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Politiszkos žinios.
Amerika.

Visi laukia su nekantrybe 
raszto į kongresą prezidento 
Roosevelto, kuriame jis isz- 
reiksz siekius Amerikos ran
do. Dabar visokį naujo pre
zidento draugai iszreiszkia 
daug tokių reikalavimų, ku
rių įvedimas -ne apsieitų be 
didelių nesutikimų su ki
toms didelėms svieto vieszpa- 
tystėms. Daugelis laiko tas 
prezidento 4! rq®gų kalbas už 
iszreiszkimą nuomonių prezi
dento Roosevelto. Todėl tai 
dabar ne tik Amerikoj, bet 
ir kituose krasztuose laukia 
raszto į kongresą dabartinio 
prezidento, kuriame ^is turės 
iszreikszti mierius Suvienytų 
Valstijų rando. Ypacz visi 
nori iszgirsti jo nuomones a- 
pie garsią seniai Suvienytų 
Valstijų iszvilktą Monroes 
doktriną. Doktrinos tos vie
nog nė viena vieszpatystė o- 
ficijaliszkai ne pripažino ir 
ne priėmė. Kol jos Ameri
kos randas ne kreipė priesz 
tvirtesnes tautas, kį]U krasz- 

. tai ją toleravo, nesiprieszino 
aiszkiai, bet jeigu ji teip bu
tų iszkreipta, kad smarkiai 
užgautų reikalus kitų tautų. 
Amerika įsipainiotų į begali
nius nesutikimus su tvirtės- 
nėmsėms Europos vieszpatys- 
tėms. Laukia Europoj pre
zidento iszsitarimo ir apie 
muitus nuo atgabenamų į A- 
menką svetimų tavorų. Jeigu 
naujas prezidentas rems lai
mę Amerikos ant didelių mui
tų nuo atgabenamų svetimų 
tavorų, teipjau kaip tai buvo 
ir prie McKinleyo administra
cijos, Europos vieszpatystės, 
kurioms labiausiai reikia kęs
ti nuo muitų, žada atlyginti 
Amerikai tuom paežiu. Mas
kolija jau seniai pradžią pa
darė ir beveik su visu uždarė 
savo rubežius Amerikos ta- 
vorams. Jeigu teip darytų ir 
kiti krasztai, nė joki Ameri
kos iszdirbimai neprisigrieb
tų į Europą, žinoma, iszėmus 
valgio produktų, be kokių 
trys svarbiausios vakarinės 
Europos vieszpatystės: An- 

. glija, Prancūzija v^okietija 
ne gali apsieiti; Maskolija ne 
turi tiek atliekamų valgio 
produktų, kiek jų reikalauja 
tautos vakarinės Europos. 
Amerika gabena į Europą de- 

, szimtį kartų daugiau savo ta
vorų negu į vigus kitus svieto 
krasztus. Taigi, jeigu isz ti
kro tęrp savęs susitartų Eu
ropos tautos ir griebtųsi atly
ginimo Amerikai u|. jos už
dėtus didelius muitus ant 
Europos tavorų, tai nors ir 
Europai reiktų žudyti daug 
pirkėjų, bet visgi skaudžiau 
užgautų Amerikos prekystą. 
Ne reikia užmirazti, kad szią- 
dięn Amerika daugiau gabe- 

r na savo tavorų į Europą ne- 
*’~ gu isz ten parsigabena. A- 

merikai todėl reiktų daugiau 
žudyti negu Europai.

Ant Filipinų salų karė 
traukiasi toliaus. Virazinin- 

'kas amerikoniszkos kariau
nos pranesza, teip kaip Kit
chener ir Afrikos, beveik 
vien apie pasiduodanezius 
arba paimtus į nelaisvę fili
pinieczius ir apie užmusztus 
musziuose; tuom jo raportai 
skiriasi nuo raporto Kitche- 
nero, kad jis paduoda ir 
pravardes užmusžtų arba pa
simirusių nuo ligų,ameriko- 

. niszkų kareivių. Isz tų' ra
portų vienog nieks ne gal 
sau perstatyti tikro dalykų 
stovio ant Filipinų. Tūli 
vienog sugrįžę į tėvynę
rikonisžki urėdninkai ir ofi-

ame
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lipinu niekada ne pasibaigs, 
trauksis ji teip ilgai, kol ar
ba amerikonai, iszleidę ant 
nevaisingos karės daug pinį
gų, ne pasitrauks nuo tų salų, 
arba kol ne liks filipinieczių. 
Amerikoniszki jenerolai vi
sai apstabdė prekystą ant tū
lų salų, mat tuom tikisi į 
vargą įstumti filipinieczius, 
o varguolis, alkanas greieziau 
lenkia sprandą, įkisza jį į sve
timą jungą negu sotus. Stū
mimas vienog į , vargą ne pa
daugina skaitliaus tikrų 
draugų: vargas ne pakelia 
žmonių, bet juos demorali
zuoja.

Pereitą sąnvaitę ant Filipi
nų sali} buvo ne mažai susirė
mimų. Filipiniecziams dau- 
gelyj vietų pasisekė nutrau
kyti telegrafų dratus. Ka
pitonas Laistons su viena 
kompanija 19 regimento už-* 
puolė ant filipinieczių tvirty- 
nes pastatytos ant kalno. Fi- 
lipiniecziai gynėsi karabinų 
ir kanuolių szuviais, bet liko
si nuvyti; amerikonams pa
teko ir viena kanuolė. Tur
būt tvirtynėj ne daug buvo 
jos apginėjų, jeigu ant jos 
paėmimo užteko vienos ka
reivių kompanijos, ir kanuo- 
lės turėjo būt be jokios ver
tes, jeigu tvirtynės ne galėjo 
apgint nuo vienos kompani
jos amerikoniszkų kareivių.

Azija.
Chinų ciecoriaus dvaras 

nesiskubina grįžti į Pekiną, 
kuriame neva ant apgynimo 
svetimų ambasadorių laiko
mos yra svetimos kariaunos, 
kurios, žinoma, erzina chinie- 
czius ir žemina Chinų cieco
riaus valdžią. Sutikti ant 
laikymo svetimų kareivių, 
ne galėdamas nuo to iszsi- 
sukti,Chinų valdonas turėjo; 
bet kad pagal sutarimą am
basadoriai gali turėti kariau
nas tik Pekine, tai ciecorius 
ir ciecorienė ir nesiskubina 
grįžti į tą miestą, bet nori pa
silikti su augszcziausiais urė- 
dninkais kraszto viduriuose, 
liuesuose dar nuo nekenezia- 
mų svetimtauezių įtekmės. 
Neseniai Londono laikrasz
cziai pagarsino, buk ketina 
perkelti sostapilęį Chinų vidu
rius. Pekine liktų tik užru- 
bežinių reikalų urėdai, susi- 
neszimui su svetimų krasztų 
ambasadoriais, kurie neturė
tų susineszimų su ciecorium 
tiesiog, bet vien per tarpinin- 
kystę užrubežinių reikalų u- 
rėdo. Žinoma, tas ne patiks 
svetimiems laikantiems am- 
bosadorius prie Chinų cieco
riaus krasztams ir jie be abe
jonės reikalaus, kad cieco
rius grįžtų į savo seną bos- 
tapilę. Priverstas, jis tą tu
rės padaryti, bet dabar su
grįžimo laiką nori kuo toliau
siai nustumti, kadangi* da
bar nieks ne gali įspėti, kas 
Ghinuoae gali atsitikti. 
Maisztai bent sziuom kartu 
truputį apsimalszino, «bet jie 
ne isznyko. Chinų ciecoriaus 
valdžios neturi pakaktinai 
pajiegų ant suvaldymo 
maisztų ir su laiku pasikele
liai gali paimti viražų ant 
ciecoriaus valdžių. Jis todėl 
bijosi labiaus pasikėlėlių 
negu svetimų prieszų, t ka
dangi gerai žino, kad nėra 
ant svieto teip drūtos viesz- 
pat y et ės, kuri galėtų Chinus 
valdyti. Nors ir pasisektų 
juos apimti, bet valdyti 
nieks svetimas ne galės 
Visi chiniecziai ne kenezia 
svetimtauezių. Ciecoriui to
dėl pavojinga rodyti nuo
lankumą visos tautos neken- 

europiecziams.cziamiems / europieci 
Tod$J tai jie ir ne nori

kaipi po valdžia europeiszkų 
ambasadorių, turinezių ežia 
kariaunos sargybas.

Tarybos terp Maskolijos ir 
Chinų rando pasibaigė. 
Įpėdiniai pasimirusio Li 
Hung Czango ciecorius pri
sakė padėti savo paraszą po 
Maskolijos reikalavimų pro
tokolų; visus Maskolijos 
reikalavimus priimti.

Maskoliszki laikraszcziai 
nuolatai garsina apie užgi
musius maisztus Afganista
ne; jie praneszė, buk ant 
Indi jų rubežiaus buvo gana 
smarkus susirėmimas stoviu- 
czios ant rubežiaus anglisz- 
kos sargybos su pasikėlėliais. 
Anglijos vienog kareiviai 
iszvijo juos atgal, bet pats 
nedryso peržengti rubežiaus, 
kadangi tąsyk maskoliszka 
įcariauna nuo sziaurių butų į 
siveržusi • į Afganistaną. 
Maskoliai ant rubežiaus 
daugiau kareivių negu 
glija visose Indijose.

turi
An-

Pietine Afrika.
Karė pietinėj Afrikoj trau

kiasi toliaus. Juo ilgiau ji 
traukiami, juo daugiau atsi
randa paezioj Anglijoj joa 
prieezininkų, juo mažiau yra 
tikinezių, kad Anglija į- 
stengtų kada nors suvaldyti 
būrų republikas. Rods Kit
chener apskaito kariaujan- 
ežius burus vos ant 10000. 
Jeigu isztikro toks skaitlius 
yra ginanezių liuosybę savo 
kraszto būrų, tai juo dides
nė gėda turi būt anglisz- 
kieme karės vedėjams, kad 
jie au 30 kartų skaitlingesne 
armija ne įstengia to mažo 
barų skaitliaus / pergalėti. 
Supranta nesumanumą savo 
vadovų ir prasti angliszki 
kareiviai ir tas atima jiems 
drąsą ir norą eiti į karę po va
dovyste nieko neiszmanan- 
ežių oficierų. Angliszki ka
reiviai yra drąsus, bet jie 
reikalauja ir sumanių vado
vų, jie ant tiek augszcziau 
stovi už nieko nežinanezius 
apart * prisakymų oficierų 
maskoliszkus kareivius, kad 
supranta klaidas ir menką 
sumanumą savo vadovų, o 
tą supratę, ne nori įdausyti 
prisakymų mažai iszmanan- 
czių virszininkų. Ikisziolisz- 
ki nepasisekimai sudemora- 
lizavo angliszkus kareivius, 
o su tokiais, kaip kiekvienas 
numano, ne galima vesti ka
rę. Kitchener norėjo sugrą
žinti nuo seniai kariaujan- 
czius Afrikoj regimentus, o 
tų vieto| reikalavo atsiunti
mo naujų. Randas vienog 
ne turi isz kur juos imti. 
Anglijoj, teip kaip ir Ame
rikoj, nėra priverstino ėmi
mo į kariumenę, ten gali 
samdyti vien liuosai pasi- 
duodanezius, o , tokių dabar 
nėra. Nusprendė porą regi- 
mentų siųsti į Afriką isz In- 
dijų, bet ir tą daryti pavo
jinga, kadangi iftz apsilpni- 
nimo angliszkos armijos In
dijose Maskolija galėtų 
bandyti pasinaudoti. An
glijos jenerolai garsus buvo 
savo sumanumu, kol Anglija 
kariavo šu beginkliais nuož
miais, tokių- be jokio rei
kalą Kitchoperai, ant dides
nės savo garbės, užmuszdavo 
net po kelioliką tukstanezių. 
Pirmame susitikime su ne 
nuožmiais pasirodė, kad 
Kitchenerai, Robertsai, Bul- 
lerai ir kitoki angliszki 
jenerolai menkai iszmano 
apie dabartinį karės vedimo 
būdą, 'jie mokėjo kariauti 
vien su nuožmiais. Dabar 
anglijonai . noriai priimtų 
svetimą tarpininkystę ant už-

’ “'-karės, jeigu tik kas

kė ir visi ministeriai. Ne 
paisant vienok ant to, mi
nios maisztininkų iszdau- 
žė langus pasitraukusių 
ministerių namuose. Vie
toj pasitraukusių, užstojo ki
ti ministeriai: ministerių 
pirmsedžiu — Zaimis; vidaus 
m misteriu — Tyllakos; lai- 
vynės ministerių — Topalis; 
viešių darbų — Monserrato; 
iždo ministerių — Negris ir 
Kopros — karės ministe- 
riu.

tarpininkautų. Daugelis ti
ki, kad dabartiniai protestai 
Vokietijoj priesz Chamber- 
laino iBZsitarimuB privers ete
rių Wilhelmą atsiliepti į An
gliją su reikalavimu užbai
gimo karės. To Anglijos 
randas laukia, kadangi įsiki- 
szimas paszalinės vieszpatys
tės iszteisintų nusilenkimą 
Anglijos priesz burus. Ar 
WilhelmaB norės vienog pa
tarnauti Anglijai? Jo jsiki- 
szimas atrastų terp vokieczių 
ne mažą pritarimą, kadangi 
veik visur vokieczių simpati
jos yra būrų pusėj.

Nuo karės lauko anglijo
nai teiposgi ne turi kuom 
jiasigirti. Rods Kitchener 
savo raportuose paduoda 
skaitlines paimtų ir pasida
vusių būrų, bet žinanti prie
tikius Afrikoj sako, kad tie 
Kitchenero garsinami nelais- 
viai yra tai moterys, vaikai 
ir seneliai, kurie karėje ir 
pirma ne dalyvavo. Pereitą 
sanvaitę Londono laikrasz
cziai pagarsino, buk brolis 
garsaus būrų jenerolo Cron- 
je atsiszaukė į Kitchenerą 
užmanydamas jam parengti 
regimentus isz būrų, kurie 
nori kariauti priesz savo 
vlentauczius. Tam vienog 
nė Anglijoj, turbut, nieks ne 
tiki. Czia aiszkus melas, ka
dangi broliui jenerolo Cron- 
je nėra nė jokios naudos sto
ti priesz savo vientauezius. 
Jeigu jis isz piktumo tą da
rytų, tai butų padaręs pra- Lietuvos ploto vietos kur ir asitie

Isz Lietuvos.

