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Amerika.
Garsus ateivių prieszas, se- 

• natarius Lodgo, kurį laiko 
už iszreiksztoją nuomonių da
bartinio prezidento Roosvel- 
to, savo kalboj iszaiszkino 
dabartinę prasmę Monroes 
daktriuos. Lodge savo kal
boj pasakė, kad Suvienytos 
Valstijos turi iszplatinti teip 
Monroes doktriną, kad nė jo
kiai svetimai tautai nė jokia- 

l me Amerikos kraszte ne butų 
daleista rengti anglių krau
tuvių laivams ir tai ne tik 
kariszkiems, bet ir važiojan- 
tiems ta vorus ir pasažierius. 
Laikraszcziai gi paremianti 
randą Jau pirma garsino, kad 
Amerika rengiasi pareikalau- 

' ti, idant Prancūzija, Anglija 
ir Danija, turinezios savo 
valdybas ant Antilių salų, 
nuo jų pasitrauktų, kadangi, 
girdi, tos salos reikalingos 
Suvienytoms Valstijoms ant 
apsaugojimo jos rengiamo 
Nicaraguos kanalo, kuris tu
rėtų sujungti Atlantiszką ir 

, Didyjį oceanus. Kadangi 
Nicaraguos republika atėmė 
atgal pirma Suvienytoms 
Valstijoms suteiktą koncesi
ją, tai laikraszcziai tvirtina, 
kad Suvienytos Valstijos, 
kaipo turinezios tvirtesnę lai- 
vynę ir daugiaus kareivių, 
gali ne paisyti visai ant norų 

‘ Nicaraguos, bet gali su ją da
ryti. ką nori. Suvienytoms 
Valstijoms, girdi, priguli 
virszininkystė ant visų Vidu
rinės ir pietinės Amerikos 
republikų. j* (

Jeigu isztikro "randas tu
ri tokius mierius, kaip 
garsina Lodge ir palai
kanti dabartinę valdau- 
czU partiją laikraszcziai. tai 
>4 per aftksti atidengdami 

■ rąhdo» mierius^ jam tikrai 
(įnėszkiszkai patarnavo, ypacz 

Mabar, atsibūvant Meksike 
panamerikoniszkam kongre
sui. Suvienytoms Valsti
joms ir teip netiki iszpanisz- 
kos Amerikos republikos, o 
pagarsinus laikraszcziams, 
kad Suvienytos Valstijos ren
giasi susiaurinti jų patval
dystę, užmesti joms savo na 
prasyytą globą, ne tik labiaus 
pakels neužeiti kė j imą galin
giausiam kaimynui, bet su
artinant apgynimo liuosybės, 
visas iszpaniszkas republikas. 
Ant galo jos- gali atsiszaukti 
į galingesnes tautas su pra- 
szymu pagelbos priesz užsima- 
nymus galingesnio kaimyno. 
Teisybė, terp Europos tautų 
nėra vienybės, bet prieszingi 
terptautiszkoms tiesoms, rei
kalavimai, jeigu juos isztikro 
norėtų iszpildyti Suvienytos 
Valstijos ir pareikalautų ati
davimo arba a įleidimo pran- 
cuziszkų ir angliszkų valdy
bų, tik suartintų sziądien ne- 
sutinkanezia^ viešpatystes, 
jos galėtų susijungti ant ap
gynimo savo savasties ir ras
tų pagelbą ir pritarimą visų 
iszpaniszkų republikų. Su 
laiku gal Amerika teip susi- 
dmtinti, kad galės ne paisyti 
ant Europos, bet sziądien ji 
per silpna pasiprieszinimui 
susijungusioms Prancūzijai ir 
Anglijai. Užtenka, kad ki
tos Europos tautos ne stabdy
tų szitų dviejų. Todėl tas 
neiszrointingas kalbas Lodges 
ir erzinanezius straipsnius 
rando partijos laikraszczių ne 
galima'laikyti už patriotisz- 
kus. Tas Amerikai datfgiau 
pikto negu gero gali padary
ti.

Amerikos laikraszcziai pra
nešta, buk Alaskoj likosi 
susektas sukalbis tūlų ameri- 
kpr"i, kurie bukdnivo sueita-

rę netik Suvienytų Valstijų 
Alaskos dalį, bet ir visą 
Sziaurvakarinę teritoriją, pri- 
gulinezią Anglijai, apszauktt 
kaipo nepriguhninga repu- 
blikSa.r kurios sostapilė butų 
miestas Dowson City. Tur
būt tas Įiaskalas iszmislytas 
kokių;mėgstanezių mėlą laik- 
raszcžių reporterių. Renis 
tokius noras galėjo turėti ke
li amerikonai, bet ant jų isz- 
pfldyiho ‘‘reikėjo pritarimo 
visų gyventojų, o tą vargiai 
be galėjo turėti keli 
amerikoniszki s avanturistai. 
Į Alaską suvažiavo isz vist) 
aplinkinių ? krasztų žmonės 
norinti pralobti, o ne dėl po- 
litiszkų avanturų koki revo- 
liucijonieriai. Norintiems 
pralobti visai ne rupi i>oli- 
tiszkas surėdymas Alaskoj, 
kadangi jie pralobę, joje ne 
pasiliks.

Ant Filipinų salų su suval
dymu pasikėlimo amerikonai 
iki sziol ne toli nužengė. Ne 
seniai likosi czia ant nužudy
mo nuspręstas katalikiszkas 
kunįgas Deposoy, kadangi 
jis užmuszė .kelis savo vien- 
tauezius už jų prilankumą a- 
merikonams. Jenerolas Cha- 
ffee vienog liausmę perkeitė 
ant 20 metų kalėjimo. Pa
būgo mat kunigijos įtekmės 
ant žmonių.

Susimuszimai pasikėlėlių 
su amerikoniszka kariauna 
atsitinka vis gana tankiai ir 
tai tankiausiai ne ameriko
nai, bet filipiniecziai yra už
puolikais. Pereitą -sanvaitę 
netoli Taraynon filipiniecziai 
užpuolė ant kampanijos 
9 regimento, bet jiamatę, kad 
Įiajiegos amerikomj ne įvei
kiamos, gretai pasitrankė. 
Tame susirėmime du ameri> 
koniszki kareiviai likosi už- 
muszti.

Labiaus subruzdo filipinie- 
vziai ir ant salos Luzon. Su
simuszimai czia atsitinka be
veik kas dieųą. Smarkiau
sias muszis pereitą sanvaitę 
buvo po Bųan, provincijoj 
Batangas. ^L’zia kapitonas 
Hartman užpuolė su 1 raite
lių regimentu ant sudrutintų 
apkasais filipinieczių stovy
klų ir po ilgam szaudymui 
juos iszvijo isz apkasų. Kiek 
prie to pražuvo ąmerikonų, 
tikrai nežinia, r

kaųio atlyginimą už caro ma
lonę. kuris sutinka isz pieti
nės Mandžurijos isztraukti 
maskoliszką kariamenę, -Les- 
sar reikalavo koncesijų Mas
koliai kituose Chinų krasz
tuose: reikalavo daleidimo 
laikyti prie virazininko la- 
maistų tikėjimo Lhassoj spe- 
cijaliszką jiasiuntinį. Toki 
Maskolijos pasiuntiniai azija- 
tiszkuose krasztuose isztikro 
nėra tai reprezentantais to
kiais kaip kituose krasztuo
se, bet yra tai maskoliszko 
rando sznipukai, dabojimui 
vietinių valdžių, agentai, ku
rie, mėtydami terp gyventojų 
pinįgus, atsitikus progai, 
stengiasi maisztus sukelti, 
kurie Maskolijai suteikia isz- 
teisinanezią progą, neva ant 
įvedimo tvarkos, užimti su 
savo kariumenę kokį tik nori 
svetimą krasztą. Tą gerai 
žino Chinų randas, todėl ne 
nori pasiduoti Maskolijos rei
kalavimams. Ar turės vie
nog užtektinai drąsos prie- 
szintiesi iki galui, ne galima 
žinoti. Pagelbos isz svetur 
priesz Maskoliją ne nori pra- 
szyti, kadangi paprastai už 
užtarimą, nors jis būva be 
pasekmės, užtarianeziam rei
kia dar brangiau užmokėti. 
Tikrų padėtojų Chinai ne tu
ri, todėl priversti nusilenkti 
priesz Maskolijos rekalavi- 
mus.

Chinų cieeorienp , iszleido 
ediktą, kuriame kelia į pa
danges nuopelnus jiasimiru- 
šio Li Hung Czango. Jo gi
mimo mieste parengia atmin
ties vartus. Pripažįsta titulą 
markyzo vyriausiam sūnui 
Li Hung Czango ir tą titulą 
jo vaikai palaiko per 23 
gentkartes. Ir kiti sūnūs ir 
artymi giminaieziai gavo pa- 
augsztinimus.

Maskoliszki 
pranesza jau 
sius maisztus
Ar isz tikro jie užgimė, ne ži
nia; isz maskoliszkų vienok 
laikraszczių matyt, kad Mas- 
kolija jieszko progos ant už
ėmimo kokio Afganistano 
kraszto. Jeigu isztikro tą 
norės padaryti, tai priekabių 
ne truks: jeigu reiks, už pi
nįgus galės' ir maisztus su
kelti terp pusnuožmių Afga
nistano gyventojų. Apie pa- 
siprieszinimą Anglijos dabar 
ne gal būt nė kalbos, o kiti 
krasztai stabdyti Maskoliją 
Afganistane ne turi reikalo, 
kadangi jame ne turi nė jo
kių savo reikalų. Pavojin
gas czia Maskolijos iszsiviesz- 
patavimas vien Ąnglijai, bet 
ji dabar, turėdama karę pie
tinėj Afrikoj, ne gali 
kolijos mieri\į stabdyti.

laikraszcziai 
apie užginiu- 
Afganistane.
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tyt raudas bijosi, kad žmonės 
jo ne priverstų ką nors daryti 
priesz Angliju.

Balkanų pussalia.
Amerikon isz k i konsuliai be 

reikalo tik susierzino su Bul
garijos randu, o plėszikų pa
veržtos atnerikoniszkos misi- 
jonierės, merginos Stone, ne- 
iszliuosavo. Už jos paleidi
mą plėszikai reikalavo isz 
pradžių 25000 dol. dabar gi 
reikalaujamu sumą sumažino 
iki 20000 dol. Bet ir tiek 
pinįgų ant iszpirkimo ne su
rinko visoj Amerikoj.

Visokiuose Turkijos krasz- 
tuose, kur tik gyvena drauge 
krikszczionys ir mahometo
nai, užgimė maisztai ir nesu
tikimai terp iszįiažintojų a- 
biejų tikėjimų. Net Turki
jos valdžios bijosi, kad da
bartiniai nesutikimai ne pa
gimdytų tokių jau skerdy
nių, kokios pirma buvo Ar
mėnijoj. Tąsyk kiti Euro
pos k ra sz ta i galėtų įsikiszti 
ir Turkija griūtų teip, kaip 
szimtas .metų atgal griuvo 
Lenkija.

N bliaus mote r szkame mari* 
niškame institute pereitūo-e mok
slo metuose mokinosi 628 mer 
gaitės, ira kurių 160 gyveno in- 
rt t u te. Ant šių metų norinczių 
pastoti į ins'itut? atsiszaukė 276; 
pr.ėniė 91. Dauginusiai nes 74% 
mokint nių buvo dukteių bajorų 
ir určdniukų. Ant užlaikymo in
stituto randas du< d a 27366 rub*., 
nuo besimokinancžių nurenka ui 
mok>-1 ? 20000 rubl, o 35000 rub’., 
užmoka gyvena n ežios pacziaine 
institute merga tės.

Priebažnytyj milijonierių bai 
nyczioa rado pereit? sau vai1 ę pa- 
me-t? motir.os mai? kūdikį. Jį 
kunigai nusiuntė į pamestų vaikų 
ramus.

Azija.
Pasimirus Li Hitng Czan- 

gui, užkliuvo ir tarybos terp 
Chinų rando ir Maskolijos 
reikaluose Mandzurijos liki
mo. Ar dabar Maskolijai 
pasiseks lengviau ar sunkiau 
iszderėti nuo Chinų tą, ko ji 
geidžia, negalima įspėti. Ži
noma, Chinų randas geru 
ne pripažįsta Maskolijai nė 
jokių ypatiszkų tiesų jam pri- 
gulincziuose krasztuose, jeigu 
gi tą daro, tai matyt ne mato 
galėjimo pasiprieszinti, ne 
turint reikalingų pajiegų. 
Tarybose su Li Hung Cžangu 
maskoliszkas pasiuntinys I^e- 
ssar, vardu Maskolijos rando, 
žadėjo isz pietinės Mandžuri- 
jos isztraukti visus masko- 
liszkus kareivius, bet {>arei- 
kalavo, kad organizacija chi- 
niszkos kariumenės Mandžuri- 
joj butų pavesta maskoliams 
ir kad ji butų po virszinin- 
kyste maskoliszkų oficierų. 
Tokiu budu ar szaip ar teip 
visgi visa Mandžurija atsi
randa maskolių valdžioj. 
Sutikti ant maskolių reikala
vimo Chinams nėra nė jokios 
naudos; jie turėtų dar užlai
kyti netik maskoliszkus ofi- 
cierus, bet ir chiniszką ka
riauną, kuri visame butų pa- 
dėtoja ir apginėja Maskoli
jos reikalų. Apart to, dar

Mas-

Pietinė Afrika.
Karė Afrikoj traukiasi 

vo keliu ir jos galo ne matyt; 
kaip ji gali pasibaigti, szią
dien nieks ne gal įsjiėti, ka
dangi nuo karės lauko ne ga
lima gauti tęisingų žinių, jas 
sulaiko angliszki cenzoriai. 
Kada ne kada prisigriebia n- 
ežios net isz angliszko szalti- 
nio privatiszkos žinios persta
ta anglijonų padėjimą ant 
karės lauko visai kitokioje 
szviesoje, negu randas garsi
na. Taigi aiszku, kad an- 
gliszkas randas slepia teisybę, 
tędėl jo garsinamoms ži
nioms nieks jau netiki net 
Įiaczioj Anglijoj. Sugrįžęs isz 
Afrikos Roberts paskyrė net 
dieną, kurioje karė galutinai 
pasibaigs; dabar vienok pra
slinko metai nuo Robertso pa
garsintos dienos, o karės ga
lo visgi ne matyt; prieszingai, 
galima sakyti, kad būrų pa
dėjimas sziądien geresnis ne-

sa-

gų buvo pernai. Kitchenerl 
gi pagarsino nuo 15 d. rugsė
jo szių metų karę už pabaigi 
tą, bet isztikro nuo to laiko 
būrai ją smarkiau pradėjo; 
vesti. Kitchener apreiszkė,; 
kad nuo tos dienos paimtus 
su ginklu burtis laikys u^ 
plėszikus ir toki busę suszau- 
dyti. Būrų rods Kitchener 
ne daug suszaudė, kadangi,; 
turbut, ne daug jų ru gin
klais pateko į Jo rankas, bet 
būrai ir nuo to laiko žiauriau 
elgiasi su kariaujaneziais an
glijonų pusėj: rods paimtus 
į nelaisvę tikrus angliszkų^ 
kareivius, atginę ginklus, pų 
senovei paleidžia, liet užtai 
su kariaujaneziais anglijonų 
pusėj kafrais didelių ceremo
nijų ne flbaro: juos suszaudo.

13 d. lapkriczio, po Braks- 
pruit buvo gana smarkiis 
muszis terp būrų ir anglijo
nų, kuriame anglijonai likosi 
sumusztį ir 58 angliszki 
liuosnoriai jiateko į būrų ne
laisvę, bet juos, atėmę 
klus, būrai paleido.

Kitchener praneszė į 
doną, jog DeWett, apie
ilgai ne buvo nieko girdėt, 
atsirado vėl sziauriniuose 
krasztuose Uranijos republi
kos. Gaudyti jį iszsiuntė 
Kitchener skaitlingą kariau
nos dalį. Ar vienog pasiseks 
DeWettą pagauti, galima a- 
bejoti; ant galo pats Kitche
ner nežino, ar isztikro De 
Wett yra szianrinių Uranijos 
apskriezių būrų vadovu. Ap
skritai. auglijonatns. ėan.u- 
tiems būrų republikose, net 
per tankiai trūksta maisto, 
kadangi transĮsirtai su maiš
to produktais patenka tankiai 
būrams.

Tuom tarpu Įiasikėlimas 
apima vis didesnius plotus 
angliszkų valdybų. Dabar 
jau būrų pulkeliaiz* atsirado 
vos 10 lietuyiszkų mylių nuo 
sostapilės visų pietinės Afri
kos angliszkų valdybų, mies
to Cape Town. Miesto gy
ventojai likosi suszaukti J>o 
ginklu ant apgynimo miesto. 
Pastatytos visur sargybos. 
Mat bijosi, kad būrai isz ne- 
žiniiį neužpultų ant miesto. 
Kadangi vienog tuose krasz
tuose pasirodė tik maži būrų 
pulkeliai ir porte stovi an
gliszki kariszki laivai su toli 
siekianezioms kanuolenis, tai 
turbut būrai ant miesto (’ape 
Town nesirengia užpulti. 
Jie czia atsirado jieszkodami 
maisto produktų, arklių ir 
naujų kariautojų, kurių 
daug pristoja, įsiveržus bū
rams įangliszkas valdybas.

. Vokietija.
Kadangi Vokietijoj užsto

jo prasti laikai, garlaivių 
konųianijos ne gauna pinįgų 
ant tszmokėjitno už duotus pa
dirbdinti naujus laivus, a-, 
tnerikoniszki kapitalistai no
ri isz to jiasinaudoti ir paimti 
j)o savo kontrole Bremos ir 
Humburgo garlaivius. Mat 
Amerikonai nori visą svietą 
paimti po savo globa ir kon
trole. Vokiszkos kompanijos 
ginasi, bet jeigu kitur ne 
gaus pinįgų, turės juos pri
imti nuo amerikonų, o tąsyk 
jie turėtų tiesą prižiūrėti vo- 
kiszkų laivų kompanijas.

Visuose Vokietijos krasz
tuose po senovei kelia pro
testus priesz Anglijos kolioni- 
jų ministerį Chamberlainą, 
kuris vienoje kalboje iszsita- 
rė, kad ir vokiszki kareiviai 
1871 m. Prancūzijoj 
elgėsi ne gražiai, dar ne gra
žiau už anglijonus Afrikoj. 
Rando laikraszcziai persergsti 
tautą, kad ne žengtų per 
toli su savo protestais. Ma

Isz Vilniaus.
Pro piru.Vilniau*; gimnazi- 

j< s pa•eu2to* likosi dvi stipendi
jom be *i mokinantiems.
pendijų einanuošimeziai nuo ka
pitalu 4000 rubl., užraszyto dvar
ponio Csiie* akio. Isz et pedijų 
gali naudolio-i vaikai bmjoių ka
ti k ško tikėjimo, pir niausiai 
giminėli* Czi lcwskii>, u jei^u tokių 
ne butų, tai vaikai bajorų katali
kų Du* to'* pavieczio. o jeigu ir 
tokių ne butų, tai vaikai katalikų 
bajoių paeinami i*z kitų pavio 
ežių Vibraus gubernijom.

Jenerola* Szarrk', per kurio 
rūpės! į likosi parengia Vilniuje 
preky-tom uiokyala, rengiasi ne- 
uiilgio sušaukti miesto prekėjų 
ir | ramonininkų susirihkim? ant 
apkalbėjimo klausymo, ar ne būt 
galimu parengti, žinoma ne rando 
tik miesto prekėjų kaštais, pie- 
kystos nvikykl? mergaitėms. 
6pecijdiszki mokslai .mergaitėms 
taipjau teikalmgi kaip ir vyrisz 
kos lyties mokintiniams. Moterų 
apszvietimas Lietuvoj stovi labai 
žemai gal todėl, kad jų prie 
mokslo,nieką ne ragina ir nėra 
visoj Liet uvoj.iszėmus vienos ūkės 
m<ik)'klos Budliergienės, nė vie 
nos specijalnzkoa praktiszkos 
moteriszkos mokyklos.

