man- 
džurijos dar vis nėra. Matyt 
Chinų randas suprato ant ga
lo Maškolijos mierius ant ne
naudos Chinų ir stengiasi 
nors per užvilkimą priėmimo 
caro reikalavimų stabdyti 
tuos sau nenaudingus mie
rius. Gal su laiku atsiras 
daugiau užtarėjų, kurie gali 
sziek tiek Maskolijos godu
mą sumažinti. Amerika, Ja
ponija ir Anglija, rodosi, isz - 
tikro užprotestavo priesz mas
kolių gaspadoravimą Man- 
džurijoj. Iki sziol Suvieny
tos Valstijos Sziaurinės Ame
rikos isztikro visur pasirodė 
nužemintu tarnu Maskoli
jos, net prezidentas Roose
velt, užstojęs ant prezidento 
vietos, garbino Maskoliją, 
kuri buk neszioja civilizaciją 
ir szviesą į nuožmių apgyven
tus Azijos krasztus. Gal pre
zidentas Roosevelt tokią nuo
monę ir turi apie Maskoliją, 
kadaųgi jos ne pažįsta, gal 
nori vien atmokėti 
tokiais žodžiais už Maskolijos 
pagelbą Amerikai suteiktą 
laike naminės karės, kadangi 
tik Maskoliją tąsyk sulaikė 
Angliją nuo prisidėjimo su 
pagelba pietiniems sztetams, 
o per tokią pagelbą sziądien 
butų isz Suvienytų Valstijų 
dvi republikos. Nereiks vie
nog ilgai laukti, o Amerikos 
politikieriai turės progą ge
riau pažinti Maskolijos tei
singumą. Kol Suvienytos 
Valstijos neturėjo nė jokių 
reikalų ant Didžiojo oceano, 
Maskolija jas rėmė, tikėda
ma įkinkyti į savo vežimą 
kovoje priesz Angliją; užė
mus gi Havai ir Filipinų sa
las, Amerikos įtekmė ant Di
džiojo oceano pakilo, o Mas
kolija ežia nori viena iszsi- 
viešpatauti. Neužilgio to
dėl gal užgimti terp Masko- 
Ii jos ir Amerikos dar dides
ni nesutikimai už įtekmę ant 
Didžiojo oceano negu dabar
tiniai nesutikimai terp Angli
jos ir Maskolijos. Neužsiti-

kėjimas Amerikai ir sulaiko 
dabar Maskoliją nuo įsikiszi- 
mo su užtarimu už anglijo- 
nų smaugiamus burus., Mas
koliai jauezia, kad netolimoj 
ateitėj jiems reiks kovoti už 
itekmę ant Didžiojo oceano 
su Amerika, todėl be naudos 
sau ne nori erzintiesi su 
Anglijai

Rodosi, kad žiniose masko- 
liszkų laikraszczių paleistose 
apie užgimusius, arba dar tik 
besirengianezius maisztus Af
ganistane buvo sziek tiek tei
sybės, kadangi apie tai raszo 
jau dabar ir Londono laik
raszcziai; patvirtinimo vienog 
žinių apie pasikėlimą sziauri- 
nių Indijų gyventojų dar nė
ra. Jeigu isztikro užgimtų 
maisztai Afganistane, tai jie 
be abejonės bus sukelti kai- 
mynipturinczių tame reikalą. 
Tokiais kaimynais,sėjancziais 
nesutikimus ir maisztus vidu
rinėj Azijoj,gali būt tik mas
koliai: jie iki sziol, sėdami 
nesutikimus, užtardami ir ne
va gelbėdami^ vieną pusę, 
platino savo valdybas Azijoj, 
net sau tarnaujanezius pa
vertė į savo vergus ir ant jų 
sprando dėjo savo netikusį 
jungą. Maskolija nuo seniai 
tyko, i kad galėtų pagriebti 
turtingiausią sziaurinib Af
ganistano dalį—Herato ap
skritį. Kadangi porą metų 
atgal likosi terp Anglijos ir 
Maskolijos padarytas sutari
mas, per kurį abudu krasztai 
pasižadėjo ne veržti nieko nuo 
Afganistano, tai ir Maskoli- 
jai ne paranku be iszteisi- 
nanezių priežasezių laužyti tą 
sutarimą. Ji todėl sukelia 
maisztus, o paskui, neva ant 
suvaldymo maisztų, kurie ken
kia maskoliszkos pusės gyven
tojams, įsiveržia į geidžia
mą krasztą ir isz jo jau geru 
ne pasitraukia. Tokio plati
nimo savo valdybų budo 
Maskolija nuo seniai prisilai
ko Azijoj ir tas iki sziofsekė- 
si. Todėl ji ne atsisakys to 
budo griebtiesi ir toliau ir tas 
ypacz dabar, kol Anglija ne 
pabaigė karės Afrikoj, gali 
iszeiti ant Maskolijos n atidos, 
kadangi apart Anglijos, ki
tiems mažai rupi, kam pateks 
Afganistano szmotas.

Pietine Afrika.
Anglija atmetė pasiūlytą 

Holandijos užrubežinių daly
kų ministerio tarpininkystą 
prie sutaikymo su būrais; 
praneszė Holandijos randui, 
kad tarybas nori vesti tik su 
būrų vadovais ant vietos, tai
gi aut karės lauko, kadangi 
ne tiki,kad prezidentas Krue- 
ger ir būrų delegatai, esanti 
Europoj,turėtų tiek įtekmės 
ant kariaujanezių būrų, kad 
jie sutiktų priimti padarytą 
su Kruegeriu sutarimą. Jei
gu būrai nori pradėti tary
bas, tai Anglijos randas per 
lordą Kitchenerą perduos bū
rų vadovams Holandijos už
rubežinių dalykų ministerio 
užmanymą, o tie vadovai ga
li Kitchenerui paduoti iszly- 
gas, ant kokių nori karę už
baigti ir su juom pradėti ta
rybas. Ar Holandijos užru
bežinių dalykų ministeris at
siliepė su savo užmanyta tar- 
pininkyste susižinojęs su pre
zidentu Kruegeriu ir esan- 
ežiais Europoj būrų delega
tais, nežinia tikrai, rodosi 
vienog, kad be susižinojimo 
ne butų kreipęsi į Anglijos 
randą. Dabar vienog būrų 
delegatai užsigina, kad su jų 
žinia Holandija butų atsilie
pusi su savo pasisiūlymų pa
tarpininkauti prie sutaikymo 
kariaujanezių pusių.
, Pereitą sanvaitę, kaip pra

neszė Kitchener, pateko į an- 
glijonų nagus vienas isz ge
resnių būrų komendantų, 
Morais. Nežinia tik, ar per 
muszį jį paėmė, ar teip kur 
prasiszalinusį nuo savo ka
reivių. Kokiu budu komen
dantas Morais pateko į angli- 
jonų nelaisvę, Kitcbener ne 
paaiszkina.

Buvę Afrikoj korespon
dentai vokiszkų laikraszczių 
neužgina, jog būrai nori, kad 
karė pasibaigtų, bet tą norą 
gimdo ne sunkus be vilties 
padėjimas. Pagal nuomonę 
buvusių ant karės lauko, szią
dien būrų padėjimas daug 
geresnis, negu buvo keli mė
nesiai atgal; angliszkose val
dybose. juo toliau, juo dau
giau būrų prisideda prie ka
riaujanezių brolių. Rods 
Kitchenero parengtos> eilės 
tvirtynių sunkina būrų paai- 
krutinimus, bet ir angį i jo
nams ant gero neiszeina. 
Tvirtynių tų reikia labai 
daug, o jose reikia laikyti 
didesnes ar mažesnes karei
vių dalis, per tai ant gaudy
mo lauke stovi nezių būrų be
veik nieko ne lieka. Pagal 
vokiszkų laikraszczių nuomo
nę, būrai gali tęsti karę dar 
gana ilgai, ypacz kad amuni
cijos turi pakaktinai.

Kitchener bandė garsų bū
rų vadovą De Wettą su pa
gelba eilių tvirtynių į kilpas 
paimti, priesz jį iszsiunto be
veik visus atliekamus karei
vius. Juos padalino įda'Js 
ir dalims isztikro pasisekė 
teip DeWettą apsiausti isz 
visų pusių, kad atskiros an- 
gliszkų kareivių dalys buvo 
tik 50 yardų viena nuo kitos, 
o ant galo ir visai suėjo į 
kruvą^teip, kad iszėjimo ne 
buvo. Pajuto vienog pavo
jų ir DeWett. Jis liepė sa
vo žmonėms iszsiskirstyti ir 
naktyj stengtiesi pabėgti, ką 
jie isztikro padarė; pats De 
Wett įsimaiszė į galvijų ban
dą su geriausiais savo karei
viais, nutraukęs dratines tvo
ras, jungianezias angliszkas 
tvirtynes, nutraukė ant Ly- 
denburgo. Kitchener sako, 
kad prie to būrai nu
žudė 285 užrausztus arba pa
imtus į nelaisvę kareivius;hn- 
glijonai tik 10 kareivių. Ar 
prie De Wetto buvo ir Ora- 
nijos prezidentas Steijn, ne
žinia. DeWett turėjo su sa
vim 2000 kareivių.

Anglijos parlamentas per- 
kratinėja dabar visokias pri- 
gavystes karės ministerijoj, 
perkant arklius svetimuose 
krasztuose ant karės reikalų. 
Rando oficierai paskaitė už 
jų nupirktus arklius trigubai 
didesnę prekę, negu arkliai 
kasztavo. Už tas prigavys- 
tes, rodosi, atseis karės mi- 
nisteriui atsisakyti nuo urė
do.

Kadangi ant iszsiuntimo 
reikalingų kareivių į Afriką 
neatsiranda pakaktinai liuos- 
norių, tai Anglijos ran
das ketina įvesti pri
verstiną tarnavimą ka- 
riumenėj teip, kaip tai yra 
ant Europos sausžemio visose 
didesnėse vieszpatystėse. Su 
tuom Anglija ne gali ilgai 
vilkti, kadangi besitraukiant 
karei Afrikoj, gali airiai pa
sikelti ir bandyti iszliuosuoti 
savo tėvynę nuo Anglijos 
jungo.

Pietine Amerika.
Tąsynės terp rando ir re- 

voliucijonierių republikoj 
Kolumbijoj traukiasi jau 
nuo kelių metų, o galo jų ne 
matyt. Pajiegos abiejų pu
sių beveik vienokios, per tai 

viena ant kitos ne įstengia 
viražų paimti. * Atskiruose 
susirėmimuose sykį viena pu
sė pergali, kitame susitikime 
pergalėtoji atsigriebia, i r teip 
eina naminė karė jau nuo ke
lių metų ir jos galo ne ma
tyt. Revoliucijonierių ran
das ne gali iszvyti nė nuo Pa
namos sausžemio siauru
mos.

Tas pats yra ir kitoj kai- 
myniszkoj republikoj Vene- 
zuelėj, kur dabar jau isztikro 
pakilo revoliucija priesz val
džią prezidento Castro, porą 
metų atgal per revoliuciją 
paėmusi valdžią į savorankas> 
Kaip ant pradžios, revoliuci- 
jonieriai imasi gana smarkiai; 
keliuose susirėmimuose jiems 
pasisekė sumuszti rando ka
reivius. „ Szalininkai Castro 
buvo pagarsinę, jog prista
tantis ginklus revolincijonie- 
rių laivas "Libertador” likosi 
paskandytas. Žinia ta vie
nog pasirodė melaginga. 
Valdžia prezidento Castro lai
kosi silpnai.

Isz Lietuvos. •
Isz Vilniaus.

Vilniuje pasibaigė paroda ab 
r ordų dabartinių ir buvusių mo
kintinių vietinės tepliorystoe mo
kyklos. Per vis$ laikp parodu 
atlankė 1419 žmonių. Isz paro
dos parengėjai surinko 147 rubl. 
40 kap. ,

Mokintojas Baraszkow, ruimuo
se I Vilniaus gimnazijos, pradėjo 
skaityti leacijas geologijos.

Vilniaus dailės draugų kuopa, 
ant 17 d. vasaiio (pagal inasko- 
Įiszk^ kalendorių^, rengia parodą 
abrozdų, szdroitų stovylų, ar
chitektūros ir pramoniszko pie- 
Mimo.

Vilniuje, Montvilos namuose, 
atsibuvo paroda abrozdų mokin- 
ainių Vilniaus pieszimo ir teplio- 
rystos mokyklos. Aut parodos 
abrozdų atvežė 220;daugumas at- 
gabenta isz Peterburgo ir Var- 
szavos.

Vilniuje perkratinėjo toliau 
klausymą parengimo ežia prekys
tes mokyklos moterims; mokykla 
tokia reikalinga netik vyrama 
Rodosi, kad ji bus parengta, ka
dangi lygiai miestas, kaip ir vie
tiniai prekėjai užmanymui prita
ria ir maskoliszkas randas, rodosi, 
tam teiposgi neeiprieszjs.

Isz Minsko. t
12 d. sausio, j namus turtingos 

naazlės įsiveržė du vagiliai, pri
vertė ją atiduoti deimantines 
graznas ir kitokius brangesnius 
daiktus. Vagiliai mat tykojo 
ant ulyczioa, kadangi nsszlės ne 
buvo rramieje, ji buvo ant baliaus. 
Parvažiavus jai, vagiliai pabaidė į 
duria, sakydami, kad atneszė te
legramą. Kaip tik jiems atidarė, 
jie sprūdo į vidų ir muszdami, 
privertė naazlą atiduoti viską, ką 
tik brangesnio turėjo. Vertę va
gilių paimtų daiktų skaito net 
ant kelių tukstanezių rublių. At
likę savo darbą, vagiliai, mekeno 
ne stabdomi, iszsineszdino. Jų iki 
sziol policija ne susekė.

Isz Ravelio, Estijoj.
Pas gimnazijos mokintoją, 

lietuvį Jablonskį, neseniai ežia 
perkeltą isz Miotaujos,raudooaiu- 
liai darė kratą ir rado kokį ten ne
patinkantį maskoliams rankrasztį, 
užkurį Jablonskį suaresztavo ir 
pasodino į kalėjimą. Ten priver
tė jį atsisakyti nuomokintojo vie
tos, nors kaltės nieks ne įstengė 
darodyti. Minėtas rankrasztis mo
kintojai galėjo patekti visai ne 
kaltu budu. Tuom dar nepasiga
dino žandarai, bet už paleidimą 
pareikalavo kaucijos 500 rubl. 
Mokintojas Jablonskis taisė į 
spaudą Mokslo Akademijos iszlei- 
džiamą Juszkeviczių Lietuviu
ką Žodyną. Ant rinkimo lietu- 
▼iszkų žodžių jam reikalingi bu
vo spaudinti rasztai ir rankrasz-

cziai lietuviszkoj kalboj, kadangi 
autoriai visgi prideda kokius nors 
naujus kitiems rasztimnkams no 
pažįstamus žodžius. Kaip ta visa 
byla pasibaigs, nežinia. Matyt 
maskoliskos valdžios, persekioda- 
mos lietuvius,nežino jau nė ką da
ryti, ant nužiurėjmo tik, be jokio 
darodymo kaltės, atima žmogui 
duonos kąsnį.

G.

Isz Prūsų Lietuvos.
Karaliaucziuje nusiszovė jaunas 

oficierss RytPrusų grenadierų re 
giruento "VV olf v. Spiesa. Pora 
metų atgal padarė tą patį ir du 
patžudžio broliai. Matyt palin
kimas prie patžudystėa buvo jų 
prigimtas. *
* Kaime Kornietuose siautė ga
na didelis gaisras, kuris isznaiki
no visas tiiobas ff krųtanczius tur
tus dvarponio Kuhno. Sergan- 
czią dvarponio paezią su dideliu 
vargu iszneezė isz ugnies. Sūnūs 
dvarponio, oficieras, kuris lankėsi 
pas tėvus ir miegojo ant augszto 
kambaryj, ne galėjo tropais iszei- 
gelbėti, bet turėjo jieszkoti iszsi- 
gelbėjimo kelio per langą.

Kaime DidguliUose, netoli Eit 
kūnų, nuo difterito pasimirė į u- 
mą laiką ketvertas vaikų ūkinin
ko Girguluko ir patsai Girgu- 
luks. Pasimirus tėvui, kada dar 
kūnas jo ne buvo palaidotas, mo
tina pagimdė vaiką.

Kaime Karolinenhof, Gerdau- 
nių pavietyj, pasimirė viena fho 
teriszkė. Jos vyras paėmė isz ka
sos 50 markių posmertinės, davė 
padirbdinti grabą, pirko vietą ant 
kapinių ir pats nuėjo pas pasimi- 
rusios seserį pakviesti ant szerme- 
nų. Kada vienog vyras au aesere 
atėjo prie numirusios, ji atgijo ir 
pakilo isz grabo. Dabar ji suvi- 
su sveika.

Isz gyvenimo kankintinių.
Nr. 4 “Lietuvos” s. m. buvo pa

minėta,jog Mintaujos kalėjime te
besėdi daktaras Vaineikis jau 20 
menuo (po tirinėjimu Maskolijoj 
kaip kada ir visai nekaltą žmogų 
laiko ir da ilgiau. Rd.), o jo sese
rys ne gali su juom pasimatyti. 
Nesinori tam tikėti, kadangi man 
paežiam žandarų oficieras Sze- 
viakow i-zreiszkė, kad tirinėjimas 
ne gali trauktiesi ilgiau kaip tris 
mėnesius (gal negali, bet net 
valdžios centre Peterburge kaip 
kada traukiasi net tris metus: pa
baigus tirinėjimą žandarams, pa 
ima kiti politiazko isztikimumo 
dabotojai—Rd). Laižė tardy
mo pasimatymas su pažįstamais 
uždraustas lygiai apkaltintiems 
už kriminaliszkus, kaip už poli- 
tiszkus nusidėjimus. Pasibaigus 
tardymui, kriminaliszki nusidėjė 
liai gali pasimatyti su giminėms 
ir pažįstamai kas dieną su daleidi- 
mu kalėjimo užveizdos, o nedėtu 
dieniais be jokio daleidimo; poli- 
tiszkus gi prasižengėlius, pasibai
gus tardymui, giminės ir pažįsta
mi gali lankyti kas dieną, bet ant 
to turi iszpraszyti daleidimą ve
dusio tardymą žandarų virszinin- 
ko. Szitis po tardymui gali 
kaltininką paleisti, atiduoti po 
policijos priežiūra arba gali laiky
ti kalėjime.

19 rugpjuczio 1899 m. žandarų 
virszininkas 8zeyiakow suareszta
vo Joną Gadeikį. Sziaulių kalė 
jime laikė 4 mėnesius ir 3 dienas. 
Laike tardymo jam buvo daleista 
susineszti su giminėms per laisz- 
kus (tą visada daleidžia, kadangi 
isz neatsargumo susiraszanczių 
turi naudą, laiszkus skaito ir to
kiu budu žino kaip kada daugiau, 
negu susirasza.nti norėtų. Rd.), 
bet asabiszko. pasimatymo ne da- 
leidc. Paskui jį visai paleido, a- 
tidavė po policijos prižiūra, už
draudė tik apsigyventi Lenkijoj, 
Lietuvoj, Kurszej, Rygoj, Dorpa
te, Peterburge ir Maskvoj. Ant 
persikėlimo isz vietos į vietą 
reikia daleidimo žandarų vir- 
szininko.

Prie tardymo būva visada au
džia tirinėtojas (būva žandarų 
tardymai ir be sudžibs. Rd.) pri
daboti, icad tiesos ne butų laužo
mos. Protokolas būva persiųstas 
apskriezio prokurorui, o paskui 
eina pas miniaterį. Isz kiekvie

nos vietos pareina žinia, kada by
la buvo priduota.