Sziųmetlnis užderCjimas 
Lietuvoj.

Užderėjimas vasarojų Lietuvoj 
szįmet menkesnis negu žieminių 
javų. Neuiganėdinanti rugiai 
buvo paviecziuose: Vileikos, Vil
niaus gub.; Soaolkofe ir Volko- 
visko, Grodno gub. Menkesni 
negu vidutiniai buvo: Sebežo ir 
Dinaburgo pav., Vitebsko gub.; 
Lydos pav., Vilniaus gub.; Be 
lostoko, Slonimo ir Belsko 
pav. Grodno gub. Užtai kvie- 
czių visur surinko daugiau negu 
vtdutmiszkai, tik jų Lietuvoj 
ne daug žmones sėja.

Vasarojai užderėjo 
negu vidutiniszkai. 
šiai užaugo avižos ir 
kviecziai, geresni jau
žiai ir sorai.Avižos praseziausei už
derėjo Vilniaus ir Vitebsko gub. 
Linai užderėjo prastai Vitebsko 
ir Minsko gubernijose. Bulvės 
beveik visur užderėjo vidutinisz- 
kai. Žirnių ir grikų surinko vi- 
dutiniszkai, nors buvo ant viso

praszcziau 
Proscziau- 
vasariniai 
buvo mie-

džioj karės.
Pereitos sanvaitės pabai

goj, po Villieradorp būrų ko
mendantas Buys užpuolė ant 
100 angliszkų pionierų, taisau1 
ežių geležinkelį. Buvo juos 
apsiautas ir paėmęs į nelais
vę, bet į pagelbų atėjo pul
kauninkas Rimington ir isz- 
liuosavo apstotus. Susirė
mime ir patsai komendantas 
Buys pateko į nelaisvę. Ta
me muszyje krito 3 angliszki 
oficierai; kiek krito paprastų 
kareivių, Kitchener ne pa
duoda.

Pietine Amerika.
Revoliucijonieriai Kolum

bijoj, rodosi, ima virstų ant 
rando. Pereitu sanvaitę jie 
užėmė miestų Colon, prie jū
rių. Miesto valdžios pasida
vė revoliucijonieriams, pate
ko jiems ir rando kasa, tik 
joje ne daug buvo pinįgų. 
Dabar revoliucijonierių ran
kose, iszėmus miesto Pana
mos, yra beveik visa Pana
mos siauruma. Ant sausže- 
mio revoliucijonieriai ima 
viražų, tik pajūriai dar rando 
rankose, kadangi jis, turėda
mas kariszkus laivus su toli 
siekianezioms kanuolėms, ga
li apginti pajūrius. Dabar 
randas atsiuntė kariazką lai
vų‘‘General Pinzon’’ ir pri
sakė jam atimti atgal miestų 
Colon. Laivo kapitonas pra- 
neszė vadovams prancuziszkų, 
vokiszkų ir amerikoniszkų 
laivų, kad bombarduos mies
tų, idant jie persergėtų kon
suline. Konsuliai gi pagar
sino visiems svetimų krasztų 
pavaldiniams, kad jie persi
keltų ant stovinezių porte 
laivų.

javai užderėjo prastai. Geriausia* 
užderėjimas teip vasarojų, kaip ir 
kieminių javų, linų ir bulvių bu
vo Kauno gubernijoj.

' G rėki j a.
Grekijoj, dėl iezvertimo 

Bzventraszczio į dabartinęgre- 
konių kalbą;užgimė maisztai, 
kurių iki sziol randas ne į- 
stengė suvaldyt. Iszverti- 
mui pasiprieszino dvasiszkija. 
Randas privertė metropolitą 
(viraziniuką visų staeziati- 
kiszkų bažnyczių Grekijoj) 
pasitraukti nuo vietos. Pas-, 
kui nuo savo vietų pasitrau-1

Ą Isz Vilniaus.
Vilniaus žydai turi jau dvi spe- 

cijaliszkai žydiszkas skaitinyczias, 
dabar rengia didelę treczią, isz 
kurios kiekvienas norintis skaity
ti galės imti knįgas be jokio už- 
mokesnio. Tai bibliotekai arba 
skaitinycziai stalo specijaliszką 
tiiobą. Knįgos ežia bus; he- 
braiszkoj, iydiszkoj, maskolisz- 
koj ir vokiszkoj kalbose. Žydai 
yra ateiviais Lietuvoj ir jų yra 
daugiausiai 15%, o jiems randas 
viename mieste ne draudžia 
rengti po kelias skaitinyczias. 
Tuom tarpu 3 milijonai lietuvių 
yra cziabuviais nuo amžių ant sa
vo žemės apsigyvenusiais,o jiems 
isz malonės maskoliszko caro ne 
tik ne valia rengti vieszų skaiti 
nyczių miestuose, bet ne valia 
turėti prigrimtoj kalboj nė jokios 
knįgos namieje. Toks mat car- 
palaikio teisingumas!

Lankanti Vilniaus prekystes 
mokyklą turės neszioti unifor 
mus; mat Maskolijoj, jeigu prote 
yra ne per daug, tai uitai uni
formų daugiau negu kituose 
krasztuose. Prekystes mokyklos 
mokintinių uniformai bus pana- 
szus į uniformus rubežinių sargų 
ir muitininkų. ’

Vidaus ministerija sugrąžino 
atgal projektą jam ant užtvirtini
mo nusiųstą uždėjimo apszvie- 
stunų kliubo. Ministerija projek
te padarė permainas, bet kokias, 
dar ne žinia.

Vilniuje, hotelyj “Victoria0 
atsibūva dabar paroda žingeidaus 
laikrodžio, padirbto Minsko laik
rodžių dirbėjo, žydo Leizerovsldo. 
Kas 7 minutes atbėga geležinke
lio trūkis ant stacijos, matyt urėd 
□inkai ir lipanti į trūkį 
riai.

3 d. Iapkriezio siautė 
gana didelis gaisras, 
degtinės krautuvės
Blėdį gaisro padarytą skaito 
30000 rubl.

Isz Vilniaus szįmet paėmė 
kariumenę 132 krikszczionių 
132 žydų.

Vilniuje, ant vieno isz prie- 
mieaczių ketina parengti pataisy
mo kolioni ją * nematėme mer
gaitėms. Vyriazkos lyties ne- 
mecaiams nusidėjėliams yra pa-

pasalie

Vilniuje 
Sudegė 

Tovianskio. 
ant

i
ir

n e tol i Vileikos,; bet ten mergai- 
czių no priima,jodėl jas reikiatal- 
pinti į kalinius į drauge su suau
gusioms, užkietėjusioms nusidėjė
lėms.

Vilniaus gubernatorius prisakė 
vistelis pavienių virszininkams 
surinkti kuoti|singiau8ias žinias 
apie plotį dirv^ ežią vasarą užsė
tų ir apie daugumą surinktų ja
vų. Žinias reikalingas atsiuntė 
jau visų paviešių virszininkai, 
isz jų matyt, kąd eziųmetinio už- 
derėjimo Vilniaus gubernijoj ne 
užtenka ant gyventojų reikalų; 
ypacn prastai Užderėjo vasarojai. 
Rugių ir bulvių užteks ant vieti
nių reikalų.

Prasidėjo jau mokslas naujai 
parengtoje Vilniuje prekystes 
mokykloj. Mokintiniams už mok
slą reikia mokėti gana brangiai; 
mokintiniai parengimo kliasos tu
ri mokėti 60 rįibl., arba po 6 rub. 
ant mėnesio, kjitų gi kliasų 
arba po 10 ant mėnesio.

Isz Vilniaus gub
Per visus 1901 metus Vilniaus 

gub. - buvo isz viso 738 gaisrai, 
laike kurių išdegė 1472 ūkės ir 
namai, visuose tuose atsitiki- 
muose ugnelę pridirbo blėdies 
ant 2068311 nu bliu. Vilniuje per 
tuos metus biįvo .69 gaisrai, ku
rie pridirbo b|ėdies ant 465677 
rublių. Nuo 
buvo 66 g
ugnagesų Vitoj Vilniaus gub. 
kasztavo 50261 rublių, o Vilniu
je 28928 rubl. Ugnagesiai yra 
13 vietų. Jeigu paimti gaisrus 
visose lietuvįszkose gubernijose, 
tai iszpultų, kad ugnėlė pridirba 
blėdies kas metę ant 10 milijonų 
rubl., isz ko ■ padegėliai tik dalį 
nuo asekuracfjos draugyszczių at
gauna. Kraianczių turtų lietu
viai visai ne ąsekuruoja nuo ug
nies.

100

perkuno įtrenkime 
darai. Užlaikymas

Isz Lietuviizko Minsko.
Czianyksztė daktarų draugystė 
pareitą žiemą parengė 24 pamo- 
kinanezias pfelekcijas mažai ap- 
szviestiems žmonelėms. Skaity
mai buvo isųtikto pąmol^inauti, 
be jokio maafcoliszko raugo: apie 
szviesę, apie ♦ autaisymą žmogaus 
akies, apie ugnį mėtanezius kal
nus, apie beždžiones, skruzdėles, 
apie krutėjimą žmogaus kuao, a- 
pie tekėjimą1 kraujo gyslose, apie 
žemę, apie ugnį, apie kvėpavimą, 
apie dirvą, apie pervirinimą maisto 
apie pilvines szi Įtinęs, apie Ame
riką, apie ddntis ir apie sziltus ir 
szaltus mu4ų žemės krasztus. 
Nuo lankytųjų ėmė mažę užmo- 
kesnį, isz ko surinko 496 rubl. 45 
kap. Paredgimas gi * skaitymų 
kasžtavo 62j4 rubl. 91 kap. To
kiu budu daktarų draugystė tu
rėjo pridėti) 128 rubl. 46 kap*.; tą 
uždengė atlikę, pereituose
tuose pinįgai. Nepriteklių pa
gimdė ne stoka lankytojų, 
tas, kad draugystė, ant geresnių 
paaiszkininįų, pirko magiszką 
likterną, abrozdus ir kitokius 
daiktus. Pereitą žiemą klausyto
jų buvo daugiau nėgu užpernai. 
Lankytojų daugiausiai buvo: lap- 
kriezio, gr lodžio ir sausio mėne
siuose; koyo mėnesyj, dėl gavė
nios, skaitymų dvasiszka valdžia 
ne daleido | balandžio mėnesyj 
lankytojų buvo mažai, o gegužio 
mėuesyj jiė su visu pasiliovė. 
Seifu žiemą! skaitymai bus teiposgi 
parengti, tik dar ne nuspręsta, 
apie ką skaitys szįmet.

Minsko I žiemdarbystės 
pystė isz jos parengtos
ke žemdarbystės parodos turėjo 
4000 rubl.- pelno. Isz to pasky- 
ria: 500 rdbl. antisztaisymo mies
to sodo, guriame atsibuvo paro
da ; 500rb.
nių medal 1 
tęs sekretoriui Krasovskiui. Pa
silikę 250( rubl. pasilieka kaipo 
atsakantis!fondas parengimui atei- 
tėj vėl kada nors parodos. Kitur 
parodos pasibaigia nuotrotoms, 
Minske gi
ną. Czia užtai mažai buvo pa-

me-

bet

drau-
Mins-

ant iszmuszimo sidabri- 
ų, 500 rubl. draugys-

ji atgabeno gražų pel-

kas paprastai 
kasztuoja.

nema-

Vietoj
Kauno.

redaktoriaus 
laikrasz*

ežio, likosi ant redaktoriaus pa
skirtas užveizėtojas guvernato- 
riaus kanceliarijos Beleckyj.

Kauno prekėjai prieszinasi 
miesto rodos nusprendimui, pagal 
kurį visos pardavinyczios turi būt 
uždarytos nuo 9. vai. vakare, o 
nedėldieniuose nuo pietų. Prekėjai 
rengia protestu priesz tą padava- 
dijirną ir nori pasiskųst; į augsz- 
teanea valdžias.

Iki pradžiai iapkriezio (pagal 
Amerikoj vartojamą kalendorių) 
visoj Lietuvoj buvo gražus ir 
sziltas oras. Žieminiai javai ant 
laukų iszrodo gražus. Szalcziai 
prasidėjo nuo 4 d. Iapkriezio, tą 
dieną Kaune buvo 4° pagal Cel 
ciaus termometrą szalczio.

Isz Reseinių, Kauno gub.
Prasidėjus liosam?, ypacz czia- 

nykezezius lydei i us apėmė baimė. 
Terp paszauktų yra net keli 
seniai numirę, apie ką visP ežia 
lino, bet kad gyventojų koįgosę 
jie ne paženklinti kaipo numirę, 
tai valdžios juos laiko ui pabė
gusius ir ui juos reiks ulmokėti 
300 rubl.' Szįmet daugiau ir pa
bėgo nuo tarnystos; ir ui tuos 
reikės mokėti bausmę, o jų vietoj 
jeiks tarnauti tokiems, kurie liū
tų buvę Ii uosi nuo tarnavimo ka
ri limeni j.

Isz Vilkmergės, Kauno 
gub.

Szią vasarą, ir rudenį lytaus 
szitose aplinkinėse ir beveik visoj 
Lietuvoj buvb mažai; net seneliai 
ne atmena teip sausos vasaros ir 
rudens. Prūdai ūkininkų, ir szal- 
tintai, upeliai, kurie pirma nieka
da neiszdžiudavo, szįmet sausi. 
Žmonės kaip kur mylią ir dau- 
giaus turi važiuoti parsivežti van
dens. Sausumas atsiliepia ir ant 
augimo žieminių javų. Kaip kur 
ant laukų pasirodė vodingi javams 
vabalai. Už tai keliai geri.