Lietuvoj szimet ruduo buvo 
gana szillas ir sziluma laikėsi il
gi i. Vilniaus aplinkinėse pirmu
tinė Bzalna buvo 26 d. spaliniu ir 
tai szalczio buvo tik pusė laips
nio. Kitais metais szalnos būda
vo jau lugsėjo mėnesyj, o tikra 
žiema tankiai užstodavo pabaigoj 
spalinio mėnesio.

Pa8,baigė jau egzaminai į Vil
niaus naujai parengt? prekystos 
mokyki?; kadangi uorinezių pas
toti į mokyki? žydukų atsiszau- 
kė kelis kartus daugiau negu yra 
vietų, tai prie egzaminų prileido 
tik vaikus mokanezių ant užlaiky
mo mokyklos mokesezius I ir II 
skyriaus, taigi miesto prekėjus I 
ir II skyriaus; kitokių kandidatų 
prie egzaminų vibai ne prileido, 
todėl likosi nepriimtų daug atsi- 
.-zaukusių kandidatų. Dabar ren
giasi parengti prie mokyklos.pa 
raleliszkas kliasas prie parengimo 
ir pirmos kliasų. Czia galės pa
tilpti ir vaikai kitų skyrių Vil
niaus miesto gyventojų.

20 d. spal nio mokintiniai aug
ėlesnių kliasų Vilniaus real'Bz 
kos mokyklos, po vadovyste in
spektoriaus Vinogradovo, užsiėmė 
sodinimu medžių, kuriais apso
dino vie? krant? upės Nerio nuo 
Szvento Jokūbo ligonbuc$o iki 
Žaliojo tilto. Ant kiekvieno pa
sūdyto medelio yra tobliczsitė *u 
paraszyta pravarde jį pasodinusio 
mokintinio. Praktiszkus pamo
kinimus sodinimo davinėjo so- 
dauninkas, tyczia ant to uipraszy- 
tas.

Isz Vilniaus gub.
Pirmoje purėje spdinio mėne

sio Vilui ius gub. buvo 40 giisrų, 
kurie nigi nė: nuo neatsargumo
— 8, nuo negerai įtai-ytų ir ne
valytų kaminių — 3, nuo padegi
mo-4 ir nuo nežinomų į rieiai-cž, ų
— 2 < Visuose tuose atjiliki- 
muese ugnelė pridirbo blėdie* > nt 
105971 ruh|. Didžiausias gaisras 
buv<» Lydos pa v. kai re Peitruose, 
kur iszdegė t riolios ir krutanti 
turtai 9 ūkininkų. Blėdį ežia 
ugnies pnhryt? skaito ant 18200 
rubl. Sudegusit s triobos buvo 
už itekuruoti s tik ant 1840 rubl.

Netikėtų m Tezių peri? laik? 
buvo 15. Uimuszystų 1. Pat- 
žudystėi 4. Vaikų užsmaugė 1 
Negyvėlių rado 1. Vagystų 
papildyta 23; pavogė diigtų už 
2292 rub1., pinįgų 246 rubl. 
Arklių pavogė: Vilniaus pav. 
1, Tiakų 3, Lydos 3, Aszmėnų 
1, Vileikos 4, tszviso 13 arklių.

Vilniaus apsaug< jmio girių ko
mitetas uždraudė kiisti medi us 
giriose dvaio Feodorowo, Trakų 
p it., prigulincziose 11 j įsevyczui.’ 
k idangi jis butų į trump? laik? 
su visu isznsikinęs jam priguliu- 
ežias girias

Laike njio 2 — 14 d. spabnio 
Vilniaus | av etyj nagų ir snukio 
ligoms, dvare Zikret apsirgo 16 
karvių. Kiaulių maras si.uczia 
Dianos pavietyj. Mieste Disuoj 
ir dvare Juduose apsirgo 18 kiau
lių, isz kurių 12 pastipo.

Per sanvaitę nuo 20-27 d. spa 
liuio Vilniaus gubernijoj buvo 
apsirgimų visokioms ligoms: Vil
niuje: szlakuotoms šiltinėms ap
sirgo 2, pilvinėms 5, tymais 5, 
rauplėms 1, difterija 1, sibiriszku 
maru 2. Paviecziuose apsirgimų 
buvo: ant- ge'ežinkebo stacijos 
Landvarave pilvinėms sziltinėms 
apsirgo 1, ant stacijos Vileika 
rauplėms 1; Lydos pav., kaime 
Rachmatuose rauplėms apsirgo 11 
žinouių, numirė 2. Kaime Digri- 
kuose apsirgo 9, numirė 2.

Isz Panevėžio, Kauno 
gub.

Žinomas Kauno eub?rni]oj 
didžturtis dvarponis Kom>*r ren
giasi padirbti nauj? keli? nuo 
Szventėnų - Panevėžio geležin
kelio stacijos Roguvek į savo 
dvar? Bijotiszkius.

Netoli Bajoriškių. Panevėž:o 
pavietyj,gyvena ūkininkas pagar
sėjęs plscziai kaipo siebukl ngas 
gydytojas. Jam ūkininkai lietu
viai teip tiki epangai, kad veža 
pas j| ligonius nei nuo kelių my
lių. Tuom tarpu buvo jau keli 
atsitikima', kad ligoniai, užgėrę 
jo duotų žolių, pasimirė. Matyt 
stebuk iagasdaktaras, nepažinda
mas, kaipo neturintis reikalingo 
mokslo, ypatybių visokių žolių, 
duoda sergantiems ir nuodingas 
ir nežino kiek tokių nuodų žmo . 
gus gali patęsti. Ui gydym? 
nuo ligonių jis ima ligiai j>inįg«is, 
kbip ir visokiais produkta s ir 
kaip ant prasto žmogelio, gyve
na gana turtingai, . Matyt biznis 
eina gerai su skriauda jam įtikė
jusių žmonių.

Isz Prūsų Lietuvos.
Kaime Natkiszkiuose gyvenan

tis ūkininkas, vokietis Kuipel, 
ant vieno susirinkimo, gerai uisi 
dūlinęs, k? ten pasakė ne gero 
ant vokissko cieconaus. Išgir
dę t? jo draugai, pareikal ivo, ui 
tylėjimą, kad jis pirktų gėrymua;

kitiip žadėjo apskųsti. Kuipel 
to ne padarė ir girdėję jo užsita- 
r in?, jį denuncijavo. Pradėjo 
valdžiom t? dalyk? tirinėti. Tas 
Kui| elį teip isz^asdino, kad jis 
>8Z baimėj pasekmių savo neat
sargaus išsitarimo, pasikorė.

Į Ragainę atkako su reikalais 
duonkepis isz Lankeninkų, Ku 
ras, ir uiujęs į lentų pjovinyczi?, 
užsimanė p (bandyti lentas pjau
ti. Neatsargiai paki.-zo runk? po 
didinę, kuri vienos rankos vh? 
deln? nupjovė.

Mie-te List r uty j, Prūsų Littu- 
voj, kariškas sūdąs nuspredė 
oficier? Hildebrandt? ant* dviejų 
metų kalėj mo užtai, kad jis pa
kvietė ant dueliaus savo Sandra u- 
g?, < ficier? Ę aszkovicz? ir teip 
sunkiai jį p-szovė, kad tas paskui 
nuo t> pasimirė. Hildebr ndto 
eekundant?, letenant? Groddeck? 
nusprendė ant penkių dienų kalė
jimo.

Kanalas perpltukimui dilelių 
jūrinių laivų nuo Karaliai.cziaus į 
Pilav?, ta:gi nuo Karaliaucz'aus 
į jure®, liko.-i and rytas ir pertai 
uijurinė prekysta Karaliaucziaus 
žymiai pasikels. Katulas yra 
6| metro gilus. Piiejo iszkasi- 
modirbavosi 10 metų. Plotis jo 
30 metrų. Ilgis 33 kylomet ai. 
Nukasinias kaszt-ivo 15 milijonų 
markių.

Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo Prūsų Lietuvoj buvo 
121000 lietuvių. Berlyne gyve
no jų 405, Karaiiaucziuj 469 (czia 
be abejonės yra daugiau, tik jie 
užsirašė vokiecziais). Lietuvisz 
kų parapijų Prūsų Lietuvoj yra 
78, terp kurių 56 liuteron’szkes, 
7 katalikiszkos ir 4 baptistų. 
Ant Kurit-zkos žemės siaurumos 
gyvena apie 1000 kurszių žvejų. 
Jie vienog latviškai kalba tik 
prie žvejonės ;sziaip jie kalba ir 
dainuoja lietuviszkai. Vienas 
isz didžiausių latvių Prūsuose bu
vo garsus Karaliaucz'aus univer
siteto profesorius Ludvigas Rhe 
za. Atskilų latviszkų parapijų 
Prūsuose nėra, jie btžnyczioj var
toja lietuviszk? kali)?.

Ant ko tinka durpiny- 
czios?

Durpų yra dideli plotai Lietu
voj; vietose, kur nėra girių, jas 
sunaudoja vien ant karo, vietose 
gi kur yra girios, durpinyczios 
beveik jokios naudos ne atgabena 
jų navininkams. Tuom tarpu 
jas g >įima sunaudoti ant daugelio 
kitokių daiktų. Isz dnrpų isz- 
traukia parafin? einanezi? aut dir
bimo žvakių; jas sunaudoja jau 
kaipo nauding? medeg?, 
pzie dirbimo popieros, prie dir 
Kimo vatos, isz kurios verpia 
net siūlus ir audžia audeklus. 
Durp iš vartoja tūluose ligonbu- 
cziuose ant apraisziojimo sužeidi
mų, kadangi jos saugoj i žaizda** 
nuo vietryjimoni. Durpas vartoja 
dideliuose miestuose ant pakrėti- 
khoze uose, kadangi jos perima 
visokias smarves ir nuo to iszvu- 
lo miest? or?. Durpos todėl yra 
labai naudinga medega, mokant 
jas iaznaudoti, durpinynezių 
vinmkai gab isz jų turėti ne 
ž? naud?. Net auganezios 
durpinynezių samanos galj
sunaudotos ir gali ne maž? žem
dirbiams naud? atneszti. Dur 
pinycziose yra daug organibzkų 
medegų, terp kurių^yra daug vi
sai ne supuvusių, o dar daugiau 
tik pradėjusių puti^ Tsz vienos 
dėsi alinus durpinynezios galima 
surinkti 26—52 tukstanezių pūdų 
medegos, kuri didesnėj dalyj su
sidedi isz samanų* taigi isz orga- 
niazkų medegų dak* ne supuvusių. 
Ant deeiatinos girios kss meta 
priauga organiszkų medegų, taigi 
sakų, lapų ir medžių 150 — 200 
pūdų; nuo deeiatinos pievos su
renka 100 — 150 pūdų szieno 
per metus; nuo dįesiatinos dirvos 
150 pūdų sziaudų. Taigi durpi- 
nycziose yra ne mažai naudingų 
medegų, reikia mokėti tik jas at- 
sakaneziai sunaudoti, o ir žemdar- 
biai isz szi?dien ne atgabenanezių 
jiems naudos durpinyczių, gali tu
rėti toki? jau naud? kaipi isz pie
vų ir dirvų.

Sziaurinėj Vokietijoj, kur yra

ta
nia 
ant 
būt

daug durpinyczių. atsakaneziai 
maszinoms sudraskytasiszszūkuo
tas durpas žemdarb ai vartoja ant 
pa krėtimo tvartuose vietoj sziau
dų ir iš to turi labai ger? mėsz- 
I?, o šiaudus nuo laukų gali su
naudoti ant ko kito; durpinis 
pakrėt’nus tvai tuose kasztuoja 
penkis kartus mažiau negu kre- 
cziant sziaudais.

Apart to, durpiniai trupinia 
tinka žiemdarbiam; kuo geriau
siai ant ilgesnio užhikymo nuo 
pagedimo sodų, daržų vaisių ir 
kiaušinių; durpos juos apsaugoja 
nuo pagedimo daug geriiu negu 
kitokios meletos, jose galima 
visk? išlaikyti daug ilg’au 
kitokio*e apsaugi janeziose 
pagedimo medegose.

Dvarponis K< telnikuv i z
necko gubernijos pr. dėjo vartoti 
samanas, žinoma dar ne supuvu
sias , isz durpinyczių kaipo pa.- 
szar? galvijams. Prie tokių isz- 
kastij nuu pavirsz'aus durpų. isz- 
k ra tęs jas, Ko'ehiikov pridėjo | 
dalį miltų ir kitokių paszariuių 
medegų. Galvyjai tik isz 
pradžių ne norėjo ės>i naujo pa- 
sz*ro, bet greitai prie jo pi įprato 
ir ėdė geriau*) negu šiaudus. 
Jeigu daleisti, kad galvij ti ėda 
durpas tik dėl primaiszymo mil
tų, tai ir tas nieko nereiškia, ka
dangi ir sziauduose yra teiposgi 
ne daug maitingų medegų, o vie
nok jai kaip kur antai Lietuvoj 
per vis? žiem? ūkininkai savo 
galvijus maitina. Isz tirinėjimų 
mokslinczių pasirodo, kad 
sudėtiniai durpų yra toki jau 
kaip medžio ir sziaudų, todėl jos 
turi tiek jau maitiiigų medegų 
kaip ir sziaudai.

Per atsakanti todėl sunaudoji- 
m? durpų, jeigu jau ne kai
po paszaro, bet nors kaipo pakrė- 
timo (vaituose, ūkininkai turėtų 
daugiau mėšlo, tuom paežiu ga
lėtų ir žymiai pagerinti dirvas. 
Tūluose krasztucse Vouietijos, 
ant iszkas-tų durpų ūkininkai 
paskui rengia prudus auginimui 
žuvių ir vėžių ir isz to turi ne 
mažiaus naudos uegu pirma. 
Prūdai toki su laiku užslenka, 
juoa iszdžiovina ir vietoj buvu-iu 
durpinyczių atsiranda puikioe 
dirvos arba pievos.

Žmonių ilgis nuo seniau 
siu laikų.

Sąnarys Paryžiaus mokslo aka
demijos, mukslincžius Henriot 
pagarsi'uo savo isztirimus apie u- 
gį žmonių nuo seniausių laikų iki 
dabar. J Pagal isztirimus szito 
moktlincziaus: piimutiniai, atsi
radę ant žemės žmonės,buvo daug 
didesni negu dabar; t? patvirti
na ir žmonių kaulai ant labai se
nų kapinynų. Meksikoniszki 
rasztai patvirtina teiposgi, kad 
Sziaurinėj Ameiikoj, priesz atėji- 
ni? į Meksik? toltskų, gyveno , 
milžinų tauta, het ir tie milžinai 1 
ne buvo teip dideli kaip pirmuti
niai žiuonėi. Pūgai ištarimus 
Ilenrioto, Nu«h buvo 8 mitrų 
arba su virszum 24 pėdų (pu-ke- į 
tvirto tieks 110) augszczio, Abra- I 
komas gi buvo ant vieno sieksnio J 
žemę-nio ugi>). G<1 aus Galiota*, ■ 
pergalėtis piemenuko Dovido, M 
huyo jau tik 3 metrų augszczio 
(taigi tik pusantro sieksnio)./^! 
Juo a'cziau musų l>-ikų, juo ma- 1 
žesni ant žemės gyveno žmonės.; 
Ūgis žmonių pasimažino, už-to |
jus knkszczionybei ir nuo *ų i J 
kų ja 1 tiarų ini finų Oe buvo. v 1

Ir kaslink v e'<o ir pajiegų se- ■ 
nų gadynių žmonės buvo, daug 
drutestfi už dabar gyvenaneziu*.

Žinoma, kad ir amiis anų tnil- 
iinų buvo ilgesnis, kadangi ilgia ■ 
amžiaus.pagal daktarų nuomonę, Ii 
yra proporcijonaliszka* ugiui.Su- I 
mažėjus žmonėms, pastojus jiems' 1 
tokiais kaip dabar, ap-kritai i-' 
mant, dabartiniai gyvena ilgiau j 
negu pradžioj krikšezionybėa f j 
kadangi senovėj žmonės ne turė- 1 
jo mokslo, todėl ne mokėjo pride j 
raneziai apsaugoti nuo pavojaus * 
savo sveikai? ir apsirgus, ne mo j 
k ėjo išsigydyti, ne pažinojo 
karnų vaistų nuo visokių ligų.

Iteikalingas geras zeceris prie • 
tavo*’* s p*m t u ve*. MoketUi 35c. 
lOOOm.Teipgi reikalingu vaikas, 
nis 15 metu, mokintis gerai liet? 
ruiyti jr skaityti, mokintis 1



Isz Amerikos.

LIETU

Atkakę in Ameriką ateiviai,
Ateivių užveizdos komisorius 

Powder'y pagarsino savo atakai 
t? apie skaitlių ateivių, atkakusių 
pereituose metuose (nuo 30 ber
želio 1900 m. iki 30 berželio 1901 
m.) Per v s? t? lai k? III kliasa 
garlaivių atkako į Amerikę 487- 
918 ateivių, arba ant 39346 dau
giau negu už| ereituose metto-e. 
Kajutoms atkako 74950, taigi isz 
viso 562868. Terp atkakusių III 
kliasa buvo 331655 vyritzkių ir 
156863 moterys. T me skaiiliu- 
je. 117587 ateiviai nemokėjo nė 
skaityti nė raszyti. 31058 mokėjo 
tik skaityti. 294850 atkakusių 
neturėjo 30 dol., 56312 turėjo 
daugiau kaip po 30 d<l- pinigų. 
Pereiti ose meti o-e isz šen au< at
kaki s’ų 363 likosi atgul sugražin
ti, 3516 ateivių visai neįleido. 
Daugiausiai ateivių atkako isz 
Italijbs, nes 135996, isz Austri
jos ir Vengrijos 113390, isz Mas
kolius ir Finland jos 95257, i z 
Ainios 30561, i-z Szved jos 23331, 
isz Vok erijos 21651, isz Noive- 
gijos 12248, isz Anglijos 12214-

Sniego dargana.
Syraccse, N. Y. 14 d. lup

ki iežio szitosc ap inkinė.-e siautė 
■ sutarki c-niego dargAiia; sniegas 
užnešė ulyczių >r ge eliiiKe ių 
rėlei* ir tiulių bėgiojimas turėjo 
pasriiauii. Aplinkinėse Ca>ano 
via aniegas uždengė žemę ant 2 
pėdų storai. Aplinkinėse Malone 
vt j <s t-uneszė pusnis iki 6 pėdų 
augfzctio, užne-zt geleiiiikelio 
linėję teip, kad trukiame gali bė
gioti.

Atskaita parodos Buttaloj.
BuffaLo, N. Y. P> rengimas 

panamerikoni-zki s parodos Bu- 
fialoj ir j is užlaikymas kasztavo 
psrengfjams $886*0757. Už įžengę 
nuo hnkytojų surinko 2469660 
dol., už vietas užmokėjo iszsiaty- 
tojai $3011522, taigi parengėjai 
parados turi nepritekliaus 
$3381269, kuriuos turi isz savo 
kiszeniaus užmokėti.

Žvaigždžiu lytus.
Los Angelos, Cal. Pereitos 

sanvaitės ketverge ir pėtnyczioj, 
po vidurnateezių, puolė czia dau 
gybė žvaigždžių. Pirm? dien? 
nupuolė jų su vinzum 3500. 
Pėtnyczioj puolė mažiau. Atsi 
tikimas, kad žvaigždės puls tose 
dienose, buvo pirmiaus pagarsin
tas; tame apsirerizkime nieko 
stebuklingo ir ypat szko nėra. 
Žvaigždės visada puola didel ame 
skaitliuje, kada žemė atsiranda 
tuose dangaus ruimuose, kur ji 
dabar yra; juose mat yra daug 
liekanų užbyrėjusių kometų arba 
žvaigždžių su uodegoms.

Nauji anglių plotai.
Port Twsend, Wai-h. Atkako 

czia isz Cape Nome laivas Aua- 
konda ir atgabeno žinią, jog ka
pitonas Brouardi>, sziauri&iuose 
Alaskos, krasztuose,prie Kotzebue 

— jūrių kojos, užtiko labu didelius 
minkszlų angį ų plotus. Plotai 
tie traukiasi nuo kranto i kr 300 
mylių į vidurį kraszto. Anglių 
czia yra tiek, kad szitie plotai 
per daugelį metų gali uždengti 
viso svieto reikalavimus.