Kalėjimų užveizėtojai tankiai 
laužo tiesas. Nors daleidžia dė
vėti savo drabužius, bet lovų ne 
duoda, reikia gulėti ant narų ar
ba lentinio stalo. Valgius duoda 
kuo niekiausius, laiko drauge su 
žmogžudžiais ir kitokiais krimi
nalistais, tankiai ne duoda nė pa- 
sivaikszczioti.

Suimtą jauną vaikiną Stanionį 
varė isz Mintaujos į Vilkmergę 
su kokiu ten apkaltu žmogžudžiu 
pas žandarų virszinink^ ant isz- 
klausinėjimo. Negalėdamas pa
sekti, Stanionis gavo nakvynę 
Sziaulių kalėjime, bet ne davė 
jam nė sziaudų po azonų, nė va
karienės.

Gadeikis, paleistas ant liuosy- 
bėe, gavęs prisakymą keliauti ant 
gyvenimo į Kostromą, ten ne ke
liavo, bet perėjo rubežių ir atka
ko į Ameriką. Stanionį laikė be 
mažo du metu, ant galo Ii kori isz- 
teisintas ir paleistas. Jis Mint 
taujoj mokinosi nuo gimnazistų, 
tikėdamas iszduoti aptiekoriszką 
egzaminą ir pastoti >į dvssiszką 
seminariją. Maskoliai į niekus 
visus jo mierius apvertė. Argi
ne vertėtų jam Nuteikti kokią 
nors psszelpą? Kankino jį per 
du metu ir už ką? Ugi už pri
laikymą lietuviszkos knįgos, už 
meilę savo kalbos ir savo tautos 
irtai nė jokio pamato ant nu
baudimo ne rado.

Jeigu kam atseitų patekti į 
maskolių kalėjimą, tai ne-rduo- 
kHe savą skriausti, bet reikalau
kite sau prigulmczių tiesų. Pa 
tekusius į kalėjimus (zelpkite ir 
juos lankykite, stengkitės isz ka
lėjimų isz:mti; ant to ne visada 
nė kaucijos reikia. Szelpkite 
ne'aimingus brolius, už meilę sa
vo kalbos patekusius į maskolių 
nagus.

I. G.

Atsiliepimas autoriaus.
(“Lietuva”, pagąrsindama 5-me 

numeryje 1902 iszleidimą isz spau
dos knygutės “Dvyniai Vagių”, 
'patalpino.vienkart ir nuomomonę 
apie vertę kun. Dembskio darbo. 
Guodotinas Redaktorius, nenorė
damas, turbut, nė girti, nė peik
ti Laisvamanių (recenzijoj apie 
naujas knjgas nėra vietos nė to
kiems gyrimams nė peikimams., 
Red.), pasakė vienok, kad kny
gutėje randasi daug žalios mede- 
gos, ir apgailestauja,kad autorius 
ne gana jąją apdirbo, ir ne pilnai 
iszmotyvavo darbus “Vagių”. Ne 
patiko jam teip-gi forma, trivi- ’ 
jaliszki iszritarimai - kurie, vi
liuosi, ne užkenkia geram užma 
nymui dalykų (neatąakanti forma 
taukiau užkenkia negu padeda 
geriems užmanymams. Rd).

Teisybė, kad autorius, raszyda- 
mas tą knygutę, nesirūpino apie 
daugybę motyvų, iszrodancziiį į-, 
rėdnes “Vagių, jam rūpėjo vien, 
atsižvelgiant ant kasztų, suteikti 
neiszmanantiems sziek tiek aisz- 
kios szviesos, idant beskaitydami, 
galėtų lietuviai patys sąprotau- 
dami, suvartoti žalią medegą, ir 
jąją teip apdirbti, kaip kam pa- 
tinka.

Kiekvienas raszėjas žino, kad 
jo darbas nėra tobulu, o labiau
siai seno, neiszsidirbusio r a sz lavo
je kareivio, ir kad jis susilauks 
skaudžių smagių kritikos, bet ne 
visuomet tikisi susitikti isz sza- 
lies kritiko su nuomonėmis teip 
prieszingomis, jog autorius prine- 
valytas lieka kritikuoti jo paties 
pažvalgas.

Guodotinas “Lietuvos” redak-
torius, jau savo klausyme: “Kas 
yra Dvyniai Vagių”, įdeda, savo 
atsakyme, į mano lupas žodžius: 
“didžtureziai, kunįgai, ir valdo
nai su pulkais kareivių, policijos 
ir urėdninkų”, kurių asz visiškai 
neištariau. Per “Dvynius Va
gių” asz laikau: sostą ir altorių, 
arba carus ir kunigus, ką pasi
remdamas ant biblijos, iszrodžiau 
knygoje: “Isz ko kyla melai”, 
Didžtureziai, kareiviai, policija 
ir urėdninkai yra tik pasekmė, o 
ne priežasezia, gimdanezia vagys
tės; ji « greit pranyktų, jeigu 
neiszmanėliai nesistengtų palaiky
ti “Dvynius Vagių”.

Toliaus Guodotinas kritikas 
klaidingai, manding, sako: “Mat 
toks jau žmogaus badas — jis ne 
skriaudžia kito į savę panaszaus 
tik tąsyk, jeigu negali, jeigu ne
turi savo rankose reikalingų pa-

Jeigu 88z,motyvuodamas įrėd- 
nę Vagių, bueziau pastatęs tokį 
principą — tai tuom bueziau pir
maus pasirodęs prieszu civilizaci
jos, likdams fatalistu,— o potam 
užgynęs gamtiszką ir net kriksz- 
ųziociszką evoliuciją; bueziau 
Užgynęs kad Jėzus, Mahometas ir 
“Karolius Didysis” neturėjo 
jausmų; o tuomet kritikas butų 
galėjęs teisingai uždrožti man per 
bikszes. Bet asz pažįstų daugel 
žmonių, kuriems vogimas yra teip 
pasibjaurėtinas, kaip carams ir 
kunįgams yra ‘meilus grobimas 
svetimų tiesų if svetimo triūso. 
Tą būdą palaiko Dvyniai Vagių. 
Jie stabdo evoliuciją ir nedalei- 
džia, kad žmogus isz blogo pas
totų geru, ir tobulintųsi iki ne 
pasieks bibliszko iszsitarimo: 
“Estote perfecti”. O rubežiai 
pasitobulinimo jausmų nėra apru- 
bežiuoti. Ant tos papėdės evo- 
lucija gali tęstis iki pranykimui 
žemės su žmonėmis.

Laisvamaniai negali pagirti, 
nė trokszti užsilaikymo budo, 
kaip va, pasidgimo nors Miluko 
su Mikolainiu, kad žandarai kai- 
seno vaikytų mus isz vienos že
mės į kitą (Czia reikia plates
nio paaiszkinimo irdavadų; ant 
nužiūrėjimų be da<adų ne galima 
remti svarbių apkaltinimų. Vie
toj mesti nužiurėjimus, kokių ne 
galima būt darodyti, geriaus iez- 
tirti tejšybę ir paskui kaltinti su 
persitikrinimu. Kas Mikolainį 
skundė {Milicijai, tą galima buo 
jos dažinolt Rd.)

Kun. V. Dembskis.

Nauji iszradimai.
Vokietijoj bando pritaiky

ti spiritą prie apkurimo laivų vie
toj anglių. Kad spiritas yri ge
ras kuras, tą v'si žino, t k ar jis 
ne atseis brangiau už anglis?

*e* Pulkauninkas Groseman 
iszrado ypstiszkus czeverykus, su 
kuriais apsiavęs, gali vaikszcziot 
ant vandens paviršiaus teip kaip 
ir ant sausos žemės. Grossmann 
dabar atlieka kelionę Duna- 
jum Uuo Vindobonos į L nzą, 
taigi tikisi pereiti ant vandens su 
savo czeverykais 109 hetuviszkų 
mylių.

Du Paryžiaus gydytojai, 
Dras Meehan ir Dr. Molliard pra
neszė prancuziszkai mokslo aka
demijai, jog jie susekė tikrą prie
žastį darymosi lyczių iszsimezgu- 
s'ame vasiuje: pagal szitų dak
tarų nuomonę, ant darymosi vy- 
riszkcs lyties turi įtekmę vienus 
veislės bakterijos, ant motarisz- 
kos gi kitos. Užtenka todėl'.isz- 
simezgusiam vaisiui suteikti v jenos 
ar kitos veislės bakterijas, o pagal 
norą tėvų, gali motina * gimdyti 
arba vyriszkos, arba moteris^kos 
lyties vaikus. į

. Nauji rasztai.

Maskoliszkoj kalboj iszėjo nau
jos knįgoe apie Lietuvą:

Dovnar Zapolskio, Gosiularst- 
vennoje chozlaistvo Veiikaho 
Kniažestva Litovskaho pri Jagel- 
lonacb. Toma* I- Preke Jos 4 
rabi.

Tarceviczo, TrokskiJ zamok. 
Istoriczeskll oezerk. Preke 15 
kap.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubiii po.........52Jc 
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .52^0 
Virta 1000 rubliu, rublis po............... 52įc

Galima siusti szimtus ar tukstanesius 
rėbliu kiek tik nori, bet siuneziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia rusti tik sxi- 
tokiaatsumas;
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

12 rubliu.
15 rubliu.
18 rubliu.
21 rubli.
24 rublius.
25 rubliuk
28 rublius.
31 rubli.
34 rublius.

37 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
40 rublius.
49 rublius.
50 rubliu.
53 rublius.
56 rublius.
59 rublius.
62 rublius.
65 rublius.
68 rublius.

71 rubli.
74 rublius.
75 rublius.
78 rublius.
81 rubli.
84 rublius.
87 rublius
90 rubliu.
93 rublius.
96 rublius.
99 rublius.

100 rubliu.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 

30c. ant paczto kasztu. *
Jei norite kad pinigai greitai suvaikss- 

čziotu ir niekur nežūto, tai siuskite per 
“Lietuvos" redakcija.



Isz A n) Brikos-
Mididnos akademija priszinasi 

raudai.
New York. Czianyksztė me- 

diszka akademija prieszti- 
rauja Amerikos raudo padavady- 
jimams, kuris užgyrė ne leisti i 
Amerik? ateivių džiova sergan
čių. Mediszka akademija ne 
laiko džiovos ui limpanczi? 
lig?. Žinoma, užgyrę naujas tie- 
sa8,uidraudiiancziaa le sti diiova 
serganczius ateivius,to neiirio.

Atiduoda savę daktarams aut 
baudavoniu

Brooklyn, N. Y. Gyvenantis 
ežia Dras Russell ateiszaukė į 
czianykszczius daktarus, siulyda 
mas jiems savę daryti ant jo gyvo 
per isztisus metus visokias tokias 
bandavones, kokias dabar daro 
ant žvėrių. Dras Russel dar ne 
senas, vos 44 metų. Jo pati 
prieezinasi jo pasiaukavimui, bet 
jis ant jos priesztaravimo ne pai
so.

Debesų praplyszimai.
San Francisco, Cal. Aplinki

nėse Dunsmuir pereito panedė- 
lio dien? sautė baisi audra su de
besų praplyszimais. Užtvinę 
vandens nuplovė 6 namus, ištar
dė geležinkelį. Gyventojams pa
sisekė pasislėpti ant kalnų, kitaip 
jie viti butų prigėrę tvanuose.

Algos sudžiu.
Washington, D. G Washing- 

tono senatui paduotas uimanymas 
pakelti algas sudiių. Szefui 
unijos sudiių $13000, kiek- 
vienaįjį-šųdžiai $12500, apskri- 
czio sudilai $7500, distrikto su
dilai $6250; virszininkui apeliaci
jos sūdo Distrikto Kolumbia 
$8000, kiekvienam sudžiai $7500.

Paskendę laivai.
New York. Laike paskutinių 

vėtrų Atlantiko pakrantėse, kiek 
iki’sziol žino, paskendo trys lai
vai gabenanti anglis isz Newport 
News į Boston?. Ant jų buvo 
13 Įmonių, kurie be abejonės prie 
to prigėrė. Netoli New Yorko 
paskendo ieglinis laivas Shepp.. 
Nevalia pardavinėti stovineziu 

, vietų teatruose.
New York. Likosi ežia laz

duotas miesto padavadyjimas už- 
draudiiantis teatruose pardavinė
ti tikietus ant stovineziu vietų. 
Tas teatrams nepatinka, kadangi 
per t? padavadyjim? jie iudytų 
daug pelno: antai operos teatras 
apskaito nuotrotas per sezon? net 
ant lOOOOOdol. Teatrai atsiszau- 
kė į sud?.

Pakiszo po ledu.
Trinides, Col. 1 d. vasario, 

naktyj, du auslrijokai po tiltu ant 
Maine ulyczios stojo į ypatiszk? 
dvikov?: uisimanė viens kit? pa- 
kiszti po ledu. Charles Penosa 
buvo silpnesnis, todėl prieszas.pa- 
kiszęs jį po ledu, paliko. Tik į 
kokį laik? rado nelaiming? žmo
gų pusgyvį,isztraukė isz po ledo 
ir atgaivino.
Nevalia reikalauti didesniu algų.

Washington, D. C. Preziden
tas Roosevelt iszleido padavadyji- 
m?, kuriuom uidraudiia urėdnin- 
kams,ar tai pavieniems ar krūvoj, 
reikalauti pakėlimo algų. Kas 
periengtų t? padavadyjim?, tas 
bus tuojaus nuo vietos praszalin- 
tas. Praszyti didesnės algos, ro
dosi, nėra nusidėjimu, o vienog 
prezidentas ui tai gąsdiną urėd- 
ninkus didžiausiomis bausmėms.
Wasbingtonas turi daugiausiai 

negru.
Isz visų didelių Amerikos mies

tų daugiausiai negrų gyvena 
kraszto sostapilėj, mieste VVa- 
shingtone: ežia ant 278718 viso 
gyventojų skaitliaus, juodveidiių 
yra 86702, Baltimorėj, ant 508957 
gyventojų, negrų yra 79258; 
New Orleanse, ant 287104 gy
ventojų, pegrų yra 62613; Phila- 
delphioj, ant 1293077 gyventojų,, 
negrų yra 62613; New Yorke, 
ant 3437292 gyv., negrų yra 
60666; Chicagoj, ant 1698575 
gyv..negrų yra 30150.
Rado kuna negyvos merginos.

San Franoisco,*Cal. Tuszcziuose 
namuose pn. 2211 Sutton str. ra
do kun? 16 metų merginos,Noros 
Tuller, kuri 11 d. sausio prapuo
lė isz namų. Daktarai mena, 
kad Nora likosi nunuodinta. Ml 
nėta mergina iszėjo jieszkoti tar
nystes ir ne parėjo namon.

Szaudo kates ir szunis.
Wilkesbarre, Pa. Plymouth 

apskrity} smarkiai siauezia raup
lės. Sveikatos užveizda, tikėda
ma, kad lig? platina szunes ir ka
tės, pasamdė specialiszkus szovė- 
jus, davė jiems karabinus ir szu- 
vius su szruotais. Vien? tik 5 d. 
vasario nuszovė 2000 kaczių ir 
azunų, bet ar nuo to rauplės pasi
liaus,galima abejoti.

Moterys studentes.
Pagal atskait? mokyklų už-

Gilberto n, Ga. Iszdegė visas 
vidurys uito miestelio. Blėdį 
ugn:es padaiyt? skaito ant 100000 
dol.

St. Louis, M o. Sudegė czi a į 
■taisos American To&t and Aw- 
niugCo. pn. 314Chesuut str. Prie 
gesinimo, nugriuvusios sienos li
kosi užbert gesintojai, isz kurių 
mažiausiai 6 tapo užmuszti, o 4 
sunkiai sužeisti.

Housron, Kas. Sudegė ežia 
vagonų dirbtuvės Rock Island 
ge'ežinkelio. Prie to sudegė 
prezidentas mokyklų užveizdos 
Mc Krowne ir vienas darbininkų 
prižiūrėtojas. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant 250000 doL

Paterson, N. J. 9 d. vasario 
siautė ežia baisus gaisras, kuris 
isznaikino beveik su visu gražiau
sioj miesto dalyj triobas ant 26 
blokų. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant .10 milijonų doliarų. 
Sudegė miesto biurai, 4 bažny- 
czios, 6 bankai ir 500 privatiszkų 
namų.

St. Louis, Mo. Pareitos ne
dėlios dien? sudegė ežia vienas 
kotelis ant Union str. Ugnyje pra
žuvo 11 žmonių, o 8 likusi sun
kiai apkulti.

New York, Sudegė ežia triobos 
Lėhigh Valley geležinkelio.Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 300000 
dol.

Bloomington, 111. Siautė ežia 
gana didelis gaisras, kuris 
pridiibo blėdies ant 300000 dol. 
Sudegė Keely laboratorijos ir Li- 
vingstown kotelis.

A PsplioziJOH
Braddock, Pa. ‘ Ant garlai

vio John W. Ailes expliodavo 
garinis katilas. Ant minėto gar
laivio buvo 19 žmonių, isz kurių 
keli expliozijos likosi užmuszti.

Teluride, Col. Prie įėjimo į 
Jagon tunel(, bandant Atszildyti 
parak?, atsitiko baisi expliozija, 
kuri visas krautuves iszmetė į pa
danges. Prie to D-ras O. Col- 
nel likosi užmusztas, o keturi 
žmonės tapo sunkiai sužeisti.

Bayerstown, Pa. Carvero 
duonkepėj atsitiko 3 d; vasario 
smarki gazolinos explioaija, ku 
rios keturi žmonės likosi ant vie
tos užmuszti, o viena ypata mirti
nai apkalta.

Nelaimes ant geletiukeliu.
Dubuque, III. Netoli Apple 

River susimuszė du trukiai. Prie 
to 4 galvijų prekėjai likosi už
muszti, 6 pasižieriai sunkiai ir 2 
lengvinus apkulti.

Rockford, III. Netoli Al- 
woth susimuszė du trukiai. Prie 
to vieno trūkio peczkurys likosi 
užmusztas, keturi trūkio tarnai 
sunkiai sužeisti.

Berris Sidings, W. Va. Ne
toli nuo ežia ,ant medinio tilto, į- 
griuvo trūkis. Prie to du trūkio 
tarnai likosi ant vietos užmuszti, 
o trys sunkiai sužeisti. '

veizdos, 1899 m. Amerikos uni
versitetus lankė 21801 moteris, 
taigi daugiau negu turinciioj du 
syk daugiau gyventojų Maskoli- 
joj yra isz viso lankanezių augsz
tesnes mokyklas. Amerikoj mote
rys studentės tveria 27% viso 
studentų skaitliaus, Anglijoj gi 
lankanezių augsztesnes mokyklas 
moterų yra 12%.

Terptautiszka kalba.
Washington, D. C. Pasiun

tinys Cushman isz szteto Wa- 
shingtono, padavė kongresui ant 
ųigyrimo savo bilių, kuriuom už
mano, idant Suvienytų Valstijų 
prezidentas suszauktų į Amerik? 
visų svieto tautų kongres?,ant už- 
gyrimo vienos terptautiszkos kal
bos ir rasztb susineszimams terp 
visokių tautų.

Suaresztavo miesto kasteriu.
Buffalo, N. Y. Suaresztavo 

ežia buvusį miesto kasierių Phili- 
pp?Gerst?už pasisavmim? 50000 
dol. miesto pinįgų. Iszmėtymas 
miesto pinįgų iszėjo į aiksztę dar 
pereituose metuose ir jau gruo
džio mėnesyj Gėrėt tapo nuo vie 
tos pmszalintas, bet j's žadėjo 
į trump? Isik? nepriteklių už
dengti, to vienog ne padarė, ka- 
kadangi tiek pinįgų, kiek reikėjo 
ant uždengimo jo padaryto ne 
pritekliaus miesto kasoj, jis ne tu
rėjo.