Aresztantai.
Vilniaus sūdo apskrity) szimet 

aresztuose ir kalėjimuose sėdėjo 
1224 vyriszkiai ir 118 moterų, 
taigi ant 151 vyrų ir 8 moterų 
mažiau negu pernai 255 vyrų ir 
24 moterys sėdėjo kalėjimuose 
ant sudų nusprendimų, 38 vyrai 
ir 10 moterų ant paliepimo ad- 
ministratyviszkų valdžių, o 931 
vyriszkiai ir 84 moterys buvo po 
tirinėjimu, kas Maskolijoj trau
kiasi tankiai net kelis motus.

Ginklai atsigynimo 
gyvų sutvėrimų.

Visi gyvi satvėrimai nuolatai 
turi vesti kovę už būvį. 
Be kovos nėra gyvybės, kas gy
vas, tas turi kovoti, kova baigia
si su mirezia. Kiekvienas todėl 
gyvas sutvėrimas turi turėti ir at- 
aakanezius ginklus ant atsigyni
mo nuo visokių prieszų,kokių tu
ri neiszpasakytą daugybę. Lietu
voj žmonės sako, kad ne tas 
prieszas baisiausias, kuris tiesiog 
užpuola, kurio prisiartinimą išž
ioto galima matyti, bet tas, kurio 
musų akys ne mato. Ant atsi- 
ginymo nuo matomų prieszų 
žvėrys turi: dantis, iltis, nagus, 
ragus, snapą, gylį, greitam ą ko
jų, jauslias ausis, atsargumą, pro
tą. Bet ne tie matomi prieszai y- 
ra pavojingiausiais, au jais žvėrys 
stoją į kovą ir tankiai užpuoliką 
pergali, nuo jo atsigina. Apart 
saitų, yra nesuskaitoma daugybė 
ne matomų prieszų, nuo kurių 
ne žinia ne kaip gintiesi, kadangi 
jų akys ne mato. Gyvi organu, 
mai vienok turi taikintieei prie ap
linkybių, taigi turi taikytiesi ir 
prie milijonų tų ne matomų prie- 
bzu, turėjo isadirbti organus, ku
rie turi ginti sutvėrimą nuo tų 
akimis ne matomų preszų, ko
kius galima patėmyti tik su pa
galba labai padidinanezių stiklų- 
nuo smuikuosiu bakterijų. Jei 
gu tie prieszai yra ne matomi aki
mis, tai ir ginklai ginanti sutvė
rimą nuo tokių prieszų teiposgi 
yra maži, ir juos galima patėmy
ti tik su, pagalba labai padidinan
ezių stiklų.

Jau gana seniai mokslincziai, 
ypacz gi maakoliazki tirinėtojai 
Mecznikov ir Kovalevskyj susekė,

kad balti grumulėliai ne tik e- 
santi kraujuose žmogaus ir kauli
nių žvėrių, bet ir neturinezių 
kaulų gyvų sutvėrimų turi ypa
tybę naikinanezią vodingų mą 
bakterijų. Neužmatomi kraujuo
se be pageltos labii padidinan
ezių stiklų tie balti grumulėliai 
pagriebia patekusias į kraują 
smulkutes bakterijas, grybelius ir 
juos teip perdirba, kad ne tik pa
naikina jų vodingumą, bet dar 
jie eina ant organizmo naudos. 
Susekta jau, kad ir visokios mine- 
raliszkos medegos, parvos ir kito
kios kietos medegos būva teipoegi 
tų baltų grumulėlių isz kraujo 
perimtos ir . sutrintos, perdirbtos 
ir sutarpintos. Tokiu budu tie 
baili kraujo grumulėliai isz vai o 
visą organizmą nuo visokių ne
reikalingų medegų, kurios galė
tų užkenkti organizmui.

Apart tų kraujo grumulėlių, vi
sokį sutvėrimai turi dar ir kito
kius ginklus atsigynimuLnuo ne
matomų prieszų. VaF.lai turi 
kietą, kūno uždangą, turinti 
minksztą kūną sliekai dirba kie
tas dėžes uždengianczias kūną, 
ant to yra tvirta odą, serdokai, 
luksztai ir žvynai. Uždangos tos 
saugoja kūną geriausiai nuo vo
dingų bakterijų, ką geriausiai ga
lima patėmyti, kad pradūrus 
tokią uždengę, pradeda jos veis
tiesi ir per tai žaizdos pradeda 
vietrintesi, kaip sako Lietuvoj 
žmonės, o per sveiką tokię uždan
gą ne prisigriebia į vidurius.

Apart saitų turinezių uždangą, 
aaugojanezią nuo užpuolimo bak
terijų, sutvėrimų, yra daug žemes
nio skyriaus sutvėrimų neturin
ezių tokios uždangos, neturinezių 
nė jokios odos. Tokių be odos 
sutvėrimų gyvena daug jūrių 
vandenyse, bet ir jie turi atsakan- 
czius ginklus atsigynimui nuo a- 
nų nematomų prieszų. Jie ap
link savo permatomą kaip vanduo 
kūną, turi eilę permatomos me- 
4figos, minksztoe kaip drebueziai, 
tfeturinczię gyvų celelių, kuri sau- 

| goja giliau ėdantį kūną nuo 
puolimo bakterijų. Kitiems 
kiems sutvėrimams neužtenka 

. kios isz drebuezių uždangos, 
| apart jos, turi dar kitokius orga- 
į nūs apgynimui savęs nuo vo- 

dingų bakterijų. Szitie turi isz 
kūno iszaugas, kurios spinduliais 
įszsisklaido po aną isz drebuezių 
uždangą. Iszaugos tos turi to
kias jau ypatybes kaip ir anie 
balti kraujo grumulėliai. Ka
dangi mat kūno uždangoj mėgs
ta veistiesi bakterijos, tai ant jų 
gaudymo ir perdirbimo 
dirbo anos isz vidurio kūno isz-

1 augos: jos iszvalo kūno uždan
gą nuo bakterijų, jas perdirba, 
sunaudoja ir apsaugoja”sutvėrimo 
kūną nuo jų vodingumo.

Vokiazkas mokslinczius Stahr' 
jau 1882 m. susekė, kad naiki} 
nanti bakterijas balti žmogaus 
kraujo grumulėliai gali pereiti į 
žarnas, į pilvą ir ten naikina vo- 
dingumę patekusių bakterijų. 
Burnoj, seilėse yra teiposgi daug 
tpkių naikinanezių vodingaa bak
terijas kūnelių; jie pereina į bur-

to

ji®

iszsi-

kurie yra kaipi kordonu saugoji
mui viso organizmo nuo vodingų 
bakterijų, iszeina ant ko
vos su bakterijoms nuolatai nau
ji pulkai jas naikinanezių kūne
lių. Nosies ir kvėpavimo sky
lėse, akių lomoj ir kitur, kur tik 
gali veistiesi vodingos bakterijos, 
visada yra daug naikinanezių bak
terijas baltų kraujo kūnelių; 
kaip kada skaitlius jų pasidau
gina, o kaip kada vėl pasimažina.

Mokslinczius Koelliker užtiko 
tokius naikinanezius bakterijas kū
nelius ant pavirsziaus varles kū
no, o prancūzas Carriere patėmy- 
jo juos ant odos gyvenanezių 
prėskuose vandenyse tuvių.

Taigi matome, kad teip kaip 
ginanti nuo prieszų tvirtynę ka
reiviai gali iszeiti isz jos laukan, 
teipjau ir ginanti žmogaus ir 
žvėrių kūną nuo vodingų bakte
rijų balti kraujo kūneliai, vadina
mi fagocitais, gali iszeiti isz lim- 
fatiszkų organų ant kūno pavir- 
sziaua ir tokiu budu apginti ne 
tik vidurius, bet ir pavirszių. 1
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moksliu 
pasirodė,

Vėtra.
New York, Per visą nedėlios 

naktį ir dieną New Yorko aplin
kinėse ir ant jūrių siautė baisios 
vėtros, kurios ne mažai blėdies 
pridirbo. Ant jūrių susidaužė 
daug mažesnių laivų. Vilnys pri 
plakė prie kranto vokiszką gar
laivį • “Flottbeck”, bet žmonis 
nuo jo pasisekė pervežti ant kran
to.

Rauples terp indljonu ‘
Toma, Ia. Terp indijonų Sac 

ir Fox tautiszkų gimimą, gyve- 
nanezių Toma pavietyj^ąiauczia 
rauplės. Iki sziol nuo rauplių 
pasimirė 35 žmonės. Szteto val
džios išsiuntė daktarus ant ap- 
stabdymo ligos. Skiepyti apsau
go ji rauples indijonai nesiduo
da.

Isz darbo lanko. ISZ
Lietuviszku dirvų.

prTėžaati*, kurios dėl tūlos nuo
dingos medegos vodingos yra, 
jeigu prisigriebia tiesiog į kr&ują, 
o vienok be pavojaus jų daug su 
maistu patenka į vidurius. Teip, 
paveikslan, mažas skaitlius tūlų 
bakterijų, jeigu jas įskiepyti į 
kraują, užmusza avį, o jų 
daug daugiaus žvėris gali 
be jokio pavojaus paim
ti į vidurius su maistu. Tas pa
eina nuo toj^kad pervirinimo or
ganuose avies yra daug naikinan- 
czių bakterijas k u nei i ųĄk u rie, pa
tekusias į tuos organus bakteri
jas išnaikina pirma, negu 
gali prisįgriebti į kraują.

Nors tie naikinanti bakterijas 
kūneliai arba grumulėliai ne uži
ma viso paviršiaus žarnų, pilvo 
irJcitokių plėvių, bet kad jię ga
li krutėti irts\i pagelba jų lei
džiamų išaugų greitai persikelia 
isz vietos į vietą ir dar ka<p isz 
paskutinių .tirinėjimų 
cziaus Gabri czevskio
kad jie jauezia bakterijasįįeip kaip 
augmenų szako* saulės spindulius, 
tai jiegali greitai iszvalyti žvėries 
arba žmogaus vidurius nuo bak
terijų. Gabriczevski įkiszo po 
oda varlių ir kralikų kibytos 
dūdeles, cisz kurių vienose buvo 
grynas be bakterijų mėsinis bul
jonas, kitose gi buvo bakterijų 
lizdai. Po trumpam 
kui, išėmus dūdeles: 
dėlės su bakterijoms buvo.pilnos 
anų naikinanezių bakterijas kūne
lių, didelėse gi kur bakteri
jų ne buvo, ne buvo nė tų kūne
lių. Tai gi ežia aiszku, kad tie 
kūneliai jauezia, kur yra bakteri
jos ir>jas surenka, su j ieško. Už 
tenka gi tokiam kūneliui vos da- 

~ailytėti savo iszaugoms bakteri
jos, o ji jau pražuvus, įą apsiau- 
czia kūnelio pliazma ir į vieną 
minutą perdirba teip; kad ji jau 
kenkti ne galį. ‘

Taigi tie kunėttai yra tikrais ka
riautojais už viso organizmo svei 
katą, jie pasiszvenczia ant naudos 
viso organizmo; jie niekada ne
sugrįžta atgal į tą organizmą, už 
kurį kbvoja, isz kurio iszėjo. K

lai- 
du-

Szoko i pecziu ir sudege.
# Pittsburg, Pa. Į Shamberge- 

ro geležies tarpinyczias užėjo 
koksai nepažįstamas vyriszkis, 
užlipo ant platformos prie pe- 
cziaus ir szoko tiesiog į sutirpu
sį metalių. Kada jį pasisekė isz- 
traukti, buvo jau tik suanglėjęs 
kūnas. Žmogaus to dirbtuvėse 
nieks ne "pažįsta ir nežino, kas jis 
toks yra^, Matyt jis į dirbtuves 
atėjo su mieriu nusižudyti.

Sudege 30000 laišku.
Los Anoelos, Gal. Laike su- 

simuszimo dviejų pasažierinių 
trukių netoli Needles, ant Santa 
Fe geležinkelio, užsidegė paczti- 
niai vagonai abiejų trukių, o juo
se sudegė mažiausiai 30000 laisz- 
kų; registruotų laiškų, kokiuose 
papratę Amerikoj pinįgus 
nėri, ne buvo.

Žemes d re liejiniai.
Baldvtnville, Mas. 

spalinio per-50 sekundų 
ežia žemės drebėjimai,
žemė teip smarkiai drebėjo, kad 
net torielkos nuo lentynų papuo
lė. Jeigu drebėjimas butų ilga! 
besitraukęs, tai butų ir langų ne 
Tikę. Man net 
rarkų iszpuolė.

siunti-

31 d. 
jautėsi 

Tarpais

laikrasztis isz

Slitskis.
kastynese.

Smuggler
tunelyj

Baisl nelaime 1
Telt.uride, .Col. 

kastynėse, Bullion 
užgimė gaisras. Tunelyj dirbo 
200 darbininkų. . Ant iszsigelbė- 
jimo jie subėgo į szalinę olą; da
lis darbininkų isztikro išsigel
bėjo, bet apie 100 žmonių už
troško nuo dūmų. Isztraukė 
jau 30 užtroškusių oloj darbi
ninkų.