Plesziku darbas.
York, Pa. Nežinomi niekszai, 

priesz atbėgantį greitąjį trū
kį ant kelio pametė dinamitą. At
bėgus trūkiui,dinamitas explioda- 
vo ir tris vagonus iszmetė isz rė- 

1 lių. Ant laimės didesnės nelai
mės ne atsitiko ir terp pasažierių 
pavoj ngai apkultų nėra. Plė- 
szikai teiposgi, pamatę,^kad trū
kis nesusidaužė, ne dryso pasirė
dyti.

Lį * Negeri vaistai,
Camden, N. J. Szitame mieste 

9 ypatos apsirgo ant južvėrimo 
-žandų po įskiepyjimui apsaugoji- 

nu vaistų; mieste Atlantic City 
įasimirė viena po įskiepyjimui to 

1;ių vaistų. Kadangi antai Euro- 
joj juos visur vartoja ir 
’■» .niekam nekenkia, reikia to

> “manyti, kad Anierikoj jie ne-
lį gerai padirbti.
gį Japoniecziui ir Chinieeziai,

Laike paskutinio liaudės suskai 
| M tymo Suvienytose Valstijose bu 
Bt vojo»e 119050 chinieczių, ku 
B y i rių vienok tik 98868 buvo 
| < Igyventojais Suvienytų Valstijų.

Vaponieczių gi buvo isz viso 86
I rwoo, bet tik 24326 buvo gyvento 

Žais Suvienytų Valstijų; 67729 
hiniecziai ir 23376 japoniecziai 

vakariniuotp sžtetuose.reno
Asfalto plotai.

Escanaba, Mich. Netoli Ra- 
Riveriado didelius asfalto 

neraliszko pikio) plotus. As- 
giltas teip geras, jog už baczkę 
Ifedima gauti užmokemj po 20 
Si, Bs abejonės neužilgio pra- 
Ijf kasti ir daug daib ninkų 

*was darbę.

Maras Ameriką].
San Francisoo, Cal. Azija- 

tiszkas maras apsireiszkė csia sz’ę 
vasar?. Jurininkų ligonbųtyj spa
linio mėnesyj nuo maro »pasimirė 
3 žmonės; rugsėjo mėnesyj apsir
go 6, isz kulių 5 numirė.

Gaudo užpuolikus ant trūkio.
Lemont, 111. Ch cago Elec

tric Railway Co. iszdubo paliepi- 
m? suaresztuol i keturis vyriai- 
k u* isz Lemont, Cook pavietyj. 
Ji ap.-kundžia juos užtai, kad jie 
pereitos nedėlios dieną suvertė 
ant szėnių rastus, norėdami įsi
mesti isz .\zeTįrų trūkį su 60 paša 
žieiių. Terp apskųstų yra ir vie
nas miesto aldermonas.

Pikta mokintlne.
Derby, Con. Ansonia moky

kloj, ui kokį len mažę nusidėjiraę 
mokintoja paliko bs pietų 15 
metų mokintinę, Albertą Tayl »r. 
Tas teip mokiaiinę įpykino, kad 
ji mokyklos kambaryj uipuolė 
aut mokintojos isz užp >k dio. ją 
parmu-zė ir baisiai suspardė, ir 
sukandiiojo. Minėta mokintinė, 
nors turi tik 15 metų, bet sveria 
200 švitrų ir turi 5 pėdus ir 10 
cel ų augszcz o.

Prieszistoriszkas radinys.
Hoiighton, Mich. Po pusku- 

tiu ų lytų vanduo nuplovė tzouę 
vienos kalvos, po nuplautoms 
žemėms pas rodė du variniai 
ki/vukai teip kiuri, kaipi kad bu
tų padubti isz geriausio plieno. 
Taigi maiyt, kad prieizi-t iri.-zkų 
laikų Amerikos gyventojai mokė 
jo varį urtivoli, ko dabar padary
ti nemoka.

Paskutinis laivas isz Alaskos.
Seattle, Wash. Atkako ežia 

i-z Alaskos, i-z Cape Nome, gar- 
laivys “Arciic” ir atgabeno 118 
aukso jieszkotojų, kurie turi auk
so už 250000 dol. Yra tai pas
kutinis szįmet laivas, atplaukei 
isz Alaskos.

Szaudanti in žmones medėjai.
Prasidėjus medžionei, ypacz isz 

Wisconsino ateina žinios apie pa 
szautus žmonis. Į Ashland su
grįžo telefonų d ra 11] jungėjas 
kuriam be taisant dratus, medėjai 
perszovė am-į. Jis papasakojo, 
kad medėjai perszovė 20 besiga- 
nanezn^g dvijų, kuriuos palaikė 
už stirnas. _

Nauji paezto uredninkai.
TuĮufse Amerikos sztetuose 

bando* įvesti isznesziotojue laiizkų 
po kajm.us, po visas farmas, kaip 
tai Etfropoj, iszėmus Maskolijos, 
nuo seniai įvesta. Reiks 6000 
naujų gromatneszių.

Dega girios.
St. Louis, Mo. Aplinkinėse 

Re i Bud ir Alto Pass, III., Po- 
plar Bluff, Mo. ir Sedgwick, 
Ark., dega girios. Ugnis lab>i 
daug blėdies pridirbo, terpgi 
riuese isznaikino daug farmų, isz- 
naikino ir įtaisas- Calver Lumber 
& Mfg Co.-ir visą jose buvusią ža 
bę ir iszdirbtę medeg?.

Pleszikal insiverže ant paezto.
Trenton, Ky. Į czianyksztį 

pacztą įsiveržė'plėszikai; su dina 
.mitu iezardė piniginę szėpą ir isz 
jos pagriebę sktyautę su 300 dol. 
pinįgų, sėdo į diezinę ir pabėgo. 
Pabudę nuo dinamito espliozijos 

'paezto urėdninkai ir aplinkiniai 
gyventojai,subėgo ant paezto sta
cijos. Jiems besidarbuojant prie 
iszardytos kasos, expliodavo,tur
būt, tyczia plėszikų padėtas dina
mito patronas ir espliozijos pen
ki Žmonės likusi sunkiai sužeisti.

Biznis su numirėliu kūnais*
Loui->ville, K y. Susitvėrė 

ežia prigavėjų draugystė, kurios 
s mariams pasisekė kelis kartės 
prigauti apsaugojimo gyvasties 
draugyste-1. Jie mat užasekuruo- 
davo tokiose draugystėse gyvas
tį sąnarių ir tai ant didelių pe 
smertinių. Paskui palaipinda
vo numirėlio kunę, kad ir iszkaB 
tę nuo kapinių, numirėlį persta
tydavo kaipo apsaugot? asekura- 
cijos draugystėj ir toje, žinoma, 
posmertinę užmokėdavo. Dabar 
vienok prigavystės iszėjo į aiksz- 
tę ir keli prigavėjai likosi jau su- 
aresztuoti.

Ingriuvo kastynes.
Joplin, Mo. Netoli nuo ežia 

esanezios Cronago kastynes su 
visu įgriuvo. -Žmonių prie to ne 
pražuvo, kadangi dirbanti oloj 
darbininkai^ iszgirdę brsszkėjimę 
balkių, spėjo pasikelti ant pavir- 
sziaua. Visos triobos, net szeizi 
geležinkelio vagonai nugrimzdo į 
užgriuvusi? oi?.

Isz paleistuvystes surinko <11 - 
Helius turtus.

Cleveland, Oh. Pasimirė 
ežia visų godojama graži, turtin
ga moteriszkė, kuri? lankė žy
miausios miesto moterys ir vyrai. 
Gyveno ji puikiuose namuose. Isz 
palikto testamento pasirodė, kad 
ji vedė dvejop? gyvenini?: die-

norais j? lankė godonės velti 
žmonės, naktimis ji eidavo į kit? 
miesto dalį, į pale>tuvystės na
mus, kuriuos pati užlaikė. Isz 
savo turtų užraazė ji 4500 dol. 
moterų prieglaudos namam?, bet 
tų namų uiveizda atsisakė priimti 
dovaną isz turtų teip bjauriai su
linktų.

Daug prairau vilku.
Pagal atskaitą žemdaibystės 

depai tuneli to, dėl' prisiveisusių 
prairijų vilkų arba coyolų, viena
me tik Kaii8>s sztete ant 1224854 
akrų žemės negalima nė gyvulių 
laikyti, nė farmų parengti. Ran
do bandymai iazuaikiuti tucs žvė
ris nepasisekė.

Szalnos pietiniuose aztetuose.
Dallas, Tex. 15 lapkriczio 

vistme sziauriniaiue Texase buvo 
didelės sz&lnos; jos užkenkė ir 
daug blėdies pridirbo medvilnės 
pliantacijoms.

Žemes drebėjimai.
Visuose kiaiztuose szteto Utah 

pereitos sanvaitės seredoj ir ket
verge buvo lem^s drebėjimai, ku
rie pridirbo blėdiei ant p įsės rni- 
1 jono doliarų. Ne:oli Moah pa
sidalė žemėj gilus plyszys, tik 
ant laimės ne »ru gyvenimų vie
tų.

Buena Vista, Cal. Sz tose 
aplinkinėse peieitę saiįvaitę buvo 
žemės drebėjimai. Gyve įlojai 
persigando, tik natiniuose dra
bužiuose i-zbėgiojo ’sz namų. 
Sotonvood ežere pasikėlė van
dens. Nuo kalno Princeton nusi
rito i apacz ? dideli uolų szmo- 
tai.

Prieszistoriszku laiku žmogus.
N«t'»li Shoshola, N. Y. me 

dėj ii rado vienrje oleje žmogaus 
skeletą inilžuiiszko didumo. 
Szale to skeleto gulėjo • akmeni
niai kirviai ir kitokį įnagiai, isz 
ko matyt, kad skeletas Us yra 
tai kūnas žmogaus, gyve lūšio 
tuose krisztuose prie-z st iri-z 
kuore laikuose, kada žniorfės ne 
pažinojo dar nė jokių me alių, 
visokius ginklus ir darbo įnagius 
dirbo isz isz akmens.

Brangus deimantas.
New York. Czanyksztis jubi- 

lierius Fraenkel pirko I or.done di
delį, vadinam? Hope deimantą. 
Akmenėlis tas turi pusę colio il
gio, įrodytas į moteriszk? sagutę. 
Verlė jo apskaityta imt $250000.
Pardavinėjo daktaru diplomus,

Jerset City, N. J. Reikalų ve 
dėjas czianykszczio Central Uni- 
vers ty of Mcdicine and Science, 
Norton Stnith, likosi suaresztio- 
tis už pardavinėjimą daktsriszkų 
diplomų. Norton pasiūlė D-rui 
Harrišonui daktarodip'iom? labai 
pigiai — tik už 10 dol. Valdžia 
atėmė universitetui inkorporaci- 
jos popieras.
Sloniausneužmusza elektriszka 

žudymo maszina,
Bvffalo, N. Y. Vienoje ežia 

ėsanezioje meanažerijoje reikėjo 
užmuszti neramų slonių. Ant to 
užsimanė iszbandyti elektriazk? 
žudymo prietais?. Pritaisė visk?, 
kaip reikia ir paleido elektrik? 
1800 voltų, >bet ji ant sloniaus 
nė jokios įtekmės neturėjo, jis ė- 
dė tau ramiai szien? kaip ir pir
ma. Ant galo paleido vis?, koki? 
tik turi elektriszk? pajieg?, taigi 
2200 voltų, bet ir ta nė mažiau
sios ant sloniaus įtekmės neturėjo. 
Ant nužudymo Czolgotzo užteko 
elektrikos 1200 voltų. Slonių mat 
nuo elektrikos saugoja stora oda, 
per kuri? elektriką negali į vidu
rius žvėries pereiti.

EspliozijoH.
Bluefield, W. Va. Atsitiko 

ežia expliozija parako baczkos. 
Expliozijo8 trys kalnakasiai liko
si į szmotus nudraskyti. Explio- 
zija galėjo atsitikti tik per tai, 
kad sudraskyti darbininkai, pra- 
plėszę baczkos dugn?, žiurėjo į 
vidurį, o vienas rūkė pypkę, nuo 
jos nupuolusi į parak? kibirksz- 
tis pagimdė expliozij?.

Devils Lake, N. D. Edmon
de, vienoje dirbtuvėj expliodavo 
garinis katilas; expliosijos pecz- 
kurys ir marinistus likosi ant vie
tos užmuszti.

Columbus, Oh, Casperia ak
menų ekaldinycziose atsitiko ne
laimė. Expliodavo per anksti di
namitinis patronas. Expliozijos 
du italijonai darbininkai likosi 
ant vietos užmuszti, o penki sun
kiai sužeisti; vienas isz sužeistų 
ne gali iszgyti.
Wabhington, Pa. Didejėj dūdoj 

iszvadžiojanczio] naturaliszk? ga- 
r? atsitiko smarki expliozija, ku
rios penki žmonės likosi sunkiai 
sužeisti; du sužeisti mirtinai.

Huntington, W. Va. Paca- 
hontos kaatynėse atsitiko baisi 
dujų epxliozija, kuri iszgnovė 
kautynių oi? ir joje užgriuvo 
25 darbininkai.

•| 5 Boston, Pa. Netoli nuo
Boston, Mas. Sudegė czia cz:aiado naujus anglių plotus, 

didelės pardavinyozios ant Broad Anglys tinka ant dirbimo kokso, 
ir Fra'iklyn ui.
padaryt? ska to ant 150000 dol.

Thomas, W. Va. 12 d. lap- 
kr'czio siautė czia didelis gaisras, 
kuris isznaikino 20 v eszų triobų 
ir 70 privatiszkų namų. Terp 
ki ko sudegė ir katalikirzka baž
nyczia.

Vernon, III. Sudegė csia du 
vaikai Chirleso Briss. Vaikai 
p įtikti v eni narnieje, užkrėtė ug
nį. Sugrįžusi motina, rado savo 
namus lieknose ir norėjo vidui 
esanezius vaikus gelbėti, bet buvo 
jau per vėlu. Ji pati apdegė mir
tinai.

Clevrland. Oh. Sudegė 
czia dideli namai ant Euctic 
Blėdį ugnies padaryt? skaito 
120300 dol. Ant virpantinių 
bų tilpo gorsetų dirbtuvė, 
dirbo 20 merginų. Viena iszsao- 
kosi per lang? mergina mirtinai 
apsikulė.

G R and Ra pidi, Mich. Sudegė 
czia Powers teatras. Prie to vie
na ypati sudegė, o 25 likcst dū
mų apsv ilgintos. Blėdį gaiiro 
padaryt? skaito ant 100000 dol.

WEeT BRANGU, MlCIi. 
czia didelis gauras, kuris 
k>n »: du hoteliu, azcizias 
rinycziss ir 2 namu.

albany, Pa. Sudegė czia di 
dėlės pardavmyczios Muie & Co. 
Blėdį ugnies p»d iryt? 
150000 dol.

New York. Net»|i 
to sudegė vasarinis 
milijoneriaui Barney. 
įlies pala ryt? skaito tfni 150000 
dol.

Newton. Kars. Sudegė czia 
didelės medžių kraut-ivė*. B'ė 
dį ugnes padaryt? skaito ant 15- 
0000 dol.

Nelaime ant geležinkelio.
Helena, Mont. Netoli Oulbert- 

80n suBituuszė tivoriniš trūkis su 
trukiu vežaneziu darbininkus. 
Prie to 10 j iponieczių darbininkų 
likosi užtnusztų, o 30 tunkiai ap
kultų.

Gaisrai.

► u

ui. 
ant 
lu- 

kur

Siautė 
i tanai- 
purda

skaito ant

ntio mies- 
gyvenimas 
Blėdį ug

Isz darbu lauko.
Charle-ton, W. Va. Dir

bai czia iyk-zcziose anglių kauty
nėm eziuom kaitų eina gerai.

^Į«Keeting, Pa. Czianyksz- 
cziai kalnakasiai susiorganizavo, 
jie sutvėrė vietinę unij?.

•T Canon b u kg, Pa. S mpson 
Stove and Mfg Co. parengė czi 1 
didelei peczių dirbtuvis.

Cannutsbvrg, Pa. Visose 
czianykszcziose dirbtuvėse darbai 
eina gerai.

Demmler, Pa. Darbai ežia- 
nykszcziose blėtos dirbtuvėje ei
na gera*, dirba dabar pilu? laik?.

* Youngstown,Oh. Visose da
lyse Republic Iron and Steel Co. 
dirbtuvių darbai eina labai gerai.

1 CaHden, N. J. South Jer- 
sey Gas Co. parengė ežia 200 
kokso peczių.

5 Rutler, Pa. Neužilgio 
prasidės ežia darbai prie statymo 
dviejų popieros dirbtuvių.

Irwin Pa. Pakėlė sztraik? 
tarnaujanti <ant czianykszczių 
s tr i t karių.

T CLARK8BURG, W. Va. PlttS- 
burgo kapitalistai nupirko visai 
ezianykszczias kastynes Clarks- 
burg Cosl Co.

5 PiTisBURG, Pa. Dirbtuves 
Atlantic Tube Co. Be-ver Co. 
pirko Charles Orr ir neužilgio 
pradės jose dirbti.

Martins Ferby, Oh. Czia- 
nykszczias Beaumont Glass Co. 
dirbtuves perkelia į Parkeraburg, 
W. Va.

MoKess Rocks, Pa. Pres- 
sėd Steel Car Co. dirbtuvės bus 
padidintos. Paskui prie darbo 
priims daugiau darbininkų.

1 PrrrsBURG, Pa. Darbininkai 
plieno dirbtuvių, nors organizaci
jos virszįninkas prieszinasi, už
baigi sztraik? ir sugrįžo prie dar
bo.

Blėdį ugnies todėl bus czia parengti kokso pe- 
cziai.

U Arden, W. Va. Tyart 
Valiny Coal & Coke Co. Bnrbour 
pavietyj pirko 17000 akrų žemės 
su anglims ir parengs naujas kas- 
tynej.

1 Pitt<*burg, Pa. Dirbtuvė
se Hove, B r aso n & Co. darbu 
aziuom kartu eina silpnai, kadan 
gi jose atlieka visokius reikalin
gus pertaisymus.

5 Ensley, Ala. Prie ketu 
rių augsztų peczių Teinesee Ou- 
ai, Iron and Riilroad Co. prasi
dėjo darbai. Dirba dabar 
dviem darbininkų atmainom.

^1 Mouno^ville, W. Va. U- 
nitsd States Plate and Ename- 
ling C<>. stato czia naujas dirbtu
ves, kuriose ras darb? 150 darbi
ninkų; vėliaus skaitliu jų bus 
padidintas.

•Ij SuMMiTaViLLE, Ind. Ren
gia czi 1 naujai kooperatyvisikas 
dirb’įuves, kur oie nuo ateinanezio 
gegužio mėnesio praridės darbai. 
Prie darbo pa t lips 400 dirbinio 
kų.

Nbw Kensington, Pa. Chim- 
birso stiklo diibtuvėse Arnolde 
rengiasi pradėti darb js. 200 dar
bininkų, susipažinę su stiklo 
dirbtuvėse darbiis. gali gaut czia 
daib?.

Troy, N. Y. Czianykszczias 
Troy Steri Co. plieno dirbtu
ves, kurios nuo seniai stovėjo, 

1 nupirko garma didžturtis Pier- 
pout Morgan ir tose dirbtuvėse 
neužilgio prsa dės darbai. Pirma 
jose dirbo 3000 darbininkų.

H Joliet, III. Sztraikas dar
bininkų Bates inaszinų dirbtuvių 
pasi^a'gA Kompanija suriko aut 
tolia u s priimti prie darbo vien 
priguhnczius į unij? darbininkus, 
sutrumpinti darbo laik? iki 10 

( vai., ant dienos; visus gi nesutiki
mus sutinka atiduoti ant nuspren- 

į dimo i-anttikos «udo. Scabiai Ii 
kosi jau nuo darbo praszalmti.