Lynczuotas.
Nicholasville, Ky. Likosi

ežia lynczuotas 19 metų negras 
Tom Brown, apskųstas už užpuo
liui? ant jaunos merginos baltvei- 
dės ir ant jos parodymo, kad jis 
yra užpuoliku. Ar ji neapsiriko, 
negalima žinoti.
Atstatytas uuo vietos uredninkas.

Detroft, Mich. Likosi atsta
tytas nuo vietos komisurius val
gio produktųBussey. Jis liko
si apskųstas vieno agento Chica- 
gos oleomargarinos dirbtuves, 
buk už daleidim? pardavinėti De
troite oleomargarinos, reikalavo 
nuo agento pinįgų.

Juoko epidemija.
Kankakee, III. Nuo tūlo lai

ko pradėjo ežia siausti ypatiszka 
juoko liga, ant kurios apserga 
ypacz jauni vaikinai ir merginos 
ir juoko ne galima apstabdyti, 
aprirgę juokiasi be perstojimo 
tankiai per isztis? ssnvaitę. Dak
tarai ir nežino, kaip t? juok? ap
stabdyti. Jis teip apsilpnina 
į jį įpuolusį, Kad paskui jau nė 
juoktiesi, nė vaikszczioti ne gali. 
Buvo ežia jau diktai jaunų žmo
nių apsirgusių t? ypatiszka li
ga-

Paroda moterų darbo,
New York. Professional Wo- 

mens League pasamdė ant viso 
gegužio mėnesio Madison Sųuare 
Garden, kur parengs moterų dar 
bo parod?. Viskas, k? tik mote
rys užmanė ir nuveikė, k? padir
bo, kas turi kokį nors susiriszim? 
su jų gyvenimu, ras viet? ant szi- 
tos parodos.

Vėtros.
New York. 3 d. vasario At

lantiko pakrantėse siautė anl jū
rių ir ant krauto smarkios sniego 
darganos ir vėtros, laike kurių 
pražuvo ant jūrių keli mažesni 
laivai, prie ko ne apsėjo be žmo- 
giszkų aukų. Geležinkeliai liko
si sniego uineszti teip, kad tru
kiai negalėjo bėgioti.

Pavogė tavorus.
New York. Isz transportinio 

vežimo American Expres Co. pa
vogė gabenamus New Jersey pre- 
kėjams tavorus vertės 15000 
dol. Policija rado arklius ir ve
žini?, bet tuszczi?; vežėjas pra
puolė.

Susztraikavo studentai.
Golden, Col. Studentai czia- 

nykszczios szteto kalnakasyatos 
akademijos pakėlė sztraik?, atsi
sakė lankyti lekcijas. Akademi- 
j? reikėjo su visu uždaryti ir joje 
sziuose metuose, turbut. ne bus 
visai lekcijų.

Dega kastyues.
Madrid, New. Mex. Užside

gė czianykszczios kastynes. Olo
se pražuvo du italijonai darbinin
kai. Ugnies iki sziol dar neužge
sino.

' Pabėgo nusidėjėliai.
San Francmbco, Cal. Isz ka- 

reiviszko kalėjimo, esanezio neto
li nuo ežia, prakasę žemėj oi?,pa
bėgo 10 už visokius nusidėjmus 
pasodytų kareivių. Pabėgėlių 
iki sziol ne suėmė.

Gaisrai.
Cumberland, Md. Sudegė 

netoli nuo miesto ėsanti namai 
fermerio Robertsono. Ugnyje 
pražuvo ir keturi fermerio vaikai.

Springfield, Oh. Sudegė 
ežia triobos East Street Shops, 
kuriose tilpo 8 dirbtuvės ir jose 
3000 darbininkų turėjo darb?. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
1 milijono doliarų. 

mo už darb? užmokesnio ant 25c. 
ant dienos.

Pittsburg, Pa. Darbinin
kams Baltimnre & Ohio geležin
kelio sutrumpino darbu laik?: da
bar jie dirbs 10 valandų, o iki 
sziol dirbo 12 vai.ant dienos.

Ironton, Oh. 400 darbi
ninkų Chesapeake & Ohio gele
žinkelio įtaisų Russclt, Ky. pakė 
lė užmokesnį nuo 5—15 dol. ant 
mėnesio.

5 Pittsburg. Pa. Savininkai 
czianykszczių langams stiklo 
dirbtuvių ketina sziuose metuose 
ankszcziau uždaryti dirbtuves ne
gu kitais metais.

New York. Darb ii, laivų 
dirbtuvėje ant Staten Island eina 
gerai, dirba per dienas ir naktis, 
kad tik ant 25 d. vasario pabaigti 
dirbti Vokietijos ciecoriaus lai- 
v?.

1 Union, Pa. Klerkai czia
nykszczių biurų ir pardavinyczlų 
nutarė dirbti tik iki 6 vai. vaka
re. Todėl vi J biurai ir pardavi- 
nyczios nuo 6 vai. turės būt už
daryti.

5 Wilkesbarre, Pa. Darbi
ninkams Wilkesbarre Ir Wyo- 
ming Valley Fraction Co. pakėlė 
užmokesnį ant 5c. ant dienos: 
ant szių metų moka jiems po 
$1.65 ant dienos.

Indianopolis, Ind. Ant at- 
sibuvanezio ežia susivažiavimo de
legatų anglių kastynių savininkų 
ir kalnakasių nutarta aint szių 
metų palikti tas paezias darbi
ninkų algas, kokios buvo pernai.

Piiiladelphia, Pa- Darbai 
czianykszcziose skurų iszdirbihy- 
czioee eina prastai« didžiausios 
iszdirbinyczios ant Frankford, 
kuriose dirbo daugiausiai lietu
vių ir lenkų, su visu sustojo ir 
kaip girdėt, jose daugiau ne 
dirbs.

Pittsburg, Pa. Naujai su
sitvėrusi kompanija Standard 
Steel Co. pastatys ežia dideles 
karų dirbtuves. Ant vienų rei
kalingų prie darbo maszinų pa
skiria 1500000 dol. Darbai szi- 
tose dirbtuvėse prasidės nuo piu- 
tės menėsio. Prie darbo patilps 
5000 darbininkų.

Providence, R. I. Czia- 
nykszczios, Waybosset ir Mon- 
ton gelumbių dirbtuvės Ameri
can Woolen Co. likosi ant. neap- 
rubežiuoto laiko uždarytos ir per 
tai 6000 darbininkų neteko dar
bo. Priežastis uždarymo dirbtu
vių yra ta, kad kompanija iszgir- 
do, jog darbiniukai rengiasi sztrai- 
kuoti.

Applefon, Wib. Sztraikas 
darbininkų popicros dirbtuvių 
dar vis nepasibaigė; darbininkai 
ne grižta prie darbo, reikalauja 
iszpildymo visų savo reikalavimų. 
Neužilgio pimes darb? ir ne pri
gulinti į unij? darbininkai. Stra- 
ge Paper Co. sutiko ant 
darbininkų reikalavimo ir jos 
dirbtuvėse dabar dirba. Nuo 
dabar iki I d. kovo darbininkai 
ežia dirba ir subatos naktyj už 
dvigub? užmokesnį; nuo kovo 
mėnesio dirbs sukatoms tik iki 6 
ai. vakaro.

pakėlimo lietuviszkos literatūros, 
bet ne reikia užmirszti, kad ku
nigai paskutiniuose laikuose bau 
džiavos buvo vienaitinė inteligen
cija Lietuvoj turėjusi tėvus lietu 
viszkai kalba n ežius. Bet ir darbuo- 
tiesi ant literatiszkos dirvos kunį
gai pradėjo ne isz savo noro: prie 
tokių darbų likosi priversti Lie
tuvoj savo prieszų, teip kaip ir A- 
merikoj. Lietuvoj pirmutinės 
lietuviszkos knygutės piraszytos 
ir iszleistos protestonų. Kadangi 
prolestoniszkas tikėjmas pradėjo 
greitai platiniieei Lietuvoj, pro- 
testonai iszleidinėjo* supranta
moj žmonėms kalboj knįgas, tai 
ant apgynimo puolanczios katali
kystės kunįgxi,noroms ne noroms, 
turėjo griebtiesi to paties ginklo, 
taigi iszleidinėjimo lietuviszkoj 
kalboj knygų; Amerikoj teiposgi 
ne kunįgai pradėjo iszleidinėti 
lietuviszkus rasztus, ne kunįgams 
užėjo ant mislies atskirti lietuvius 
nuo lenkų bažnytiniuose reika
luose; Lietuvoj, o isz dalies ir 
Amerikoj, klebonijos ir apskritai 
bažnyczios yra tikrais lenkystės 
lizdais ir jos palaikytojoms; tik 
apie bįžnyczias renkasi sulenkėję 
lietuviszki iszgamos.

Ne reikia užmirszti, kad visos 
mokyklos Lietuvoj buvo kunigijos 
rankose per amžių eiles,po užiura 
prabaszczių buvo visos pradinės 
mokyklos; jose ne tik niekur 
lietuviszkai ne mokino, bet už 
drausta buvo vaikams atsiliepti 
savo prigimtoj kalboj, už lietu- 
viszk? kalb? kunįgų vedamose 
Lietuvos mokyklose vaikus baus
davo jeigu jau ne bisuriau, tai ir 
nemažiau uegu baudė VVrzesnėj 
lenkų vaikus vokiszki mokintojai.

Negalima kunįgams užginti tūlų 
nuopelnų darbuose ant pakėlimo 
lietuv'szkos literatūros, bet reika. 
lauti, kad žmonės kunįgus laiky
tų užapginėjus ir stulpus lietuvys
tės yra tzi re kalauti daug dau
giau negu siekia kunįgų nuopel
nai; pati gi katalikiszka bažny- 
czia Lietuvoj greieziau buvo nai 
kintoja lietuvystės ir platintoja 
lenkystės, negu lietuvystės palai
kytoja. Teipyra'dar beveik vi
sur ir szi?dien,nors, su mažu iszė- 
mimu, kunįgai yra vaikais lietu- 
viszkai kalbanczių tėvų.

Mabkolijoj rods katalikiszka 
bažnyczia stabdo sziek tiek beei- 
platinim? slacziatikystės, bet už
tai jos už sulaikintoj? maskolystės 
negalima laikyti Daugumas ku
nįgų kakintinių ųiaskoliszkų vai 
džių nubausti ne už besipnszini- 
m? maAkolystei ir stojim? už lietu
vystę,bet už stsbdym? stacziatik's- 
tės. Maskolystę juk jau įsileidžia 
l baiuycziss net įlenki joj isz pa- 
lengvo, nors turi tie?*? nuo to gin- 
tiesi. Kunįgija yra prieazininkė 
mtskoliszko rando tik tol, kol 
jis persekioja katalikystę, likimas 
lietuvystės jai ne rūpėjo pirma, 
ne rupi ir dabar. Juk kunįgų 
•‘Tėvynės Sirgas” tankiai 
laižosi maskoliszkam carui, o A- 
merikojjuk kunįgai rėmė “viso- 
padeniausi?” praszym? pas malo- 
ningiaus'1? car? p. Didinsko.

Isz Pi t ta ton, Pa.
Aplinkinės kautynės dirba kas 

dien?; kas sveikas ir drūtas, už
dirbti gali, kad tik uždarbį mo
kėtų pridetaneziai sunaudoti. 
Dabar nėra terp czianyksz- 
czių lietuvių tiek vaidų ir nesuti
kimų, kiek jų būdavo keli metai 
atgal, bet ir dabar provų pas 
vait? ne truksts ir jos daug lie- 
tuviszkų pinįgų praryja. Argi 
to doios mokintojai ne mato, 
nors tas po jų akių atsibūva? 
Kodėl nesistengia vaidus ir nesu
tikimus terp brolių naikinti?

Pabaigoj sausio, ypacz terp ai
rių ir anglijonų, pradėjo smar
kiai siausti rauplės; terp lietu
vių, lenkų, slovakų ir italijonų 
iki vasario mėnesiui apie rauples 
ne buvo girdėt Airių yta ežia 
daug, jie apvaldė beveik visus 
urėdus, žinoma todėl, kad per 
rinkimus ateiviai kitų tautų bal
suoja ant airių kandidatų, visai 
nesuprasdami, kodėl t? daro. 
Luzernos ' pavietyj, visame gy
ventojų skaitliuje, 35% yra atei
vių ne angliszkos kilmės; jeigu 
terp jų būt vienybė ir susiprati
mas, jie galėtų ant urėdninkų 
statyti savo kandidatus ir ne ma
žai jų iszrinktų.

Kadangi rauplės užėmė didelį 
plot?, nuo Pittstono iki Scranto- 
no ir platinasi gana smarkiai, tai 
anglijonus apėmė didelė baimė. 
Sveikatos užveizda, apsireiszkus 
ligai kokiuose namuose, tuojaus 
tokius namus aptveria ir nieko isz 
namų ne iszleidžia ir nieko į juos 
neįleidžia, pastato sargus, kad 
nieks Užeiti negalėtų; įsibėgu
sius szunis ir kates tuojaus nu- 
szauja. Iszdavė pnsakym? gy
ventojams skiepyti apsaugojimo 
rauples; ne skiepytų ne leidžia

Isz darbo lanko.
South Bend, Ind. Darbi

ninkams ulyezinių karų nuo 15 d. 
vasario pakėlė algas.

<] Scranton, Pa. Sztraikas 
ulyezinių karų darbininkų pa
lengva artinasi prie galo.

Greenville, Pa. Pakėlė 
algas ant 10% czianyksztiems 
darbininkams Pittsburg Bessemer 
& Lake Erie geležinkelio.

1 RedWing, Min.I Sudegė 
czianykszczios Red Wing Sewer 
Pipe Co. dirbtuvės. Blėdį ug 
nies padaryt? skaito ant 100000 
dol.

Clinton, Pa. Czianyksz- 
cziai mūrininkai pareikalavo 9 
darbo valandų ant dienos ir kon- 
traktoriai ant to reikalavimo su
tiko.

T Dow8ON City, Alaska. Ne
toli nuo ežia likosi atidarytos an
glių kastynės, kurios parūpina 
ant žiemos anglis aukso jieszko- 
tojams.

1 Indianopolis, Ind. Kaipo 
atsakym? ?nt reikalavimo anglių 
kastynių darbininkų didesnių ant 
10% slgų,kastyniųsavininkai pra- 
neszė.kad algas sumažįs ant 10%.

Nebraska City, Nebr. Dar
bininkai Newston Packing Co. už
baigė sztraik?, kuris ežia trankėsi 
per isztis? mėnesį, ir sugrįžo prie 
darbo.

1 Great Falls, Mont. Czia- 
nykszczios dirbtuvės, ant atlikimo 
visokių pertaisymų,likosi uždary
tos ir per tai 500 darbininkų ne 
teko darbą

Pottbville, Pa. Darbinin
kai dirbanti prie anglių sutvėrė 
unij? ir reikalauja dabar pakėli

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Ar dvasiszkija buvo ir ar 
yra apginčja lietuvystes?

Musų kunįgų lakraazcziai tan
kiai mėgsta perstatyti Lietuvos 
kunigus ir apskritai katalikiszk? 
bažnyczi? už stipriausi? stulp? 
palaikantį lietuvystę ir j? pakėliau 
tį, visus gi drystanezius, kad ir 
ne vertus pagyrimo kunįgų dar
bus peikti, kol neiszrndo anarchi
stų, stengėsi perstatyti už masko
lių tarnus. Ar isztikro , vienog 
katalikiszka dvasiszkija ir katali- 
kiszka bažnyczia buvo, ar ji yra 
apginėja ir pakeltoje lietuvystės? 
Mums rodosi, kad yra visai prie- 
szingai: katalikiszka bažnyczia 
buvo pirmutinė ir svarbiausia 
platintoja lenkystės Lietuvoj, tai
gi tuom paieziu ji buvo naikinto 
ja ir mindžiotoja lietuvystės.

Lietuviai paėmė nuo lenkų k*- 
talikiszk? tikėjm?, tai tuom pa
ežiu lenkai kunįgai buvo pirmuti 
niais lietuvių tikėjimo mokinto
jais ir valdytojais katalikiszkos 
bažnyežios; bažnyczios Lietuvoj, 
tikrai sakant, lietuviszkoms nie
kada ne buvo, jos buvo ne tik ti- 
kėjimiszkoms įtaisoma, bet ir įna
giu platinimui lenkystės; lietuviai 
į kunįgus pateko jau t?syk, kada 
bažnyczios buvo sulenkintoms 
ir žinoma, augsztesnes vietas baž- 
nycziose galėjo isz lietuvių užimti 
tik sulenkėję visai lietuviai kuni
gai.

Teisybė, terp Lietuvos kunįgų 
buvo rasztininkai, prisidėję prie

nautskas kaipo režiserius (meaa- 
ger), Antanas Karalius, pirmsė- 
dis, ir Mare Kabaszinskienė. •

Teipogi minėta Dr-stė parengia 
tautūzk? apvaikszcziojim? ant 4 
d. kovo 1902 m., ant kurio terp 
kitų kalbėtojų ir deklianaatorių 
bus už kalbėtoj? ir kun. V. Dil 
lionis.

Apvaikszcziojimas atsibus eilėj 
po num. 317 Fayettestr. Prasidės 
7. 30 val.vakare. Užpraszome vi
sus tautieczius pribūti.

Komitetas.

Isz Baltimores, Md.
Su linksma szirdžia galima pa- 

pasigirti, kad Baltimprės lietuvių 
dvasia atgyja. Antr^dien? vasa
rio szių ipetų ežia susiorganizavo 
Dr tė po vardu “Koperatyviszka 
Draugystė Prekystes”. Jos mie- 
riu yra;užsiimti prekysta ir ru- 
pintiesi apie medegiszk? ps s i kėli 
m?. Jeigu tokia draugystė už 
dėtų valgio arba drabuž ų krautu
ves, tai daugelis žydelių turėtų 
prabiszxlinti,jie szi? hen isz lietu
vių darbo dailų gyvenim? daro. 
Ant s^k prie Draugystės prisira- 
szė 12 sąnarių irreikalingus pinį- 
gus sudėjo.

Kun. V. D. Dilionis pr.buvoisz 
Philadelphijos ir laikė prakįlb?^ 
Jis sivo prakalboj ragino susirin 
kusius griebtis dr?siau prie dar
bo ; nurodė, kad Draugystė turės 
pasisekim?; pats prie jos pristojo. 
— Užbaigus susirinkim?, tūli 
draugai užklausė kun. Dilionio, 
ar j s begali lietuviams k? gero 
padaryti, L y. suorganizuoti lie
tu viszkai tautiszk? parapij? ir pa
rengti bažnyczi?, kuri butų cent
ru Baltimores mislijanezių lietu
vių. Tojė bažnyczia , apart diev- 
maldystai ruimo, turėtų turėti 
vien? ar dvi sali susirinkimams ir 
mokyklai. Tokia bažnyczia butų 
rėdoma parapijonų, butų drauge 
ir lavintoja dvasios lietuvių. 
Kun. Dilionis ant to sutiko. Gal 
todėl Baltimorėj neužilgio susi
tvers pirmutinė “Lietuviszka Tau- 
tiszka” parapija. Mes likime, kad 
per tautiszk? ' bažnyczi? galima 
bus pakelti lietuvių prot?.

V. Karalius.

• Isz Brooklyno, N. Y.
Czianyksztės Tėvynės Mylėtojų 

Draugystės kuopa t arėjo savo susi- 
rinkim?,ant kurio susirinko diktai 
žmonių; prigulinti į t? draugys
tę užsimokėjo prigulintį mokestį 
ir galėjo pasikalbėti apie visokius 
lietuvystės reikalus.