Nežinojo ar ji vyras, ar vaikinas 
Syracuse, N. Y. Gyvenan

ti egia Klara Harrison, per 38 
metus visų laikoma buvo už su

tvėrimą motoriszkos lyties ir ji pa
ti tikėjo, kad ji yra mergina. Da
bar, isztyrę ją daktarai, nuspren-“>Kasztai Czolgoszo suaresztavlmo 
dė, kad nors jituri tūlas moteriš
kas ypatybes, bet tur vyriszkų dau
giau. . Todėl ji dabar atsiszaukė 
į valdžias su praszymu perkeisti 
jos lytį ir vardą Klaros ani Ho- 
raco. Užgimė ji I863m.; iš syk 
negalima buvo pažinti, kokios ji 

: joje buvo mat abidvi drau-c 
ge sujungtos; daktaraą^pąrotjyjo 
tėvams auginti ją kai pu- mergaitę. 
Kada ji priaugo pilnų / metų, 
smarkiai pradėjo jai žėTr 
ir ūsai. Paklaustas rodos 
ras, parodyjo mergiriai būti Ny- 
ryszkiuTEaChtugi -ji turi daugiau 
vyriszkų negu moteriškų ypaty
bių. Valdžios jai daleido teipos
gi būti vyriszkiu ir todėl ji už
metė moteriszkus drabužius ir 
pastojo vyru. Mat savo amžyj 
tiū^jo ji progą išbandyti gyveni
mą abiejų .lyczių.

Nenori sunkinti ateifcystes.
Po užmuszimui prezidento 

McKinleyo ' amerikoniszki laik- 
rašeziai pakėlė riksmą ir reika
lavo apsun^nimo svetimos atei- 
tystės į Ameriką, nors Czolgoš 
ne buvo ateivysį bet Amenkoj gi- -fceiįos pardavinyczios. Blėdį ug-

barzda 
dakta-

Ir provos.
Buffalo, N. Y. Nusprendi- 

jgas Czolgoszo ant nužudymo 
kasztavo Kevf Yorko štetui dik- 
tai pinįgų: prova kasztavo$1799. 
50. Advokatai, kurie isztikro ne 
gynė Czolgošo,' kaštavo 500 
dol.; daktarai paszaukti ant išž
iūrimo proto 1000 dol.; kalinio 
sargas 144 dol.; fotografams už 
nuėmimą fotagrafijų užmokė
ta 36 dol. Taigi matyt, kad prie 
to diktai 
uždarbį, 
vertas.

žmonių turėjo didesnį 
negu jų darbas buvo

5 Leetsdale, Pa. Ritter Con- 
ley Mfg. Co. stato ežia naujas ge
ležies dirbtuves.

- 5 Oakmont Borouoh, Pa. 
Naujai ežia pastatytose stiklo 
dirbtuvėse prasidėjo darbai.

Irwin, Pa, Paiutero anglių 
. kastynėse pradėjo dirbti. Prie 
darbo patilpo 2C0 darbininkų.

Homestead, Pą. Carnegie 
kompanija ketina ežia pastatyti 
naują didelę dirbtuvę.

5 Greensburo, Pa. Netoli ši
to mieste Pithburg Silvering 
Glass Co. rengia naujas stiklo 
dirbtuves.

Renwood, W. Va. Pittsbur
go kapitalistai pirko szitose ap
linkinėse žemės plotus su an
glims ir ant jų parengs kastynes.

T Philadelpiua, Pa. Pensyl- 
vanijos geležinkelio kompanija 
ketina parengtį ežia savo locną 
vagonų dirbtuvę.

CUMBERLAND, Oh. .Czia- 
nykszczias liejinyczias dabar tai
so ir paskui pradės dirbti. Jos 
stovėjo jau nuo kelių metų.

Sharon, Pa. Darbai prie 
tūlų tarpinimo peczių Sharpsvil 
lej, dėl stokos kokso, pasiliovė 
ant neaprubežiuoto laika

Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių šitose aplinki
nėse eina gerai. Pereitą sanvai- 
tę degė ežia 19902 pecziai.

•[ Dallas, Tex. Harden pa- 
vietyj rado petrolejaus szaltinius. 
Neužilgio bus ežia parengtos’įtai- 
sos sėmimo kerosi no.

1 Frankton, Ind. Dėl sto
kos anglių, pasiliovė darbai prie 
tarpinimo peczių czianykszcziose 
plienu dirbtuvėse.

Stevbns Point, Mich. Bus 
ežia pastatytos naujos laikrodžių 
ir laikrodėlių dirbtuvės, kuriose 
ras darbą 100 darbininkų.

5 CONNELLSViLLE, Pa. Kas- 
tynėee Port Royal prasidėjo jau 
vėl darbai. Kastynės tos stovė
jo per tris mėnesius.

T Louisville, Ky. Louisville 
& Nash vii le geležinkelio kompa
nija, visiems varstotų dirbtuvių 
darbininkams pakėlė algas 
10%.

5 San Francisco, Col. 
maszinistų Fui ton Iron Co., 
rie nuo vasaros buvo ant sztrai- 
ko, nugrįžo prie darbo. Per 
sztraiką jie nieko ne pelnė.

Altoną, Pa. Brclių Studt 
geležies dirbtuvės ne gali pradė
ti darbo, kadangi ne gauna už 
tektinai darbininkų. Nors už
mokestis geras, bet darbininkai 
ne atsiszaukia.

San F ra n Cisco, Cal. Dvie
jose czianykszcziose skurų iszdir- 
binycziose Legallet Hollwig Tan- 
ning Co. darbininkai pakėlė 
sztraiką todėl, kad kompanija ne
nori pripažinti unijos.

ant

500 
ku-

i 
i I

Gaisrai.
North Weymouth, Mo. Sude

gė ežia dirbtuvės American Agri- 
cultural Chemical Co. 'Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 100000 
dol.

Lake Crvstal, Min. Nuo ex- 
jaliozijos miltų, Grzifo malunuo- 
se užgimė gaisrai, kuris bu visų isz- 
naikino malūnus. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 100000 dol.

St. Paul, Min. Sudegė ežia di
delė trioba ant 9 ui., kurioje tilpo

męs. Dabar vienog jau viskas 
nusiramino. Ant pereitą 
sanvaitę atsibuvusio susivažiavi
mo emigrantų užveizdos komieo- 
riai nutarė, kad ne reikia sunkioji 

~^Keivystę, užtenka ne leisti į -A 
merikę vien anarchistų. Garsus 
Powderly. teiposgi jau ne reika
lauja ypatiazkų apsunkinimų, jis 

^pri vien, kad atkakusiems' butų 
apsunkintas pasilikimas rytiniuo
se štetuose. j

Turtingas szyksztuollus.
Binohamton, N. Y. Gyve- 

naneziam ežia turtingiausiam szi- 
tose aplinkinėse žemės savimn- 

4 kui, Nelsonui Burr, sveikatos 
z užveizda^nrisakė iszsimaudyti ir 

įsitaisyti naujus drabužius. Jis 
dabar tvirtina, kad iszsimaudė, 
nors sveikatos užveizdos daktarai 
ne nori tikėti; įsitaisė ir naujus 
drabužius, bet jų nešioti ne nori, 

[ kadangi seniejie ėsą dar geri.
Nelaiminga vieta.

Yazoo City, Mis. Nuo perei
tos šnvaitės ketvergo iki subatai 
netoli Yazoo atsitiko trys nelai
mės ant geležinkelių, trys gar- 

V laiviai paskendo ant upės Mis- 
4 sissippi ir buvo tiys dideli gaiš 
t rai, kurie teiposgi ne mažai blė- 

( f^dies pridirbo.

nies padarytą skaito ant 200000 
dol.

^Ashland, Wis. 19 d. lapkrit i 
Czto užsidegė ežia medžių ir len. 
tų krautuvės Keystone Lumber 
Cow f Blėdį ugnies padarytą skai- < 
to ant 150000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Birmlnoham, Ala. Netoli 

Hughes Liding, aut Louisville & 
Naehville geležinkelio, susimu- 
szė du į priešingas pusės bėganti 
tavoriniai trukiai. «^ri« to ketu
ri trūkio tarnai likosi ant vietos 
užmušti, o 7 likosi sunkiai ap
kulti.

Los Anoelos, Cal. .Jietoli 
Franconiaant Santa Fe geležinke
lio susimušė du į prieszingas puses 
bėganti pasažieriniai trukiai. Prie 
to trys pasažieriai ir 7 geležinke
lio urėdniukai likosi užmušti; 
sunkiai sužeistų yra trys 
pasažieriai ir 1,7 geležinkelio u- 
redninkų.

ExpllozlJa.
Oharlmton, W. Va. 

nuo ežia esanczie<*e . akmenų 
skaldinycsiose atsitiko smarki di
namito expliozija, kurios du dar
bininkai likosi užfrtlszti, o ketu
ri sunkiai sužeisti.

Netoli

Chemical Co. rengia ežia dideles 
dirbtuves, kurios dirbę spiritą ir 
potažių iš iszspaudų cukrinių 
burokų^/ftlikusių cukraus dirbtu
vėse- Ras ežia darbą 150 darbi
ninkų.

^] • Pittsburg, Pa. Garsus ka- 
nuolių dirbėjas Krupp (isz Vo
kietijos) pirko szitbse aplinkinėse 
ir Wėst Virginijoj didelius anglių 
plotus, ant kurių parengs kelias 
naujas kastynes. Aplinkinėse gi 
Pittsburgo ketina pastatyti dide
les plieno dirbtuves.

3įoUNGsTowN, Oh. Tarpi- 
njnlo daly j dirbtuvių Struthers 
Iran Co., dėl stokos kokso, pasi
liovė šiuom tarpu darbai. Pasi
liovė darbai dėl tos peczios prie
žasties prie kitų tarpinineo peczių 
aplinkinėse Mahoning.

T- CUDAHY, Wl8. 
šiuom kartu eina ežia gerai; 
pjovinycziose ir isz kitur atkakę 
darbininkai greitai gauna darbą. 
Stato ežia dideles geležies dirb
tuves, kuriose prasidės darbai 
nuo berželio mėnesio ateinanezių 
metų.

5 Nf.w York. Ant Haven 
geležinkelio pakėlė štraiką szė- 
nių nustatytojai ir per tai ant 
tos linijos trukių bėgiojimas pa
siliovė. Sztraikieriai reikalauja 
praszalinimo nuo darbo: kelio 
superintendento, jo pagelbininko 
ir detektyvo. Kompanija žada 
ištirti kaltes šitų urėduinkų ir 
jeigu jie kalti, žada juos proza- 
linti. • _ So

Darbai

liet kalingas geru zeceris prie •‘Lie
tuvei* ” spaustuve*. Mokeati* 35c. nuo 
lOOOm.Teipgi reikalinga* veika*, neaene* 
nis 15 metu, mokanti* gerai lietuviukai 
raasyti ir skaityti,- mokintis secerystea.

Ko mums labiausiai 
trūksta?

Priežodis sako, jog sutikimas 
isz mažų daiktų padaro didelius, 
o nesutikimas ir didžiausius 
griauja. Sziędien pats lenkai pri
sipažįsta, jog I^enkija nupuolė, 
nužudė savo liuosybę tik per sto
ką vienybės ir nesutikimus. Tai
gi reiktų manyti, kad sutikimas, 
vienybė darbuose ant visuomenės 
naudos yra vienu isz tvircziausių 
pamatų, ant kurių stovi tautų a- 
teitis; kur to nėra, kur vaikai 
vienos tautystės reikalo tokios 
vienybės ne pripažįsta, ten ne 
gal būt laimės.

Purtiszki nesutikimai, kova už 
principus yra visur. Tas vienog 
tautoms blėdies ne atgabena, 
priešingai, tokia kova už princi
pus yra uet reikalinga, ji priside
da labiausiai prie pastumėjimo 
pryszakin tautiszko vežimo, ji net 
tinginio apimtsu verczia žengti 
pryszakin, jiems neduoda apsiru-, 
bežiuoti gynime vien seno szasz- 
lavyno. Kova vienok už princi
pus ir tautos reikalus ir kova a- 
sabiszka nereiškia tą patį: ko
va už principus yra reikalinga ir 
nandinga, kova gi asabiazka yra 
vienu isz vodingiausių daiktų, 
nes ji neduoda mums sueiti į 
vienybę žht nuveikimo svarbiau
sių musų tautiškų reikalų. Ko
va už principus, Jginezai už tau- 
tiszkus reikalus priveda prie ge
rinimo sanlygų gyvenimo, prie 
taisymo to, kas gyvenime reika
lauja taisymo, kova gi paremta 
ant esabiszkų motyvų stabdo 
kiekvieną vieszą darbą ir ne duo
da jo nuveikti. Mes vieszų rei
kalų ežia Amerikoj turime dau
giau negu kitos tautos kadangi 
lietuviszki ateiviai atkako į Ame
riką isz tėvynės Lietuvos kur 
jiems net neatbūtinai žmogui rei
kalingi tautiszki darbai yra už
drausti, bet iki sziol mes sujung
toms visos tautos pajiegoms ma
iai nuveikėme. Bandemė sujung
ti ant parengimo musų spaudos 
parodos Paryžiuj visas musų par
tijas, bet iu to isz pats pradžių 
užgimė nesutikimai terp visuome
nės balsais iazrinktų veikėjų ir 
tik su vargu pasisekė nuveikti 
be dar didesnių nesutikimų. Ban 
dymas parodė, kad mes ne ga
lime jungti sąnarius visokių par 
ti jų ant nuveikimo nors svarbiau
sio reikalo, kadangi mes augsz- 
cziau statome musų asabiszkus ir 
reikalus musų partijų už visuo
menės naudą ir reikalus.

Dabar svarbiausiu musų tau- 
tiszku reikalu turėtų būt page 
rinimas lietuviškų mokyklųs"A- 
merikoj, bent ten kur joe yra. 
Kaip gi vienok jas gerinti? Szią- 
dieninės yra kunįgų rankose, jie 
vienog už paveiksiu stato rai
ny sz k ų vedamą Chicagoj. Kad 
tas paveikslas ne gal būt imtas 
už paveiksi}, tą iszdryso pasakyti 
net geraū^pažįstantis tą pa veiks
li ngą kunįgų akysė mokyki} 
Pittsburgo “Pasiuntinys”. Tai 
gi mat musų kunįgams ne tiek 
rupi pagerinimas mokyklos, kiek 
tas, kad žmonėlės užlaikytų isz 
savo kiszeniaus kelias seseris Na
zareto, kurių užlaikymas lenkams 
turbūt per sunkus. Prieszinga 
gi kunįgams partija norinti isz- 
siliuosuoti žmonis nuo kunigijos 
verguvės rods niekina kunįgų už
laikomas mokyklas, bet ji nė ne 
bando rengti nieko panaszaus į 
mokyki}. Rods rengia kada ne 
kada prakalbas, kuriose kalbėto
jai užgauna į vien} valandą de
šimtį klausymų. Tuom tarpu 
musų žmonėms reikia ne užgrie
bimo tūlų klausymų bet siatema- 
tiszkų kursų visokių mokslų* To
kius .sistematiszkus kursus bent 
kaip kur galima būt parengti, 
bet ir apie tai nėra kam rupin- 
tieei, kadangi mes užimti asabisz- 
ka kova. Asabiszki nesutikimai 
ir statymas partijos reikalų 
augszcziau už reikalus tautos 
surisza mums rankas ir per tai 
nieko svarbesnio negalime nu
veikti. Juk ir musų prakalbose 
daugiau yra asabiszkų įžeidimų 
mums repatinkanezių ypatų ne
gu isztikro 
mų mažiau 
nėms.