VVestville, III. Daibri an
glių kasiyuė-e eina gerai. Nors 
vaiar? dirbo ne per visas dienas, 
bet vn-gi geriau* kaip kitais me- 
talaj. Dabar pradėjo gerai dirbt- 
Bet kad ant žiemos isz kitur priva
žiavo daug darbininkų, tai szvie- 
žiat pribuvusiam daib? nelengva 
gaut. Spalių mėnesyj pradėjo 
netoli Westvillės muszt nauj? 
szafi?, kur ant vasaros patilps 
diktii darbininkų. Yra viltis, kad 
darbai eii czia gerai. Terp We»t 
villės ir Danvillės įtaisė karų li
niji

Sakalas.

ISZ
Lietuviszkū dirvų

Jie tariasi 
savininkais

Pa. Neuž-

Piitsbvbg, Pa. Darbinin
kai blėtoi dirbtuvių fszreiszkė uo
rę grįžti prie darbo, 
dabar su dirbtuvių 
apie iszlygas.

5 CONNELSVILLE,
ilgio South Connelsvillej pradės 
statyti naujas plieno dirbtuves, 
kuriose paskui ras darb? 1200 
darbininkų.

5 Irwin. Pa. Liejinycziose 
Ellanor Steel ant Iron Co. dirb
tuvėse, kurias baigi? statyti, 
prasidės darbai gruodžio mėnesyj 
szių metų.

ni tokius kunigų dalbos, žmonės 
pradeda nerikėti ne tik kunigams, 
bet ir jų skelbiamam mokslui, ka
dangi mato, kad kunigai to mok
slo principus mynioja po i kojų, 
nepaiio ant Christaui mokU > ir 
prisakymų Dievo. Girdėjome dar 
Lietuvoj hudam>, kad priesz svie
to pabaig? eis szėtono agentai, 
per Ji ėdę už kunigus, suvadžioti 
žmonis, mokinti ne Dievo žodžių, 
bet szėtoniszkų prisakymų. Ma
tydami dabar kov? parapijose, 
nesutikimus terp brolių, labiau
siai kunigų sėjamus, turime už 
klausti, argi iszlikro ateina svieto 
pabaiga ir ar musų godus, be mei
lės žmonių dyasiszki vadovai nėra 
anais szėtono atsiųstais netikrais 
kuuig-iis. Juk t kras mokslo Chris 
taus platintojas ir apaaztalas ne
galėtų teip elgtiesi, kaip elgiisi 
daugelis uiusų kunigų. Daugelis 
musų kunigų, vietoj mylėti Die 
v?, myli suks? ir visokias Jonieiz 
kas ir kitokias. Jeigu teip ku
nigams besielg ant 'platinasi neti- 
ky>tė, tai ne Szliupas j? platina, 
bet pats musų dvasiszki tėvai yra 
t krais ųetikystės platintojais ir 
palaikytojais. Ne vienas isz jų 
»z ?dien stengiasi
Diėv? perri-tatyli, reifcaliuja tau 
dieviszkos garbės. Tegul musų 
dui-zių ganytojai 1 aujasi gar
biu? uukso venzį lietoj tikro 
Dievo, tegul mokina žmonis teip 
kaip Iszganylojas pi Lakė, tegul 
pits elgiasi pigai Christaui prisa
kymu-, stsigri bs t?syk tikėjimas, 
iszdils bedievystė, kadangi to
kiai sėklai nebus at-akanezius dir
vos.

Rods kunigai, per skvolaikrarz- 
cziui, stengiasi žmonėms įkalbėti, 
kad tik bedieviai ant kunigų isz- 
midinėja nebūtus daigtus, kuni 
gariiztikro yra tikrais Dievo apa- 
sgulaia. Monyjimu gkių vienok 
tik spangus galima Snt k laidu us 
kelio nuvesti; nespangas matoge 
tai vi->us musų kunigų darbus ”ir 
juoi supranta, o su laiku ir ipan- 
gų atiidaro akys. Peiktai ir 
valinamų lieiievių skaitlius 
latai didinasi.

Turbut Mildos Dr. yra pirmu
tinė Amerikoje lietuviszka drau- 
gysiė, kuri, hznykusi pavedė savo 
t ui t? apszvietimui tautiecaių pro
to.

žmonėms už

Kas veisia bedievius?
Nors mes visi krikszczionys, se

niai pamėtėme stabmeldiszk? ti
kėjimu, bet visgi dalį musų bro
lių pravardžiuojame — vadiname 
bedieviais, lyg kad jie visai Dievo 
nepripažintų. Ar jie pažįsta, ar 
nepažįsta Diev?, apie tai ginčių 
nevešime, bet vien pastatysime 
klausym?, kas tuos bedievius vei
sia, kas fcedievystęlpalaiko? Nieks 
neatsitinka ant tvižto, ko negim
dytų kokios norti priežastys. Vie
ni sako, kad Szliupas vairia be
dievius ir net musų kunigai jį va
dina tėvu bedievystės. Ar iszlikro 
vienok Szliupai su savo pasekė
jais platina bedievystę? Mums ro
dosi visai kitaip. Szliupas neras 
tų pasekėjų, jeigu kiti neartų dir-< 
vos jo sėjamai sėklai. Dirv? gi 
bedievystei aria godotini musų 
dvasiszki vadovai, kurie, vietoj 
žmonis mokinti meilės ir brolys
tės, kaip tai prisakė musų Iszga- 
nytojas, iszsižioję rėkia Dievo na
muose: neszkite pinigus ant Die
vo garbės, o isz tikro į kunigų 
kiszenių; statykite bažnyczias, 
kulias kunigai paverezia į riet? 
pardavinėjimo sakramentų, taigi 
į tokį jau sztor?, kaip ir žydiszki 
k romai, tik apie savuosius kuni
gai szaukia, kad jų pragarogaly- 
bė nepergalės, žmonės stato baž
nyczias, o kunigai jas griauja. 
Kas szi?dien pasidarė isz bažny- 
czių už žmonių pinigus statytų 
kunigo Varnagyrio arba Juodi- 
sziaus? Kur dingo lietuviszka 
bažnyczia, kuri buvo ant deszitn- 
tos gatvės Brooklyne? Ji pavir 
to į mėsos pardavinyezi?. K? pa
darė su bažnyczia kun. Masziotas 
Hazletone, k? daro Kravczunas, 
Gricius, Jaksztys ir tūli kiti? O 
k? darė kunigai ant paskutinio 
Susirienyjimo seimo, tai sunku ir 
apraszyti. Visi juk žino, kur žmo
nis privedė Philadelphijoj kun. 
Kaulskis ir Kaminskas. Matyda-

J. Naujokas.

teip
nuo-

Isz Nevarko N. J.
11 d. ežio mėnesio czianyksz- 

tė Szv. Jurgio Dr. ant Brocm si r. 
s lės apvaikszcziojo j deszimtme- 
tinei sukaktuves nuo- savo užsi
dėjimo. Kalbėti jų buvo daug, 
atėjo ir liys dvas ązki vadovai: 
kun. Varnagyris, kun. Milukas ir 
kun. Matulaiti*. Į Pirmiausiai 
kalbėjo ne kunįgai: p. Gaubia ir 
Pranis.'bet nė viena*,|nė kitas nie
ko svaibeenio ne n isiikė; ant gali* 
teip maiszė visk?, kad mažai kas 
galėjo jų kai b? suprasti.

Kun. Varliagyvi* Raibėjo apie 
reikal? prigulėti prie draugys- 
ezių; toliau apie tevybės ir artymo 
meilę (gaila, kad jos'niusų kunį
gai ne pažįsta), Iiep4 nesigailėti 
nė krauj? pralieti už l 
kalus (ar teip kaip . 
joj kunįgų sukuntyt 
p įdarė?).

Kunįgas Milukas 
kalbėjo apie savę. 
kiti ne giria, reikia picziam pasi
girti. Kalbėjo apie i kitalikiszk? 
tikėjim?, kurį pr.lygino prie se
nos mergos (na, taįi pataikė su 

Aibz- 
( matyt, 
žmogui 

turįs 
pinįgų iki valiai, djugiau negu 
reikalauja, (o per’ “Tėvynę” 
skundžiasi, kad pinįįęų neturi: 
Kur gi todėl teisybė? ; j eigų teip 
daug pinįgų prisirinko, tai nuo 
ko? Argi ne nuo vargingų žmo
nelių?. L’epė nesibijoti vai na
minių gazdinimų (.tife ne gazdina, 
daro t? vien kunįgaij).

tėvynės rei-
Phitadelph:-

žmonelės

daugiausiai
Mat jeigu

tikėjim?, kurį pr.lyJi 
nos mergos (na, taęi 
pirsztu tiesiog į dangų.) 
kino, kad bedieviai pliki 
kad jie paskutinio cento 
ne veržia), o : jis

J. w.

Nuo buvusios Mildos Gies
mininkių Draugystes 

New Yoifke.
Lapkr czio, 3 dienp, 1901 m. po 

num. 73Grandst., Brooklyne, ant 
užkvietimo, susirinko bu\ę sąna
riai Mildos Giesmin nkių drau
gystės: Ere minės, Ę.Balcziunas 
k Mockus, G. Staiikevycze, S. 
Bieliauckas ir J. Naujokas. Ant 
susirinkimo nusprendėme: ka
dangi, susitvėrus laisyai draugys
tei “Lietuvos Sūnų ”, tūli draugai 
Mildos Dr. prisirsszė prie pirmu
tinės, kuri graliai apga ir drūti?, 
tinsi, Mildos Giesmininkų Drau
gystę suspenduot, oįjos likusįjį 
turi?, pagal įstatus, apverst ant 
spaudinimo mokriisžkų knįgų. — 
Nutarėme Mildos Diaugystės tur- 
t? pavesti Susiv. Lifct. Laisvama
nių ant atspaudinimo rankrasz- 
czio kun. Dembskio'p. a. Dvy
niai vagių. Atspaustos *knįgos 
prigulės L. S. — Atlikusius 
nuo to pinįgus pavedame Laisva
manių Susiv. ant iatspaudinimo 
raisto “Pajiega ir Medega”.

Nuo Waterburio 11 Susiv. 
kuopos.

Nr. 43 “Lietuvos” pa tilpo p. 
S. Radžiūno ateiszaukimas, ku
riame jis protestuoja priesz 11 
kuop? Siihivinyjimo, kurios vir- 
alininkai, bs jo d įleidimo, d rys o 
priimti j lautiszk? ‘Susiv. kunįg? 
Žebrį. Kun. Žsbrį ne mes dų- 
bar priimame į 11 kuop?, bet jis 
prie tos-kuopos prigult nuo pats 
jos užsidėjimo. Taigi priderėtų 
p. Ridziunui reikalauti nubaudi
mo visos kuopos sąnarių ne vien 
dviejų jos sąnarių, kadangi prie 
užsidėjimo kuopos visi sąnarių 
priėmė kunįg? Žebrį. Jeigu mis 
ne butume pr.ėmę duokles $1.00 
(ne 50c. kaip tvirtina p. Radžiū
nas), už kun. žehrį.tai paiodytu
me, kad mes jį isz Suv. užmeta
me, pagal konatitucij? ne turė
dami ant to tie^oi. Ar gi mes 
t? ga'ėtume padaryti? Juk me- 
vi-i, o tame ir p. Radžiūnas, rei 
kai ujaine tesybės, todėl turime 

‘ir elgtis su visais teisingai. Ra
ižėme atJsziukimui ir prutes'įus 
priešu kun. Kaup?. Miluk?, Sau- 
ru-aitį ir kitus, priesz neteising? 
jų p sielgim? su Susiv. sąnariais 
ypaci gi prie z iszinctim? i.z Su 
sivien. nepaiiukanezių kunįgams 
ranarių priesz i-eiiuo nutarimus, 
ko ne turėjo ties js daryti. Argi 
t<>dėf mes, buvę ant paikutiaio 
seimo ir žinolami jo nutar mus ir 
pažindami S uiv. konatitucij?, tu
rėtume ypatiszk? tie ?, aut pusi 
genui no p. Ridziunui, laužyti 
Susiv. konatitucij? ir jo nutari
mu-? Juk tss butų pr eszingu 
dorai ir teisybei. Seimo nutari
mai ir Sus vienyjitno konstitucija 
ne duodi mums tiesis i-zmesti 
i-z kuopos sąnario t k todėl, kad 
jis yra kunįgu. Kun. Ž*bris yra 
Suriv. sąnariu ir isz jo ne isznns- 
tas; kuopa todėl pati, be seimo, 
ne turėjo tiesos jo be priežasties 
iszme tl

P. Radžiūnas sako, kad kaip 
tik i-zgirdo, jog kun. Žehiis liko
si į kuop? priimtas, pareikalavo 
algai savo ir savo moteries įmo
kėtų pinįgų ir paskui buk t? pa
darė ir kiti. Tas yra liete sybė. 
Jis pati neiszdiyso to padaryti, 
bet tik jo draugas p. Laskevy- 
czia, i-z vis • atsisakyt rys ir at
siėmė savo įmokėtus pinįgus, o 
užtai jų vietoj prie Susiv. pristo
jo 28 nauji sanariai.

Mes nesilaikome pusės kunįgų 
kaipo luomos, nė pusės jų neuž- 
kencziaucaių tik todėl, kad jie ku 
nįgai, bet mes ne galime min
džioti Sa^iv. konstitucijos, niu-ų 
pareiga daboti, kad ji ir kitų 
nebūtų laužoma. Jeigu p. Ra
džiūnas turi asjbiszk? piktum? 
ant kunįgo Žebrio, tegul jį asa 
b:szkai užbaugia; tie asabszki 
reikalą mums ne lupi.

Szalyn su fanatizmu tikėjimiez- 
ku ir sntikejimiszku, lai gyvuoja 

■ Surivienyjimas liuosai nuo viso
kių panezių! Ant mus užsipuo- 

’ la kunįgai, o dabar ir jų neuž- 
1 kenezianli. Mutų priderystė ne 

paisyti ant visų pi ieszginių, bet 
daboti Suiiv. įstatus, kad jie ne 

1 butų ar vienos ar kitos pusės 
1 laužomi.
1 Prez. Jonas Tareda,

Sekr. Jonas Žemantauckas.
Sziuomi užbaigiame ginezus 

priesz ir už nutarimus Waterbu- 
1 rio kuopos. Laikraszcziai ne ga

li vesti begalinių ginezų vis apie 
tuos paežius reikalus, kadangi 

' mes reikalų turime daugiau. Re
dakcijos turi atsakyti už visus 
laikrasztyj patilpusius rasztųs ne 
tik priesz laikmsztininkų įstatus, 
kurių daugumas raszanczių ne 
pažįsta, priesz visuomenę, bet ir 
priesz Kraszto tiesas, todėl redak- 

' cijoms priguli tiesa priimti ar 
atmesti ai b i ateakaneziai pertai
syti atsiuncziamus rasztus, vis 
tiek, ar juos siųstų draugystės, 

1 kuopos, ar privatiszkos y pa tos, 
kurių daugumas risto po paeu- 

‘ douymaia ir tuom paežiu apsi- 
saugoja nuo atsakymo; už visus 
rasztus vienok Itin atsakyti laik- 
raszczių redakcijos, todėl joms 
ir priguli tiesa spręiti, ar koks 
rasztas tinka ar ne tinka patalpi
nimui į laikrasztį.

1 ti atsiųstus rasztus 
’ ežio ne gali.

valdžios teip kvailos ir nežino, 
kad apart speeialiszkų mokslisz- 
kų, niekur lietuviszkų knygų 
Maskolijoj ne’azleidžia, jeigu ir 
szįmet ant kalendoriaus padėjo 
neteising? iszleidimo viet?. Klai
dus padėjimas iszleidimo vietos 
maskoliszkų valdžių, gaudanczių 
lietuvuzkus rasztus, neprigaus, su 
vadžioi vien paežius lietuvius ne 
paiistanczius dar viso nenauducuo 
maskoliszkų valdžių: jiems rody
sis, kad visi rugojimai laikrasz- 
czių ant maskoliszkų valdžių, 
kad jos draudžia lietuviszkus rasz
tus, yra neteisingi, kadangi jie 
matys savo akimis ant kalendo 
riaus Peterburg? kaipo jo iszlei 
mo viet?; jie tikės, teip kaip an
tai ir „Siūlė” garsina, kad į Mas- 
kulij? neleidžia vien revobucijo 
nieriszkų ir bedievi-zkų lietuvisz 
kų rai-ztų. K«ingi todėl musų isz- 
leii-tojams prigaudinėti musų 
žmonis, jeigu isz to nėra nė jokios 
naudos?

Apait kalendriszkos dalies tel
pa: ilgoka apysaka „Jam lemta 
buvo” ir „Naudingi pamokini
mai”. Pamokinimų yra daug, bet 
terp jų ivarbet-mų nėia, yra 
net visai klaidus. Apie kalnų aug 
sztum? pasakyta, kad antaugsztų i 
kalnų vir-zunių žmonės negyve 
na dėl didelių »zalczių, tuom tar
pu yra svarbesnės už szaltį prie
žastys. Rodą kasantiems szulinį 
teipgi kliidi: rasa po puodu gali 
pasirodyti ir ten, kur žemėj szal- 
timonėra, o nepasirodyti ten, kur 
yra szaliinis, ypacz t?syk, jei yra 
giliau.

Lletuviszkos Kalendros metui 
1902. Su abrozdais. Visai Lietu
vai pritinkauezios. Broliams Lie
tui ninkama ant naudos bey pasi- 
mokinimo sutaisė M. Kioszis. Til
žėje. 1902. 131 pusi. Spaudinta 
vokiszkouis raidėms.

Ajiatt kali ndoijszkos dalies, 
telpa: Prak'iszk 'S rodos senojo 
praktiko, P>aktiszkos rodę* anie 
vaitojim? Szili Sal;>eterio (Chile 
ni-zkos salittros), Pasakojimas p. 
a. Už n* u ja jį tikėjim?. Ciecor e 
nėFriedrch. PaVritslai vi>okių 
Vokietijos valdonų, jos ministerių 
ir kitokių vokiszkų patrijotų; 
Bramanų pag eis ; pasakojimai p. 
a. Paskutinis pabjcziavimas; I$z- 
mintingusis kunigas; Naudingi 
pamokinimai ir Sziukos. V>si tie 
dalykii versti isz veki.-zko. Isz 
originaliszkų lietuviszkų dalykų 
yra kelendoriuj tik: Lietuva prie 
kapo savo p rmo pasiuntinio. Jo 
no Smalakio, eilės; Eilės p. a. 
Lietuvninko pažada, paraižytos 
patriotiszkoj Iietuvi.-zkoj dvasioj, 
bet cilpnqjz4ormoj ir ant galo 
trumpas pnai8zkinima*,su paveiks
lėliu,naujo lieluviszko pasiuntinio 
Martino Maczulio.

[ersti talpin- 
iks laikrasz-

Nauji rasztai.
Ukiszkasis kalendorius aut me

tu 1902. Peterburge, Spaudinta 
A, Herberto ir sUnu, 74 putdap, 
Iszleistojai Kaleudoriaus, matyt, 
vis dar tiki, kad maskoliukos

Pienas yra geriausias 
priesznuodis (an-

. tidotum.)
L etuvos ūkininkai kai| o ge

riausi? vaist? nuo užsinuodinimo 
vartoja pien?. Tame jie ne klys
ta, kadangi pienas i»z tikro daug 
nuodų neutralizuoja, taigi į anai- 
kin i jų nuodingum?, kitų gi nu< - 
dingum? sumažina, urbs, genaus 
sakant, ne prileidžia nuodų prie 
pijvo plėvės, kurią galėtų sude 
ginti. Pienas sivo rebumu ir 
cazeins (sūrinė medega) saugoj t 
pilvo ir žarnų plėvės nuo suėa'- 
mo visokių deginanezių rugsz 
ežių, alkalijų ir kitokių nuodų
naikinaliczių kūno audeklus. Y- 
pacz svarbi yra p ene cazeina ar
ba sūrinė medega, kari chemisz- 
kas jungiasi su medegoms pate
kusioms į pilv?, o tame ir 
nuodingoms; jeigu vienok pati 
cazeina aut tūlų medegų ir 
turėtų neutralizuojanezios įtek
mės, tai toki? įtekmę 
gali turėti jos sutverti chemiszki 
susijungimai su kitoms mede- 
goms, kokių į pien? galim? pri
dėti. Jeigu toks susijungimas ir 
ne visada panaikina nuodų įtekmę, 
tai visgi jų nuodingum? sumažina 
ir apeilpnina. To, ko reikia pridė
ti į pien? prie visokių užsinuodi- 
nimų, žinos daktaras, kadanįfi ne 
viri nuodai to paties reikalauj i. 
Žmonėms užtenka Žinios, kad 
prie visokių užsiouodinimų jie ga
li visada po ranka turėti priesz- 
nuodį, kuris pats,be kitokių pri 
dėjimų, mažina nuodingum? viso- 
kių medegų — tuom piieiznuo- 
džiu yra paprastas karvės pieną*, 
kurio ne trūksta nė vieno ūkinin
ko namieje, o ūkininkai, kuriem» 
paprastai reikia važiuoti pas dak 
tar?, vaisto silpninanczio ant pra
džios nuodų įtekmę labiaus rei
kalauja negu gyventojai miestų, 
turinti ir daktarę ir aptiek? po 
szonu. Prie užsinuodinimų mine- 
raliszkris nuodais reikia į pienę 
pridėti truputį brominionatro, ži 
noma, jeigu jo kai turi namie- 
!«•



Isz visur.
|| Žiema užstojo jau Maskolijoj. 