Czianykszcziai žmonės juokiari 
isz vieno kunįgo, kuris, gelbėda
mas savo nuo vargszių žmonelių 
surinktus aukso maiszus, vos ne 
prigėrė. Matyt žmonės nesigaili 
pinįgų, jeigu kunįgai gali aukso 
maiszus prisikrauti. Dabar žmo
nės pavydi tų pinįgų, o vienog 
jie pats juos sudėjo. . Tas pats 
terp mus visur yra: neszame tan
kiai paskutinį ccnt? į kunįgo ki- 
szenių, tankiai net pasiskoliname, 
neklausome nė jokių persergėji
mų, niek:name persergėtojus, o 
paskui pats keliame protestus 
priesz tuos kunįgus, kuriems be 
jokių nuopelnų lobį sukrovėme. 
Ne duokime kunįgams ant. savo 
sprando jodinėti; nesidupkime 
jiems savę isznaudoti, tai ne reiks 
paskui ne protestų.

L. Ereminas.

Isz Wanamin, Pa.
23 d. sausio atsibuvo ežia dide

lis darbininkų susirinkimas. At
važiavo isz New Yorko kalbėto
jas Vladis'ovas Fiszler. Laike jis 
ilg? kalb? apie darbininkų reika
lus, tik gaila, kad jo kalbos dau
gelis lietuvių ne suprato, nes kal
bėjo lenkiszkai. Kalba buvo ga
na naudinga, kalbėtojas aiszkino 
mierius socialistų partijos, szaukė 
darbininkus prie vienybės ir susi
pratimo, kadangi tik susivienyję 
darbininkai,eidami krūvoj ant.at- 
siekimo mierių, gali iszsiliuosuoti 
isz kapitalistų verguvės, kokioj 
dabar yra. Gal keli lietuviai 
kalb? ir suprato, bet visgi buvo 
daug tokių, kurie, ne mokėdami 
lenkiszkai, ne daug galėjo k? su
paisyti. Priderėtų pas mus pa
rengti panaszias prakalbas ir lie
tuviszkoj kalboj, o t?syk ir ne
mokanti lenkiszkai lietuviai ge- 
rįaus savo reikalus suprastų.

P. Sarpalios.

nė į darb?, nė su reikalais į kit? 
miest? nuvažiuot ant *sztritka- 
yių.

31d. sausio tūli czianykszcziai 
lietuviai sutarė parsikviest 'Dr? 
Szliup? ir geriaus savam duoti 
skiepyti, negu svetimtaucziams 
be reikalo p nįgus mokėti. Dras 
Szliupas pribuvo tuojaus ir t? pa 
tį vakar? pradėjo darb?. Apie 7 
vai. vakare atėjo tūlas vientautis 
panaszus į maskoliszk? sznipuk?, 
atsisėdo tyliai; po kelių mioutų 
pasirodė konstabelis, matyt pirma 
susitaręs su anuom panasziu j 
maskoliszk? sznipuk?. Konsta
belis, įėjęs, pasakė, kad atėjo su- 
aresztuot Dr? Szliup?; priėjęs 
prie daktaro, reikalavo, kad tas 
eitų su juom. Pasirodė, kad 
kokst'ibelia varanto ne turėjo, 
taigi matyt, kad aresztuoti atėjo 
ne ant valdžių prisakymo,bet ant 
praszymo kokių pakampinių er
zintojų. Dras Szliupas, matyda
mas, kad konstabelis ne turi tie
sos, liepė jam eiti laukan, o p. A. 
M., kurio gyvenime tas buvo, 
parodė ne valdžioms" turnaujan- 
cziam urėdninkui duris ir praszė 
eit laukan. Iszguitas konstabe
lis, iszėjęs ant ulyczios, pasiėmė 
policmoD?, kuris lauke stovėjo, 
atsivedė ant virszaus, bot tas, 
turbut supratę*, kad ne turi tiesos 
daktaro darb? stabdyti, nesikabi- 
no; pakalbėjo keiet? minutų, abu
du ne paszaukti tvarkos daboto
jai, iszėjo laukan, kaip musę pra
riję.

Por? metų atgaly kada ežia 
sunkiai susirgo lietuvys A. Kizis 
ir trys vietiniai gydytojai ne į- 
stengė sergantį iszgydyli ir laukė 
t'k jo mirties, likosi paszauktas 
Dras Szliupas, kur s tiek padarė, 
kad Kizis gyvas iszliko. Kodėl 
t?syk pittstoniecziai neszaukė 
konstabelių ir poliemonų? Ar
gi mes visada musų darbinin
kams už gėr? piktu užmokėsime? 
Argi mes niekada nesuprasime 
svarbiausio krikszczionybės pri
sakymo, Kuris mums liepia my
lėti ne tik musų artym?, bet ir 
priesz?? Nesinori tikėti, kad tie 
musų broliai' pats butų su- 
mislyję siųsti konstabelius ir pa- 
licmonus aresztuoti atkakusį rau
ple* skiepyti Dr? Szliup?; prie 
tokio biauraus darbo juos turėjo 
kas protingesnis, bet mažai do
ros turintis prikalbėti. Neklau- 
sykitė tokių niekadėjų, ne bukite 
jų įnagiais; tegul jie pats atlieka 
visus biaurius darbus, tegul ant 
jų už tokius darbus puola atsaky
mas; kam mums imti ant tavo 
sprando biaurius keno nors dar
bus! Gėda, rodosi, turėtų būti 
duotieji kam nors savę kaipo į- 
nag*(t vartoti ir tai atlikimui vien 
peiktinų darbų. Nė klausykite 
tų, kurie jus siundo ant jūsų bro
lių. Dabai* jus prie gero ėsate 
ne rangus, o prie peiktino jeib 
niekadėjas gali jus prikalbėti. 
Ant suszauktų susirinkimų Susi- 
vienyjimo arba ‘’lėvynės Mylėt. 
Dr.” ateina koki penki, bet tegul 
kas pagarsina, kad atvažiuos , su 
prakalboms Dilionis, arba kad 
Dras Szliupas atvažiuos rauples 
skiepyti, tai tuojaus seni ir jauni, 
sveiki ir szlubi, net tūlos mote
rėlės bėga į polioij? su denunci- 
jacijoms; visi tiki už savo denun- 
cijacijas, kokioms biaurisi kiek
vienas doras žmogus, apturėti 
“griekų atleidim?”. Nesupranta 
jie, kad savo biaurioms denunci- 
jacijoms žemina vis? lietuvių taut? 
net akyse tų, kuriems denunci- 
juoja.

Pittstonietis.

Isz Balti m ores, Md.
Per paskutinius keturis metus 

ežia nieko svarbaus lietuviai ne 
nuveikė. Ilsėjosi jie, įpuolę į mie- 
g?. Draugysczių, apart pagelbi- 
nių,kitokių nebuvo.

Bet laikui bėgant, nauja dvasia 
užgimė ir pradėjo kelti visus prie 
darbo. Sztai, per darbsztum? 
nekuriu vyrų,likosi suorganizuota 
ir inkorporuota pereituose metuo
se Teatraliszka draugystė. Drau
gystės mieri u yra: loszti teatra- 
liukus veikalus, be skirtumo jų 
formos, kaip tai: tragedijas, dra
mas, komedija^ ir lavintis daina
vime, dekliamacijose, iszkalbume 
ir užsiiminėti kitais gerais dar
bais, ypacz tantiszkais, pagal 
iazgalę.

Pareit? pavasarį draugystė at- 
loszė tragedij? Mindaugis ir tuo-' 
mi labai atsižimėjo; kadangi turė
jo tam tinkamus rubus,tai nudavi- 
mai buvo geri.

Pareit? gi rudenį atloszė kome- 
dij? “Amerika Pirtije”.Tas dar
bas teipgi buvo atliktas labai ge
rai. Ant ateina nezio pavasario 
surengta atloszti tragedija “Keis
tutis”. Szita tragedija uži
manti ir interesuojanti, labai di- 
delėą^vertės. Surengimu persta
tymo užsiima :p.p.Vincas Naguri-

Isz visur.
|| Laivas Dolphin, matuojantis 

jūrių gilum?, netoli salos Porto 
Rico užtiko gilum? 28000 pėdų.

H Visokiose dirbtuvėse ir kasty- 
nėse garsiausio ant svieto kanuo- 
lių dirbėjo Kruppo dirba 44120 
žmonių.

U Ant Atliantiszko oceano pa
skendo,su visais ant jo buvusiais 
žmonėms, norveg;szkas laivas * 
“Adolph”.

I Mieste Bazelyj, Szveicarijoj, 
maskoliszkss kunįgaiksztis Gali- 
cin, dvikovoj su savo svainiu Czer- 
danoVu, likosi užmusztas. J
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| Mieste Bhiriųui, Kolumbijoj, 
katalikiszkoj bažnyczioj laike 
dievmaldystos 13 žmonių likosi 
uimusztų, o 30 sunkiai sužeistų. .

H Brazilijos raudas iszleido pa- 
davadyjim?, kuriuom su visu už
draudžia atgabenim? ne grynų 
valgio produktų isz kitų kraez- 
tų.

| Pereituose metuose peT Ere
tu? iszkeliavo į užmarius isz viso 
110606 iszoiviai; užpereituose 
metuose per Brem? iszkeliavo 
tik 95961 iszeivių.

|l Prancūzijos pakrantėse, laike 
paskutinių vėtrų,paskendo laivas 
Chonorol. Isz buvusių ant laivo 
22 žmonių tik vienas likosi isz- 
gelbėtas, kiti visi prigėrė.

♦ 1 1

|| Vakarinėj Afrikoj, anglisz- 
kose valdybose Guineos pakran- 
czių, netikėtai užpuolė ant rnie- 
ganezių kareivių cziabuvisi, pa
pjovė 80 kareivių ir kunus jų su
valgė.

3 Aaustrlijos randas uigyrė ak- 
czyžę nuo galiono spirito 11 szi- 
lingų, o nuo galono alaus 6 szi- 
lingus; nuo kitokių svaiginanezių 
gėry m ų 13 shilingų, b nuo sveti
mų 14 shilingų.

| Newfoundlando pakrantėse, 5 
d. vasirio, siautė smarkios vėtros, 
kurios suneszė ledus pne krantų. 
Per tai pacztiniai laivai ne gali 
nė ateiti, nė iszeiti isz poito St. 
Johns.

H Amerikoniszka misijonierė 
Stone dar vis turkiszkų plėszikų 
rankose ir dabar jau ir pats ame- 
rikoniszkas radas ne turi didelės 
vilties, kad galimu būt j? surasti 
ir Užpirkti iki pavasariui.

' Isz Brookton‘ Mass.
Isz ežia pasitraukė kun. Ser- 

vetka ir dabar lietuviszka para
pija ne turi kunįgo. Atsiliepiame 
todėl į neturi n ežius parapijų lie
tuvius kunįgus, arba k? tik atka
kusius isz Lietuvos, kurie norėtų 
užimti viet? prabaszcziaus musų 
parapijoj, kad atsiszauktų ant 
antraszo: Bud ręski, 25 Ames str 
Brookton, Mass.

Parapijos Komitetas.

|| Netoli Kijevo, Moskolijoj, 
krante upes Ross, rado senoviszk? 
sarmatiszk? altor.ų, su visokioms 
aukoms dievams ir auksines graz
nas su iszpjaustytais abrozdais.

|| Maskoliai rengia sticziati- 
kiszk? vyskupystę Mandžurijoj. 
Pradeda mat nuo platinimo sta- 
cziatikystės, kaip ir Lietuvoj. Ant 
parengimo atacziatikiszko kliosz- 
toriaus iždas duoda 50000 rubl.

H Brazilijoj (pietinėj Ameri
koj), vandno užliejo vien? gele
žinkelio stacij? ir visk?, triobas 
ir žmonis-nuplovė. Prie to daug 
žmonių prigėrė, tik tikro prigė
rusių skaitliaus dar nežino.

Į| Pietinėj Austrijoj, Bleiberg 
klonyj, nusirito nuo kalno dideli 
sniego lavina ant kaimo Villoch ir 
iszgriove didesnę dalį kaimo; terp 
sugriautų triobų yra: dvi baž
nyczios ir hotelis. Prie to ir tū
las žmonių skaitlius pražuvo.

|| Londono laikrasztis “Pall 
Malt Gazette” pranesza, buk ai- 
riszka organizacija United Irish 
League rengia pasikėlim? Airijos 
priesz Anglijos valdži? su mieriu 
|tskirti nuo Anglijos Airij?, isz- 
liuosuoti j? nuo angl’szko jungo.

U Į Paryžių atkako isz Indi jų 
suaugę du broliai dvynuoziai; vie
nas Paryžiaus daktaras padarė o- * 
peracij? ir perskyrė suaugusius 
brolius, bet visgi dar nežinia, ar 
jie perskirti galės gyventi, nors 
aperac'ja pasisekė gerai.

| Turtingas grekonis Vagliani, 
gimęs ant salos Cephalonijos, už- 
raszė ant naudos gyventojų szitoe 
salos 2 milijonu doliarų. Nuoszim- 
cziai nuo to užraazo turi eiti ant 
suszelpimo varguolių teip, kad 
ant tos salos tokių visai ne bu 
tų.

H Karėj su būrais iki 31 d 
szių metų Anglija nužudė isz viso 
25305 kareivių užmusztų, o drau
ge su sugražintais namon inva- 
lydais, netinkaneziais į kariume-
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\ nuotrotos dačjo iki 5240 cfi- ne būva, szįnaet dideli szalcziai.ne, 
cierų ir 100700 paprastų karei
vių.

Pareituose metuose,24 d. ko
vo, Prancūzijoj atliko liaudSs mj- 
skaitymą;dabar pagarsino suskai- 
tvtojų surinktas iimas, isz kurių 
matvt, kad pareituose metuose 
Prancūzijoj buvo gyv. 38641333, 
taigi ant 412365 galvų daugiau

Pradžioj vasario pridrėbė ežia 
sniego ant vieno metro storai. 
Mieste Brusado nuo sniego sun
kumo sugriuvo 40 namų, prie to 
vienas arabas ir vienas 4 metų 
vaikas likosi užmtszti. K tuose 
aplinkiniuose kaimuose sugriuvo 
nuo sniego 18 namų.

Europoj, kaip antai: Prancū
zijoj, Vokietijoj, Szve:carijoj, 
Austrijoj, Italijoj, net Iszpamjoj 
siautė smarkios sniego darganos. 
Sniegas užpustė kelius, 0 Szvei- 
carijej’ v s ii uždengė, užpustė 
t irpkalnėse gulincz ų daug kaimų 
ir miestelių.

J Pareituose metuose, ant ge- 
ležinkcl ų Maskolijoj buvo 4447 
nelaimės, taigi iszpuola po 12 kas 
dieną. Prie to 1186 y pa tos tapo 
užmusztos, 533 pervažiuotos bė- 
ganczių trukių, 1871 geležinkelio 
urėdui n ką patiko nelaimė laike 
pildymo tarnystos. Ant geležin
kelių prigulinczių randui didtsnis 
buvo nuoszimtis nelaimių, negu 
ant geležinkelių ėsanczių priva 
tiszkosa rankose.

|| Vengrijoj vietiniai gyvento
jai reikalauja, kad butų uždraus i 
vokiszki teatraliszki perstatymai; 
už daleidimą spaudini tuo vekisz- 
koj kalboj kokių nors raszlų, pa
dėjimu vokiszko szildo ant pirda- 
ninyczių, kad batų imami specia
li? Ai moke-cziai Mat lenkai randa 
ir Vengrijoj pritarimu ir jų skriau
dėjai vokiecziaiyra neuikencziami 
Maskolijoj vienog ne tik lenkai, 
bet visi ne maskoliszki gaivalai 
dar labiau valdžių prispausti negu 
lenkai Prūsuose.

Tukhuvo apskrilyj, maskoliszki 
kazokai turėjo smarkų muszį su 
2t>00 bokserų, kurie buvo įsiver
žę į Mandžuriją. Bok serą i bu
vo drucziai apsikasę, todėl mas 
koliai jų stovyklas turėjo griauti 
su kanuolėms, o paskui imti per 
szturmą.

Republikoj Meksiko, kasty- 
nė-e Hondo, atsitiko bai?ičsplio- 
zija, kurios daugybė daibininkų 
lik> -4 užmusztų. Isz expliozijos 
isz^riautų olų isztraukė 85 
musztus darbininkus ir 30 
kiai sužeistų. Isz sužeistų 
dalis iszgis.

už- 
sun- 

maitt

H Anglijos karės ministerijoj 
apsireiszkė prigavystės prie pirki 
mo arklių Atnetikoj ir Vengrijoj 
ant karės reikalų. Anglijos ka
rės ministeįijos agentai paskaitė 
už kiekvieną jų nupirktu arklį po 
33 svarus sterlingus (1165), nors 
jų nupirkti arkliai verti buvo tik 
ketvirt# dalį tos prekės; tokiu bu- 
du tris dalis pasidėjo siu į kisze- 
nių t trpininkai ir pats perkanti 
arklius karės miirsterijos agen
tai.

II Vokietijoj atsirado pasekėjai 
garsaus Dow e&. Berlyne ameri- 
konė Eddy parengė specialiszkę 
gydmyczią, kurioje už 2 markes 
maldomis gydo visokias ligas. 
Klausymas Eddes gydinyczios 
buvo net parlamente pakeltas, 
tūli pasiuntiniai reikalavo, kad 
Dowies ligonių gydymo budss bu
tų uždraustas Vokietijoj. Ant to 
atsakė vidau* ministeris, kad už 
draudimais klaidaus mokslo 
galima isznaikinti, toki 
paprastai pats isznyksU, 
dimai juos vien palaiko.

ne 
mokslai 
uidrau-

užtroszkufį, bet t# pasisekė dar 
atgaivinti. .

— Pareitos sanvatės pėtnyczios 
vakare sudegė dideli trioba Uni- 
versity, ant 61 str., ir per tai 47 
szeimynos nužudė savo krutan- 
czius turtus ir atsirado be pasto
gės. Savininkas sudegusios trio- 
bos davė kiekvienai joje gyve
nusiai szeimynai po 100 dol. 
ant pasisamdymo kitur gyven mo.

— Pareitos sanvaitės seredoj, 
ap e 7 va1, vakare,ant Archer avė. 
netoli 22 str., atsitiko baisi gazo 
explozija, kuri sugriovė dvejus 
medinius namus. Sugriautuose 
namuose, kur tilpo mėeinyczia 
Trostelo, visa mėsininko szeimyna 
ir viena atėjusi pirkti mėsą mote- 
riszkė likosi užmuszt*. Užmu- 
szė isz viso 7 žmones. Sužėistų 
prie to likosi daug žmonių. Teip 
mėsininkas Trostel kaip ir kiti 
gyventojai jautė gaz# ir apie tai 
praneazė gazo kompanijai, bet 
tojė nesiskubino "atsiųsti savo 
žmones isztirli. Kunus užmusz 
tų palaidojo pareit >s nedėlios die- 
np. ant Oakwood kapinių.

Chicago. Dr-te Lietuvos Sunu turės 
savo pikninka nedelioj, 3 Rugpjucsio, 
darže Raišaing's Grove, Riverside, III.' 
Todėl meldžia visu aitu draugyscziu to
je dienoje nedaryti balių ne pikninku I- 
dant vieni kitiems neužkenktumem. ■ 

Dr-te Lietuve* Sunu.
Chicago, Dr-te sz. Kazimiero ture* 

aavo pikninka nedelioj, 27 liepos, 1902, 
darže Raissings grove, Riverside, III. 
Todėl meldiia visu kitu draugyscziu, 
nedaryti toje dienoje pikninku ne balių 
Idant vieni kitiems neužkenktumem.

<14-2) Dr-te szv. Kazimiero
Chicago. Dr-te Sim. Daukanto 

savo pikninka nedelioj, 29 Sėjos, 1902, 
darže Raissing’s Grove, Riverside, 
Todėl meldžia visu kitu draugyscziu 
toje dienoje nedsryti pikninku ne balių, 
idant vieni kitiems ueužkenktumem.

Dr-te S. Daukanto.