Tą patį
dalies ir musų laikraucziuose. 
Kunįgų laikraszcziai ne tiek sten
giasi pamokyti žmonis jiems 
naudingų dalykų, kiek išniekin
ti uabiszkai jiems ne patinkan
čias ypatas tankiai net su melo 
jiagelba. Tuom paežiu, ar nori, 
ar ne nori, turi jiems atmokėti 
ir ne garbinanti kunįgų laikrau- 
cziai. Ir teip eina asabiuka ko
va per eiles metų. Tuom tarpu 
musų laikraszcziai, iuliuosuoti

nuo straipsnių pastatytų ant asa- 
biszko pamato, daug daugiau tu
rėtų vietos naddingesniems rasz- 
tams. Laikrozcziai privalo tar
nauti visuomenei, o ne ypatoms, 
todėl juose neturėtų būt vietos 
asabiszkūmams ;tuom tarpu,reda
guojant raszancziam šiuos žo- 
džiu8“Lietuvą” per isztisus šešis 
metus, maiai pasitaikė, žinoma, 
išėmus smulkių bėganczių iinių 
gaut rasztų, kuriuose ne butų er
zinamos ir kutenamos ypatos, kas 
rodo, kad raszanti nori per savo 
rasztus ir šabiszką kepsnį isz- 
kepti. Laikraszcziai privalo ko
voti su piktais darbais, o ne su y- 
patoms; jiems ne rupi ypatų 
reikalai, todėl ne gali užsiiminėti 
nė apgynimu ypatų, nė jų nieki
nimai*. Asabiszkus reikalus rei
kia asabiszkai atlikti, o ne vieszai 
per laikraszcziusjpartijos reikalai 
neiszteisina raazanczių, kurie sta
to partijos reikalus ant asabiezko 
pamato.

Svarbiausias todėl musų prie- 
szas rišantis musų rankas, neda- 
leidžiantis mums susijungti ant 
nuveikimo svarbiausių musų tau- 
tiszkų reikalų—yra musų asabiszki 
nesutikimai, asabiszki musų pik
tumai, kurių mes ne mokame pa
aukauti ant naudos visuomenės. 
Užmeskime pirma asabiszkumus, 
liaukimės užsiiminėju asabiszkais 
keno nors reikalais, liaukimės už
kabinėję ir niekinę ypatas, iszmo
kime jas godoti, tąsyk ir prigu
lėdami prie visokių partijų, galė
sime visi dirbti iszvien, o dirbda
mi krūvoj, nuveiksime daug dau
giau negu dabar dirbdami mažais 
pulkebais.

davė. lazvadino j ui 
(kad musų 1 
apšviesti, geriausiai; parodo jų 
surengti Philadelphijos bažny- 
czioj k aujo praliejimai. Bedie
viai nieko panaszaut rengti ne 
moka. Aut tokių darbų jiems 
ištikro trūksta kunįgiszko proto 
ir doros. Red.).

Kunįgų “Tėvynėj” 'suspenduo
ja toliaus Minersvilles Susiv. 
kuopos tolus sąnarius, kurie prie 
rymionų Susiv. niekada neprigu
lėjo; jau antru kartų meta iš 
seno Susiv. tas paczias ypatas, 
kurios niekada prie jo* ne prigulė- 
i0- " J

15 d. lapkriezio,besikeliant ant 
ša f to, pagriebė kėtis jauną 20 
metų lietuvį, Vincę Janušauską 
ir į szmotus sudraskė; Graboriu* 
surinko šmotus ir gana turėjo 
darbo, kol juos šiaip teip sudė
jo. Velionis ne prigulėjo nė į 
jokią draugystę. . Lajkrašczių nė 
knygų ne skaitė. Ant palaidoji
mo kūno be bažnytinių speigų ne
dalioj susirinko daug žmonių. 
Velionis paėjo isz Suvalkų gub., 
Plutiszkės parapijos.!

17 d. lapkriezio nelaimė pasie
kė kitą lietuvį, Petrą Kisielių. Jis 
mat parėjo namon ir lipdamas 
trepais, nupuolė ir nuo apsikuli- 
mų ant rytojaus pasimirė. Ant 
laidotuvių pinįgų ne turėjo, nes 
viską karezemose palikdavo; nė į 
jakią draugystę ne prigulėjo. Dė
ti pinįgus ne labai kąs nori, nes 
kiekvienas rūpinasi tik apie savę.

naudingų pamokini- 
apszviestiems imo-

galima patėmyti iu

Isz Minersvillčs, Pa.
Visi nesutikimai, peštynės, 

pas mus aptyko, traukiasi vien 
dar vis tikėjimiszki nesutikimai, 
žmonės pasidalino į dvi dali ir į 
viens kitę sznairuoja. Iu tų ne
sutikimų naudojasi dvasiški vą- 
dovaų kuriems nesutikimai tik 
palengvina žmonis iunaudot, to
dėl jie ir stengiasi palaikyti nesu
tikimus. Ir tame vienog, rodosi, 
kad jiems atseis apsirikti, kadan
gi žmonelės pradeda neužsitikėti 
savo vadovams, krikuczioniszkos 
doros ir meilės mokintojams. Se
nę užsitikėjimą kunįgams ypacz 
pakirto jų pasielgimas ant pasku
tinio Suaivienyjimo seimo, kur 
ant paėmimo į savo rankas Susiv. 
turto, iszdryso ardyti t} organi
zaciją ir žmonis terp savęs pjudy
ti. Pjudymas vienok, rodosi, 
neišduoda tokių vaisių, kokių 
pjudytoji! laukė.

Minersvillės Susiv.kuopa priesz 
šeini} susidėjo isz 42 sąnarių.Terp 
jos s marių ne buvo nė jokių nesu- 
tiaimų, kol ant paskutinio seimo 
kuopa ne išrinko ne patinkan- 
czių kunįgui Milukui delegatų. 
Jau priesz seimą jis lakstė po 
Minersvillę, nieko nesigailėjo, 
kad tik kuopę išardyti, rinko 
parašus, tik nežinia, ar jo surink- 
ti paraszai su žinia pasiraszusių. 
Po seimui, kada Susiv. pasidalino 
į dvi dali, kuopa turėjo šaukti 
susirinkimę rinkimui paraszų ir 
mokeeties. Pagarsėjęs dabar Phi
ladelphijoj savo “krikszczionisz- 
ka” propaganda kun. Kaminskas 
per kelias sanvaites per savo pa- 
mokslus draudė žmonis eiti ant 
“bedieviszko” Susiv. susirinkimo, 
atėjusius rinkti paraszus liepė su 
lazdoms iszmurati (apart lazdos, 
žmogelis nieko nežino daugiau,ir 
Philadelphijoj su policijos laz
doms platino meilę artymo Dievo 
namuose). Jo pamokslų ir pri- 
ukymų vienog žmonės ne klausė, 
kadangi jau ir ežia daugumas 
moka 'atskirti gėrę nuo pikto 
mokai}. Prieszingai, pradėjo 
smarkiai raszytiesi prie senojo Su
siv. Musų kuopa turi jau 54 są
narius: dabar ji daug didesnė, 
negu buvo priesz seim}. Kad isz 
mus tarpo pasitraukė stabmel
džiai tymionai,laikanti kunįgę už 
Dievą, mes iš to tik džiaugia
mės. Prie kunįginėe kuopos liko 
tik kelios bobos ir seneliai, prie 
tautiško Susiv. prisiraszė jauni 
vyrai ir moterys. Nuo seimo prie 
mūsiškio prisiraszė 31 ypata, 
prie kunįginio viena senelė/ To
kius vaisius istgabena kunįgų 
šauksmai ir saugyrystė per “Tė
vynę”! Nors mus bjauriausiai 
pravardžiuoja Kaulakiai ir Ka
minskai, mes ant to ne paisome, 
nes suprantame jau musų pieme
nų •mierius. Jeigu ne butų azliup- 
tarnių, laisvamanių, juk musų 
Christaus mokslo platintojai ne tu
rėtų medegos savo pamokslams, 
ne turėtų ką škyti bažnycziose.

Vietoj iszkeliavusio rengti terp 
Philadelphijos lietuvių skerdynes 
kun. Kaminsko, pas mus 
atsibaldė garsus Kaulakis. Per 
•avo pirm} pamoksi} kad davė 
taliuntarniams ir bedieviams, tai

radino juęs kvailiais 
kunįgai ieimintingi ir

Isz Newarko N. J.
Lapkriezio 2 d. buvo losztas 

lietuviškas teatras; parengė jį 
Tev. Mylėt. Dr. Kuopa. Atio- 
szė komediją “Ponasir Mužikai”. 
Teatr is nusidavė gaįa gerai, tik 
žmonių buvo per ifcažai, tai ir 
uždarbio liko vos įapie 18.00. 
Teatro rengėjams ne mažai teko 
paneszti kaštų ir vęrgo, nes ne 
mažai turėjome visoįkių trukdy
tojų. Matyt dar tqusų žmonės 
menkai supranta verię teatro, ir 
tiesiog laiko jį už darbą bedievių. 
Kiti vėl, pamatę kuėįgą ant sce
nos ,rekė, jog bedieviai tikėjimą 
išjuokia; isz patie* teatro pikti
nosi. Reikia žinoti,jog ne truko 
trukdytojų ir isz pusės paežių 
šnarių T. M. D. už tai, jog pa
gal jų smuiką visi ne szoka. Bet 
aeziu musų karštiems tautos 
mylėtojams, viską lengvai perga
lėjome.

Moterų role* loszė: Baltru
vienės — E. Galauckienė, 
L i u d y t ė s — E. Lapacziutė, 
Onytės — M. Smaidžiuniute

Lapkriezio 10 d. Teatrininkai 
turėjo szeimyniszką - pasilinksmi
nimą su tautiszkais pasikalbėji
mais ant garbės loszikų teatro, 
ant to susirinkimo M. Smaidžiu- 
niutė sukolektavo $1.40 ant kan- 
kintinių.

Buvusi Lietuviszka Kooperaty
vų Draugystė visai jau nusmaili
no savo biznį su karczemft:10 do 
liennės akcijos nupuolė aut 64c., 
kuriuos dabar akcijonienams iš
moka. Uždėtas kooperatyvų 
štoras,kurį laiko Strungiai, ge
rai lai kosi, todėl už nupuolimą pir
mutinės kooperatyviszkos drau
gystės visa kaltė puola ant virszi- 
ninkų už ne gerą vedimą biznio.

Teatrininkas.

Isz Eiizabeth, N. J.
Musų broliai pradeda suprasti 

savo reikalus, supranta jau reika- 
lę vienybės. Griebiasi ir pre- 
kystos. Pirma neszdavo sunkiai 
uždirbtus pinįgus žydams, dabar 
gali jau reikalingiausius daiktus 
pirkti pas švuosius. Kaip ne 
seniai buvo “Lietuvoj” rašyta, 
Szv. Kazimierio Dr. uždėjo val
gomų daiktų sztorą. Išsyk pei- 
suocziai juokėsi, o dabar gailisi. 
Biznis eina gerai ir sztore trys 
lietuviai turi vietę. Iš viso yra 
ežia 13 lietuviszku biznierių: 7 
šliuniukai, 3 drabužių pardavi- 
nyczioe, 1 valgomų daiktų sztoras, 
1 laivakorczių agentas, 1 czeve- 
rykų dirbėjas ir visiems biznis 
gerai sekasi. Reikėtų dar duon
kepio.

Lietuvių ežia skaito apie 1000 
ypatų. Turi jie 3 pagelbineė 
draugystes, Politiszką paszelpos 
kliubą ir Susivienyjirao ir Tėvy
nės Mylėtojų Dr.kuopas. Gyve
name sutikime, provų beveik nė
ra. Lietuviai turi , bažnyczię ir 
graži} kleboniją ir tai be skolų. 
Mokyklos dar nėra, bet kaip gir
dėt , bus neužilgio parengta.

Suvalkietis.

Isz Toluca, III,
Skaitydami laikraszczius, mes 

išgirstame apie bjaurius darbus 
musų inkvizitorių ir szventų cen
zorių, kurie vietoj platinti meilę

nos Lietuvos, vietoj jungti visus i 
į kruvę ant nuveikimo svarbes- 1 
nių tautiszkų darbų, niekina ge- 1 
rus tevinainius* ant kiekvieno 
žingsnio stabdo jų darbus. T- 
pacz reikia bjaurėrieei tokiais in 
kvizitorių darbais ežia laisvoje 
szalyje, kur mums nieks ne drau
džia darbuotiesi ant tautiszkos 
dirvos, kur priderėtų naudo- 
dotieri isz laisvės, kokios kitur 
ne turime, ant pastatymo musų 
tautiszkų darbų ant tvirtesnių 
pamatų . Bet apie tai bent 
sziuom kartu ne galima nė sapnuo
ti, kadangi musų pajiegas reikia 
apversti ant tautai mažai nau
dingos partiszkos kovos: vieni 
jas sunaudoja ant užpuolimų ir 
niekinimo sau ne patinkanezių y- 
patų, kit( gi, taigi užpulti, turi 
ja* sunaudoti ant atmuszimo už
puolimų, ant atsigynimo. Girdi
me visur kunįgai keikia laikrasz
czius, kitur knįgas, kurios pra
platina žmonių suprarimę, atida
ro akis, mokina geriaus atskirti 
blogę nuo pikto, parodo kelius, 
kaip aps’saugoti nuo skriaudėjų; 
niekina tuos, kurie žmonėms isz- 
radinėje jų keneziamas skriaudas 
ir mokina, kaip nuo skriaudėjų 
ir nuo skriaudų atsiginti. Kunį- 
gai stengiasi už žmonių pinįgus 
pastatytas bainyczias paveržti 
nuo tikrų bažnyczių savininkų ir 
atiduoti jas vyskupams, už kę 
tie paskui daleidžia kunįgams 
lupti žmonis ba mielaširdystės, 
rengti net kraujo praliejimus, 
kaip tai atsitiko neseniai antai 
Philadelphijoj.