Upė Neva, ties Peterburgu, ui- 
szalo.

B Odesoj, pietinėj Maskolijoj, 
apsireiszkė az jatiszkas miras; nuo 
jo pasimirė jau dvi ypatoe.

< II Angliję atlankė vėl miglos ir 
szalcziai. Dėl miglos, Londono 
aplinkinėse atsitiko keli geležin
kelio trukių susimuszimai. Piie 
susimuezimo trukių ant geležin
kelio terp Dover ir Londono 17 
pasaiiarų likosi pavojing i apkul 
tų. Stovinti vandene užszalo ir 
Londono parkuose žmonės jau 
cziužinėja ant ledo.

antru kartu issvijo. .Paskui musz 
tynės traukėsi ant ulyczių priesz 
univen>itety. Pasisukta kariau
nos patrolė besimuszanczius isz 
vaikė.

(Į Briliszkame kanale pasken- 
>do angliazkas muitininkų garlai

vys “Action”. Prie to prigėrė 
23 žmonės.

| Newfoundlando pakrantėse 
siautė smarkios vėtros, laike ku
rių terp kitko paskendo garlaivy* 
Ella; prie to prigėrė 20 žmonių^/

(| Ant Balt szkų jūrių pasken 
do Hamburgo garlaivys “Primuš” 
L ivo kapitohas, stejermonas ir 
keturi jūrininkai prigėrė.

| Aplinkinėse Erzerum, Azija
tiszkoj Turkijoj, vėl .buvo smar
kus žemės drebėjimi, laike kurių 
Erzerume daug namų bkosi su
griautų; prie to 12 žmonių likosi 
užmusztų. Gyventojai, bjoda 

_goi pasinaujinimo drebėjimo, ap- 
.l-iaoTniesty ir gyvena ant lauko. 
Visi biurąį ir pardavinyežios li
kosi uždarytos.

|| Newfoundlando pakrantėse 
15 di lapkriezio siautė smarkj 
vėtra, laike kurios paskendo 
daug žvejų laivų ir prigėrė ne 
mažai žvejų.

H Londono laiki asziai pranesza 
ap'e susilpnėjimu popiežiaus svei
ki tos teip, kad galima laukti jo 
mirties. Prie popiežiaus dabir 
nieko neprileidžia.

|| Dėl ilgai besiiraukianezios 
naminės karės republikoj Colum- 
b'joj.teuykszcziai popieriniai lan
do pinįgai teip nupuolė, kad už 
vĮenę sidabrinį Suvienytų Vals
tijų do'iarį reikia mokėti 45 ko- 
lųtnbiszkus popierinius ir kaip sa
ko, vietinių pinįgų vertė turės 
dar labilus nupulti, kadangi re
voliucijos galo dar ne matyt.

[ Įtaisymas virtuvės masko- 
liszko caro kasztuoja 200000 mar
kių; jos sienos puikiu marmoru 
i*zklotoe. Virtuvės rykai yra isz 
aukso; jų vertė, vien skaitant 
auksę, yra 2000000 markių. Vie
nas žuvinis szauksztas kasztuoja 
20000 markių. Caro virtuvėj 
tarnauja 267 virėjai, tarnai ir pa- 
gelbininkai. Alga virinusiojo 
virėjo yra 200000 markių ant me
tų; szeszi kilt virėjai gauna po 20 
—30000 markių ant metų. Tiek 
mat kasztuoja tautai caro pilvss. 
Argi įstabu, kad milijonai 
žmonių, peninczių carę, turi badę 
kęsti!

kad neužilgio laukė mirties ligo
nės, bet ji, vietoj mirti, į dvi 
sanvaiti su visu iezgijo. Kaipo 
vaisty vartojo lapelius kvietkos 
viola adorata (fijolkės), ku
riuos dėjo ant vėžio apimtos vie
tos. Kiek teisybės yra to laik- 
raszczio pagarsinime, mes nežino
me, bet va lty ty kiekvienas li
gonis gali iszbandyti, kadangi fi- 
jolkes augina ir Lietuvos 
gos kvietkų darželiuose.

mer-

|| Miestuose Rosabs ir Hinies- 
tra.Iszpanijoj, atkakę kaimiecziai 
pakėlė maisztus ir musztynes, ku- 
r;«>se 2 ypatos likosi užmusztos, o 
8 snukiai sužeistos.

|| Per deszimtį mėnesių vokisz- 
kais laivais per Vokietijos portus 
iszkeliavo į užmaiius 75000 isz- 
eivių vokieczių ir paeinanezių isz 
kitų krasztų, tame ir lietuvių. 
Skaitlius iszeivię szįmet beveik 
dusyk didesnis negu 1891 m. Vi 
sur skdtliu-i keliaujanezių pa 
sididhio, pasimažino vien skait- 
liusjeeliaujanezių į Braziliją.

|| 12 d. lapkriezio, aut Britisz- 
ko kanalo biautė smarkios vėtros, 
kurios ypacz ant j<nių| ne mažai 
nelaimių pag'mdė. l/rieszais Do
ver susidaužė keli magesni laive
liai. Laike tų vėtrų jir nemažai 
žmonių prigėrė, bet jtikro prigė
rusių skaiiliaus dar nežino. Vė
tros siautė ir ant Sziaunnių jūrių, 
laike kurių prigėrė 13 žmonių. 
Isz viso laike paskutinių vėtrų 
Anglijos ir Airijos pakran
tėse pražuvo su virszum 180 
žmonių. Netoli Tynemouth su
sidaužė norvegiszkas laivas Juga. 
Prie to prigėrė 16 žmonių. Prie- 
szais Dover paskendo prnncuzisz- 
kas laivas ir 13 žmonių prigėrė.

Laike paskutinių vėtrų ant Bal- 
t's'.kų jūrių paskendo Jredanijos 
garlaivys- „Agnės”. Prie to pri
gėrė 4 žmonės; kitus i-zgelbėjo 
angliszkas girlaiv s , Intrapid ’.

j| Australijoj, ant Naujos Zelan
dijos siautė smarkus žemės dre- 
bėj mai, laike kurių visas Tovn- 
ali,> Cheviot likosi į tirus paver- 
-t s. Prie to daug žmonių tapo 
už nusztų.

• H Maskolijoj, anglių kastyčių 
ra.vininkai ir geležies fabrikantai 
sumažino skaitlių darbininkų buk 
todėl, kad nėra kur parduoti nė 
anglių, nė gelei nių iszdirbimų. 
Tuom tarpu per pirmus tris mė
nesius szių metų Maskolija parsi 
gabeno isz svetur: 6621000 pūdų 
plieno ir geležies, 3383600 pūdų 
maszinų ir 18122000 pūdų an- 
gli1-

IĮ Netoli Gedanijos (Dancigo) 
Neufahrwi>s8eryj, Vakarinių Pru 
sų provincijoj .sudegė dideles cuk
rui s dirbtuvės. Blėdį gaisro pa
daryty skaito ant 4 milijonų mar-

«:| Stasė-furt druskos kas ynėse, 
M ffdeburjro apskrityj, užbėrė o 
ioj 80 darbininkų. Iki sziol atka
lė 63, terp kurių buvo 3 užmusz- 

abe
ne

H Dėl smarkių lytų Andų kal
nuose, pakalnes Columbijos re- 
publikos atlankė dideli tvaną, 
kurie daug blėdies pridirbo. Mies
tas Cucuta, netoli Yenezuelės rū
belių, su visu vandens apsemia-, 
apsemtos ir geležinkelių linijos. 
Tvanuose prigėrė daug žmonių, o 
dar daugiau naminių gyvulių.

|| Laike pereituose metuose at
likto Prosuose liaudės suskaity- 
<no rado isz viso 34472509 gyven
tojų; vyriškių buvo 16971426, o 
moterų 17501684. Pagal tikėji 
mę: liuteronų buvo 21817577, ka 
talikų 12113670, kitok ų kriksz 
czionių 139127, žydų 392322 ir 
8913 neprigulinczių nė prie jokio 
tikėj m<>. Per 5 metus skaitlius 
liuteronų pasidaugino ant 7,1%, 
katalikų ant 10,1%, žydų ant 
3 3%. Iszėinus Rytprūsių pro 
vme j is, taigi Prūsų Lietuvos, 
kurioje skaitlius gyventojų suma
žėjo nuo 2006689 ant 1976626, 
vi-o*e ^kitose provincijose skait
lius jų pasidaugino.

Atsiliepimas.
Neseniai turėjo apleisti tėvynę 

vienas kankintinie, kuris norėtų 
įstoti į universitety ant medicinos 
užrubežėje, veikiausiai Zuriche. 
„Žiburėlis" dabar neturi pinigų- 
Bitė kreipėsi prie „Motinėlės”, 
bet da negavo atsakymo. Tuom 
tarpu laukt ilga* negalima, nes jis 
neturėtų gaiszuoti. < „Lietuvoje” 
buvo raszyta apie stipendiję, ku- 
ity duodanti szv. Petro ir Povilo 
Dr-ttė. Philadeldhijoj, bet matyt 
ta stipendija jau yra prižadėta. 
Akyva butų žinot, kas toks galė
jo užsipelnyt aut tos stipendijos 
ir ant kokių motyvų rėmėsi ta 
Dr-tė, paskirdama siipeudiję? Asz 
klausinėjau apie ty dalykęžmogaus 
gerai pažį-tanezio L;etuvos kau
ki utinius, bet j s man tik paminėjo 
vienę kokį ten konduktorių, bet 
mažai žinomę, nes apie jį nebuvo 
nė 1 iikraszcziucse raszyta. Szis gi 
kankintinis, apie kurį asz raszau, 
yra tikrai vertis pa^zelpos ir vi- 
suome lės rupe czi». Pradžioj, da
lį skirsime jam isz kankintiuių ka
sos, vėliaus, kiek galėsime, duo 
i-ime kiedity, kol nesulauks pa
gelios. J s nenori paszelpos arba 
t. v. nlinužnoe, bet paskolos, kad 
galėtų baigti meiicioę laike 4—5 
melų. Jis galėtų lazduoti tau ti
krus rasztus.
Europos Kankin'ibių Komitetą-*.

Nauji iszradimai

t ;r 25 sunkiai/sužeisti. Be 
jo lės ir dar 17 rsincziųoloj 
a iras gyvų. *-

|| Barcelionoj, Iszpanijoj, užgi
mė studentų maisktai. Paezauk- 
t.i kavalerija užėmė universitety 
ir isz jo iszvaikė profesorius ir 
ąt udentus. Ant ulyczios užpuo
lė ant jų kareiviai. Su-imu-zime 
d iug žmonių likosi sužeistų.

Prancužijoj užstoj i jau žiema, že
mę užklojo sniegas, vandens už- 
szalo. Visoje vakarinėj Prancu 
zijoj, net Paryžiuj, pasikėlė tirsz- 
ta migla, lauke kurios ant gele
žinkelių atsiliko ne mažai mažes
nių nelaimių. Laivai isz miesto 
stovyklų, dėl tir-ztoa miglos, ne 
dryso iszplaukti.

| Odesoj 13 d. lapkriezio sude
gė Mendeleviezo namai, kuriuose 
tilpo daug pardavinyczių. Ūg
lis je pražuvo 10 žmonių, o 40 Ii 
kosi sunkiai sužeistų ir apdegintų. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
1 milijono rublių.

|| Vokietijoj užstojo prasti lai
kai darbininkams. Berlyne yra 
35000 žmonių ne turinczių dar
bi;, kituose miestuose yra tas 
p ts. Ant kiekvienos vietos at- 
si-zaukia vidutinioku du darbo 
reikalaujanti.

| Kadangi Suvienytų Valstijų 
muitioynczio) pradėjo imti dides
nius muitus nuo atgabenamos 
iiz Danijos czekolisdos, tai Dani
jos randas žada pakelti muitus 
nuo atgabenamų į Daniję ame 
rikoniszkų tavorų, per kę Ame
rika daug daugiaus žadytų, ka
dangi ji gabena savo tavorų į 
Daniję už 20- milijonų doliarių, 
Danija gi į Amerikę tik už 
tukstanezių doliarų.

U lini jomis, grafas Aiuerigodi 
Schill padirbo nauję orlaivį, su 
kuriuo m mieste Venecjoj atliko 
gaaa pase k m ngas bandavones.

|] { Paryžių atkako su savo' 
padirbta lekianczia maszina brazi- 
lijonas Severo ir neužilgio atliks 
bnidavone*. Severo tiki, kad jo 
maszina geresnė negu Santos Da- 
nionto. •

Profesorius Grafen
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Mokslas apie žemes tautas.
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Pagal DrĄ M. Habtrlandtą.

Chica<o. Dr-te Dovydo Karaliaus tu
re* savo treesia metini balių nedelioj 24 
d. Lapkricsio, Freiheit Turner saleje, 
3417 8. Hal.ted »t. Prisidės 3 vai. po pie
tų. Inienga vyrui su moterie 25c., mer
ginom* dykai. Grajis muzika po vade 
Valantinavicziau*. Visu* lietuviu* ir 

lietuvaite* kvlecila aullankyll,
Komitete*.

Philadelphia, Pa. Dr-te a*v. Antano 
ture* savo vienuolikta metini balių sere
doj, 27 d. Lapkriezio, Pennsylvanijoe sa
le je, 783 Christian st. Prasidės 8 vai. va- kultūriško laipsnio Žmogaus.

| Sziauiinėj Afrikoj, Morokko, 
c fcorystėj, t 
niusztynės terp dviejų tautiszkų 
g minių: Benmisarų ir Mesmu- 
dų.. Benmisarai iszdegino 18 
M smudų kaimų ir paveržė ke 
1 s deszimtis merginų, kurias su 
-avim nusigabeno.

| Vokietijos parlamentas 
ėmė nauję rando užmanyty muitų 
tarity. Pagal ty tarity muitai lie
kasi pakelti ant tūlų amerikonisz- 
kų tavorų: muitai nuo miltų pa
kelti iki 90 markių nuo metriszko 
centnerio; nuo medvilnės 60 mr.

pn-

isz 
Providence tvirtina, kad jis suse
kė, jog isz supuvusios mėsos ga
lima isztraukti žiburį. Tame 
nieko naujo nėra: kad pūvanti 
mėsa žibi, ty visi žino.

|| -Aplinkinės) Stockholmo, 
Szvedijoj, daro dadar bandavo- 
nes su iszrasla majoro Unge 
orine torpeda. Torpeda tokia 
galiexplioduoti po vandeniu ir le
kia per orę 4700 metrų. Torpe
dos tos esanezios baisiausiu naiki
nimo ginklu, kokius žmonės pa- 
žį-ta.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios vaksre pa

snigo Chicagoj pirmę kartę az p 
žiemę. Sniegas užklojo žemę, 
bet kad szalczio nebuvo, panedė- 
lio dienę jis vėl visai nut tpo.

— Netoli stacijos St. Chmles, 
I 1., greitasis trūkis Great Wes- 
tern geležinkelio suaitncszė su 
trukiu vežaneziu pienę. Prie to 
vienaypa'a hkod ant vietos ui 
muszta, o Irys sunkiai suželto*.

— Prie taisymo triobos Chica 
gos universiteto nugriuvo pritai
syti darbininkams pastovai ir už 
bėrė kelis stovinczius ant jų dar 
bininkus, kurie likosi sunkiai ap
kulti.

— Namuose po nr. 120 N. 
Clark st. rado negyvę Andrių 
Kuehnę. Kunę jo |>ervešė į mor 
gę po nr. 226 N. Clark st.. Ne
gyvėlis buvo apie 70 metų, jis da
lyvavo paskutinėj naminėj karėj.

— Ant tuszczio loto po nr. 
2175 N. Troy st. keh jauni vaiki
nai užsimanė Maudyti isz revolve
rių į pastatyty cielių. Tuom tar
pu isz kitos pusės c i ei i aus 
7 metų vaikas John Vogt, 
vio kulka pratnuszė 
tę cieliaus ir įlindo vaikui
vę, nuo ko tas į porę rriinutų pa 
simitė. Szovėjai, pama’ę, kę pa
darė, metė revolverius ir pabėgo.

— Ant kertės Loomis ir Van 
Buren ulyczių stovintis poli cistas 
pamatė netoli kruvę stovinezių 
negrų ir mislyjo, kę su jais pradė
ti daryti. Negrai, pamatę, kad 
juos daboja policistai, isz bėgi o j o, 
bet vienas, bėgdama*, paleido szu- 
vį, kuris policistui pat rikė į de- 
szinį kelia.

— Sudžia Hennecy nuspren
dė ant kalėjimo du redaktorių 
laikraszczio „Hearst Chicago A- 
merican”, vienę ant 20, kitę gi 
30 dienų. Buvo tai asabiszkas ker- 
szta« sudiios Hennecy, kuris kan- 
didavo ant miesto bulmistro, bet 
jo, gal per prisidėjimę ano laik
raszczio, neiszrinko.

priėjo 
8zu- 
len- 

i g«i-

užgimė kruvinoj nuo contūerio« nuo czeverykų iki
180 mr. nuo centnerio ;muitai nuo 
arklių neturinczių 2 metų po 10 
markių, nuo senesnių 20 markių; 
fotografiszka popiera 20 markių 
nuo centnerio.

R Azijatiszkoj Turkijoj, aplin
kinėse Beirnt ir Albanijoj, aptin
ki nėsė Scoutari, pereity sanvaitę 
Buvo kruvini susimuszimai terp 
arikszczionių ir mahometonų. 
Albanijos gubernatorius atsisa
kė nuo urėdo, kadangi jis neturi 
ortkaktinai pajiegų ant apstabdy- 
mo užgimusių maišytų.

u Vokietijos apszvietimo mi
nisterija nuo ateinanczių mokslo 
metų, į visas pradines ir kaimų 
mokyklas įveda mokinimę hy g ie
nos arba mokslo apie užlaikymu

■ • sveikatos. Kur tik bus galima, 
to mokslo mokys vaikus daktarai 
r-pecijalistai. — • .

U Turtingiausias žmogus ant 
svieto yra dabar vokietis Beit isz 
Hamburgo, turintis deimantų 
kastynes Pietinėj Afrikoj; jo tur
tus skaito ant 2000000000 mar
kių. Antrę viety užima Pietinės 
Afrikos didžturtis ^tobinsou; jo 
turtai siekia 1600000000 markių. 
Tmiaus eina Rockefeller isz New 
Yotko su turtais 1000000000 
markių; Waldorf Astor (Angli
joj )\uri 800 milijonų markių; 
toki jau turtai yra maskoliaus 
Demidovo; Andrew Carnegie isz 
Pittsburgo turi 500 milijonų 
markių; Vanderbild isz 
Yorko 400000000 markių ; 
Rockefeller isz New Yorko 
tiek jau.

j Prie § indy Hook, -Amerikos 
kanszkoa laivynės komisija darė 
bindavones su naujoms, iszras
toms Uhicagieczio Gathmano di
namitinėms kanuolėms, ardymui 
plienu apkaustytų laivų. Banda- 
vonės buvo suvisu nepasekmin- 
goa; kanuolės nė dalies ne iszpildė 
to, kę iszradėjas žadėjo.