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandta^.

ture*

Iii.

gy-
Al-

Mieste Sofijoj, Bulgarijoj, 
rando spaustuvėj darbininkai pa- 
szlavė stempelinių ir pucztinių 
markių už 10 milijonų markių ir 
jas iszpardavė žmonėms. • Sua- 
resztavo daug spaustuvės darbi 
ninku, bet pavogtų markių jau 
ne galima atimti.

Medijolano (Italijoj) muzi- 
kaliszkų kompozicijų iszleistojas 
Sanzogno pagarsino terptautisz- 
ką konkursą ant para-zymo ope 
ros viename akte. Konkurentai 
gali atsiszaukti visokiose kalbose, 
taigi^r lietuviszkoj Už geriau
sią operą paskirta doyana 50000 į 
frankų (10000 dol.)

Pauaszus konkursas ant para
šomo aperos buvo ir Karaliau- 
cziuje. Už geriausią operą paskirta 
buvo dovana 10000 markių 

aaugeiio atsiųstų kompozicijų 
nė vienos ne pripažino už vertą ’ 
dovani s.

į Netoli Londono, ant Regents 
kando susimuszė prancuziszkas 
laivas “Cordilleras” su angį szku 
“Poplar”. Po susimuszimui 
“Poplai”, drucziai pagadytas, 
stengėsi priplaukti į portą, bet 
ant kelio susimuszė su pasažieri- 
niu garlaiviu “Morocco”. Pian- 
euz szkas laivas Cordelleras ir 

. “Morocco” paskendo. Plaukda
mas toliaus, “Poplar” paskandino 
dar du laivu ir ant galo pats pa
skendo.

|| Kaip pranesza specialiszki 
telegramai isz Varszavos, tautisz 
kas supratimas ir dvasia kyla terp 
tenykszczių lenkų, prilanki mas
koliams tik lenkiszka aristokrati
ja ir jos skverno besilaikanti 
augsztesnėji dvasiszkija.| Nese
niai lenkiszki bajorai gavo nuo 
je erai gubernatoriaus užpraszy- 
mą ant baliaus jeneral - guberna
toriaus keliamo. Daugumas ba
jorų ir lenkiszkos inteligencijos 
sugražino atgal jeneral - guber 
altoriaus užpraszymus todėl, kad 
j e buvo maskoliezkoj kalboj; a- 
ristokratai vienog užpra.-zynią 
priėmė, bet juos, važiuojant į 
zamką, policistai ir kazokai, tu- 
rėjo ginti nuo įnirszusių mjesto 
gyventojų.

Draugyscziu Reikalai

Nuo Laisvamanių Susivie- 
* nyjimo kuopos.

Visus Laisvamanius užkvieczia 
ant susirinkimo, 16<»d. vasario, 
s. m.,3val.po pietų, pn. 73 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. Labai 
reikalingi yra visi sanariai apsvar
stymui bėganezių reikalų.

Draugas.

Pafiegzkojimai.
Pajieszkau Juozo Stonksvicziaus, 

venusio po nr.,108 S. Diamond St. 
Isghenjr. Pa. Dvi y pato* turi prie. Jo
svarbu reikalą. Teiksis atsiszaukti ant 
adreso:

W. Tom.
713 VV.Coal St., Shenandoah, Pa.

Pajieszkau savo dėdžių: Kazimiero ir 
Jono Cinkiu, Kauno gub , Telsziu pav., 
Plungės parap. Jie patys ar kas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jos. Slim,
Careof Kęyston Laundry Co.

Allegheny. Pa.
Pajieszkau Julijono Trakevicziaus, 

Kauno gub., gyveno Glasgow, Szkotijoj. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Gust Cogswell, Barclay, Mich.
Pajieszkau Antano Bubelio iszpaaodos 

Balbieriszkio, Marijampole* pav.. Su
valkų gub'., gyveno Baltitoorej. Jis pats 
ar kas kitas teiksi* duoti žine ant adre- 
ro:

kita*

Vil

kine

|| Austrijos so^tapilėj Vindobo- 
noj yra 1648000gyventojų, taigi 
10 syk daugiau negu Vilniuje. 
Plotą užima miestas 83 ketvir
tainių kyliometrų. • Ulyczių yra 
2241, o namų 33054. Augsztes- 
nes Vinddbonos mokyklas lanko 
9874 studentai, 30 vidutinių 
mokyklų lanko 11252 mokintiniai 
338 pradines 180728 mokintiniai 
Laikraszczių iszeina 1288, drau-hot gysezių yra 7011, 9 dideli tea- 

daugelio atsiųstų kompozicijų kuriuose patelpa ! 3920 4mo.

f Korėjos iždo ministeris atsi- 
cieco- 

kad
|| Grekijos karalių pasiekė vėl ?zauke į to kraszto 

nelaimė: jį norėjo užmuszti rodą rjų, reikalaudamas, 
ne pavaldiniai, bet paukszcziai yj8į urėdninkai, kurie pakėlė mo- 
sztrausai, kada karalius atėj > į ė- kesezius, o isz tų mokeaczių į iž- 
santį Atėnuose zoologiszką sodj. | j,, kasą neužmokėjo daugiau pi- 
Su dideliu vargu pasisekė pauksz. i nįgų, butų nuo urėdų praszalin- 
czius sulaikyti ir suteikti karaliui 
galėjimą pabėgti nuo linku
sių paukš zezių.

0 Cbiniszkas randas praszalmo 
isz neseniai uždėto Pekine neva 
universiteto visus svetimtauczius 
profesorius. Isztikro tame uni
versitete europeiszkų mokslų ma
žai mokino, daugiausiai mokino 
tik kalbėti ir sziaip teip raszyti 
svetimose kalbose.

ti; tiegi, kurie prisisavino 10000 
dol. ar daugiau iždui prigulin
czių p nįgų, kad butų pakarti. 
Ciecoriūs ant to sutiko. Kaltų 
urėdninku yra su virszum 1000', 
jie per paskutinius 7 mygtus prisi
savino iždui prigulinczių pinįgų 
10 milijonų doliarų.

U Ant Filipinų salų zokonin- 
I kams'priguli ketvirta dalis visų 
nekrutanezių tų salų turtų. Nė
ra ten didesnio užsiėmimo, fabri
ko, sztoro, kuriame ne butų dik- 
tai kliosztorių pinįgų. Viena 
kunįgų uždėta kompanija isziro, 
kadangi kasierius su pinįgais pa
ilgo.

|| Bulgarijos sostapilėj, mieste 
Sofijoj, likosi užmusztas savo loc- 
nuose namuose bulgariszkas ap- 
szvietimo ministeris Kamczev. 
Užmuszė jį koksai macedomėtis, 
kuris su assbiszku praszymu atė
jo pas minhterį. Užmuszė ja s
ministerio, atlikęs savo darbą, 
paskui pats nusiszovė. Jis buvo 
profesoriumi viename rrovincio- 
naliszkame mieste ir praszė mi 
nisterio perkelti jį į Sofią. 
uisteris ant to nesutiko ir 
praszanczio užmusztas.

Mi- 
likooi

| Bavarijoj atsirado tikėjimisz- 
ka Nazarenų sekta, paėmusi už 
pamat# garsaus grafo Tolstojaus 
mokslu. Sanariai tos sektos atsi
sako tarnauti kariumenėj. Dau
gelis sąnarių sektos, už nenorėji- 
ną tarnauti kariumenėj, likosi su- 
iresztuotų ir prova jų atiduota 
Sriszkam sūdai.

per-

| Szvedijoj ir Norvegijoj, teip 
:aip ir kituose Europos krasz- 

tuose, darbininkai atsirado sun
kiose sanlygose dėl sto
kos darbo. Mieste Gothenburge 
yra 5000 darbininkų neturinezių 
darbo. Kituose Szvedljos ir Nor
vegijos miestuose sanlygos ne ge- 

■snės.

U Paryžiuj, parlamente, 
kratinėjanl kolionijų reikalus, 
kokia ten moteriszkės, sėdinti ant 
galerijos, suszukusi: “szalyn su 
paszlemėkais”, metė nuo virszaus 
į pasiuntinių surinkimo salę saujp 
žalių kiauszinių. Vieni kiauszi- 
niai sutruko, susidavę į galv^ re- 
publikoniszko pasiuntinio Pasca* 
lio, kiti nupuolė ant stalo ir se-» 
dynių ir aptaszkė susirinkusius. 
Parlamento sargai iszvedė mote- 
riszkę. Ji stengėsi mesti dau
giau kiauszinių,kurių į parlamentu 
atsineszė piln# gerbę,

Svetimi Balsai
Lenkiukas laikrasztis 1 

patalpino straipsnį po a. 
ni” (Lietuviai), kuriame 
tauja, kad terp lenkų 
tuvių traukiasi nesutikimai ir jie, 
vietoj mažintiesi, didinasi. 
“Straž” pripažįsta, kad tie nesuti
kimai terp lietuvių ir lenkų yra 
vodingi, bet už juos kaltina la
biau lenkus negu lietuvius.
Toliaus pamini apie Laisvamanių 

partiją ir jos nuveiktus darbus, y- 
pacz 
4ato 
už 
lenkiszkus rasztus; priveda lietu- 
viszkas moksliszkas Amerikoj isz- 
leistas knįgasį tik terp tų prime
na ir tokius rasztus, kurių dar 
lietuviszkoj kalboj nėra.

“Straz” kalbina lenkus 
miaue paduoti ranką lietuviams 
ir eiti su jais isz vien; ypaez gi 
kalbina susiartinti su lietuviais 
prigulinezisi* prie laisvamanių.

Porą sanvaiezių atgal tame Jau 
laikrasztyj buvo ilgokas straipsnis 
Dro Szliupo. Raszėjas pada
vė svarbiausias žinias apie 
lietuvius ir iszreiszkė pritarimą 
“Lenkiszkai tautiškai bažny- 
cziai”, kuri į dievmaldyst# isz- 
dryso įvesti žmonių kalbą; Dr. 
Szliupas tiki, kad tautiszka baž- 
žnyczia atnesz naudą lenkams.

Žmonių kalbą dievmaldystoj 
vartoja nuo seniai visose protes- 
ton:szkose bažnyežiose; jos ne
priguli prie klausanczių popie
žiaus ir vyskupų. Kodėl todėl jos 
ne gali naudos atgabenti lenkams, 
o tą gal padaryti tik lenkiszka 
taut szka bažnyczia,kuri tik dabar 
tveriasi ir vos dabar įveda žmonių 
kalbą dievmaldystoj ir tai dar ne 
visur?

gi isdeistus 
juos

Amerikoj

Angli- 
sniego

•*Straž” 
“Litvi- 
gailes-

raszlus, 
augszcziau 

f isz Leistus

pir-

Atsakymas
Draugyscziu Szvento Kazimiero ir 

Szvento Jurgio Brooklyne Kun. Varna- 
gyriui, pagal “Žvaigždės” No. 38 pe 
reitu metu*).

Kad Tamisto nesupranti, ką sznekr, 
toi pats prisipažįsti; jei supratimo ne
turi, tai ir ne sikiszk į musų reikalus.

Korespondencijos isz Brooklyno, ką 
buvo paduotos “Lietuvoje”, “Vienybė
je” ir “Lietuvyje”, buvo teisingos, jog 
Tamista bažnyczioje ant musųdraugys- 
czių plovojai tokiais žodžiais,koki į bur
ną papuolė; ta paantrini per 38 num. 
Žvaigždės. Kad a. a. Jonas Merkevi- 
emus 9 menesius ligonbutyje sirgo, tai 
žinofai; kodėl niekad neatlankei jo, 
kad atliktų iszpažintį? Gal dėl to, kad 
nuo ligonio penkinės negalima gauti? 
Kad velionis pas svetimtautį kunįgą 
atliko iszpažintį, tai Tamistai negerai, 
nes už palaidojimą 25 dol.' negavai. Ta
misto ant mus pyksti ne už katalikystę 
bet už mamoną, kuri ne į Tam išloš ki- 
szenių pateko

Nori mus tikėjimo mokyt, bet pats 
jo ne nori pažint. Juk Dizma, vienas isz 
latru, besigailėdamas už savo nuodėmes 
net szventu tapo, o nė Merkeviczė,. nė 
Dra* Szliupas nieko ne apvogė, nė ne už
muszė. ' Jei Tamista į tą netiki, tai kaip 
mus gali mokyt tikėjimo? Jeigu Dras 
Szliupas kunįgams kaulu gerklėje -f- tai 
Jus geriaus žinote keno tame kaltė. Ke- 
no kaltė, tas tegul ir kenezia Jeigu 
nori palikt a. a. velionį, tai kodėl per 
pamokslus ir “Žvaigždėj" jam ramybės 
neduodi?

I musų draugyscziu reikalus nesikiszt, 
ne keikie mus pamoksluose ir per savo 
“Žvaigždę”. Ką mes priimame į drau
gystės tai ne Tamistos reikalas; dar Ta 
mista supratimo neturėjai apie drau
gystes, o mes jau vedėme Draugystės 
reikalus su gera pasekme be pjudymo 
brolių ir draugų. Czia ne despotiszka 
Maskolija ir ne kunįgų ikvizicijos val
džia. Liepi Tamista į laikrsszczius ne 
raszinėt be naudos ir juos mest szalyn. 
Su tuom Tamisto užgimt pasivėlinai. 
Kokiais mes buvome katalikais pirma, 
tokiais ir busime; mums ne patinka 
vien kirpimas vilnos; kirpti savą ave
lės pradeda jau nesiduoti, o jas kirpo 
pirma.kas tik norėjo: Amerikos lietu
vius kirpo pirma pirmutinis Varnsgyris, 
Juodyszius, o dabar Tamista visokiu* i- 
nagius sunaudoji, kad tik kerpami tylė
tu.

Vardan visų sąnarių draugyscziu Szv. 
Kazftniero ir Szv. Jurgio pasiraszo komi
tetas. į
Prez. Dr-tes Szv. Kazimiero—J. Aniutts,

” ” ” Jurgio—W. Simonavieze.
W. tVichcrt, 
W. Martinaitis, 
J. Marcinkevicze, ' 
S. G uodas.

Kad atsakymai turėtų vertę, turi 
dnoti tuojau*, o ne po kelių mėnesių. 
Pavėlyti jie tiek sveria, ką druska po 
pietų. Red.

Chicago. 16 d. Vasario, 1902, 1-ffia vai. 
po piet K. Liaudanskio saloje, 3301 So. 
Morgan str., bus susirinkimas “Tėvy
nės Myl. Dr.” kuopos, potam “V. Ku
dirkos Giedoriu Draugystes" mėnesinis 
susirinkimas, ant kuriu yra kvieczismi 
visi sanariai delei apsvarstimo svarbiu 
reikalu.

M. J. Damijonaitis, sekret.
Collinsville, III. Dr-te Susivienyjimas 

Lietuviu Amerikos Collinsville, III. ant 
garbes savo czarterio parengė baltu ne- 
nedelioj, 2 Vasario, 1902. Balius stsibu- 
vo Dr-tes prezidento namuose, ant kurio 
apart moterų ir vaiku susirinko apie 40 
vyru ir visi kuogražiausei Ir linksmiau- 
•ei vaiszinosi ir bovyjosi, kas liudyja kad 
szio miestelio lietuviai moka žmonisskai 
elgtiesi. Ant szio baliaus prisirasze 10 
nauju sąnariu, isz ko matyti kad szi 
draugyste gerai augs.

F. Marchert, prez.
Plknlnkal. -

Chicago. Apvaizdos Dievo Parapija tu
rės savo pikninka nedelioj, 8 d. Sėjos, 
darie Raisaing’s Grove, Riverside, IU. 
Todėl meldžia visu draugyscziu toje die
noje nedaryti pikninku ne balių idant 
szlam pikninkui ne užkenktumėte.

Komiteto*.
Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju tu

rės savo pikninka nedelioj, 13 Liepos, 
darže Raissing’s Grove, Riverside, III. 
Todėl meldžia visu kitu draugyscziu, 
nedaryti toje dienoje balių ne pikninku 
idant vieni kitiems neužkenktumem.

Dr-te Teisybes Mylėtoju.' ]

Petrą* Miliauskas.
143 Wilder St., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Jono Kabaczynako, 
niaus gub., gyveno Shenandoah, 
Ji* pat* ar ka* kita* teiksi* duoti 
ant adreso;

Paul Aukaztaiti*, Oglesby, Iii.

Pajieszkau Tadeuszo Lileikio, Pa
vandenės parap., Raseinių pa v., Kauno 
gub., gyveno Buffalo. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti line ant adreso:

Frank Jankovski,
3307 Fisk Su, Chicago, III.
Pajieszkau Teofiliaus Rajacko, Bata

kių parap., Raseinių pav., Kauno 
Turiu svarbu reikalą. Jį* pats ar 
kitas teiksis duoti tinę ant adreso:

Jonas Ditnsza, 
325 W. 6-th St., Kewanee, IU.
Pajieszkau savo pusbroliu: Francisz- 

kaus ir Jono Lasauckiu, Kauno gub., 
Raseinių pav., Batakių parap., kaimo 
Miszeikiu. Jie pety* ar ka* kita* teik
sis duoti tinę ant adreso:

Vincentas Urbonas,
630 S. Canal SL, Chicago, III.
Pajieszkau Mikolo Nikszo, Kauno 

žub., Raseinių pav., 4 metai Amerike; 
gyveno Chieagoje. Teiksis atsiszaukti 
ant adreso:

J. Barcziauskis,
10 Horace 81-, Somerville, Mas*.

Komitetą*

but

gub-
kas

Thomas, W. Va. Sausio 25, 1902, per
siskyrė su sziuom svietu Aleksandra 
Adsviczia, 28 metu. Paėjo jis isz Kauno 
gub., Ponevežio pav., Smilgių _ parap. 
Amerikoje pergyveno 8 metus. Tris 
metus gyveno Baltimore, Md., paskiau 
5 metus Thomas W. Va., o 3 menesiai 
atgal persikėle in Century W. Va. ir le
nai pasirgęs 4 sanvaitės pasimirė. Liga 
buvo sunkumas ant krutinės.' Velionis 
prigulėjo prie Sz. Jono Krikszt. Dr-tes, 
Thomas W. Va., Ui draugyste pargabe- 
beno jo kuna in Thomas W. Va., ir pa
to 1 pi nūs lietuviu namuose parengė iszkil- 
minga* laidotuves, kuricae eme dalyvu- 
ma visi kaimynai, draugai ir prieteliai. 
Palaidotas topo Thomas W. Va. ant 
Dr-tes kapiniu. Velionis buvo doras 
žmogus ir todėl jo labai apgailauja liku
si pati su dviem mažais vaikucziais ir 
brolis, ežia Amerikoje. Visu genezių ir 
pažystamu praszau atsidusti prie Dievo 
už jo dusse.

P. Viszniauskaa.

Vietines Žinios.

k 8 d. vasatio visuose 
■rasztuose siautė baisi 
kana. Londone viduryj die- 
jbuvo teip tamsu, kad nieks ne- 
lo iszeiti isz namų; važinėjimas 
[ulyczių vežimų turėjo pasiliau-
Dėl daugybės sniego, tūli 

tetai Szkotijoj ir Valijoj liko- 
hipi feu visu atskirti teip, kad 
ts ne gali isz jų ne iszvažiuoti, 
įvažiuoti.

Afrikoj, prancuziazkoj valdy- 
Algier, kur iiemoa paprastai

‘U Daugelis Fmlandijos valsz- 
czių atsisekė pildyti prieszingus 
konstitucijai caro paskirto jeneral 
.gubernatoriaus prisakymus. Už 
tai uždėjo ant valszczių admini- 
stratyviszku budu dideles baus
mes. Valszcziai atsiszaukė į su- 
dę. Nežinia dar, kas isz tų t#sy- 
nių iszpuls. Jeneral gubernato
rius persekioja finlandieczius su 
caro žinia, bet kad pagal Finlan* 
dijos tiesas, ten nėra administra- 
tyviszkų bausmių, jos yra iszra- 
dimu tik tikros Maskolijoe, tai 
caras, bent ant pradžios, gal ne 
drys stoti laužanczio kraszto tie
sas jendral gubernatoriaus pu
sėj.