Kunįgai ue tik griebia į savo 
desprftiszkę valdžię parapijas, bet 
ir visas musų organizacijas. Jie 
iszgriovė jau vienaitinę su plates
niais mieriais, tvireziaus su orga
nizuot} mu-ų tautiszkę Susivieny- 
jimę ir patraukė, dėl nesupratimo 
žmonių, vienę dalį į savo pusę, 
pavertė ję į savo įnagį kovojantį 
už kunįgų luornos reikalus.

Mieli broliai, nesiduokite save 
už nosų vadžioti jeib tvarkos ar
dytojui drumsezianeziam vandenį 
ant palengvinimo sau žvejonės, 
bet stokime visi į eilę ir dirbki
me išvien ant musų visų, o ne 
ant musų luomų nuodos. Smar
kiausiai kovojanti už savo reika
lus luomą ir šiędien geriau
siai aprūpinta, su skriauda musų 
kitų reikalų. Apie jos naudę 
mes ne privalome rupintiesi, ji ir 
teip bado ne kęs; mes turime 
svarbesnius reikalus už reikalus 
musų kunįgų luomos, už savo asa- 
kiškę pelnę tegul ji pati kovo
ja, mums nėra reikalo stoti jų 
eilėse, mes privalome rupintiesi 
apie reikalu* vusos musų 
tautos, o ne už reikalus kokių 
nors joje iszsiviešpatavusių luo
mų. Tik tęsyk, kada mes tą su
prasime, paliaus mus užnaudoję 
visoki tvarkos ir sutikimo ardy
tojai; tada atsikratysime uuo ge- 
radėjų be*istengianczių mua tam
sybėse palaikyti.

Tolukoi lietuvių no didelis bū
relis ir nuveiktais tautiszkaie dar
bais negalime per daug girtiesi. 
Yra ežia lietuviszka Szv. Jono 
Krikštytojo Draugystė ir 19 kuo
pa Susiv. Liet Am. susidedanti 
dabar tik iš 11 sąnarių. 1 d. 
gruodžio atsibus kuopos susirin
kimas ant šlės p. Sakalausko. 
Ateikite broliai ir prięiraszykite 
kuoskaitlingiausiai ir tę musų 
svarbiausi} organizaciją. 18 d- 
lapkriezio atsibuvo susirinkimas 
Lietuviszkai - Lenkiško nepri- 
gulmingo Kliubo, bet toki kliu- 
bai, kiir lenkai yra vadovais ir 
rūpinasi apie savo vien tautystės 
reikalus, o lietuviai yra tik lenkų 
padėtojars, mažai mus apeina. 
Mes lietuviai turime savo atski
rus tautiškus reikalus, kurie ne 
sutinka su lenkų siekiais; tie rei
kalai vien mus apeina.

Vaicziulaitis.

Isz M t Carmel, Pa.
Lenkiškas laikraštis “Ame

rika” paduoda, jog prabaszczius 
czianykąaczios lietuviszkos para
pijos, kunįgas Delinikaitis, likosi 
perkelta*.' į Freelandą; ant jo vie
tos į Mt Carmel ui prabašczių 
atėjo kunįgas Stachnevyczius, 
matyt koks lenkbemis.

rimai, arba maži gribeliai, kokių 
be padidinanezių stiklų vadinamų 
teleskopais, ne .galima matyti. 
Kadangi ant žemės pavirsziaus 
ne visur yra lygiai daug tų smul- 
kuczių daiktų arba bakterijų, tai 
reiktų manyti, kad tuose kraBz- 
tuose, kur bakterijų yra mažiau ir 
ligos.recziau pasitaiko, o ten, kur 
jų yra daugiau, daugiau žmonės 
kenezia nuo užsikrecziamų ligų. 
Paveikslan, ant augsztų kalnų 
bakterijų yra mažiau nėguapa- 
czioj, taigi klonyse. Iš tikro ant 
augsztų kalnų užsikrecziamos li
gos siauezia daug recziau negu 
žemai esaneziose klonyse, o kaip 
kitų ligų kalnuose niekada ne 
būva. Antai choleros ne būva 
augszcziau 5000 pėdų nuo jūrių 
pavirsziaus.

Daktarai, iszplaukę i sziauri- 
nius ledinius kroztus su expedi- 
cija švediško liriuėtojaus Nat- 
horso, užsimanė persitikrinti, ar 
daug yra bakterijų ore sziaurinių 
ledinių krasztų; ritinėjimus jie 
darė ant didelės, neapgyventos 
salos Szpitzbergen ir ant kitų 
aplinkinių, kaip,-antai: ant salų 
Meszkimų, ant Žemės Karaliaus 
Karaliaus. Tirinėjimais užsiėmė 
specialistas bakteriologas (bakte
rijų žinovas) dras Levio. Ore 
20000 lytrų Levin ne rado nė 
vienos bakterijos, o rautų krasz- 
tuose viename kubiszkame colyj 
randa jų tukstanezius. Teipgi jau 
nerado nė jokių bakterijų sniege 
ir leduose; vandenį ant tirinėji- 
mų sėmė lygiai nuo paviršiaus 
kaip ir isz gilumos iki 2700 metrų 
(netoli pustreczio viorsto). Van
denyj rods rado bakterijas, bet 
buvo jų labai maža', gimdanezių 
kokias nors pažįstamas ligas ne 
rado ne vienas.

Žarnose užmuštų sziaurinių 
kraštų žvėrių ir pagautų žuvių 
teiposgi ne rado bakterijų, nors 
gyvenanti rautų kraštuose žvė
rys turi jų tukstanezius. Žarno
se paukšezių teiposgi ne buvo 
bakterijų, jas turėjo tik paukš- 
cziai vieno rnevų gatunko, bet 
labai mažai. Viduriuose 
sziaurinių meškų ir jūrių szunų 
rado bet ne daug bakterijų pana- 
szių į ėsanezias žmogaus stemplėj 
ir žarnose, bet pažįstamas ligas 
gimdanezių bakterijų ne rado 
niekur.

Reikėtų todėl matyti, kad oro 
sziaurinių ledinių kraštų yra la
bai sveikas. Jeigu tie krasztai 
butų apgyventi, tai žmonės ežia 
gyvenanti butų sveikesni negu 
gyvenanti kitur ir ilgiau išgy
ventų ant svieto; jie ne pažintų 
nė jokių apidemiškų ligų teip 
pavojingų kituose krasztuoš. 
Kad sziauriniuose krasztuose oras 
be abejonė* sveikesnis negu šil
tuose, galima matyti net szęl- 
toj Si berijo], kur, sulyginant, 
daugiausiai yra szimtameczių se
nelių, nors ten gyvenanti žmonės 
paprastai gyvena kuo neeveikiau- 
siose sanlygose.

Kadangi tokios jau saulygos y- 
ra ir pietiniuose poliariszkuose 
krasztuose, tai reikia matyti, kad 
ir tuose krasztuose nėra ligas 
gimdanezių bakterijų, todėl ir tie 
szalti krasztai yra sveikesniais už 
šiltesniuosius-

Taigi, iš tirinėjimų szvediszkų 
mokslinczių išpuola, kad svei
kiausi ant musų žemės pavir
šiaus yra šiądien neapgyventi - 
dėl didelių šalczių šiauriniai ir 
pietiniai poliariszki žemės plotai, 
gulinti arti žemės polių. Gal 
būt] teiposgi, kad sveikumas oro 
tuose krasztuose paeina nuo to, 
kad juoae nėra žmonių; jiems at
siradus, gal ^įsiveisti ir epidemi
jas gimdanezios kakterijas.

Kokios vienok priežastys isz 
tikro padaro, kad szaltuose žemės 
kraštuose nėra ligas gimdanezių 
bakterijų, tikrai ne žinia. Ant 
susekimo tų priežasezių reikia 
ilgų tirinėjimų; sziędien susekta 
vien, kad szaltuose kraštuose, 
kur dėl didelių szalczių ne gy
vena žmonės, nėra ligas gimdan
ezių bakterijų, todėl ten ne būva 
nė epidemiškų limpanczių ligų, 
bet isz to oro sveikumo nieks ne
sinaudoja, kadangi tuose kraš
tuose žmonės ne gyvena.

Dirva iszeina to Ii aus.
Mes, pasirėmę ant atsisveikini

mo kun. Miluko ,neseniai prane- 
szėme, kad “Dirva” ne . Žszeia. 
Tuom tarpu dabar “Žvaigždėj” 
kunįgas Kaupas paduoda, kad 
“Dirva”, iszeis toliaus be kun. 
Miluko.

Szaltuose krasztuose 
nėra bakterijų.

Sziędien jau daugumas sziek 
tiek apszviestų skaitytojų 
gerai žino, kad visokaias limpan- 
czias ligas gimdo smulkiu fM^yė-

Redakcijos atsakymai.
Klausytojui. Apie apvaikš- 

cziojimą sukaktuvių Szv. Jurgio 
Dr. jau buvo. Antrinti tą patį 
ne galima. Kaslink pripažinimo 
teisybės vienai pusei — tai tas 
paeina nuo to, kad kaitinanti pu
sė ne paduoda devadę kaltės. 
Tas, kę žmonės kalba, ne gali 
būt davadu, bet reikia tokių fak
tų, kurie isztikro kaltę parodytų. 
Apkaltinta gi pusė juk teisinasi, 
kad esant kasieriui, pinįgai ne j 
jos raukus patenka, todėl ji ne 
gali jų iszsivežti. Ui kasierių gi 
atsako padėję už jį parankę.



LIETUVA

Isz visnr.
_____U Laike paskutinių žemės dre- 

bėjimų Erzerume, Azijatiszkoj 
Trakijoj, pražuvo 130 žmonių.

D Mieste Darmstad, - Vokieti
joj, sudegė didelė trioba gimnas
tikų draugystės. Ugnyje pfhžu; 
vo keturi žmonės.

H Austrijos soštapilėj, mieste 
Vindobonoj, ypacz beturezių ap
gyventose miesto dalyse pasibai
sėtinai siauezia rauplės.

|| Mieste Qlviopol, pietinėj 
Maskclijoj, užgimė maiazta^ 
krikszczionys kaimiecziai muszė 
žydus. 20 žydų likosi užmusz- 
tų.

|| Ant žmonių, apszvietimo vi
soj Maskolijo^^nt ateinanezių 
metų randas paskiria tik 37 mili
jonus rublių, taigi ant 4 milijo
nų daugiau negu szįmet.

|| Į Berlyno ~vmiversitetę ant 
bėganczio.pusmėezioužsir^szė 126 
amerikonai irtT ampnkonės. Se 
niausią isz užsiraszuęių turi 60 me 
tų, jauniausia gi 20 metų.

D 27 d. spalinio, ant ežero B li
kai, Siberijoj, besikeliant, susi
daužė trys laivai vežanti darbi
ninkus; prie toj 75 žmonės pri
gėrė.

< ----------
|| Iszpanijoj, mieste Corunna,. 

vidinio garnizono kazarmėse ats?- 
tilo baisi expliozija, kurios dalis 
kazarmių likosi sugriauta, trys ka
reiviai ant vietos užmuszti, 17 gi 
yra sunkiai sužeistų.

U Į Vindobonę atėjo telegra
mai, buk.ant ulyczios Serbijos 
eostapilėj, Belgradė, szovė kas į 
yažiuojanczię karalienę- Ar szu
vis užgavo karalienę, dar1 neži
nia. t

vokiszkos valdžios tankiai bjauriai 
elgiasi su lenkais, bet ir jos ne 
drystų teip elgtiesi, kaip ežia pa
duota. Telegramas todėl ne isz- 
rodo teisingu. Jeigu tas butų 
atsitikę, tai be abejonės 
leukiszki parlamento pasiuntiniai 
butų tę klausymę parlamente pa
kėlę.

| Amerikonai mėgsta spjaudy- 
tijyisur, kur tik jiems patinka, 
kareiviai spjaudo ant sienų ka- 
zarmėse. Dabar kareiviszkos 
valdžios ant Filipinų salų visose 
kazarmėse pagarsino, jog nuo da
bar uždrausta po didelėms baus
mėms spjaudyti ant sienų kazar- 
mių kambariuose.

U Mieste Zittiu, Sakau kara
lystėj , Vokietijoj, likesi suaresz- 
tuotas Suvienytų Vaht jų vice 
konsulias Shilling; palaikė jį a- 
reszte per visę dienę. Mat sua- 
resztAYojį Vokietijos ųrėdnin- 
kai per apsirikimę: palaikė 
jį už pabėgusį isz Madgeburgo 
amerikonę kunįgę Matthews.

|| Prancūzijos vieszų darbų mi- 
nisteris, su pritarimu kitų san
draugų, nusprendė paduoti ant 
užtvirtinimo parlamento naujas 
tiesas * sutrumpinanezias darbo 
laikę visose Prancūzijos kas tynė- 
se: nuo ateinanezio liepos mėne
sio darbo diena bus 9 valandos, 
nuo 1904m. — 8j vai., o nuo 
1909 m. — 8 vai.