B Peterburge neseniai darė 
bandavones su nauju budu pakėli
mo paskendusių laivų. Aplink 
paskendusį laivę aprisza ne per- 
sz'apantį maiszę ir jį pripuezia o- 
ro. Bandavonės buvo su 
pasekmingo*. Su szeeziah 
szais į pusę valandos pakėlė 
kendueį ant 22 pėdų giliai 
16 tonų sunkumo.

Gyvenantis Chicagoj

New 
W. 
turi

visu 
mai- 
pas- 
boty Draugyscziu Reikalai

I Airijoj, mieste Galvay, laike 
rinkimų provincijoliszkų urėd- 
ninkų buvo smarkus sumiszimai ir 
musztynės terp airių katalikę-, ir 
rando szalininkų. Airiai katali- 
f;ti ant bulmistro pastatė pulkau
ninku Lynchę, kuris Afrikoj būrų 
< ilSse kariavo pnesz Anglję.

|| Austrijos sostapilėj.Vindohę- 
noj, vietiniame universitete 
užgimė smarkios niusztynės terp

dak
taras Gilinanti tvirtina, Kad iss- 
rado tikrę vaisty nuo vėžio, kurio 
iki sz oi daktarai ne mokėjo Už
gydyti. Gilman ant gydymo 
Vartoja garsius spindulius Roent- 
geno szviesos, kurie, kaip dakta
ras tvirtina, užmusza vėžio bakte
rijas. Isz 50 vėžiu serganezių, 
tik vieno ne pasisekė D-rui Gil- 
manui iszgydyti.

Londono laikrasztis “On-
studentų katalikų ir protesto-ilooker” pranesza, jog turtinga 

motenszkė Masham, gyvenanti 
Londone, likosi su visu issgydyta 
nuo vėžio, kuris pradėjo esti jos 
kaklę, ir teip buvo giliai įsiėdęs,

Kepurinis Balius.
Chicago, Teatraliszka Dr-te D. L. 

K Keiatuczio ture* savo kepurini ba
lių nedeloj, 24 Lapkricsio, Vorwaert« 
Turnė r salėja. 255 W. 12-th ai. Prasi
dės 5 vai. vakare. įžengs vyrams 25c. 
Moterims ir merginoms (likai. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia atsilankiti. 
Moterys ir merginos tegul atsinessa po 
dvi kepuri, audeklines, poperines ar kito
kias, nes ssis balius to reikalauja. Peh 
nas Įsi baliaus eis ant naudos Apveisdos 
Dievo parapijos.

nų. Katalikai likosi isz univer
siteto ^Yezvyti, nors jų yra 
daugiau. Profesoriai atvedė at
gal iszvytus, bet juos protestonai

Komitetas.
Chicago, Lietuviu Band Orchestra ir 

Koncertina Kliubas turės savo pirma ba
ltu subatoj, 23 d. Lapkriezio, Oakley sa
lėje, 1142 So. Oakley avė. Prasidės 7 
vai. vakare. Inženga vyrams 25c., mote
rims ir merginoms dykai. Muzika grajis 
to paties K ii ubo. Visus lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas

Nėra daikto, kurio už pinįgus 
ne galima būt pirkti nuo stovinčio ant žemo 

Pinįgai ten 
turi daug didesnę galybę negu terp civili
zuotų; galybės jų ne sumažina juokingas, 
pagal musų nuomdnę, jų išveizdiės ir mede- 
ga, iš kurios jie padaryti. Nuožmiems gal 
juokingais ir be veitės rodosi civilizuotų 
tautų vartojami pinįgai, ypač gi jie ne gali 
suprasti vertės pusiau sudriskusių, suteptų 
musų popierinių pinįgų, čekių ir vekselių.

VI Dvasiška kultūra.
Kaip kiekvienas, atskira i paimtas, žmogus 

susideda iš dviejų dalių: iš kūniškos ir dva
siškos, kaip pavieni ypata turi savo fiziškus 
reikalus ir reikalus proto,; taigi dvasios, tą 
turi ir žmonių organizacijos, kuriose yra ne 
viena, bet daugiau sąnarių, vis tiek kokia 
organizacija ne butų: ar dar ne peržengusi 
šeimynos rybų, arba tai butų galingiausia 
šios dienos susiorganizavusi į tvirtą viešpa
tystę tauta. Dvasiškos ypatybės*žmonių or
ganizacijų — yra tai jų grynai tautiškos y- 
patybės; jos ne appirubežiuoja paviene ypata 
arba nors šeimyna, prigulinezia prie organi
zacijos. Jos ne paeina nuo atskirų ypatų, 
jų prosenių, nuo kaimynų, bet likosi per ei
les amžių išdirbto^ visų draugijos sąnarių.

Viena iš svarbiausių dvasiškų žmogaus, 
kaipo sąnario tautystės, ypatybių yra kalba, 
kuri rišasi su musų gyvenimu nuo atsiradi
mo supratimo iki amžiaus galui. Kalba 
žmonių vartojama nuo labai seniai, nno teip 
senų laikų, kaip tįoli siekia ištirimai žmonių 
Bvenimo; pradžias kalbos ne galima ištirti: 

abejonės ji iš pradžių susidėjo ne iš sila- 
, bet iš atskirų škambėjimų. kaip tai yra 

pas žvėris. Gyvenanti ant žemės žmonės 
vartoja daugybę ( visokeropų kalbų, viena 
nuo kitos teip skiriasi, kad net kaimyniškos 
tautos viena su kita ne gali susikalbėti pri- 

k«lboj. Didelė,“ civilizuotos tautos, 
- -- -k gyvenančios ant didelių plotų, vartoja vieną

ir tą Įiačią kalbą, j kurios grynumą palaiko 
raštai; terp necivilizuotų yra daug didesnis 
y vairumas kalbų, ir dialektų; net kalbaatskirų 
šeimynų vienos tautos skiriasi viena nuo ki
tos tankiai gana žįymiai. Pas tūlas tautas, 
kaip antai pas karai bus Brazilijoj, moterų 
kalba žymiai skiriasi nuo kallms vyriškių. 
Atskiros luomos jias tūlas tautas vartoja at
skirą kalbos dialektų; tą iš dalies matome ir 
terp lenkų ir kiti^. tautų, kur bajorai ir ap- 
šviestesnės luomoš kalba teip vadinama rašto 
kalba, o ne apšvieti kaimiečiai vartoja liau
dės dialektą, kuris tankiai žymiai skiriasi 
nuo rašto kai bos. Kalbos nomadiškų, besi- 

(valkiojančių iš vjietos į vietą tautų tankiai 
keičiasi, ant jų kali kis turi įtekmę 

i kaimynd, su kurias nomadai sa- 
kelionėse ] susitinka. Neapšvies- 
tautos stengiasi palengvinti iš-

kare, priesz Thankagiving dienj. Inien- 
ga visiems dykai. Visus lietuvius ir lie
tuvaites ir visas lietuvisakas draugystes 
in corpore kviecziame pribūti ir drauge 
pabalevoti.

Komitetas.

Brooklyn, N. Y. Dr-te ssv. Kazimiero 
turės savo 27-ta metini balių subatoj, 23 
d. Lapkricsio, Masonic Temple aaleje, 
kerte Grane! ir Havemayer ulyociu. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Inieaga su naši- 
dėjimu drabužiu vyrams 25c., moterims 
15c. Visus lietuvius ir lietuvaites ssir- 
dingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Baltimore, Md. Lietuviszka Teatra- 
lisska Dr-te losz teatre „Amerika Pirty
je“ csetverge, 28 d. Lapkricsio, Manha
ttan salėjo, 1012 E. Baliimorest. Prasi
dės 7^0 vai. vakare. Paužose bus lietu- 
visskos dainos. Po teatrui bus Dr-tes 
balius. Tikietai po 25c. ir 50c. Drabužiu 
paaidejimas dykai. Visus lietuvius ir lie
tuvaites kviecsiame kuoskaillingiansiai 
susirinkti ir prisižiūrėti tos gražios mora- 
hszkos zobovos.

Komitetas.
Pittaton, Pa. Dr-te szv. Juozapo turės 

savo balių seredoj 27 d. Lapkriezio, Ar- 
mour salėje, ant Main gatves. Prasidės 
7 vai. vakare- Visus lietuvius ir lietuvai
tes kvieczia auilankyū,

Komitetas.
IVacerbury, Conn. Dr-te Lietuvos Su- 

nu turės savo balių seredoj, 27 d. Lap
kriezio, Concordia saleje, 305 Bank si. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Inženga vy
rams 25c.. moterims ir merginoms dykais ( 
Apie9 valanda bus „Grand Mareli“, ant ' 
kurio merginos szokys vaikinus. Visus* 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvieczia 
alsi lankyti,

Koqštetas.

NaųJaN Kliubas. a.
Chicago, III. 9 d. Lapkriezio susi tvėrė 

naujas kliubas „Young Lilhnanians 
t,------- o------ --------------- ----------- — .
ministraci|a: Mike Palszis prez., Alfons Į 
Radaviczia vioe-prez., Ant. Žemont sekr. 
Paul Right Uasier., kasos globėjai Wm. 
Dauglis ir Jos. Žemont Kliubo ruimas 
yra atdaras utarninkais, ketvergais ir su- 
balomis nuo 7 iki 10 va), vakarais po nr. 
613 8. Union st. Lapkriezio 25 d. 8 vai. 
vakare kliubas laikys savo susirinkimą 
Apvaizdos Dievo bažnytinėj saleje, ant 
kurio kvieczia norinezius prisiraazvli.

A. Žemom, Sekr.

Chicago. Lietuviszku Knaucziu Dr-te 
turės didžiausia mitinga petnyczioj, 89 
lapkriezio 8 vai. vakare, J. Petrosziaus 
saleje, 168 W. 18 st., ant kurio visus 
k^iauczius kvieczia; kuoskaitlingiausiai 
susirinkti.- Komitetas.

Paskutinis Falr*as,
Csetverge, 28 d. szio menesio, t. y. die

noje „Thanksgiving” Apveizdos Dievo 
l*arapija, kerte 18-tos ir Union ui. grajis 
paskutini faira sziuose metuose. Kadan
gi toje dienoje bus amerikoniszka szven- 
te ir beveik visi žmones bus nuo darbo 
iiuoei, todėl kvieesiu visus ateiti ant pa
rapijos fa) ro ir ežia prie geros muzikos 
linksmai sau laika praleisti.

Kn. E. Slefanavlczia. Klebonas.
Ypatingas Fair*aa.

Melroee Purk, UI. Romo-Katalikiszka 
parapija vardo „Sacred Heari” grajis 
„faira** ant naudos savo bažnycsios die
nose 25, 26, 27, 28 ir 29 lapkricsio, Esae- 
ry‘s saleje, ant 19-tos ui. Maywood. III. 
ir viena vakare, tai yra seredos 27 d. 
Lapkricsio pzAvenczia ypatingai lietu
viams. Ta vakare bus koncertai ir dra- 
matisski perstatymai. Advokatas F. P. 
Bradchulis turės lietuviszka prakalbą. 
Todėl visus lietuvius ir lietuvaites iss 
Melroee Perk, Mayvrood ir aplinkines 
szirdingai kvieczia ant to vakaro kuo
skaitlingiausiai susirinkti. Su guodone.

Sacred Heart ;>arapija.

Palieszkojimat.
Pajieszkau Juoiapo Szlstno ir Kasi

miem KrissUoavicsiaus, Kauno gub., 
Panevėžio pav., kaimo Tarvidu. Jie pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Antanas Sslamas,
»58 W. 21-stst, Chicago. III.

Pajieesau saro dedea, Mateusso Sve- 
tlcko. Kauno gub., Eržvilko* parap., kai
mo Padargupin. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duiti žinia ant adreso:

Jos. Birainas, 
Box45, Smitbdale, Pa.

Pajienkau savo brolio, Juoso Kaslauc- 
ko, iss kaimo Metelloos, Simno gm., 
Kalvarijos pav., Suvalkų gub. Teiksis 
ateissaukti ant adreso:

Frank Kaslauskas, 
Hautsdale, Pa.

Pajiesskau savo brolio, Juozo Joksso, 
gyvenusio Waterbury, Oonn. Jis pats ar 
kas kits teiksis duoti žinia ant adruso.

J. F. Jokssa.
1 James st, Waterbury, Oonh.

Pajiesskau Jnosapo Daknlo iss kaimo 
Stacsiunu, Ssiauliu pav., Kauno gub. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso:

Antanas Stoczkus, 
128 Hoffman st., Torrington, Conn.

Pajiesskau savo pusbrolio, JuozoRup- 
ssio, Kauno gub.. Telssiu pav., kaimo 
Lkissklu. gyveno Amsterdam. Kas apie 
Ji duos man žinią, gaus gera nagrada.

St. Rupesevicsla, 
Bos 45, Mendelsohn, Pa.

Pajiesskau savo draugu: Ignoto Ule- 
viesiaus ii Juoso Mikalausko, gyvenusiu 
Ansonia Conn. ir Juozo Degucsio. gyve
nusio Rumford Falls. Me. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duodama ant adreso:

Peter Du gan,
217 Clarast., San Francisco, Cal.

Pajiesskau Motiejaus Milinausko, iss' 
kaimo Seimeniaskio. Kirsnos gm.. Kal
varijos pav., Suvalkų gub. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Jos. Valentukoois, 
60 N. Mead.st., W ii kės Barrs, Pa.

Pajiesskau savo draugu: Antanu Bobl- 
noa. Stanislovo Keistino, Jono Braso ir 
Antano Uraiko, visi Kauno gub., Ssiau- 
lin pav. isz miestelio Trišakiu. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
odreso:

Antanu Tumavicata.
3- rd 8l. Chicago, III.

tos
reiškimu mįslių žiužiais, vartodami ajiart jų 
visokius ženklus:; mosavimą rankų ir krai
pymą viso kūno, (vartymą akių; pas tas tau
tas,apart žodžių kalbos,yra palengvinanti su
pratimą kalba mpsavimo, mimika; papuasai 
arba tūlos vidurinės Afrikos negriškos tau
tos turi dvigubą įcalbą: žodžiais ir mimišką 
ir pasikalbėjimuose visada vartoja abidvi; to
kios mimiškos kablios griebiasi tankiai ir civi
lizuotų tautų vąikai, kadangi mat jiems 
trūksta dar žodžijų ant išreiškimo visų jaus
mų ir mislių. Iškalbumas, mokėjimas per
tikrinti turi ne ijiažą vertę ir pas civilizuotas 
tautas, bet tas pas necivilizuotas daug augš- 
čiau yra statomai. Pas čiabuvius Australi
jos, teiposgi pas medžio jančias indi joniškas 
tautas Amerikoj^ iškalbiausi pastoja tautiš
kos giminės vadovais. Vadovui reikia vesti 
tarybas su kaimynais, todėl jis turi būt iš
kalbus, mokėti pertikrinti. Mokantis daug 
kalbų kraštuose,' kur kaimynystoj yra daug 
tautų vartojančių atskiras kalbas, įgauna 
teipjau didelę įtękmę ir su laiku įgauna di
delę valdžią.

Nors mažesnė negu kalba, bet teiposgi. 
svarbi dvasiškai tautos ypatybė — yra jos 
dailė. Dailė yra tai grožybės kalba. Nėra 
ant svieto tautos, kuri ne pažintų dailės, nors 
gražumą kiekvienas ypatiškai supranta. Vi
sos tautos, ar jo0 stovi ant augščiausio, ar 
ant žemiaušto civilizacijos laipsnio, daug lai
ko ir darĮ>o pašvenčia ant dailės: puikius sto- 
vylus iš balto mannoro išpjausto garsus 
itališki arba praheuziški skulptoriai, nuožmi 
bušmenų artistai išrėžo ant uolų teiposgi vi
sokius abrozdus; kaip rodo liekanos randa
mos žemės olose^ išpjaustymais ant kaulo už- 

pratėviai gyvenę ant 
metų atgal: ir jie 

■sti ant išpjaustymo 
ant kieto kaulo pa

gyvenusių gyvūnų ir 
dailės darbai, nors rodosi

žemės 
daug laiko 
su titnaginiais 
veikslų jų 
augmenų.

uolų, ^pjaustyti bušmenų, pietinėj Afrikoj.

ne naudingai^, tufi būt teipjau reikalingi 
ant išreiškimo žmogaus jausmų kaip daina, 
arba ant išmisld paremta fantastiška pasaka: 

J‘ i butų nereikalingi, juos 
tuom tarpu matome žmo-

Paišintai ant

nan

jeigu toki da: 
dirbanti išnyk1

nių gyvenime visai ką kitą ir tai • net terp 
praktiškiausių civilizuotų amerikonų, kurie 
ant nusipirkimo abrozdų ir išskaptuotų mar- 
morinių stovylų milijonus doliarių kas metą 
•užmoka garsesniems Europos daildariams; u* 
brangius pinįgus parsitraukia gerus giesmi
ninkus, muzikus ir aktorius iš svetimų kraš
tų.

Daile terp necivilizuotų tautų apsireiš
kia tokiose jau formose kaip ir pas augš- 
čiausiai stovinčias. Dailė, kokią antai da
bar matome pas civilizuotas tautas, ne galėjo 
ant syk pasikelti ant tokio laipsnio, ant ko
kio ji šiądien stovi, bet kol daėjo iki tam, 
aut I 
visokius BH _ _ _
kaip ir visokį kiti mokslai ir darbai, 
ant pirmo pažvilgio mums rodosi ne graži 
dailė necivilizuotų tautų, bet ji -par 
statyta ant tų pačių pamatų kaip ir pas ci
vilizuotas tautas, taigi iš to matyt, kad visa 
žmonija, kiekviena tauta, be jokios pašali
nės įtekmės, išdirbo tuos pačius dailės pama
tus, tik kaip visuose kituose dalykuose, teip 
ir dailėj pažvalgos nuožmių daug siauresnės, 
per tai ir jų dailėj nėra tiek mislies, kaip 
dailėj civilizuotų tautų; dėl to siaurumo pa- 
žvalgų jų dailė ne patinka stovintiems ant 
augštesnio laipsnio apšviestesniems žmonėms, 
bet pamatai yra tie patys. Juk ir dailės 
daiktai antai Lietuvos ūkininkų ne visiems 
labiau apsišvietusiems patiks.

Dailę pagimdė palinkimus (žmonių prie 
pasilinksminimų ir megždžiojitųo gamtos; 
megždžiojimu iš dalies yra ir dailė Apšvies
tų tautų. Palinkimus prie dailės gimdo at
sakančios s^nlygos, o dailės darbuoše apsi
reiškia žnįogaus prigimimas, -jo jausmai. 
Per kultūrą palinkimai tie tampa nukreip
ti ant tikro kelio, ji, taigi kultūra arba ci
vilizacija, yra tikra padailintoja dailės. 
Tautiška kilmė, tautystė iš tikro ne turi di- : 
dėlės įtekmės ant išsilavinimo dailės, ant 
jos turi daug didesnę įtekmę gamtiškos 
aplinkybės negu tautiška kilmė.

Pas st^vičias ant žemiausio laipsnio tau
tiškas gimines,vis tiek kur jos gyvena, dailėj 
galima patemyti net per daug didelį vienodu
mą, lyg kad toki darbai visur butų dirbami 
pagal vieity ir tą patį modelį; tas yra aiškia 
darodymu, kad ją visur gimdo tos pačios 
priežastys, ji rymo visur ant vienų ir tų pa
čių pamatu; pamatai tie yra: būdas gyveni
mo ir prasimaitinimo visokių tautų. Tas 
turi didžiapsią įtekmę lygiai ant fiziško kaip 
ir ant dvasiško išsilavinimo atskirų žmonių ir 
čielų tautų.

Dailė furi įtekmę ne tik ant pavienių 
žmonių, bet ir ant čielųHautų, ji ne tik links
mina, bet pakelia, aptašo, pagerina žmo
nis, riša juios į krūvą.