— Pareitos subatos rytą, ant 
Peoria ulyczioe, užsidegė dideli 
triobapn. 135-127, kurioje tilpo 
dirbtuves Saller Manufactoring 
Co. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant 50000 dol.

— Chicagoj yra dabar 31 ka- 
talikiszka bažnyczia; pareitos ne
dėlios dien^, ant kertės N. Lea- 
vitt ir N. Park avė.,likosi paszveo- 
tinta nauja katalikiszka bažny. 
ežia.

— Pareito panedėlio rytą su
degė Orpheum teatras,pn.124-130 
ant Washington str. Blėdį gaisro 
padaryt# skaito ant 100000 dol. 
Ugnije pražuvo 5 žmonės, sužeis
tų ir tai sunkiai yra daugiau.

— Ant California avė., namuo
se pn. 748, nuo priėjusio gazo už 
troszko savininkas vaisių pardavi- 
nyczios, grekonis Burkos; jo gi 
pagalbininką, tarnaujantį parda- 
vinyczioj, rado leiposgi pusiau

Lietuvaites,
Norinczio* iszmokti akusserystes 

•išlaukite pas Dra A. L. Graiczuna, 
W. 18-th St., Chicago, III. (21-2)
Kas bus kaip pasibaigs svietas.
Szi klausyme daugelis mokslincziu ban
dė visokiais budais aiszktnti, bet ne vie
nas nieko gero apie tai nepasake, kadan
gi žmogaus protas nesiekia dar tiek to
li, kad atspėti galėtu ateiti. Atmainant 
vienog ta klausymą, mes, savo daugme- 
tiniu patyrimu, galime tvirtinti, kad 
Gydantis Trinerio vynas be jokiu apsiri
kimu issgydys kiekviena liga paeinan
čia nuo sugedimo pilvo, kepenų ir inks
tu. Gydantis Trinerio Vynas yra . vie
nintelis, kuris iszgydo visokiariopiaoaias 
pilvines ligas ir szytaa vynas negali būt 
užvaduotas jokiais kitais kareziais vy
nais. Neimkit todėl kitokiu, kaip tik 
Trinerio American Elixirof Bitter Wine 
kuri fabrikuoja Jos. Triner, 799 So. Ash
land avė., Chicago, IU. Gali ji gauti, 
visose spite koše, arba parsigabenant tie
siog nuo jo įsileistojo.

Reikalinga ssvari 
namu paprasto darbo.
Dra A. L. Graiczuna. 167 W. 18-th St., 
Chicago, BĮ. (21—2)

Reikalingas gera* duonkepis, gerai 
nusimanantis apie iszkepima lietuvisz- 
kos duonos 
savo amate.
kit pas:

167

lietuvaite prie
Ataiaaaukite paa

Tur būt gerai lažai lavine* 
Gera mokesti*. Aaiszau-

J. Buzevicze,
122 W. 8-th 8t., S. Boston, Kas*. *
Reikalingas geras vargamistra mokan

tis vesti chorą ię vaiku* mokykloje mo
kinti. Alga nuo640.00 ant menesio. 
Adresuokite:

Rev. E. Stefanaviczia, 
166 W. 18-th St.. Chicago, III.

Nauji galiūnai.
Vyrai! ar žinote kad mes atidarėme 

nauja saliuna po nr. 676 Halsted St. ker
te 17-to* ui. Cbicagoje. Užlaikome 
skaniausius gėry mus, gera alų. ir kve-

aua atailankyti ir to viao pabandyti.
Antanaa Kriazoziunaa ir Joną* Aliasauc- 
kaa. (14—2)

buvo iė dalies toks surėdymas, kokį propa
guoja socialistai. Kadangi iš savo prigimi
mo žmogus palinkęs prie goduiystės, geidžia 
krauti, sau lobį, tai ant palaikymo tokio su
rėdymo neatbūtinai reikėjo inkų despotizmo 
ir kad jam žmonės atiduotų kaipi dieviškų 
garbę. Žmogus mėgsta būti liuosu, vergu ir 
mašina nieks būti ne nor, o inkų viešpatys
tėj žmonės nežinojo kas tai yra liuosybė, 
kiekvienas savo palinkimus, norus turėjo tai
kyti tik prie valdonų inkų norų; jeigu žmo
gus turėjo savo norus, savo siekius, tai jų 
pasiekti ne galėjo. Toks surėdymas, jeigu 
ir apsaugojo žmonis nuo vargo, tai iš kitos 
vėl pusės išdavė ir blogus vaisius: jis užmu
šė privatiškų inicijatyvą ir energijų tautos, 
nors terp inkij pavaldinių galėjo atsirasti 
daug sumanių, kurie palikti pats sau, dau
giau svarbesnių darbų butų nuveikę savisto
viai, negu dirbdami pagal prisakymus ir nu
rodymus inkų ir jų vietininkų. Stoka ener
gijos ypač į aikštę išėjo atkakus į Perų išpa- 
niškiems užkariautojams, kurie su kaliais 
šimtais Kareivių užkariavo teip didelį kraštų, 
turintį milijonus pavaldinių, kuriems vie
nog valdymo būdas sunaikino prigimtų žmo
gui asabiškų energijų. Prie tokio surėdymo 
budo, suprantama, per daug didelę valdžių 
turėjo valdanti luomą, | kuri, kaip visur, 
stengėsi ir čia ant savo naudos apversti san- 
lygas, tiesas ir visų krašto surėdymų. Nors 
pačių inkų norai galėjo būt ir kuo geriausi, 
bet jų akys visko prižiūrėti ne galėjo, prižiū
rėjimas tiesų, aprūpinimas žmonių reikalų 
turėjo būt pavestas speciališkiems urėdnin- 
kams, kurie tų mokėjo ant savo naudos ap
versti ir išnaudoti valdomus žmonis.

Inkai rūpinosi ne tik apie pakėlimų 
žemdarbystės, gyvulių auginimo, bet ir apie 
pakėlimą pramonės savo krašte ir iš tikro jų 
gana augštai pakėlė. Ypač garsus buvo pui
kus peru vi joniški audeklai; ne žemai stovė
jo ir puodų išdirbystė; ant statymo puikių 
triobėsių reikėjo apdirbimo medegos, ypač 
akmenų, iš kurių statė triobas, kokioms gali 
gerėtiesi ir šiųdien visų civilizuotų kraštų 
triobų statėjai. Peru vi jonai mokėjo apdirb
ti tulus metaline, kaip antai: varį, bronzų, 
auksų, sidabrų jr iš jų dirbo visokius gražius 
daiktus. Dideliuose, apsaugotuose tvirty- 
nėms miestuose žmonės ramiai gyveno nors 
be didelių turtų, bet ir be vargo, po apgyni
mu krašto tiesų; keliai ir tai geresni negu 
Maskolijoj, Lietuvoj arba ir .Amerikoj išva
džioti buvo po visus viešpatystės kraštus. 
Kadangi ypač pajūriuose beveik nėra lytų, 
lai ant užvaisinimo laukų reikėjo upių, šal
tinių ir ežerų vandenį išvadžioti* ant dirbamų 
laukų. Inkai rengė kanalus išvadžiojimui 
vandens ant viešos naudos; dirbo tiltus, spe- 
ciališki nešiotojai palaikė susinėsimus atski
rų miestų teipjau kaip ir dabartinis pačtas 
civilizuotuose kraštuose. Daugybė griuvė
sių puikių triobų, žinyčių ir Čielų miestų yra 
geriausiu ženklu turtingumo .inkų krašto, 
darbštumo jo gyventojų ir augštos civiliza
cijos visos viešpatystės.

Tikėjimas rėmėsi ant garbinimo prabo
čių ir inkų kaipo saulės vaikų: kiekvienas 
pasimiręs inka buvo kaipi nauju dievaičiu 
saugojančių kraštų.

Pagal peruvijonų kronikas: Dievas Sau
lė atsiuntė kaipo misijonierius pas žmonis 
ne augščiau stovinčius už žvėris dvi yj>atas, 
kurios terp tų nuožmių pusžvėrių pradėjo sėti 
civilizacijos sėklų. Tie dieviški misijonie- 
riai buvo: Manko - Kapac ir jo sesuo - mo
teris; jie atėjo iš aplinkinių ežero T itacachos. 
Pirmasis inka. taigi Manko-Kapac nutrau
kė į šiaurius, jo gi sesuo - moteris į pietus. 
Savo dailiu pasielgimu, gražumu, pažadėji
mam jie padarė didelį įspūdį ant nuožmių 
kanibalių ir pradėjo juos mokyti. Vyriškiai 
išmoko nuo inkos: apdirbti žemę, statyti trio
bas; moterys gi nuo jo sesers ir moteries iš
moko minti linus, verpti, siūti ir austi pui
kius audeklus. Išmokinti naudingų darbų, 
turėdami gerų maistų, klausanti tų dieviškų 
misijonių žmonės pastojo teiposgi misijonie- 
riais ir geriausiais padėtojais savo mokinto
jų: jie platino jų mokslų terp kitų • nuožmių 
indijonų.

Išmokyti Manko Kapaco ir jo sesers in- 
dijonai vaikščiojo terp aplinkinių nuožmių 
indijoniškų giminių, rodė savo drabužius ir 
daiktus, kokius tūri. Jų gerovė patraukė 
nuožmius prie civilizacijos ir į. trumpų laikų 
Manco Kapac turėjo čielų armijų padėtojų, 
su kuriais platino civilizacijų terp kaimynų. 
Vieni civilizacijų priėmė iš gnro noro, kitus 
reikėjo per kares prie jos priversti, katrie gi 
civilizuotis ne norėjo, inkai tuos ramiai pa
liko nuožmiais pasilikti. Vietinės vienog 
kronikas sako, kad retai reikėjo su ginklu 
platinti civilizacijų terp nuožmių, inkai tan
kiau vartojo pertikrinimų, traukė prie -savęs 
nuožmius dėl gerovės, kokių jiems suteikti 
galėjo; taigi matyt šitie civilizacijos nešioto
jai elgėsi priešingai negu dabartinės civili
zuotos tautos: inkai platino civilizacijų terp 
nuožmių žmonių, juos civilizavo, krikščioniš
kos gi tautos civilizuoja jų užimtus kraštus, 
bet visų naudų iš civilizacijos pasilaiko sau, 
nuožmius gi tautiškus gaivalus 
visu išnaikina, pavergia negu 
tankiau išnaikina, negu pakelia, 
naikinimo matome ant indijonų 
Valstijose, ant australiečių gyventojų Ocea- 
nijos salų ir kitur baltveidžių kolionijose.

Civilizacija pasėta inkų, kaip rodosi, pla
tinosi ne ilgai. Pagal padavimus pačių pe
ruvijonų, inka Manko Kapac atkako pas 
juos tik 400 metų prieš atkeliavimų išpani- 
jonų; ištikro vienog, ■ ant išplatinimo civili
zacijos ant teip didelių plotų, kokius užėmė 
senovės Puru’ viešpatystė, reikėjo daug il
gesnio laiko negu keturių amžių. Tų • ypa- 
tiškų civilizacijų atkakę išpanijonai. Ugne ir 
kardu, net tyčia platindami limpančias ligas 
terp indijonų, greitai išnaikino, bet senovės 
inkų pasėta sėkla visgi išdavė vaisius: inkai 
ne tik išmokino nuožmius visokių darbų, bet

tankiau su 
civilizuoja, 
Paveikslus 

Suvienytose

aptašė jų budę, išnaikino nuožmius palin
kimus, pakėlė jų supratimą ant tiek kad iš- 
panijonams ne daug reikėjo darbo ant išpla
tinimo krikščionybės terp Peru indijonų, 
kadangi mat jau inkų valdžia spėjo išnai- 
kinči visus nuožmius palinkimus, parengė 
dirvą augštesniam krikščioniškam tikėji
mui. L

Terp civilizacijos Meksiko ir Peru nėra 
nė jokio ryšio, iš ko matyt, kad nors abudu 
augščiausiai civilizacijoj pasikėlę kraštai A- 
merikoj ir buvo netoli viens kito, bet nė jo
kių savitarpinių susi nešimų ne turėjo.

Peru viešpatystėj, rodosi, ne buvo nė Jo
kių liaudės mokyklų: vaikai mokinosi šeimy
noj visokių praktiškų žinių nuo savo tėvų, 
kaip antai apdirbimo žemės ir amatų. Plati
nimą mokslo terp prastų žmonių inkai laikė 
net už daiktą vodingą. Inka Tupak Yiipan- 
gi sako: .‘‘ne reikia žmonių mokyti to,ką žino 
tik urėdninkai. - Paprastų, žmonių vai
kai turi mokintiesi tik amato savo tėvų”. 
Kiekvienas vaikas mokinosi tik tokių darbų, 
kokius turėjo atlikti jų tėvai ^mergaitės mo
kinosi: verpti, austi, siūti, lipinti puodus; 
vyriškos lyties vaikai mokinosi: žemės apdir
bimo, auginimo lamų ir amatų, ypač gi ap
dirbimo tūlų metalių.

Inka Roca parengė pirmutinę viešą mo
kyklą augštesnių luomų vaikams; jo įpėdi
niai fengė tokių mokyklų daugiau. Moky
klos tos buvo rankose speciališkų mokintojų 
vadinamų arnotais, kurie buvo palaikytojais 
mokslo visame krašte; jie buvo ne kunįgai. 
Tose mokyklose vaikus mokino tik tokių 
mokslų, koki kam ateitėj buvo reikalingi, 
pastojus ant urėdų: kunįgus mokino tikėji- 
miškų ceremonijų, urėdninkus rinkimo sta
tistiškų žinių apie žmbnių reikalus, tiesų ir pa
matų valdymo; visus mokino gerai, grynai 
kalbėti oficiališkoj, inkų įvestoj krašto kal
boj ir raštų toj kalboj, kuriuos ne labai kas 
mokėjo skaityti. Raštai tie, arba, geriaus sa
kant, statistiškos žinios, vadinamos kvipusais, 
buvo tai šniūreliai visokių parvų, prie kurių 
buvo pririšti mažesni šniūreliai. Baltos par- 
vos šniūreliai reiškė sidabrą, geltoni auksą, 
raudoni karę; pavidalas mazgo turėjo teipos
gi savo ženklinimus, tankiausiai jie reiškė 
skaitlius. Apart šitų raštų, peruvijonai var
tojo, teip kaip ir Meksike, ir pietografiją, 
taigi abrozdinį raštą ir čia jis buvo ne teip 
painus kaip Meksike.

Moksluose peruvijonai stevėjo žemiau 
negu aztekai Meksike. Peruvijonai skaitė 
dešimtimis ir pažinojo labai didelės skaitli
nes. Metus skaitė pagal saulę.

Kadangi inkų būdas civilizavimo nuož
mių pasirodė geresniu negu krikščioniškų 
tautų, tai to budo griebėsi jėzuitai ant civi
lizavimo nuožmių guaranų Paraguajuje. At
kako jie be ginklų, pats vieni. Kelionė bu
vo ilga, misijonieriai, apsistoję ant vietos, 
giedodavo giesmes; tą darė ir atkakę į Para- 
guajų. Čia vienog gyveno nuožmi guaranų 
tauta labai mėgstanti muziką, turinti gražų 
balsą ir muzikališką ausį. Aut misijonierių 
giesmių, jų klausyti rinkdavosi pulkai indi
jonų. Giesmė ir muzikališkas palinkimas 
nuožmių suartino juos su misijonieriais, ku
rie tą pažintį mokėjo išnaudoti ant išplatini
mo savo valdžios ir šiokio tokio pakėlimo 
nuožmių. Prie to jėzuitai elgėsi teipjau 
kaip ir inkai. Jėzuitai iš tikro pakėlė šiek 
tiek nuožmius, sumažino jų žiaurumą. 
Guarauai turėjo labai žiaurius palinkimus: 
jie maitindavo paimtus karėse nelaisvius,bet 
nupenėtus draskydavo į šmotus ir 
valgė laike svarbesnių švenčių: moteris, pa
simirus vyrui, turėdavo nusižudyti, 
kai, atkakus jėzuitams, stovėjo jie žemai: 
suSkaityt galėjo vos iki 10,ant pirštų, metus 
skaitydavo pagal oro atmainas: užtemimus 
saulės ir mėnulio aiškindavo, buk dideli žvė
rys'ryja mėnulį arba saulę. Bet jie pripratę 
buvo klausyti savo viršininkų ir jų šeimy
nų. ‘ 4

Jėzuitai, kaip visur, teip ir Čia, mokėjo 
naudotiesi iš aplinkybių. Pamatę, kad nuož- 
miejie mėgsta muziką, jie rinko aplink savę 
jaunus indijonus, mokino juos drauge mu
zikos ir žemdarbystės ir tai be jokios prievar
tos, kadangi ant to misijonieriai ne turėjo 
reikalingų pajiegų. Krikščionišką katechiz- 
mą perdėjo į giesmę; paskui,, kada susitvėrė 
kaimai, kiekviename kaime parengė muzikos 
mokyklą, kurioje, apart to, mokino skaityti. 
Apkrikštytus indijonus mokino dirbti muzi- 
kališkus instrumentus. *

.Sunkiausiai buvo pripratinti .indijonus 
prie žemdarbystės, kadangi nuolatinio, siste- 
matiško darbo jie ne mėgo. Surinkę javus, 
tankiai užmiršdavo pasilikti ant sėklos. 
Ilgai ne galima buvo jiems pavesti bandų 
ganymo ir arimo, kadangi tankiai užmiršda
vo iškinkyti jaučius po darbui; kaip kada tie
siog suvalgydavo jų globai pavestus galvi
jus. J Kadangi pas guaranus ne buvo priva- 
tiškos savasties, tai misijonieriai iš pradžių 
to ne bandė permainyti. Nesutikimų už sa
vastį terp guaranų niekada ne buvo.

Ėjo viskas gerai, bet patiems indijonams 
ne galima buvo nieko pavesti, reikėjo juos 
daboti ir prižiūrėti. Iš žemės vaisių, tik pa- 
raguayiška arbata arba mate buvo paskirta 
ant išvežimo į kitus kraštus. Misijonieriai 
rūpinosi ir apie išmokinimą amatų, bet išdir- 
bimai buvo dirbami tik ant vietinių reikalų. 
Prekystę paėmė misijonieriai ir tas labiausiai 
užkenkė jiems patiems.

Indijonai viską gavo nuo misijonierių, 
bet užtai turėjo jų spaugai klausyti; buvo 
speciališki dabotojai, kurie dabojo pasielgi
mą, apart visiems žinomų, buvo dar cziela 
armija paslaptų šnipukų, be kurių pagelbos 
kunįgai niekur ne apsieina. Jėzuitai visaip 
stengėsi savo indijonams nedaleisti nė jokių 
susineszimų su krikščionėms baltveidžiais, 
kuriems buvo uždrausta, be speciališko vysku
po daleidimo, atkakti į indijoniškus kaimus, 
o indijonams, susitikus su baltveidžiais, už
drausta buvo kalbėti išpaniškai; mokyklose 
mokino juos vienog ispaniškos ir lotyniškos 
kalbos, lotyniškai jie giedojo giesmes bažny
čiose,žinoma,^jų prasmės nesuprasdami. Mo
kino ir rokundų. Paraguayuj darbas jnisi- 
jonierių ištikro išdavė gerus vaisius, “u^tai 
civilizuotoj Peru viešpatystėj jų darbas ne

(Toliaus bus.)
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LIETUVA
Pigiai ant pardavimo Groeerne su bu- 

ozerne vietoje lietuviu apgyventoje. Biz
nis yra nuo seno laiko iszdirbtas. turin
tis savo reguliariszkus koetunrerius.