---------- —
|| Berlyno laikrasztis ¥ Lok ai 

Anzeiger” pranesza, buk Masko- 
lija ir Vokietija dabar pridėjo ta
rybas ir buk szitos vfėsapatystės 
rengiasi^ suszaukti terptautiszkę 
konferenciję ant apkalbėjimo, 
kaip giariausiai visų susijungusių 
vieszpatysczių pajiegoms gęlima 
būt isznaikinti anarhistus arbta-įuos 
nevodmgais padaryti.

|] Prie salų Ugninės žemės, 
pietinėj Amerikos užbaigoj, susi
daužė prancuziszkas laivas “As- 
tree”. Prie to pražuvo 6 jurinin
kai, iikusiejie 20 likosi iszgelbėti 
garlaivio Chaco.

U Danijos pakrantėse siautė 
smarki sniego dargana ir vėtra, 
laike kurios 8 laivai likosi vėjo 
prie kranto pristumti, isa«*ų du 
tapo sudaužyti. Laikė tų vėtrų 
daug žmonių pražuvo ant jū
rių.

|| Prancūzijos anglekasiai rei
kalauja: trumpesnio darbo laiko, 
geresnio užmokesnio ir pensijų 
ant senatvės negalintiems uždirb
ti darbininkams, kurios padidin
tų ant 8 milijonų frankų rando 
iszdavimus kas metę, Jeigu dar 
bininkų reikalvimai ne bus iszpil- 
dyti, jie žada visoj Prancūzijoj pa
kelti sztraikus. ..

Drugiai ir sziluma.
Lietuvoj vasaros laike lakioja 

daugybė drugių; svarbiausios at
mainos yra - balti ir margi. Szil- 
tuose krasztuose gyvena kitokios 
atmainos tų gyvūnų, terp kurių 
yra drugiai turinti labai gražių 
parvų sparnus. Jau 30 metų at
gal vokiszkas mokslinczius Wei- 
esmann persitikrino, kad isz vie
nų drugių kiauszinių, per jų di
desnį suszildymę arba per atszaL 
dyrnę galimę iszperinti dviejų at
mainų drugius. Szveicariszkas 
mokslinczius Standfuss isz Zueri- 
cho vedė toliaus pradėtus Weis- 
smanno lirinėjimus su drugių 
kiausziniais ir neseniai pagarsino 
vaisius savo tirinėjimo. Isz kiau
szinių padėtų paprastos Szveica- 
rijoj baltų drugių atmainos, laike 
iszsivystymo Kirminų, jeigu juos 
laike temperatūroj (azilmoj) 
4—6° pagal Celciaus termome- 
trę, iszsivystė drugiai sziaurmių 
krasztų, gyvenanti laike trumpų 
vasarų SziaurinėjNorvegi joj ir ant 
salų Ledinių jūrių. Isz tų pa
ežių drugių ki»uszinių, auginant 
jų kirminus temperatūroj 37° pa
gal Celciaus termometrę iszsivys
tė drugių atmaina gyvenanti ant 
salų Korsikos ir Sardinijos, taigi 
saikesniuose negu Szveicarija 
krantuose. Laikydamas gi 
Szveicarijos atmainos baltų dru
gių (tų paežių, koki yra ir Lietu
voj) kirminus tik po dvi valan
das kas dienę per tris dienas tem
peratūroj 42° Celciaus term. ap
turėjo atmainę, kokia kaip kada 
pasirodo ir vidurinėj Europoj, bet 
tik labai karsztose vasarose. Isz 
tų paežių Szveicanjos drugių 
kiauszinių, iszsiperėjusius kirmi
nus laikydamas sziltesniame rui
me per visęjų iszsivystymo laikę, 
Standfuss apturėjo drugių atmai 
na pasirodanezię Sirijoj ir Pales
tinoj, ir tai tik liepos ir pjutės 
mėnesiuose, taigi laike didžiau
sių tuose krasztuose karszczių.

Isztirimai tie isz moksliszkoe 
pusės yra labai svarbus, kadangi 
jie parodo, kad po įtekme visokių 
aplinkybių, ypacz gi po įtekme 
8zilurnos ir szalczio drugių at
mainos greitai keieziasi ir kad 
dalis atmainų užsilaiko tik po į- 
tėkmė tų paežių aplinkybių, ku
rios jas iszdirbo.

Vietines Žinios.
— Namuose pa. 2470 South 

Park avė. rado negyvę gyvenantį 
ežia 38 metų aptiekorių J. L. 
Woodę. Kunp nugabeno pas nu
mirėlių laidotojų Perigo. Nuo 
ko pasimirė Wood,tikrai nežinia. 
Paskutinę naktį jis namon parėjo 
girtas.

— Namuose pn. 482 S. Sau
gam on rado lovoj negyvu 19 me
tų žydelkaitę J. Scharf, paeinan
čiu isz Maskoliuos. Daktaras 
nusprendė, kad ji nusinuodino. 
Kckioe priežastys privedė ję prie 
patžudystės, nežinia.,

— Pareitos nedėlios dienę, Ho- 
endel bailėj atsibuvo susirinki
mas draugų kariaujanczių ui lais
vę savo kraszto būrų. Ant susi
rinkimo kalbėjo geriausi kalbėto
jai. Tapo nutarta parengti 
didelį susirinkimę ant būrų nau
dos, kuris atsibus I d. gruodžio 
Auditorium teatre.

— Ant W. 25 str. likosi ne
žinomų plėszikų mirtinai pašiau 
tas Jonas Weiss.- Revolverio 
kulka įlindo žmogui į pilvę. Jis 
mat norėjo pavyti bėganezius 
plėszikus. Vienas isz jų, atsisu
kęs, szovė ir jo szuvis užgavo 
mirtinai Weis-ę.

— Pn. 24 S. Sangamon str. 
mergina Ann.e Van Brooth susi
barė ui kę ten su Audrium Buw- 
land. Tas, perpykęs, giiebė de- 
ganezię liampę ir metė į merginę. 
Drabužiai jos, kerosino aplieti, 
užsidegė ir kol juos,subėgę Kaimy
nai, užgesino, mergina teip bai
siai apdegė, kad nugabenta į li- 
gonbutį, neužilgio pasimirė.

— Pareitos subatus vakarę už
sidegė namai lietuvių apgyventi 
ant 33 str. netoli “Lietuvos” re
dakcijos. Prie gesinimo daug 
daiktų likosi pagadytų ir namai 
teip likosi pagadyti, kad gyventi 
juose ne galima, reikia todėl 
žmonelėms kraustytiesi kitur.

— Ant kertes Division ir No- 
ble str. lenkas Antanas Wlad- 
kowski susibarė su nepažįstamais, 
vyriszkiais. Vienas isz jų iazaj t rau
kė peilį ir supiaustė Wladkows- 
kiui rankas, peczius ir galvę teip 
•kad reikėjo jį tuojaus gabenti į 
Szv. Elzbietos ligonbutį.

Pajieszkojimai.
Pajienkau laidoriaua Rando*, in kai

mo Varnioniu, Siiaullu pav., Vincento 
Bono, isz kaimo Papusziniu, Raseinių 
pav. ir Jurgio Janunkeviozisua Jie 
gyveno Johaneeburge, 8a Afrikoje. Tei
ksis atsiszaukti ant adresą

Antanas Matus, Rend, W. Va. , 
Pajio»zkau savo draugo. Ksrsoko, (var

de pamirszau), Suvalkų gub.. Liubavo 
gm. Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Jonas Pūkas,
Box 376, Wilmerding, Pa.
Pajieszkau savo draugu: Antano Jur- 

gaieno (anglisskai Jis vadinasi Tony 
Ross), ir Jono Spingio, 4 metai atgal Jie 
gyveno Esat St, Luois, 111. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so:

Nastor Girdvain, 
791 Milvaukee avė., Chicago, III,

Pajieszkau savo pusbroliu, viens 7 
kita 9 metai Amerikoje. Pernai jie gy
veno Wilkes Barre, Pa. Jie patys ar kas 
kitas tesksis duoti žine ant adreso:

Petrone Jeksziute,
32 W. 25-th str., Chicago, III.

Pajieszkau savo Brolio, Jono Packevi- 
esiaus isz kaimo Bambiniku, ir szvoge. 
rio, Vinco Bekelio, isz kaimo Božovos, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav. Simno 
gm. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Mateuszas Packeviczia,
141 Metropolitan avė., Brooklyn N. Y.

Pajieezkau savo brolio, Franciszkaus 
Grudzinskio, Kauno gub.,Telsziu pav., 
pereita pavasari rasze isz Hamburgo, 
kad važiuoja Amerikon, bet nežinau 
kur nuvažiavo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Antanas Ruginskis.
Box 317, Vlrgina, Pa. (6—12)

Pajieszkau savo dėdės, Izidoriaus 
Maskolaiczio, isz kaimo Labgojo, Erž- 
vilkos vol. Raseinių pav. Kauno gub. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Ant. Maskolaltis, 
73 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau geros vietos ant uždėjimo 
kriaucziszkos szapoe. Jeigu kuriame 
miste rastųsi tinkanti vieta, kur mažai 
kriaueziuiržydu dar nėra prisiveisusiu, 
teiksitės man duoti žine, o asz paczto 
aasztus sugražinsiu ir ten apsisėdęs už- 
rodytojuj vietos atsimokėsiu. Mano ad
resas:

M. Z. T. Box 24, 8o. Boston, Mase.
(13—12)

Aukoe aut bcsiniokinanczlos 
Jaunuomenes.

J. Kazakeyiczia, Shenandoah.Pa.. 81.00.

H Ant piėTmų Filipinų salų 
siauezia rauplės. Amerikonisz- 
kos valdžios hzdavė prisakymę 
priverstinai skiepyti visiems czia- 
buviams apsaugojimo rau
ples.

| Paskutiniuose laikuose Iszpa- 
nijoj sudegė daūg katalikiszkų 
bažnyczių ir tai nuo padegimo. 
Padegėjų niekur ne pasisekė su
rask. Mat tokiu budu žmonės 
baudžia nekeneziamę kunįgiję, 
kuri isztikro, valdydama sanžinę 
žmonių, visę krasztę į nelaimę į- 
stūmė. Kę gi vienog kaltos baž- 
nyczios?

Nanji iszradimai.

0 Vokietijoj prasti laikai trau
kiasi toliaus. lulos dirbtuvės, 
ne turėdamos kur parduoti isz- 
dirbimų, mažina skaitlių darbi
ninkų: iki sziol atsirado jau daug 
darbininkų be darbo, kuriems 
dirbtuvės jo duoti ne gali.

|| Prancuziszkas mokslinczius 
Hugues Leroux likosi pakviestas 
ant profesoriaus vieno iez geriau
sių visoj Amerikoj Harvardo uni
versiteto Leroux pakvietimę 
priėmė ir vasario mėnesyj ateinan
ezių metų keliauja į Amorikę.

H Popiežius prisakė Czekijos ir 
Moravijos vyskupams nesikisz- 
ti į tautiszkę kovę su vokiecziais. 
Tokį jau prisakymę gali lazduoti 
ir lietuviszkai dvaeiszkijai, kad ji 
nesikisztų į kovę lietuvių, kovo- 
janezių už savo tautiszkas tie
sas. Musų dvasiszkija, žinoma, 
klausys popiežiaus ir vyskupų 
prisakymo, o ne tautos szauks- 
mo.

Atėnuose, Grekijos sostapilėj, 
užgimė studentų maisztai. Stu
dentai iszdaužė langus dviejų 
la&raszczių redakcijų. Ant jų 
suvaldymo paszaukė kelis eska
dronus raitų kareivių. Susivėmi- 
me daug studentų ir kareivių li
kosi sužeistų.

U Rinkimai parlamento pasiun
tinių Galvay apskrity], Airijoj, 
pasibaigė, Likosi iszrinktas bū
rų pulkauninkas Lynch, kuris ga
vo 1247 balsus, angliszko gi ran
do kandidatas gavo tik 463 bal
sus. Žine m a, Lynch ne galės 
užimti savo vietos parlamente, 
kadangi jį suaresztuotų jmglisz- 
kas randas, jeigu tik jis į Angliję 
atkaktų.

•** Gyvenantis Bridgeporte, 
Conn., Gustav Whitehead padir
bo lekiantį vežimėlį ir su pagelba 
tūlų New Yorko kapitalistų nori 
parengti specijalLzkę dirbtuvę to
kių vežimų. Jis sako, kad veži
mėlis lakiojimui 6 žmonėms kal
tuos tik 2000 dol. Vežimėlį jis 
galėjo padirbti, tik ar jo padirb
tas lakios, tai jau visai kitas 
klausymas.

Profesorius Lindę isz Mo- 
nachijos, Vokietijoj, iszrado pi
gų budę dirbimo paversto į sky
sti mę oro ir savo budę užpaten
tavo jau Europoj, o dabar atsi- 
szaukė į Washingtono patentų 
biurę. 1897 m. į tę biurę atsi- 
szaukė Trippler isz New Yorko 
reikalaudamas patento ant savo 
budo dirbimo skyato oro,bet Wn- 
shiDgtono patentų biuras ne pri
pažino jam patento.

Drangysczin Reikalai

|| Iszpanijoj, miestuose: Mad
ride, Barcilionoj ir Valencijoj 
atsinaujino universitetų studen
tų maisztai. Madride studentai 
užpuolė ant ulyczinių kartį" ir 
^tengėsi juos uždegti. Prie vai- 

7 kymo jų, 20 žmonių likosi sun
kiai sužeisti.