Svarbiausios dailės formos, atsiradusios 
ankščiausiai terp žmonių ir turinčios ant jų 
didelę įtekmę, pakeliančios jų jausmus,yra: 
muzika, šokiai ir teatrai, besijungianti į krū
vą, padedanti viens kitam. Muzika pati ve
da prie šokių, antai ir Lietuvoj kitokio pa
skyrimo muzikai, kaip priešokių ir bažnyčioj 
dar žmonėt ne supranta: jeigu kaime girdi 
muziką, ta. žino, kad ten yra ir šokiai; pats 
šokiai iš pradžių buvo tai muzika. Muzika, 
apart to,y^a ir teatru, kadangi ji yia išreikš- 
toja vidurinių jausmų, kuriuos išreiškia 
giesmėj ir žodžiais. Ne visų dailės mokslų 
žmogui reikėjo mokintiesi. Muzika yra, 
teip sakanį, gamtos duota žmogui davana; 
pats žmogus yra tai muzikališkas instrumen
tas: jis turi balsą, kuris išduoda tonus, ku
riais žmogus išreiškia savo jausmus; jis turi 
rankas, kurių delnais ploja iš džiaugsmo, 
kumščią, kuria muša perpykęs, turi kojas, 
kurioms ritmiškai gali trepsėti. Yra 
šiądien ant žemės tautiškos giminės ne tu
rinčios nė savo namų, ne vartojančios drabu
žių, bet nėtra ant svieto tautiškos giminės, 
kuri ne pažinotų muzikos. Ją pažįsta ir 
paukščiai ir ja išreiškia savo jausmus ir 
reikalus.

■ Iš pradžhj žmogaus balsas ne buvo var
tojamas anit išreiškimo giesmėj jausmų žo
džiais, bet buvo panašus į žvėrių staugimą, 
juom išreiškė žmogus džiaugsmą, piktumą, 
net alkį, tjdgi balsą vartojo ant to, ant ko 
vartoja jį ir žvėrys. Pradinio žmogaus gies
mė buvo tokia jau, kokią vartoja šiądien an
tai nebyli&i, kurie geriausiai parodo, kad 
žmonių kalba, giesmė žodžiais nė yra pri
gimta, bet ją žmogus turi išsimokyti; tą ma
tome ir ant musų vaikų, kurie gana ilgai mo
kinasi kalbėti. Tą savo staugiančią giesmę 
žmogus stengėsi padailinti mušdamas į del
nus, į medinę uždangą, kokią nešiojo ant už
dengimo savo kūno nuo priešų smūgių susi
mušimuose, barškino į dvi lazdutes, į išdžio
vintas ir ištemtas žvėrių skuras. Ant tokio 
laipsnio stovi muzika dar ir šiądien pas čia
buvius Australijos. Jie ne išrado dar nė jo
kio muzikališko instrumento, vartoja vien 
gamtos suteiktą savo locną gerklę, bet ir jie 
ne gali apsieiti be muzikos ir šokių, ką labai 
mėgsta ir tas yra svarbiausiu jų pasilinkmi- 
nimu ir paraminimu. Muzika ir šokiai, tau
toms stovinezioms ant žemo kultūriško laips
nio, yra pa lengvintojais jų darbų ir vargų 
teip antai kaip svaiginanti gėrymai arba ta
bakas. A^uzikos balsas suteikia žmogui, nore 
ant trumpo laiko, užmirštį teipjau kaip ir 
svaiginanti gėrymai; ritmas nukreipia mislį 
nuo šios dienos vargų ir tuom jiačiu palegvi- 
na juos nr’4: —11----- -------------- ’—" -
gų nuo jįj

Muzi! 
reikalaujančiam išrodo rods garsi, __
graži, o mėgstančiam gerą ir prie tokios pri
pratusiam! ji rodosi teip biauri, kad reikia 
ausis užsikimšti; nuožmiems, kurie tik prie 
tokios pripratę, ji teipjau graži kaip civili- ' 
zuotiems puikiausios simfonijos ir operų ari
jos. Stovinčios ant žemo kultūriško laipsnio 
tautos muzikoj dar ne turi meliodijos, iszė- 
mus tos, kokią gali sutverti locna gerklė. 
Pradeda ųuo garsių ir augštų tonų, o paskui 
pereina prie žemų. Necivilizuoti ne paiso 
ant gražumo meliodijos, Tcurios ne gali su
prasti, bet ant tvirtumo tonų ir ritmo: juo 
muzika garsesnė, juo geriaus ji nuožmiems 
patinka, j Todėl tai būgnas, kokio balsą toli 
galima giĮrdėti, yra svarbiausiu rauzikaliszkn 
instrumentu nuožmių tautų.

kokio šiądien stovi, turėjo pereiti 
išsivystymo f laipsnius teipjau 

Nors

šti, paliuosuoja, teip sakant, žmo- 
sunkenybes.
;a necivilizuotų tautų net mažai

, bet ne



LIET

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszkj į “Lietu 

vos” redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok irsenajisavo adręsa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, taf’a- 
dresa duok kitam, geriau mokanC&am, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažaia balta koreziukia, o 
didesnėj a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
-"Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
no, galrprisiusti pacztinemia markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuesas, sausas, nesulipin- 
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite isžleistuvei d arba prie laiszku at
sakinėjimų ir patys všjįiau atsakyma 
gausite. “LietuvasJiTszleistuve.

Kalakutu Diena.
Chicago, 25 szio menesio parengiu 

Kalakutyjoszimo diena, ant kurios už- 
kviecziu visus pažystamus ir aplinki- 
niuskuoskaitlingiausiai susirinkti, nes 
grajys ir gera muzika.

-t . . S. Wedluga.
24 Ruble-8t- Chicago. III.

Pasilinksminimo Balius.
Chicago. Subatoj ir nedeiioj, 23 ir 24 

d. Lapkriczio darau pasilinksminimoba- 
. liu, ant kurio grajis gera muzika ir sve- 

csiai susirinkę galės gerai pasiszokti. To- 
, dėl visus aplinkinius ir pažystamus kvie- 

* ežiu atsilankyti,
Antanas Leskauskas,

222 W. 18-th st. Chicago, III.
Pasilinksminimo Balius.

Ceicago Heights.. III. Subatoj, 23 d. 
Lapkricziodarau pasilinKsminimo balių 
savo saliune, ant kurio tupėsiu gera mu
zika.ir susirinkusiejie svecziai galės ge
rai pasiszokti.- Prasidės 6 vai. vakare. 

/ Visus kainynus kviecziu skaitlingai su
rinkti, o busite gražiausiai priimti. '

Mateuszas Norvilą,
1444 Anai avė., Chicago Heights, UI.

Grand Opening.
Chicago. Subatoj ir nedelioj. 23 ir 24 

I^apknczio darome inkurtuviu balių 
javo naujo saliuno. ant kurio grajys ge
ra muzika, bus szok’ai ir gražus pasi
linksminimas. Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kviecziame atsilankyti.

Astrauckas ir Stalilionia, 5
1193 S. uakley avė., Chicago.

. Heikalimras jaunas vyras norintis 
mokintis aptiekorystosS ——

Dr. A. L. Graiczunas, 
167 W. 18 thst. Chicago, III.
Reikalinga mergina prie 2 ypatų farni- 
lijos už tarnaite.

Dr M. Dowiatt,
723 W. 18-th St., Chicago, III.

Reikalauja geros merginos pas kunigą 
gaspadine Chicagos priemiestyje. Tė

vui alsiszaukia panedelyj terp 1 ir 5 va- 
andos po pietų po nr. 4414 Michigan avė.

Pigiri ant pardavimo geras saliunas 
grocernia viename sztore. Geroje 

lietuviu apgyventoje vietoje. Gali pir
kti pati bizni arba ir su propertemis, tai 
yra su fiama ir lotu. Ktsiszauki*e pas 

Aibert Chenicek
4540 Honore st. Chicago. III.

(22-11)

Gydykla nuo Reumatizmo.
Aptieku gydyklos neprigelbsti nuo tos 

ligos. Vieni daktarai rodyja tai, kiti ka 
kita, a žmones kaip kente teip ir ken- 
czia. Taigi pamėginkit D-ro Syba‘s 
Elektriszka Aliejų. Jis tikrai pagel-' 
bes. isztepkite juomi skaudamas vietas. 
Parva to aliejaus yra žalia ir ant to turi
te temytis pirkdami. Daugumas juomi 
Jszsigyde. Preke bonkeles 50c. Galima 
ji gauti pas vietinius agentus arba nuo 
generaliszko agento J. L. Smith. 212 
"W. Division st. Chicago, III. Isz toly
gesniu miestu gali atsiusti pinigus pacz- 
tinemis markėmis.

Kasprinius 25c, paczto markėm 
ant žemiau padėto adreso aplaikis puiku 
tautiszka paveiksią D. L. K. Keistuti su 
Byruta. Adresuoki! teip:

W.Kudarauckas, (12—21)
Bx. 234, Lawrence, Mass.

Knygos satvos spauuos.
4gyvi Apaireiazkimai Sviete, ant kuriu zmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
V> 7 abrozeliais. Naudingiause knygele ant 
>wteto dasižinojimul isz ko darosi žai 
bal. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi.............. 3Oc

Aritmetika. Kniga isuimoklnimulrokundu.
Preke...........................................................   ..85c

DYG IEM A. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurios ga<i be 
pagelbės daktaro iszsigydytl nuo daugybes 
Ilgu. Szita/rnygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ją su aty.da perskai- 
tys.pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokis ligų, pataikys užlaikytiozielybejeaavo 
eveikatf. pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo valkelius.
Preke................................................................35c

^.p>e turtu iszdirbims. Paraižė Sėbram: verte 
S. M Veikalas gvildenantis politl«zkaiį eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 

irs vilos gyvenimo. .........................35c
Ar vyskupas Valanczlus (Valanczauskas) nebu

vo vilingu lietuvystes? Paraižyta kn. Demb- 
ukio. Isateista 'kasztals Susivlenyjimo Liet. 
Laisv. Am. 37 puslapiai.........................15c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus. 
Pagal prof. Nusbaumą Sutaisė Szernas. CM- 
cago, III, 1901. Puslapiu 147. Mokslas kr$4i> budu 
radone gyvi sutvėrimai aut musu žeme*. kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu 
d sėjo iki paukszcziu Jhieriu ir paties žmogaus, 
bupaveiksleis..............................................4Oc.

CJ-ogrsfija arba temos aprašymas. Pagal Ge.- 
kie. Nakovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu suiygssiol Užėju
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalu, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
angazti. vulkanus meteneziu. iszsavęs ugnį: 
isz koktu žeme sluoksniu susideda., kur ir 
kiek jeje yra angdu. geležies, aukso, drus 
kos ir kitu gervbiu; kiek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys; suras, prėski, saldus. ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt Žeme apm
ėtyta dalimis iazakaitytoe visos vienpatys
tės, karalyste*. kunigaiksztystes, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai. pramones, uždirbtai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pro 
■omu; kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
<.-*181. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
1 's kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x’ poliu. 
<O puslapio, ant geros standžios popleros 
spaudi n ta. su 71 paveikslėliais: ma pu. gyvu
liu ir tt.......................................................OO

Ta pati, apdarvta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para 
asai ant nusUiros ir srono. Preke . 88-50 

Istorija Suvienyta VVslstlju Szlaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koiiumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi..' isz Europos pradėjo va
žiuoti ia Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo Ir kokiuos", traktuose; kiek pr- r identu

Suvienytu Walstiju. kuri yra relkalln glausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje jjvenanczlam. idant 
suprastu koke* jis oria tiesas turi, kas jam 
ga vate daryti, kas ne vale. Turi priėjiu 

Drūtuose, gražiuose apdaruose...............$1.35

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslias-

ga'*i*.ju audė ji ma, atmaina*, gyvi ir plėtojimąsi 
"Stuopat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 

i| tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 199 pusla
piai .......................... . .......... ,.........................35c.

ikaip teaakobla persekioja Lietuva. Pagal L’ojp-
prea-ion russeen Bitbuanle supiesze kun. V 
Dembskl*.........................................  lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pleszlny* Dro 
L. iVehlam. Iszangliazkoiszgulda kun. V. 
Dembskl*...................................................15c

loeukai ir Lietuviai nuo IZŽSiki I43(>tp. Parasze 
pagal ieukiszku* istoriku* ŽemkCHrra. l*s- 
leista "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*".— Yrt 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija suslvie- 
nvjimoir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su
.letuvos kunigalkszcnais: Kelstucziu. Vy- 
autu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prietelyste vra 
mums naudinga ar bledluga,,.,............15c

Lietuviu pratevlai Mažojoje Azijoje nuo senove.
Iki jie pateko po valdzi i persk Parvarė L1* 
tuvos Mylėtojas. Knyga turlVj puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanczlas vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu pratevlai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu prieaz Kris
taus gimimą.................................... ,.5Oc

Vfinoaugia Lietuvos Karalius. Istorlszka* pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa
ra szo Julius 'Slovacki, lietuviszkal verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 85c 

Naujau*!* Ltetuwl*zka* Sapniaykas. surinktas 
ir suradit. 1*1 daugel »wetlml*uti**ku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Peraisakai 
Egiptiizka sapnlnyka.—su 310 aiszkbi abro- 
želiu,—*u apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokia* *enowes žmones wartojo inspejimui 
ateite*.—Geriausei iszguldo vriiokiut
sapnu*................ ......... ....5Oe
jCpdaryta*..................!................................. 85c

OUtypa. apysaka Isz laiko terpsaarlszko* kare*
Indijonu Amerikos.......................................85c

Pulki istorija ape Kantriu Alau*.kuri per 23 me
rus waikszcziodama po swieta, daugybe
Pėdu ir w*rgu kantrel Iszken te jo...... SOo 

Pamokslai Iszmlntles ir Teisybes iszguldinetl
Galwocziu wisu amžių. Crla yra patilpg 128 
gražiu'Juok'ugu ir (szuiintingu pasakaioziu 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitomu 1,-gul nusiperka sziąknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse ture* ką 
pspusakoti ir ant kiekwteno užklausimo, mo 
koduoti iszminting* atsakymą............5Oc

Racinredl* Gromatu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raazytie gromatas In. pažystamus, priete- 
llus, giminias, myilmaisias ir mylimuo- 
s.us prieš* apsiaredima, in ponus, kuul-

' nes) ant Nauju Metu, dienoje warduwlu, 
gimimo ir kituose *warbiuose atsitiki
muose..................................................... 5Oc

Kobinsonas Kražius, morallszka ir žingedl 
apysaka paszwesta jaunumenel..... 85c

Benu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Ragai 
Butcbinsoną; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar prie** žmogau* ant jos 
atsiradime. Sziandieu tu sutvėrimu kunu* 
žmones kasdami gilius azulinius, kanalu* ar 
imdami izr žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nes. gi-dietus, kunus. užklotu* eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszatatyti ivai 
riuose u uzejcose. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip seua vra musu žeme, klek daug 
mihjoun-mvtu reikalavo pakol ant mirimo 
žvėries kūno užaugo j<>* eile keliolikos sieks
niu storio. Moksiiocziai isz to semia bran
giausia mokslą sutipažialmo. kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai’ keitėsi isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žeme* sluogsniu. kuriuose tu sutvė
rimu kun u* randa, gali be ap-irigimo .pren*- 
U. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at 
•irade. Knyga turi 37J puslapiu stambaus 
druvo. act graž oa. popieros ir apie ĮSO pa
veik s. u uvairiu senu gadynių istnyku«iu su- 
tvertirn. Preke............................ 81.00

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tlkejimiszki
TnoluUszkl ir draugijlszkai politiszkl. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu.....................5O<-

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai ir 
suprantamai apraszo a įsas 5 dalis *wieto. Su 
74 p*weik-teliais: mapu. amoniu, gy*" 'u ir 
medžiu. Tinkamisuse geografija in pradine 
mokslam^............................................ . 85c

Vanduo ant žemes, po žouh- ir virszuje žemes.
Rusiszka; p»rasre Rubdkiu's. Verte Drugys. 
Is.leido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
ptai.ta-no; calbdj. apraszo visas vaudens 
fs-riusii-u- tt veikmes, kaip ils persikeicila 

11 gan*. ky.a m vinzu ir lenai tveria debe
sius. deiįi.ji. padangėse* atvėsę, keicziasi 
i;, vaudens lasudlu* ar sntego lustelius ir 
ve! krinta ant žemes, isz kurios buvo pakil; 
Czis nukritę didelius darbus veikia snie 
gas k' gtais uždengia ciehis kaimus ir laido-

ir kavo)a»i po žeme, kurarė! veikia if pat* 
darbiį kaip ir aat virszaua žeme*...........lOc

Žmogus -V-p; uszkis. Verte l»z szvediszko Ne
ria .ui apysakėlė: kaip turtingo prekeįo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai- 
mingia- .j .eno už kitus, su turtingoms ap
sivedusius. Szita aoy-akele užima kiekvie
na jaunu vaikina ar mergina ir mokina žino 
giszkos datą bes.......................................

MALDAKNYGES.
M*ž*« Aak*o Altorius.katohkiizkt malda koy 

gete. Maldo* yra ry-.roetioea. vrakanne*. prie 
*pawiedaea. komuoijo* mi.ziu, mlazpara ir 
daugybe kitu: miaziu maldo* »n abrozeliala; 
miszparai giedami itetoįviszki ir lotioiazki 
daug lotyniaaku giesmių giedamu pria lazeta 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakrapinl- 

-moirtt. Yra 6 litanijos: psalmes Sz.Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido: aklai, ražancziai. 
•tacijoa. karunka. keliolika srwvntu gteamui 
irtt Yr* tai naujausia ir gražiausia knygrl- 
l*z wi*u ltetu*iszku maldaknygių, daili, bal 
ta, alidipoptera: stambus, aiszkus d rūkas 
Miera 31*14*4 coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanezios.

No 1. Maža* A akio Altorių*, praatali drū
tai* apdarai*, sukala tai* kraaztali.be ap 
kalimo........ ^... .......................... .......... įįo,

No 8. Mažas Akso Altorių*, prsstais.dru-
tai* apdarai*, auk v n tai* krasziais, ap
kaustytom* briaunoms pasidabruotom!* 
b le te lemu, su kabute .............................. 75c.

AlK*?0

Altorius

No. 3. Maža* Aukso Altorius, moroko 
skaros minzszials apdarais, apwaleis 
kampais, auksinti krasztai. parastais 

ir kvistka................i.......................81 -1

No. 4- Mažas Aukso Altorių*, francurltz- 
ko* gi uodu 10* akurele* updsrais apwa 
lai* kampai*, auksinta kivietka,kryžių* ir 

. krasztai.................................. 81.50

No. 0. Maža* Aukso Altoriui, balto* osliu-

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimisski, moksliszki ir draugijiszkai- 
politiazki. Antra laida iu priedu. 211 
puslapiu...............................SOc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir pletojiipasi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai, .......................... 1.........................35c.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta KnTDembskio. Užleista kasztais 
Susivlenyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai.....................................................15c.

Istorjja Chicago* Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova *u laik' 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato,aiszkaus druko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, "Lietuvos” iszleistojo, redaktoriau* 
ir paveikslai Chicagos 8z. Jurgio lie- 
tuviszkos bažnycsios. Popieros apda
rai*................................................ . $2.00.

Audimo kietai* apdrhus, aukšl
iai* titulais................................ *2.50.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. _ Pagal prof. Nusbaumą. sutai
sė Szernas. Chicago, III. 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy
vi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daėjo iki paukszcziu, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslais..................4Oc

Smertis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmigi*. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy 
riszka ar moteriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa jos pavidale 
dasižinos. Mat vien* dievobaiminga* kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkiai 
aprasze jos [>avidala. Knygute kasztuoja 
tik......................................................... lOc.

istorija ape Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te........................................................... lOc.

PasikalbejimaN apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu kalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap
raszo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes krasžto, 
kokiu budu daiusi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižinosi............. ...............................25 c.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
‘Lietuvos* redakcijoj.

“Lietuvos” agentai
NKW YORK. N. V. 

tonas Naujokas, 832 2nd Avė.