Jos. Krauza,
4612 5-th avė., Chicago.

(14-2)

Pigiai ant pardavimo 3 Grosernes ir 
Buczernes vietose lietuviu apgyventose, 
daranezios gera bizni. Atsiszaukite pas 
agentai
S Mack, 212 1-st Str, Elizatoth, N. J.

(21-2)

Knygos sawos spaliuos.
A-Iryte! Apaireiazklmai Bwieto, ant kuriu žmo 

nei nuolatoa šiuri, bet ju gerai neaupranta; 
au 7 abrozeliaia. Naudingiauae knygele ant 
mieto daaišlnojimul iaz ko daroai žai 
bal. griauamai, lietu* ir aniegaa; kaayrv 
debeaial ir ant ko jie laikoal........ HOe

Aritmetika. Knlga iazalmokinimul roku odų.
Preke.................................................   125c

HYGIENA. Daktoriazka knyga arba moki;*, 
apie užlaikymą aweikatoa, iaz kurios gali be 
pėgelboa daktaro išaigydytl nuo daugybei 
Ilgu. Szito knjrgele priwa'lo raiti* k>ekwie- 
nuoae namuoee. nea kas ją au atyda perakai- 
tya,patalky* apaiaaugoti nuo tukataneziu *i- 
aokiu Ilgu, patalky. ušlaiKytiouelybeJe aawo 
.sveikatą, pailginti aawo amži ir mokė* užau
ginti aweikaia ir twirtaisaawo valkeliu,.
Preke.................................................................U5c

4-pie turtu lazdtrblma. Paraše Bebram; verte 
S. M Veikalai gvildenanti* politiškąją eko
nomiją Kokiai, keliais laaidirbą turtai, 
kaip jie auaikrauna ir kaip atalliepia ant 
draugi Jo* gyvenimo............................... 35c

A.rvyikupaa Valanczlus (Vajanczauakaa) nebu
vo vilingu lietnvyateal Paraižyto kn. Demb- 
akio. Inte lala kantai. Biuivienyjlmo Liet. 
Laiav. Am. 37 puslapiai........................ 15c.

Biologija arba Mokalaa apie Gyvu. Daiktu, 
Pagal prof. Nuabaumą. Sutaiae Szernaa Chi
cago. III. 1901. Pualapiu 147. Mokalaa kokiu budu 
radoae gyvi autverimal ant muau žeme., kaip

Paaako*, RomniiHi, Novelioa, 
Alythai.

Imiiaua izala, Pomko Piloto, kuri buvo iu- 
džia Vien p* tie, Jeraua........................... 5c

Inlma Vilią, naująuais ir irražiauila pauk* 
kuria ikaitytojai alildžiauąt negalei ...,75c 

lpi»ka Diewo, pasala ..................... 50c
i odenono paaaKo*. P. Nerio. 10 grašiu pa 

•aku vienoje knygelėje.............................15c
kple Joną TwardauckK nariu burtinyka 

ir Jodarbui ,yklu ,u sprąazvmąi, apie bur
iu*............................ ... 25c

Lletuvriezko* Paaakoa. a»edeca lletuwlaikal m> 
toloKljai Surinkto DroJ. Baaanawiczlau.
Caia telpa 14 seniausiu Hetuwiszku mj tolo

• giazku paaaku. kaipo tol. Dlewas ir velnią. 
Perkūnam velnias. Žmogus ir velniai. Apl- 
ragana* ir raganius; Apie Deives. Laima ii 
Laumes; Apie Dali: Apie Giltine; ApleSzal- 
ną irazalti; Apie veju*. Apie milžinus; Api 
šalozius ir smakus; Apie vilktakiu, arti* 
vtlkalokus. Yra tai Juokingiausios paša 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kure, dar 
ir aziądien daugybe lietuvių tiki buk tai vir 
būva, teisybe......................................... |1.50e

daejo iki paukizczia4vieriu D patie, žmogau,. 
Su pavelksleis............. . .................................. 4Oc.

Geografija arba žeme, aprašymu Pagal Oel- 
kie, Nalkoviki ir kitus. lutane Szerna*. Yra 
tai naudingiausia iiz visu sulygaziol nzeju- 
•lu lietuvišku knygų. Aiškiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnu,, ju vardus, 
aagszti, vulkanus metanoliui iš save, ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dras
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu, 
tu vardai, plotis, gylia; koki kurtuose van
denys: suras, presKl. saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gjrveua irti Žeme apra
šyta dalimis, iazakaitytos visOs vieszpatys- 
tes, karalystes, kuoigaikaztyste*. respu#1'- 
ko* ir tt Klek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziaL už
siėmimai. pramane*, iszdlrbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
meniu, kur koki orai: saalcziai ar karš 
e-lai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dieno* 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i>s kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt Knyga didele 6x0-oUu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popiero* 
spaudinis, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt............................................ 8’-2 OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis litaromi* atspausti para- 
szal ant nudaro* ir szono. Preke.. S“ 50

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai moksllsa- 
kas apraszymas apie yvairius musu žeme* au
ga kis.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
it tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 129 pusla
piai ..................................................................»5c.

Istorija Suvienytu ti slstlju Szlaurlnei /.men
kos Apraszc kaip Koliumbaa atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyweno. koki 
žmones pirmiausi.,’ iaz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, Kokios kares buvo, ui ka 
karevo ir aokiuo*- nž-tuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare ežiai 
žemei. O ant pat valo taip nesi Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemėje „vvenaneziam. idant 
suprastu kokos jis czia tiesas turi, kas jam 
vra wale daryti, kas ne wale. Turi puslapiu 
364. Prske................................ Si OO

Dnituose, granuose apdaruose............. S! 35
Istorija Cbicagos Lietuviu, Ja parapijų ir kn.

Kraucziuno preva su laikraszcziu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje.18Wm. 585 puslapiu 
dtdelo formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Krsuczžuno, 
"Ltetuvo* " išteistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Cbicagos S. Jurgio lietuviškos baž o vežios. 
Po pievos apdarais................................. įl‘-2OO

Audimo kietais apdarais, auksiniai* 
titulais........................................................ 82 50

Isz kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au- 
gtnaml augmenys? Pagal Lunkevicziu, sutaisė 
Szernas. Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Bu paveikstelels ......................................... SOc.

Kaip Maskollta persekioja Lietuva. Pasai L’op- 
pression reise en Litbuanie supiesze kun. V. 
Dembskis.................................................. lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlny* Dro 
’L \Veblam. Isz angliško iszgulde kun. V.
DembaKu..........................................................15c

Kražių Ski-rdyne Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czloa miestelyje Krežiu, musze, siaudė ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius ir už- 
pecze ujo bažnyczia. Aiszklauaiai apraszc 
to visa atsitikima.................................. 15c

“Lietuvos” agentai.
BD8TON, MASS.

8. Gendrolis, 503 Sudburry St.
NEW YORK. N. Y.

Jonas Nujokas, 323 E. 55-th st.
NEWARK, N. J.

V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.
BROOKLYN. N. Y.

Stanislowas Rinkewiczius, 73Grand st. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH. PA. 
Andrius Maczis, 447 \V. Linest.

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

SOUTH BOSTON, MASS, 
(Vincas Kudarauckas' 72 W. 5-th St.

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, <177 Riverside st.

VVESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

8CRANTON. PA.
Mikolas Kamanauckas,

1740 Nay Ang Avė.
DETROIT, MICH.

M. Mockus,
BALTIMORE. M D.

L. Gaw)is, 2018 N. (Vashington st
PH1LADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 B. Front St.
“Lietuves” Keliaujanti agentai.
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
B. Downorowicz,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumerat} jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už ta paezią prekę kaip ir redakcijose.

•LlETL’VOB ISZLRISTUVR.

Vienatine Lietuvi#zka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lieiuvir atydą ant vie
natinės lietuviszkos aptiekus Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga,'gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokestiesnereilislr.nia.

Teipgi szioje aptiekoje gali g*uti 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 liėtuviJzkoje kalboje.

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

b&žnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

Daagiaa kaip 
30 metas Iszmcgintasl 

W Dr. RICHTERO 
F wls*m 8wietul žinomas 1

ANKER” (Inkarinis)

PAIN EXPELLER. 
yra geriaasia gyduole MO 

Rkumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wisokiu Rheum&tisrku 
Skaudėjimu.

tu SSo. ir 50c. pas wisus 
tptiekorius arba pasį

L F. A*. Richter & Co., j 

L 215 Peari Street,
New York.

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Lav.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Oorner LaSalle <t Washington sta.

CHICAGO, ILL.

Telephone Main 3042.
W lėni n telis lietuwys advokatas, baigęs 
mokai} jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowaę kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduot e.
Kės. 168 W 18tb Cor. Union St.

Telephone Ganai 788.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymsi, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu,Įgali pas mane gauti geriause 
nakvyne. 8u guodone,

Petrą# Szlaki#, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commercial avė. So. Chicago, III.

ko tvirtoje paslaptyje. Vi tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daklariszkoa pagelboe, tegul ;

saro prigimtoje kalboje gali susznekeli *lr gauti

D™“ siaie Medical Dispensaru oali.lus iszoyduill
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztnoja, jeigu ne esate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus nieko nerizikuojat URAH VYRAI!!! VARICOCELE

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

pensary”, ant pietvakariuio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiszkas gydymą* yra 
geriausias ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduole* ir 
gydyme jeigu ne esate iszgydyti.

tididimas gy»- 
iyti.zkuose 

organuose).
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos

KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu ižzgydytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
kzgydyma kiekviename dalyke.

egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
oroseopa, Harmocytome- 
tero, Sphigmographo, E- 
1 e kt r i s z k u balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nondoscrope * tirinejimo, 
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. 8pecijalistai gali at
rast ie liga szlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
•'State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
tįT Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

Tu gali, ir busi iszaydytas!
Specijalistai “State Medical Dis >ra **r«erai ž*nomi, idant insigiiinu i 
pensary" yra tai žmones.

I kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą i 
ir visus dalykus prie to-prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: Du
sioj i mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. rinkes padidintose gyslose iszsiskirsto 
Tokiems ligoniams rodosi Jog visi žino Į ir atgauna savo normalaizka tvirtų
jų mislis ir minavimus. Liga, jeigu per „ ; , ... . . >, , .ilgši užvilkta, priartina-bįprilyste Ir ma lr <*vidala. \ >si ženklai 1.™ .r s.ln- 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
I>er kita daktara ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas Gydymai 
“State Midical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
Užgydyti jus su eiactro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti. f

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitliu* žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszema povelei, sunkiai ir su iprašzyda" 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at-; jOg namie jie gali gydytis, tada' priims 

po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo.' Jeigu esate auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi-

Tokiems HgoniamsjodosI Jog visi žino ir jos atgauna savo normalmzka tvirtu
ma ir pavidalą. V’isi ženklai ligos ir silp
numo-pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui. _ ,

(Įkelti vidurnaktyj ir ne svki pasitaiko 
jog Dtuiizlapina kraujais. Ta* yra labai 
pavojinga* dalykas, ne* gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai puirodavik su galviniu;’ 
daktaru State Medical Dispensary Ne 
kentek n uolėtai.- Specijalistai 
gali ir iszgydy* jus, jeigu tik ataiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo. 
t3T Preke# yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti'szita liga, kuri specijalistams 

Dispensaryj yra paprasta, turi r&azyt 
apraezydami savo liga ir jeigu jie atras

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra bais 
savo pasekmes©. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. K? 
s te m h yra užnuodfnta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumat 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirody ma pletniu antpveido ;r 
mažu skauduliu mjit burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima pi 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jejgu tur 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tui- 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jum- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodini' 
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne < 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamns jokios nau
dos. Netikėta laime jiadave mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytįe 
jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. c.

Šuto of Illinois 1
County of Cook j s’

Asz, Jurgis Sterlin, “NoUry Public”, 
czionąi liudyju, kad medikąliszkąs supe
rintendentas ‘Šute Medical Diapensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
\ an Buren ui. asąbiszkąi atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyiimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “Šute Me-

dical Dispensary” ant peržiureiin. ,,u -■ 
blikai, f

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

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Pu ,.c. I

State Medical I 
Dispensary !

ANT * 
Pietvakarinio kampo STATE iri 
VAN BUREN ui. Inejimas per | 

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

iki 7 vai; po piet. Nedelioj nuo 1<> n.uS 
rytotikui,

Gyduoles dykai
TĘME: Specijaliszka atyda atkr a-1 

me ant ligoniu toli gyvenancziu .rfar-| 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai -

RODĄ DYKAI!!

I_,ietuwiszka, Lementorlua au ooteriaia kate
kizmai. D miatrauturu...................... 15c

Makalas apie Žemą ir kitu, rvietua, jubu.yir 
pabaiga. Aprašo kaa yra žeme, ias ko ji au- 
aldeda. ant ko laikosi Ir kaip sukasi: ka* 
yra saule, žvaiiršdea.menuli*; kaip toli yra 
tn kita. žwaigždea; kaa yra pliau oa. k >me
to* ir kito* retai matomo* švaigade*. Su 80 
aatronomiazku abrozeliu, turinti 225 pual* 
piu*. Yra tai wieuatine knrga,iaz kurios 
tikrai žmogus gali apalazwleati.. 75<-

Drūtuose, gražiuose apdaruose.......  $1.00
Mindaugia Lietuvos Karalių*. latortszkaa pa- 

veikalas penkiuose aktuose. Lenkiškai pa
rašu Juliui Slovackl. lietuviszkai verte ! 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka) Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 25o

Lenkai ir Lietuviai nuo 122# iki l«30tr. Paraše 
pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. įsi
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugyste.''.—Yr» 
tai spraazymaa Lietuvos su Lenkija suaivie- 
nyjimo ir jo pasekme*. Czia aiškiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunigaikszcziaM: Keistucziu. Vy- 
autu Ir kitais. Isz szloe knygeles skaityto

jas aiškiai supras, ir lenku prietolyate yra 
mums naudinga ar bledinga..............15c

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko pi valdžia -y>rsu Paraižė Lie
tuvos Mylėtojau. Kn.-gn turi S23 puslapius 
ir 4 dideles mapas. perodanezias vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz K riš
laus gimimą.................  5Oc

Naujausia Lietuwlsxkaa Sapnlnykaa. aurlnktaa 
D auredit. iaz daugel aeretlmtautiazku aapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Peraiazkai 
Egiptiazka aapnlnyka,—au310 aiazkiu a bro
leliu.—au apraazymu planetų ir paaiapeziu 
kokias senove* žmones vartojo inspejimui 
ateitea —Geriauaei iazguldo visokius
sapnus......... .'........................   5Oc
-A-odarrtaa........................  O5c

Olitypa. apysaka iaz laiko teapaavlžzkoa kare.
Indijonu Amerikoa.........................  25c

puiki istorija ape Kantria Alane,kuri per 22 me
tus vaikszcziodama po svieto, daugybe 
bedu ir vargu kantrai isakantejo...2Oc

Pamokslai Iszmlnttea ir Teisybes Iszguldineti 
Galvocztu wisu amžių. Czia yra patilpę 128 
gražiu.Juokiugu ir.Išmintingu pasakalcaiu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
nafieziu įkaitimu tegul nusiperka szląknln- 
gele. o gardžiai pasijuok*, žmones* ture, ką 
papusakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmintingą ............5Oc

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, knri mokina kaip reik 
raazytie gromatas in: pažystamus, prie to
li u s, giminias, mylimalaias ir myllmuo- 
a.ua priesz apaivedtma, in ponu*, kuni
gus. vyskupu* ir kita* augsztai ttovsu- 
cziaa y pa tas. Pasveikinimai, uavlnczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoja virdami, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.................  0Oc

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedl 
apysaka pašvęsta jaunumenei.....125c

Heftu Gadynių Isznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
- H u teinu šoną; sutaisė Šzernas. Ji apraazo 

seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant joa 
atsiradima. Sziandieu tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius .žolinius, kanalus ar 
Imdami iš žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemoje- Tule sutvėrimu atrado ozie- 
ius, nesugadintus, kunus. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
Žemeje kūnai yra aziandien išstatyti ivai 
riuose muzejuose. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo Jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Moksilnozial isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keiteai iaz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal starams ir 
senumą žemes sluogsniu. kurtuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo aprens- 
ti, kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 873 puslapiu stambaus 
drulro, ant graš.os popiero* ir apie 150 pa
veikslu invairiu senu gadynių išnykusią su
tvėrimu. Preke.......................... B 1.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai aprašo visa* 5 dalia svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvu tu iv 
medžiu. Tinkamizuse geografija in pradine 
mokalainą................................................125c

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikejimižzkl 
moksliški ir draugijiazkal potftlškl. Antra 
laida su priedu, tll puslapiu ..................SOc-

Vanduo ant žemes, požeme ir viršuje žemes. 
Rualazkai paraše Rubakin'a. Verte Drugy*. 
Išleido T. 'M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraišo visas vaudens 
permsiniu ir veikmes: kaip U* perslkelcsia 
in gara. kyla in viražu ir tenai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvėsę, keiczissi 
!n vandens laszellu* ar sniego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žeme*, isz kurio* buvo pakilę. 
Czia nukritę dideliu* darbo* veikia: •Die
gas k'.rtais uždengia cielu* kaimus ir laido
ja uvo pusnyse žmonis ir gyvuliu*, paskui 
tirdami nuo saule, keiezia,! in vandeni ir 
užl ėja laukr*. išrėžo ravui, ape* ir upeliu* 
ir kavoja»i po žeme, kur vėl veikla tą pati 
darbą kaip ir ant virszau* žeme*... lOc

Žmogus Neplluškl*. Verte Už švediško Ne
ris. Graži apysakėlė; kaip turtingo prekejo 
aunu, apaivede au varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, au turtingom* ap
sivedusiu]. Britą apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giazkoijĮory be,........................................7 ""

Naujas Kataliogas,
Norinti gauti nauja kataiioga knygų, 

abrozu, abrozeliu, gromatoms popieru ir 
pavinezevoniu kortu raszykite prisius- 
dami už 2c marke ant adreso:

A. Olszevskis,
924 34-rd St., Chicago, III.

ant užželdl- 
teip- 
slin-

raszykite.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK1O

315 8. Moro t n St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi sluncziu pi- 
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visoki guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori įligonio namus. Dr. 8. 
Drazdovicz, Dr. 8weeney.

Dr. M. Kassakovskl, 3315 S. Morgan st. 
Telephone Yards: 709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke už du centu.

Telefonas Yards 709.

v—lYJTZ A T 14 puikiu dovanu! To
Į J Y -LX./A.i Ateikit pažiūrėt, pas, * Akiil Dabar mn paleidiiam

•u tikra AaiRiKiatKA aiiuiiiui pilnu akmenų, B B rvaraatiiotaa. Bikeiiuotaia viduriai*, 
laaduodam-ra*zvta ovarakcua aut ISO uktv. pagal lazveltda ir genima toki laikrodėli vlaadoa 
gali lyginti prie *10 VKRTM At-K*<'LAiKBouKLto Vlaiema puikia laikrodėliu mylėtojam* meidvo- 
alme bem )e 60 dienu puikiu* pretentua: I. mm imu KTV rrni iu didele gąlvuke ir ginta
riniu olbuke. vertei 81 50. 1 grynu bariu fvtc ciuakvtczia. vertei 73c.; I nikeline brikšckabž 
dbžctk. »c; i dailu aukilnuoto Dickžmi lgar.voku iu Cameo kabute. 81 50. i puikia aukalnuo 
ta aAui-rk. 81 00. I pr* puikiu A viki ai v deimantai, a dlnta. <1 00; 1 puikia artLKA itzaodlnto 
brangakmeniais 40e; I pora paauk,uolu koltonlku iu pa rm u torto viralais 1 pora rankovėm, 
tauku, au permutorima apaezia 2bc. i k*.meram, ruzika. pannatorlo apaezioa. 5Oc. ir 1 puikia

na puik* Pirktini prn i daik’iis m-i rinnv- lim- tad* p» r i*r“i užrvgi*tr*ve savo kašto
VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.

laikrodėli ar moteri*ska Jeigu moteriška tad vyrliyžo Dtek-ns tanciugello mes paaiunslm'm 
tenszka bOooliu aakslaaota Lc'gnirite tenclageli Kaszvk šendien. pak4 tsrpardavlmas n<-i*»> 
belge* A lr-tauok ATLA8 Jtw£lRY COMPANY 16 Metropolitan Btack. CHICAGO. ILL

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TĖIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.

Mn -ūme leninini laikrodžiu prekejal. ir niandien iiio laikraizczlo įkaitytajam! ►markiai numažiname preke* aut laikrodėliu teip kad Jau r-a 
daba- kUJn-imam prifittamot. ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai enaitmyizi *«i mumit konkuruoti.

Prit kotno ptrUo laikrodtlto pridėdami dotauM puiku Dickent lonciuoeli ru eameo prie ryrutzko. SO coliu Lorgnette prie moterii:kr laike ■ r

Sodratinlmas
Tikrai vienaitine 

nimo plauku 
j gi in trumpa laika sulaiko 
| kima ir praszalina visokia 
i tema.

Rodą dykai. Ateikite
J. M. Brundza,

313 Bedford Avė., cor 
Box 106Sta.W.

nd St./-
N.Y.

Brukuojamo# ir ra#zoino#
M ASZ INOS.

Už $5.00 ir už $0.50 iNzrodo kaip 
szita# paveiksią#. Bet iiiaszina 

už $5.00 turi 72 raktus Ii 
taras), o už $6,50 - 84 

raktus.
Raszoma maszina (typevriter) turi tu

rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupezius, nes laiszkas pa r asz y tas su ra
ižoma maszina grąžei iszrodo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszo- 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
$1.00: už $1.50; už $3.50; už $3 00; už $6:50; 
už $10.00 ir brangesniu. Mes teipgi par
duodame visokius tavorua, angliszkas 
knygas ir lietuviszkasir lenkiszkas Bibll- 
jas ir Nadjus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut kataiioga ar atsakyma ant 
gromatos turi indeli s te m pa už 2 centu.

NOVELTY SUPPLY CO. 
P.O. Box 352, Louisville, Ky.

DR. A. G- FREEIKIM, 
(LIETUVISZKAB DAKTARAS ) 

Pasekmingai gydo visokias li^as. Jau 
daugybe lietuviu nas ji iszsigyde. 
OiniAi: 411 8. Sharp St., BALTIMORE, MD. 
Amu. ant kampo Eieler ir Fayetta Su.

lazgydys už#i#zal<lyiiia#u 1 diena. 
Imk "Luutiv* Bromo čolnln*" toblltele*. Ap- 
Uekoriui lugraiim pinigui Jei ne itigyil. E. w. 
Srove'i paraižai yra ant kožno bozelfo. 95c

POVILAS JUSZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUNA.
1158 So.Levlt St, kerte 25.tos ui.

Užlaiko kuopuikiausius gėry mus, szal- 
ta alų, skanius likierius ir havanos ciga
rus. Prietam didele puiki sale dėl mi
tingų, veseliju, balių etc.

Kiekvienas užejes randa ežią szirdin- 
ide ga priėmimą.

723 W. 18th Street.
Nuo 8toe iki 12toe ryto.

LIETUWIU DAKTARAS

MAFIJA DOWIATT. i » iKauno gub. Saauliu pavieto.

Teleionae: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tan>i#tai i^tikrovlelio?

Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mstuti, o 
neni^alleti: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu.lenciugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavincziavonėmis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit rsz
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit 
2c. marke, o rausite kataiioga su 
ežiu apraszymu anie viską. Adiesas.

Jo#eoh Matuti".
\12 Grand st. Brooklyn, N. Y. Į

C. A. JOHNSON

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Lukiztoi gvnnuiiodarbo,hunt.' *u-| 
aute užiukamni ir nuitotomu, vjr -/ 

kas ar motortszkai. puikiai graviruotas, t lukiztoi igz rztra gryu f J. . 
u-m-i vii* amži. Tikrai Am« rikiizka nianzinerijn su naujauiia'u A, - 
nimai*. Iizrodo kaip tioo Auketnit laikrodelit, nastatoum,;-v——• 
puikiausiu. Nerasi grnanjo Laiko rodytojo. Gvirznci ja ant 25 metu, 
kiti parduoda po 81b. »&). tas MiDii preke $9.99.
No. 7 Tikras Nikelinis, Be viražam . AusuCp užsukamu* ir Di.« įto- 

m<A. vyrUzk&s ar moteris z kas. Drūtas ir 
rsi parodo laika, niekadot nenublanks. Tikra am< r 
N’uktatomaa kaip reik* Tikrai puikus laikro- G varine i|a ant 5 metu,
delta. Įųusu preke už vyrisika $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Nauiojo Sidabro laikrodeiis. "--ik-ią ar mot.-r,- .

vo|rt*xkojoaidabrolaikr<«ieli,. An- 
aute užinkatnas ir nnitatomaa. pilnai akmeniuotoa ir au grynais amen- 
kilikais viduriais, niekado, nenublanka. Gvarsnciįa ant VISO amžiaus. 
Drūto, ir ilgai gali laikyti. Gereinio negali gauti. Kiti panaaziua parišo- 
da poF>.»,*6.75 dM50. Musu preke $4.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis, vyrUzkas ar moteriszkai. auiute už- u 

' ir nustatomas, graviruoto, ar lygiu. H ig
lukiztoi. Padarytai iiz grynai eJttra kalto tidabro, au tikrai, am< - kol- 
kali viduriai, pilnai akmeniuotoa. au naujauaiaia pagerinimai*. Yra tai 
viena iaz didžiauaiu muau ofertu tome aky- afuun iii\
riuje. Kiti parduoda po W. 810. HZ M.U8U preKe 
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, TUryrinkat. Parodo valar ■ ie- 

neu menenut ir menulio atmaioat.
Lukiztoi Dz juodooziduotoplieno, kuri mea gvarantuojame ant visados. 
YratoivienaiUzPuikiauaiulaikrodeHu.au geriau,lai, mechani.mais 
pilnai ak moniuotaa Laika kuoteUingiaualal parodo. Kiti parduoda po 
810.80.81450,815.50 , Mus u preke $7.50,

augsz- 
už 

pla-

GYDYKIS NAMIE!
Jeigu esi kankinamas kokia liga, tai juaii 

•Žsimokes raszyt in Virupotena Co. pirm gydy- 
-anosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy- 
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyrisz- 
kumo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailalantis, gedingas,nusiminez, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyrna ausyse, szirdies (jlakima, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczins, plemiaa ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus 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, 
strik tu ra, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviuka, skuros, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
■smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas szlapume?

Jeigu teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už $4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. Jus pajausi t pagerejima isz pirmos 
dienos, 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 j. Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio paraszoĮiuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
nos klausimu listos.

JrsaAanczlausž Ir pigiausi gytypyciia 
reJtaruosa. SODA DrlAI.
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliotus nuo 10 ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 L. Van Buren SL GhlcagoJU.

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

Prieszai lietuviazka bažnyczia.
AtidarS nauja drapanų ir apautuvo 

krautuvia, kuriame galite gauti visokiu 
vyriszku drabužiu, czebatu ir czevery- 
ku. Prekes pigesnes kaip kitur. (22—3)

Stabdo Kosulį ir už#i«z.al<lyma, 
”LsxaUve Bromo Quinine" toblytelcs iszgydo ui 
•itzaldyma su 1 diena. Jei ne iszgyti nemokei! 
pinigu. K 96c.

1(959 Emerald Avė., Vest Pnllman, III. I
Parduoda propertes, Hkolina pinigu# ir a##ekuruoja nuo ugnies*.

Generaliazkas agentas lotu ^Vest Pullman ir Sharp#hooterH 
Parkadd. prie Weet Pūliniai!. Parduoda pigiai lotus ir stato na
mus ant lengvu uzmokeseziu. Keletas lietuviu jau apsipirko czia 
propertes ir velyja visiems pirkti.

C. A. JOHNSON, |
lest Pullman, Chicago.

No. 1. 14k Dvigubai piaukSUOtaS Huntiag lukiztoi. Arnote užšok*- 
’ F' hmm ir Tiustatonian, YvrUzkas ar m<>-

teritzkM. Itrrodo ant -4wA*i*u/> laikr^DHo Gerai ak meni uola ma- 
$xiD«*ri)a. nuutatoma* truingiauhtai ^ Gvarancija ant 20 meta. 
įa-K.“ pardavėjai garam, totau. po 88.5a Mwm preke $2.98. 

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas •u«nte ožinkama, ir nuatatomas, vy- 
* riaika, ar moteriuke*, bunting. I,x-

mdo kaip Sta m auktinie laikrodelit. Tikra Anierikiizka masnuerija, 
pilnai akinei, i notai, nuitatoinai. Puikiai gra Gvaranciia ant 20 metu, 
viruola*. Kuotiknauaiaa laiko r<«i»i.-Jai Kl-__ .
ii garima toki po U.49. H.75. H.96 ir fe ftO. M Q8U preke $3,98.
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtai, papuošimai*, dailiau 

lukizlaii. puiku, laikrodėli*. Amate 
užsukamai ir nnatatomaa. vyrtazka* ar moteriškai; bunting. Išrodo 
ant 8*5 Aukfinio laikrodėlio Tikra AmerikUzka maaimenja, au dauge
liu akmenų, nuatatomaa. Oeriauaial laika lai- Gvaranciia ant 20 metu 
ko. Kitur parduoda po 06.5a 87.S5. 88.50 Mu(m preke ^.-,.25. 
NO. 4 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtai, papuošimai., unodin- 

tas su Per* Dirmaniais. Hubtnau. rtc
Puikus 1 ūksi tat. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vvriszkas ar moteris z kas. bunting. Iszrodo kaip Auksinu laikrodžiu. 
Mašinerija tokia pat kaip No. S Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kiui parduoda po M. 75, ta.ai. «.» Musu preke #5.75.
No. 5 14k Tikras auksu lietas, puikiai graviruota,, huoting. Augu

te uitukamaa ir nuatatomaa. vyriu
kai ar moterišku. 1 lulnitai (tom gryno aukio. Niekado, neniuišen 
de nenublanka. Iš rodo kaip tuo .tužaiiuK laikrodelie. ,u daugeliu akme
nų. grynai amerikiuka mutinerija. nu-tato- Gvaranciia ant 25 metu.

. _______ __ ____________
M«1 parduodam ta v orui pilnai Juoa grarantuodami. Kam laikrodėli, nepatik*, ar ra. Jame kokia yda. atmainyaime ant kito, arbapinigui ngr<i:i>.«me. 
viciic 1 uionnci 111c eiuiirriiuc f n n o#* iuegtarmnarimo pinu užmokėjimo pinigu, bet cria pirkėja* užmoka tik Eipreso ku/tio. ojri VISUS t-AIKKUUCLIUS SIUHLZIAiet L. U. U. ra,la i*itrod,.|į tie tokiu .kokiu me, paduodame, gali sugražinti mm kaštai*. Jei pinige prie 
eiuncnakai draugi tu orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini peili ir viaui ežpreao kautu, me, pato apmokame. «
KSIP nRnmilinTI- Paduok ,avo pilna adreia, paženklink numeri ir preke laikrodėlio, koki iua norite ryrinka ar moteriitka. diduma, ir ’ -k 
anir unucniuuu. švilauaio Ejpreeo oJUa. Kur neri EzpresO Ofiso ’•* “vo orderi ir pinigu* paaiunak regiatruotoj gromatoj arba iiipir* Mo- 
ner Orderi. Tada mea laikrodėli D peili paaiunatme per paczla užregiatruotam pundelyj. Jeigu Jua pirkaite ant ark izeiiii vienokio numerio laikro- 
±„DYKAI! VIENA CAlKRODELl.^^Kn?^X“pr^ O‘Y“. 
KAI VIENA LAIKRODĖLI N0- S- Niekur nepirk kitur laikrodėlio PLrm np?u pamaty.i muaiukiua. Per tai u±czedj-*it« daug pinigu. Szio. pn-kea 
ne vlaadoa bu* teip žemoa, todėl tiunek orderi uiandien.

Atlas Jevvelry Co., 15 setropolitan block, Chicago, III.

KŪRCZIAS?

GAL 
GALVOJ 

ŪŽIA?-
VISOCIO PAVIDALO

Kurtumas arba Saukus Girdėjimas yra dabar iszgydomi
musu naujabsiu iiradimu. Tik kurčiai* apsigimusiejie nėra išgydomi.

; GALVOS ŪŽIMAI GREIT PASILIAUJA.
F. A. WERMAN, IŠ BALTIMORES, SAKO:

BaLTtnru. M o, 80 kovo 1901.
Tamittot: — Tapę* viiilkal noo kurtumo llgydytu. dėkavoju Jumi ui gydymą. Čia ai paduo

siu viią ii tori Ją Alano apkurtimo, ii ko, tlkiuoa, tamiito* Šiokiu ar kitokie budu pailnaudoOte.
Apie penki metai atgal deilnėji mano aiuii pradėjo ipengti. ir juo tolyn, juo labyn, teip kad ga

liam ai ant tol buiIm viilikal apkurtam
Per trii mineįiui gydilaml vlioklali bodali, bet be Jokio, paiekroėi: teirarami rodo, Įviirlan- 

ilų daktarų, tarpa tų ir ganau, f lonykMio amų ipectallita. kun paiaki man. kad jokio, gyduolė, 
man nepagelbė, ir kad reikia daryti operaciją, kuri galėtų ant tūlo laiko praiallntl galvon užimą, 
bet kad apkurtlmai mano Jau viiiikai neiigydomas.

II netyilų ai patėmyjau Juių apganlnimą tūlame New Yorko laikraityje, ir paaidaviau juių 
gydymui. Beįigydant ateakanėial pagal Juių paduotu, nurodymu* bėgy je keleto, dienų galvon uil- 
m»i pailliovė, ir iiądien. praėjui penkiom, innvaitėmi. mano apkurtlmai pranyko ir anai, tapo vi- 
•likai ilgydyto. Todėl dėkavodam, jum, jooilrdlnglauilal, panilieku ,u geriauilali jum, velyjimali

F. A. WF.RMAN', 730 S. Broadvay, Baltimore. M d.

Mu»ų gydymo būdas visai neatitraukia jus nuo darbo.
n^Tkar GALITE PATYS IŠSIGYDYTI NAMIE -

INTERNATIONAL AURAL CL1NIC, 596 LA SALLE AVĖ., CHICAGO. ILL. {

Kaitino Tn\janka privalo rastis kiekvienoj lletuviszkoj szeimynoj dėl 
greito pareikalavimo laike ligos. Kazuno Trajanka yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksakyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu
no Trajankos. Jeigu negautumėt tos pas savo sztorninka Ui prisiuskit man monej 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczla in trumpa laika.

KAM SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba panaszioms ligoms, kad# KazunoGunibo Kura ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. Preke $1.00, su prisiuntimu per paczU $1.25. 
Gumbo-Kiira susideda iss dvieju preparatu: tonkutes vaistu ir Ublets. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri valsui moterims popalagui, greit apstabdo skaudejima. 
Preke su prisiuntimu per paezu tik 75c.

LUKE’S RHEUMATIC CURE.
SziUs preperatas yra gerai iszbandytas ir daugeljr žmonių juom iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad ežius preparatas praszslins Reumatizmą per atsa
kant y laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expeller Liniuientu. Prisiusk Mo- 
ney Orderi ant $1.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptiekorius.
107 So. Main St., 8HENANDOAJH, PA.

D-ras A. L. Graicznnas,
167 W. 18-thSt., Chicago, III.

Gydo visoks* ligas be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitea ant 
augszcziaus padėto adreso,

UILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

*2.00

Dr. Leonard Landės, i
Lietumi8z]ca& Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas wyriszkų ir mo I 

teriszkų ligų. Mokinosi uniwersitete' 
New Yorke; praktikawo ligonbucziuoee: • 
VViedniuje, Berljme, karaliszkoje 'mo
kykloje Londone, buwo pardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale I 
HospitajiCollege ir 1.1.

UaZtikrinA InZirydymA
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas. '

pigiu ir brangiu, laikro- 
u, žiedu ir tzinitus 
galite iszfūrinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu- 

lietu- 
vūszka ka- 
talioga, ku
ri prisiun- 
cziame ko- 
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St., Chicago, III I 
8ncc. to Kelpscb, Norriko Co. j

i*igydy»iu i kelea dienas, teipogi 11- i. ■ I
i.Dil-wo. uždegimą žarnų. isgdžiuwi- Į

r I* 1* t
* i
* I

gas piįwo, uždegimą žarnų, iszdžiuvvi-! 
mą pieno,' skaudėjimą Idpų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekwiename atsitiki- i 
mez Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexinglon Av.

Offiso wa)andoa- j B"° # 'J*0-lkl * P° P,et vmso waianaos. j BBoipo pietiki8wakaro 
NedeliomU: nno 8 iki 10% *al.ryto;nnot iki 4 vai. 
popiet

I4o<in per Oromnlai I)y»i 
Užpraszydami gydyklas prisiuskite $1.00 

(STJeigu sergi. Ui paraszyk kiek turi 
metų, kiek sweri Ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysl

♦5* Lietuviszka Dirbtuvei*
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

jp. ?INWS2EVICZ,
115 W. L>ivi#ion st. Chicago, III.

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinezevonem. Už 11.00 ap- 
laikys 5 tuzinus v irs z minėtu popierių.

Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas,
72 W. 5-th St., So.Boston, Mara

kitokiu

Kelpscb &

Aleksandraviczia ir Szvankus
5 ...DRUKORIAI...
j! 3215 S. Morgan St. Chicago, III.
r ukSSbŠiŪįįffklta Turi puikiai inreogtas drukoriszkas maszinas ir pertai 

11 . visokiu* drukoriszku* darbus atlieka dailiai ir greitai, o
' ypatingai draugystėm* konstitucijas, tikietus, programus, knygas rasztininkams ir tt.
i Maino, ir Biuncxia pinigus in visas dalis svieto per banka, expresa, 

arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpn ir maldaknyges.
*kkmktAAumkiumuwiWiWiiiUUiiiunkAAA**kk*

Linksma
Jei

ma bus tavo
nnsipirksi viena musu Home

namuose
Music Bot a.

| Yra Ui puikiau*! ir pnegtam 
pigiau»1 instrumentai, kokiui tik 
šiądien gal.ma pirkti Jie duo- 
įda daugiau UbKemuni- negu 
I»1OO verte* •■ligoni, kadangi 
pi* viaado* gali crainU. Jokio* 
Hitbuzikos patini,,'* ežia ni-sl- 
W reikalauja, ir koraai "alkai 
H gali ant ju graintl. Kuinai
■ pirkėjai It^a, ,r džiaugias! 
■'»’ jo. nesą tol inaL-umi'vtai* 
mgrajiia tuw:r»zM«> mr...d,u' 
^pparodytu ant luto kuri priae-
■ dūme prie kiekirieno instru-

Home Ba> a
niuo u

a^ -ta.į.L t.

y—l pato p. r
7 graijant.
•5^ _ ’’* arO * t'» . ■»

« marizui nota*.
kadnbui dzra,,u, 

/B kaipogi ir o lai poputiar.uk
U i**’-*.»e*a.venš.uu^^^^^^Wdainaa grajiną teip, tog gal Uk kele- 

prittįjrginti. Wa.kal gauna l.z to d i dek linksmybe, kaip ir k°o^ ’ “r.^^JdlhnTr.^tonl*“

Ola lik $6.00. Apdarymas Jo yra pulkui Jei ta 
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