NEIVARK, N. J.
V. Atnbrazeviczia, 180 Ferry st.

BROOKLYK. N. Y.
Stanislovvas Rinketviczius, 73Grand si.
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 447 W. Linest.

MT. CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN. 
Jonas Tareila, 677 Riverside st. 

, VVESTVILLE, 1LL. 
V. S. Kreivėnas,

SCRANTON. J»A.
Mikolas Kamanauckas,

DETRO1T, MICH.
M. Mockus,

BALTI MORE. M D. .
L. Gaw)is, 2018 N. IVashington *1.
_____  PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2ud Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
“Lietuvos“ Keliaujanti agentai. 
VVincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g\li pas ejuos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi
nįgai bu* teisingai mums priduoti. Pa* 
juo* teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Liktuvos" Iszlkistuvk.

Nesiusk piningu
Daug žmonitf serga ant poliurijos, kuri 
pasirodo laike miego arba prie nusiszU- 
pinimo, ir jeigu isz to nesigydlns, ji ne
apleis žmogų kankinusi. Žmones, turin
ti ta ligakenezia nemiega, galvos skau
dėjime, nerviszkuma. viduriu ir nuga
ros skaudejima ir apsilpnejitria litiszku 
kūno daliu. Jeigu tokiuose atsitiki
muose reikalauji pagelbos, nesiusk pi
nigu. bet raszyk pas mane idedam.it 
marke, o asz atsiusiu tau apraazyma. itz 
kurio tikrai iszsigidisi. Adresuok:

JOHN WASEL, (11-29) 
L. Box 657, Iron Mountain. Mich.

L J. JAG0DZIN8KI,
SpriiiK Valley, III.

Agentas laivakorcziu, ugnies asekum- 
oijos, pinigu siuntimo ir D-ro Svba’s E- 
lektriazko Aliejaus. (11—29)

DR. A. G. FREEDOM, 
(LIETCVISZKAg DAKTARAS.) 

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu nas ji iszsigyde. 
Orai***: 411 S. Sh.rp'81, RALT1MORF. MD. 
ArriZKs: ant kampo Ezrlsr ir Fayette Sts.^.

lioidos apdarai, Iszkilusio* kwtetkos.su llekoriut *1 
kauline kabute, auksinu krasztal.. .$1 -50 Srove'* pa r

‘Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
uesza, svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei -Jutus nau
dingus apsiszvietimuii’ltsilus. 
“Vienybe” ant metų kaš
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.
IsggydyH uiHiitzaldyma su 1 diena. 
Imk “L*x*tive Bromo dninlM" tebltteies. Ap- 

pintgu* >i nr iszgyti. K. w.
1 Mt kožno bozslio. Ko.

MGdioal DiSDcnsaru oali lūs iszuuduin
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko rie kasztnoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus "State Medical Dis

pensary , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

ŪRAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Specijidistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones, 

kurie iszgydo nervink* nusilpnėjimą
Ju electro-chemiszkas gydymas yr*. ir visut dalykus prie to (irisidedMiežius

geriausia* ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzjtminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bu* gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduole* ir 
gydymą jeįgu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant hutu iazgydylai* j>er pa
garsėjusiu* apecijalistus. Jie užtiknna 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokio* ne gal) 

padaryti, nea jie vi»ka daro su pageiba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
o r o s c o pa , H a r m o c y t o me
te r o , Sphigmographo, E-

to ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
i*zcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosoae ligų. Specijalistai gali at
rasite liga !htk*pume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia pric*x isslavinta 
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. 
ty Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi«zlcaz Daktaras.

134 K. 24 UI., New York.
Garsingu gydytoju vryriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi uniwersitele 
New Yorke: praktikawo ligonbucziuose: 
\Viedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

Va^tikrinn t^Zgydyni**
wisų slapių ir paprutų ligų, kaipo tai: 

plauczių. k«Į>enų, skaudėjimą widurių, 
galwos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdų, tynimą. moteriszku ligų ir ne- 
vraisingumą. Gydymui nervriszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
ga* pi!wo, uždegimą žarnų, iszdžiuvri- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, te
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydym* užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. Cnroniszka* ligaa gydau pasekmin
gai, ir sfepema* ligaa užlaikau slaplybė-

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

Offiso walandna ) Hr*®- 13* • P"P**1oiiiso wa anoo*. j BBO»po ptet iki Sw*Yszt> 
Nedellomis: nuo 8 Iki 10%*al.rylo:nuo2 iki 4 vai. 
po piet

Ko<ln per Gromslas Dysi 
Užpraszydaon gydyklų prisiūkite 61.00 

tyJeigu sergi, tai paruzyk kiek turi 
metų, kiek *weri Ir apras*yk uvo ligą o 
uz prisiusiu gydyklų kuriomis iszsigy- 
dysi

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamiatai laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
A|tart to, Matuti* turi didele krautuve 
žiedu,lenciūge!iu.maszineliu gromstoms 
drukavoti ir visokiu msgisgku daik
tu. a Teipgi visokio* intalpo* istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su- puikiomis 
kvietkomi* ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit i*B>' augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit 
2c. marke, o gausite katalioga su! 
ežiuapraszymu anie visk*. Adiesas.

Jose it h Matuti"
112 Grand st. -.rooklyn, N. Y.

už 
pla-

F.PBradchulis
Attornej and Coonselor at Law.

Cbamber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Corner LaSalle A AVashington sis.

CHICAGO* ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvrys adwokatas, baigą* 
mokslą jurisprudenciloeczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip cirailiszku teip ir 
kriminsliszku wisuo*e suduos e.
Reo. 103 W INth Cor. Union HL

Telephone Gana) 788.

W Dr. RICHTERO-^ U 
F wis*M «wletul žinom** ’

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER. 

yra gerinusia gyduole mm 

Rteumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wisokiu Rheam&tisrku 
Skaudėjimu.

us 85c. ir 50c. pas wisus 
aptiekorius arba pas

L F. Ai. Richter & Co., j
K 215 Pefri Street. A

New York.

Stabdo Koatiii ir užaisaaldyma.
"Lszstive Bromo Quinln«" toblytete* tesvydo ui 
slszaldyma *u 1 diena Jei ae itzgvsl nemokėsi
pinigu.-. Sfio.

Preke pinfgų.
Baskas rublis po..................... 52 Jo
Prusisckos markės po...........24jc

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.an’ paėsto kus

YARICOCELE'^į^
Nusilpninanti rezultatai Jzitoa ligos 

yra per gerui žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimu*. Yra gana šaky jie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kdna. kanki
na nervu systema ir pasibidgia ant Vi
liuko nusilpnėjimo. Jeigu-esate auka 
nito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
oijalistu ofisą. Jie jum* iszapszki* nauja 
metodą ir kaip syki jau surasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgydjvirsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai ai>*i*to)a ant *yk; smašve ir uždegi- 

i; kraujas, susi-

KRAUJO UZNDODYJIMAS

jauname, vidutiniam* ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszminlin- 
gumo persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsikmcziai 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, pamurumo. nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už-ili- 
kejimo, nuliudimo, 
sapnu ir kitu tam 
Tokiems ligoniams rodosi jog 
jum.slisirmHn.vimu*. Liga. |e gu per ir |avidllla. Visi ženklai l.gos ir silp- 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 1 ... i. . .
myri. Jeigu buvai kada nors gvdvtas 1 numo pranyksta idant padaryti vieta 
)«r kita daktara ir ne likai izagydytu. sveikatai, tvirtumui, puilybei ir vy
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senai I riszkumui. j
ir ne.itsakanczias metodas. Gydymai 
“Stale M'dical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodn vortojamu 
30 meni atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su eleciro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausięj paslapty). Saitie spe- 
cijalistai turi salintus geros valios pade- 
kavouiu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(niižalai) iszeina povalei, sunkiai irtu 
skausmu. Kaip kada pacientas, turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingu dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsle* ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n.uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidyti*. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bu* užtikrinta.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiau*!* 
savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy
stema yra užnuodinta. Ūda liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkiu 
skausmu* susiingima ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, ąUiradima guzeliu, 
puolimą pluuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panasziut aymptomus. Ui pasirodavyk su apecijalisuis tuojau* ir 
jeigu jie po egzn m i įtarimui atras jog jusu baimes yra be pamato. Ui jums ta pra- 
neszantsyk. Gyduolėse ntya gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymu yra tikru, greiUs ir be pavojau*. Nieko ne moki jeigu ne esi in
gy dy t u. - ' -■

IIV CUCIKI|U.V I* UA-llf- •Ja.
i, baime*, nesmagiu ma*bematant pranyksta; Kraujas, susi- 
paDuaziusympUzmu. Tinke* padidintose gyslota iszsiskirsto 
rodosi jog visi žino |r jog gignuna savo normaljszka tvirtu-

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim* 

toj ant gydymo.
čy PrekeN yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, 

Dihpknsartj yra 
apraszydami 
jog namiejie
po užtikrinimo plianu, 
ma* nieko ne kasztuoja, 
gydytu.

kuri kpecij* 
.prasti, turi

gali gydytii

Tiktai

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite 
traukti, jeipu turite musu lietuviszka 

siuneziame kožnam dykai ant
Kelpsch & Co.

Siicc. tt» Kelpach, Noreikų At Co.
74 Centre SI,

(lėliu, iencr 
iszsirinkti ii 

katalio^ra, ki

raazyt 
jie atras 

priims 
gydi- 

ne esi isz

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau "State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Bmngus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip U menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentiio- 

| tu gyduolių, neapturedamas jokios nau
dos Netikeu laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 

1 kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienu menesis szito nuste- 
betinogydymo, sugražino man svaikau. 
Tegul Dievu pulaimina ju«, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingu,

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo 
blikai.

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

Conrad Howard CArra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

pu-

ma

State Medical 
Dispensary 

ANT

J. C.

Šute of Illinois į
County of Cook j s’ *’

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Publid”, 
czionai liudyju, kad medikaliszku supe
rintendentu "SUte Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pu mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtu paliu- 
dyjimu yra tikru, ir kad originalu to 
paliudyjimo yra duodamas "Šute Me-

Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gydūoles dykingF
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

NAUJA LIETUVISZKA’ APTIEKA,
Lithuanian Pharmacy,

167 W. 18-ta ui., kerte Union. Telefonas Canal 920. vHICAGO,

ir jiarsi- 
kuri pri

LIETUWIU DAKTARAS

į MARJA DOVVIATT.I
Kauno gub. Szauliu pawieto.

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

Telei nas: Canal 78.
Telefonu galima 1sz kiekwieno« 

aptiekus.

Gyvendamas Chicagoje per keletą metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuviszka Aptieka. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekose, nekarta yra prispirti eiti pas daktaru ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už La, kn lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už keli* centus. 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviazka Aptieka, im> nr. 107 W. IB-ta ulyczia, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apveizdos Dievo bažnyczia.

Dabar su džiaugsmu szirdies sraliu praneszti savo tautiecziams, jogei mano 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užmokesti, tikra pageiba ir gera rodą, kokia tiktai 
galėtu jiems suteikti daktaras, paszventes daug metu daktarystes mokslui.

Mano aptiekus vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame
rikon iszk u ir Europejiszku gyduolių ir yra sulaikomi mano paties rankymi*. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkoe pagelbos, kreipkitesi pa* 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariszka rodą Nuteikiu dykai. Asz gy
venu prie tos paezios aptiekus ir ežia mane galima rasti* kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laiszka įdedami už 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

Jeigu kas norėtu turėti kita daktaru, tai toki visada su noru paszauksiu.
Pas mane galima gauti: “Gumbalasziu”, "Kilczibago” (grybelio), "Tikrai 

Lieluviszkos Trajankos" ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
kosegali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu hetuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu. pavinezevoniu, popie- 
ru gr.>matoms su gražioms pavinezevonems, plunksnų, atrainento ir visokiura- 
szymui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir visko kas tik visose kitose aptiekus* 
randasi.

Apart to. parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visas 
dalis svieto, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimus į laikraszti “Lietuva”. 
(Skaitykite žemiau padėta p. Oiszevskiu apgarsinima).

Pasitikėdamas kad savo tautiecziu reikalus kuogeriausiai atliksiu ir tuomi 
jiems nauda atnesziu, pasilieku Su guodone.

Daktaras ih aptiekohius A. L. GRAICZUNAS.

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

laikys tuziną puikiu poĮieriu gromstoms 
raszitie, su puikiom kvietkom. apskaiti- 
mals ir pavlnczetonem. Už 61.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
W. Kudarauckas,

8ox 234. Ufrence. Mhss.

GYDYKIS NAMIE!
užsimokr* raazyt m ViropotensCo. pinu gydy- 
mcrai'kur kitur, nes jie užtikrina yisiszka iszgy- 
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už. $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyrisz- 
kūmo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas, nusiminės, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sia*, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemia* ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktiniu* nubegimUs, izal- 
tas dalis kūno, skausmu* nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuro*, arba 
kroniszka liga? Ar kenti buo nemigo*? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas szlaputne?

Jeigu teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum 
nnoszakny ir visiszka iszgydyma už 64.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz
gydoma. Jus pajausi t pagerejima isz pirmo* 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praazalina. Jokiu gro
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligoniu* per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėr* reika
linga*. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių ners. Gyduole* prisiunezia niekam 
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
no* klausimu listos.

4tsa*ai>czm*l Ir plglaasi gyCynycaia 
rainose. KODĄ DYKAI.

Viropotens Co.
ftrmour &tatton. Chicago, III.

VYR.II AR ŽINOTE?
Kad ass atidariau nauja lietuviszka 

ksrezema po numeriu 3321 AūburnAve., 
kur randasi visoki gydžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausia* ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
•šviesiausia ir didžiausia Lietuviuką Sa
le, dėl mitingu, veseliju, balių iąfcitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe in kitu 
miestu, gali pa* mane gauti gAiause 
nakvine. Su guodone,

Petras Szlakys, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
8452 8. Halnted SL

•2.00

S. 0. Cavette,
Counsel & Trini AttoriH'y.

JONU MOŽEIKA.
Assistsntas ir ffotary Public.. 

Ruimas 21-81 S.Claak St. prieszai korta. 
Thelefon:Central. 3519.

Rėsidencija 61 lj Union st. Cor. 17-th 
Užsiimame civiliszkjoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Gerihusei iszvarome pro
va* už sužeidimu*. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomig kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozeika gyvena po nr. 145 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

H
3

Siidnitininiaa plauku.
Tiarai srienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į truippa laika sulkiko plauku slinkimą 
ir praazalina visoki* neczUta sistema.

* Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Diuitu skaukejtma į kė
lės minucas. Mds sawo Gyduole* gwa-’ 
rantawojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkutes 61.00. I Siuncziam Paėstu ir į 
■wetymas szalis. i Budas kaip jas wartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodo* per laiszktu, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZACO., 
Sta W. Box 106.; Brooklyn, N. Y.

♦>LietuyiNfcka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

tėms karimu, szarpu, ku- 
kardu ir (t. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

¥. flNDWZEVICZ,
115 W. Divioion st. Chicago, IU.

Dr-as A. I. BACEVICZE, 
------GtVzha po kh.-----  

8839 CommerciibiYe. So. Chloro, UI.
Gydo visokis* liga* be skyriau* ir vtaka ailai- 

ko tvirto)* paslaptį)*. C* tol lietu r tol, kurte 
tiktai rulkalaul* dukterį.akos pavelboa, tegul

uvo prigimtoje kaibote gali sustnekeli Ir gaut 
vt*aroda.

Liatavial. noriatiejla gaatl pagelti* pergro 
mate*, les kitu mi**tu. tegul pilnai aprašau *avo

GUODOTINI TAUTIECZIAI!
Turiu už garbę praneszti Jumis, kad Daktaro A- L. Graiczuno aptiekoje 

po nr. 107 W. 18-ta ulyer.ia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakoręziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. -----
Todėl, kuriems_yra įiaranku, galite dabar gauti lai

vakortes ir siųsti pinigus isz szito namo antrojo offiso per 
D-ra Graiczuna, o užtikrinu, kad jis jumis viską atliks ge 
rai, greitai, teisingai ir už ta paezia preke, kaip ir asz pats. 
Pas ji teipgi galite gauti visokiu knygų, laikraszti “Lie 
tuva” ir paduoti į “Lietuva” reikalingus apgarsinimus už 
ta paezia preke kaip ir pas mane. Su guodone,

A. OLSZEV8KIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

raTrTZ a T 14 puikiu. Oovanul Tokio (X*umo dar niekados negirdėtai
Ii V IX./Al Ateikit pažiūrėt, paziurejim* nieko ne kasztuoia'

* ***** Dabar mes paleidžiame turzaa (^nausi laikrodėli: TIKU anzaiKiszaa. I4K. 
su dvigubais paauksuotai* luksztai*. ausuke užrukama* ir nustatomas, vyriszkas ar moteriszkas, 
m TiKit* AaaniKiszKz naRznssnuA. pilnu akmenų, R R zvarantunta*. nikeliuotai* viduriai*, 
tezduodam- rassvta evanaucu. akt 20 mktu; papai isrveirda ir kerams toki laikrodėli viaados 
sali lyginti prie 6*0 vkrtks aukso laikrodki.io. Visiem* puikiu teikrod* Hu mylėtojam* me* duo
sime bėry)* 80 dienu puikiu* prezentu*: I. risiraa mantu rure rm* su didele galvoke ir rinta- 
rinlu olbuku. rart-s ii .80; t rrynu kabiu putu cioabktczia. vertes Tbe.; I nikeline bkikžukam* 
DBŽUTB. tbc: 1 dailu auksinuota Dk-kkn* LZkciuokti su Cameo kabute, fl 60: t puikia aukslnuo 
tauem. (100; I poro puikiu Auukabiu deimantais * dlntu, (1.00: 1 puikia utiula Užsodinta 
brangakmeniais. 40e; 1 pora paauksuotu kol tonikų su pannuterio vir.zals, 40e: 1 pora rankovėm* 
gu ilk u. su permuterinla apanzi*. 26c; 2 keimeriams guzlku. parmuterlo apoezio*. 60e; ir 1 puikia 
Inkra'ine sagute su. dailiu akmeniu <tn. Laikrodėli ir 14 dovanu «iuneriame C O. Y), už 

.apmokėdami teip ■! ir e x preso kurtus: .iuotini galite issegzamiauoU anteiprenoir Jei 
nris lkf* mgrsib.kl’e mum* algai musu katr ais Kur nesiranda Exi r-so offltas (4 98 turi būt 
prtei'insti d’aug- -n or 1-H‘i Je uu k"» pri* nt * ■ inlp*>- drauge •« nrd. rie. gaus dar -Xtra dova
na puikuX*KKTtzi r»lU: rta’ki.s ir.ii.ourr ian>- >.l<p-r !»<•>'« uėregį. t ra ve >*Vo katztail

VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteriška Jeigu moterį-»ks. tad vyriszao Dlek-nu lenciūgėlio me. pasiuntime roo 
tenszkk 60 r>nliu auksinuota Lorguette tenclug«-ll Rasrvk »zrnd«en. p*ko| Isznard.vimss neisroi. 
baigės?) Adresuok: ATLAS JtWELRY OOMPANY. 15 Metropolitan Block, CHICAGO tLL

———g^M.PIGIAUSlAS PARDAYHYCZIOS IRUS
SUVILGTOSE VALSTIJOSE.

Musu.fHbrIko siekiu y ra apteikti 
ziuone" reikalingais daigiais 

. ,lž kuoplgiausia preke.
t*.*?1 n<i •F1* musu Prekes, ncaa b< rei*

r įeis esu r anų Jsl nebusite ufcranadinti cirkiniu .uur.siS.71? fitotu ut 
Kiskvikbas MSteSJA* eatma ražu* novazas s Prif ’nirfTnuifiJs'si1™? 
pasIrinkU dovanu vertes lOe; perkant ui *10 00 doeZn. —®

yvalrtu hvaau. marsia*, vatea*. polka*. Saiinfle. .Hw.fi, V , , U ••py**L Grajite

STUDltD 1FG. 00., 29 bHiju St, P. O.Boi IHJ, |. j. DepL L c
.. . .

kraaztali.be
idedam.it
kwtetkos.su
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