J Džiova ypacz visuose civili
zuotuose krasztucse platinasi pa
sibaisėtinai. Yra vienok ant 
svieto krasztai, rods ne augsztai 

* civilizacijoj pasikėlę, kur džiovos 
visai ne pažįsta, kur jos visai nė
ra^ Toks krasztas yra antai Abi
sinija.

|| Londono lakrasztis “Daily 
Mail” patalpino telegramę isz 
Krokavos, kurioje paduoda, buk 
kaime Wrzesnia, Prūsuose, 
mokintojai plakė lenkisz 
kas mokintinius užtai, kad 
jie atsisakė mokintesi katechizmę 
vokiszkoj kalboj. Tėvai protes
tavo priesz mokintojų pasielgi mę 
ir užtai valdžios tuos surękino j 
retėžius ir įmetė į kalinį. Kad*

Telegramai atsiųsti isz Lwowo 
I Vindobonę paduoda, jog azija- 
tiszkas maras siauezia placziai 
po visę pietinę Maskoliję. Mas
kvoj, Odesoj, Kijeve,Chereoniuj ir 
kituose miestuose szimtai žmonių 
numirė nuo maro. Ar teisinga 
ta žinia , sunku pasakyti. Tele
gramas apie tai atėjo isz lenkisz- 
ko szaltiuio, o lenkai papratę a- 
pie Maskoliję, žinoiųa ant jos ne
naudos , nėt per tankiai ne bu
tus paskalas į svietę leisti.

__s____ ;___
J Mieste Galway, Airijoj, ai

riai nacionalistai su dididelėms 
iszkilmėms apvaikszcziojo iszrin
kimu už parlamento pasiuntinį 
būrų oficiero Lyncho, karia da
bar gyvena Paryžiuj. Airiai na
cionalistai vakare ilhuminavo 
miestę isz džiaugsmo, iszdaužė 
langus visų angliszko rando szali- 
ninkų. Priesz daužanezius langus 
iszsiuntė visę miesto policiję, bet 
policistus jie patiko su akmenims. 
Susimuszime isz t abi ėjų pusių 
daug žmonių likosi sužeistų.

’ Preke pinigų.
Raškai rublis po.. ..........   52fo
Prūsiškos markės po........... 24jc

Prie kiekvrieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paeito kasa

*.* Profesoiius Colorado szte- 
to universiteto, Dras William 
Duane iszrado budę siuntinėjimo 
ant syk į visus kraszlus daugy
bė) telegramų vienu dratu. Prie 
bandavonių siuntė jis ant syk 
vienu dratu 18 telegramų, pasi
naudodamas isz paprasto Morses 
aparate. Bandavonės iszpuolė 
su visu pasekmingai.

Techniszkame institute. 
Charlottenburge, netoli Berlyno, 
atliko bandavonės su padirbtu 
pagal nauję budę, iszrastę Gibe- 
lėro, plienu. Plienas iszdirbtas 
pagal nauję budę yra keturis kar
tus kietesnis ui dabartinį geriau- 
się, o jo padirbimas ant 50% at- 
seina pigiau. Kanuolės szuvis, 
koks padirbtę P&gal 
Kruppo Rudę 4 milimetrų storę 
blėtę perdėm pramusza, padirbtę 
pagal Gibelero budę įlenkė tik 
ant 1 milimetro giliai. Peiliai 
padirbti isz Gibelero plieno 
pjausto kitokį plienę ir geležį 
teip, kaip dabartiniai peiliai pjau- 
ja medį.

•ee Netoli 'Sandy Hook Ame
rikos kariszko* laivynės komisija 
darė bandavonės su nauju para
ku szaudymui isz kanuolių: nau
jas parakas užpakalyj palieka vi
sas cxpljoduojanczias /medegas 
vartojamas kitur. ~ 
jant isz naujo parako, 
12 cohnės kanuolės p 
perdėm llj storę lentę, izdirbtę 
isz kiecziausio Kruppo 
Isz kokių medegų padirbtas tas 
naujas parakas, tę laiko

Pasinaudo- 
s^uvis isz 

.muszė

plieno.

paslap-

ETHNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. HaberlandU\.

Apart būgno, 
necivilizuotos tautos turi dar daugybę visokių 
plerpiančių, girgždančių, barškančių muzi- 
kališkų instrumentų. Plerpynč vartojama 
prie visokių burtų priguli teipoegi prie svar
besnių muzikališkų instrumentų. Szama- 
nai (kunįgai) tūlų Šiaurinės Azijos tautų, 
šokdami, suka plerplynę, kol ne įpuola i 
konvulsijas.

Medine plerpynC indijonų Šisur-vakarinių Amerikos pakrančių.

mais, išreiškia žmogaus dvasios jausmus, tu* 1 
ri figūras arba scenas. Šokiai yra tai pradi 
nė dramos arba teatrališkų perstatymų forma 
Prie dramatiškų perstatymų, stovinčios ant 
žemesnio kultūriško laipsnio tautos ne apsi- 
eina be maskos arba ličynos uždengimui vei
do; maska ankštai rišasi pas visokias tautas | 
su teatrališkais, taigi dramatiškais perstaty.
mais. Teip pats teatras, kaip ir ličynos iš- y 
dygo iš šokių ir tikėjimiškų apeigų. Pir- / 
miausiai jos buvo vartojamos prie užžadėjimų, A ■( 
ypač gi piie pašaukimų piktų dvasių. Mat 
pagal įtikėjimu necivilizuotų žmonių, teip sų J 
geroms, kaip ir su piktoms dvasioms galima 
susitaikyti, nuo piktumo piktųjų galima

Chicago Dr-te Li uosy bes turės savo 
prieezmetini susirinkimą nedelioj, 1 
Gruodžio, 1 vai. vidurdenio, J. Petro- 
ssiaus salėj e, 168 W, 18-1 h str., ant kurio 
visus sąnarius kvieesia būti, nes bus rin
kimas naujos administracijos ir apsvar
stymas kitu svarbiu reikalu. Naujiems 
įstojimas dar 11.00.

Dr-te Liuosybea
Chicago, Dr-te 8. Daukanto turės savo 

mėnesini nusirinkime nedelioj, 1 Gruo
džio j pirma valanda po pietų. Salėj* 
K. Liaudanckso, 3301 8. Morgan St., ant 
kurio kviecziame visus sąnarius, nes yra 
svarbus reikalai ant apsvarstymo. Te|- 
poagi ir naujus kvieesia prisiraszyti pa
kol Įstojimas S 1.00.

8. Abramavicze, Sekr., 946 j- 33-rd St.

Chicago. Lietuvissku Knaucziu Dr-te 
turės didžiausia mitinga petnycsioj, 29 
Lapkriczio 8 vai. vakare, J. Petrošiaus 
saleje, 168 W. 18 st., ant kurio visus 
kriauezius kvieczia, kuoekaitlingiausiai 
susirinkti. Komitetas.

Naųjan kliubas.
Chicago 111. 9 d. Lapkriczio susitvė

rė naujas kliubas “Young Litvenians 
Sporting Club” ir iszrinko sekanezia ad
ministracija: Mike Palszii prez. Alton* 
Iladaviczia v i ce- prez. Ant. Žemont
sekr. Paul Right kasier. kasos globėjai 
Wm* Daugiis ir Jos. Žemont. Kliu- 
bo ruimas yra atdaras utarnikais, ket- 
vergais ir subatomis nuo 7; 10 vai. vaka
rais, po nr. 613 8. Union st. Kas nori 
prisirasziti tegul ateina i 
minėtais vakarais.

Scranton, Pa. 8. L.
No30 laikis savo susirinkimą nedeloj, 
1 gruodžio, 3 vai. po pietų, saleje P. Li- 
pavieziaus, 1837 Main avė., ant kurio 
kviecžTaįyttps sąnarius pribūti ir naujus 
prisiraszin;

W. Stulpin, sekr.
Brooklyn, N- Y. Liet. Socialistu 

vietine kuopa turės dideli susirinkimu 
uedeloj, 2 vai. po pietų, 8 gruodžio. Pa
jace saleje, 93 Grand st. Apart vietiniu 
kalbėtoju yj-a užkviestas D-ras Ssliupas. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kvieesia 
skaitlingai susirinkti.

Komitetas.
Lietuviszkas koncertu Ir pra

kalbos.
Scranton, Pa. SubatoJ, 30 Lapkriczio 

bus lietuviszkas koncertas ir prakalbos 
svetainėje Auditorium, N. Maln Avė., 
Providenoe. Prasidės ant 74 vakare. 
Inženga: 10 et. dėl vyru, moterims-gi už 
dyka. Užkviestas yra lietuviszkas cho-’ 
ras isz Plymouth’o, kuris susirinkusius 
palinksmins puikiomis lietuviszkomis 
dainomis, koki u dar Scrantonieczlai nėra 
girdeje. Teipgi ant fortepiano bus gra- 
jyta Keletas gražiu gabalu per lietuviss- 
ka jaunuomene. Todėl visus Lietuvius, 
kurie moka žmonisskai.elgtieei, užkvie- 
cziame dalyvauti toje dvasiszkoje czes- 
nyje. Komitetas. ■

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

vos” redakciję, visada paraszyk ant 
laiszko savo varde ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
są visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

8), Jeigu iszperkl "Money Orderi”, 
tainelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažai* balta koreziukia, o 
didesnėj*, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį" siuskie prastoje gremž
to j e, registruoti jo ne reiki*.

4). Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemismarkėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia Jas 
įdėti įlaiszka liuoeas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kito* niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imto*. j t

Meldžiame raszeju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite Iszleistuvei darb* prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuve*" iszleistuve.

Gydykla nuo Reumatizmo.
Aptieku gydyklos neprigelbcti nuo to* 

ligo*. Vieni daktarai rodyje tai, kiti k* 
kita, o žmones kaip kente teip ir ken- 
czi*. Taigi pamėginkit D-ro Syba‘s 
Elektrbizka Aliejų. Ji* tiarai pagel
bės. Isz tepk i te juomi skaudama* vieta*. 
Parva to aliejaus yra žali* ir ant to turi
te temyli pirkdami. Daugumas Juomi 
issstgyde. Preke bonkeles 50c. Galima 
Ji gauti pas vietinius agentu* arba nuo 
generaliszko agento J. L. Smitii. 212 
W. Division st. Chicago, III. Isz toly- 
mesniu miestu gali atsiusti pinigus pacx- 
tinemi* markėmis.

ruimą vlr*x

Kuopa

D-ras. A. M. Bacevlczia mane Isz- 
gyde.

Per kelia menesius sirgau reumatis- 
mu, nuo kurio ir kitokios ligos pradėjo 
apsireikszti. Perleidau dauk daktaru, 
bet ne vienas neistenge manės issgydyti. 
Ant goto nuvykau prie D-ro A. M. Baoe- 
viosiaus 8o. Chicagoje Ir Jis issgyde ma
ne su viena diena.

Ball^ M losi ui i s. -

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y. 

Jonas Naujokas, 832 2nd Avė. 
NEWARK, N. J. 

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

8tanislowas Rinkevriczius, 73 Grand *). 
Juozas Matutis, 112 Grandst.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH, PA. 
Andriu* Maczi*, 447 W. Linest.

MT. CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL. 
V. 8. Kreivėnas,

< SCRANTON. PA. 
Mikola* Kamanauckas,

1740 Nay Ang'Ave.
DETROIT, MICH. 

M. Mockus,
BALTIMORE. M D.

L. Gawlts, 2018 N. VVashington st.
PHILADELPHIA, PA

J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Fronl 8t. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
VVlncas Kudarauckas,
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis, 
Juozapa* Matutis,
K. Labanauskas,

Kur ašie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas Juo* užsirassyti “Lietuvę” 
ir prenumeratą Jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bu* teisingai mum* priduoti. Pa* 
Juo* teipgi galima gauti viso k e* knįga* 
už tę pacaię prekę kaip ir redakcijose.

Pirmutiniu išduodančiu gražius tonus 
muzikališku instrumentu visur buvo švilpy
nė arba flėta, padirbta iš kaulų žvėrių arba 
užmušto priešo: čiulpdamas smegenis iš kau
lų žvėrių, mat žmogus susekė, kad kaulai, 
turinti skylę viduryj,švilpia ir tę ištirimę jis 
sumislyjo sunaudoti ant pasidarymo / geres
nio, toli užpakalyj paliekančio senuosius, 
naujo muzikališko instrumento. Kad iš
tempta striuna išduoda balsę, žmogus galėjo 
persitikrinti, vartodamas ištemptę lankų mė
tymui vilyčios ir tas privedė jį prie pasidir- 
bimo kitokio muzikališko instrumento. Iš- 
pradžių toks instrumontas ir buvo vien lan
ku su viena ištempta ant jo striuna. Paskui 
pradėjo tempti po kelias striunas ant lukš
to kokosinio riešuto — iš to, laikui bėgant, 
išsidirbo civiližuotų tautų gitara, arfa, ant 
kokios, kaip žinote, jau Dovydas ramino nu- 
liudimę karaliaus Sauliaus; ant to paties pa
mato stovi senovės tautų lyra. Tokiu budu 
visokios tautos, gerindamos muzikališkuš in
strumentus, sutvėrė čielas orkestras. Iš 
padirbtos iš žvėries arba žmogaus blauzdkau- 
lio flėtos išsidirbo daugybė pučiamų muzika
liškų instrumentų, neišskiriant vartojamų 
krikščioniškose bažnyčiose vargonų, o iš
temptas lankas per eiles amžių privedė prie 
sutvėrimo daugybės striuninių, kaip antai: 
kanklių, gitaros, lyros, mandolinos, citros, 
arfos, net piano.

Vietoj plojimo delnais, negrai turi jau 
geresnius muzikališkuš instrumentus, kaip 
antai: tamtam irčinelli, konstanietus, turi 
jau net ypatiškę pianę, išduodantį tokius 
jau skambėjimus kaip ir lietuviškps kanklės. 
Vidurinės Afrikos negrai gali jau sutverti 
didesnes ir mažesnes orkestras iš visokių 
instrumentų. Visokį negriški valdonai, ar 
jie turi daugiau, ar mažiau pavaldinių, už
laiko karališkas orkestras iš kelių arba ir 
kelių dešimčių muzikantų, teipjau kaip tai 
yra ant valdonų dvaro pas civilizuotas tau
tas. Pas indijoniškas gimines yra specija- 
liški muzikantai, gerai išsilavinę savo mok
sle; toki muzikantai yra visų godojami, ant 
susirinkimų jie užima pinnę vietę po tautos 
vadovui. Ten gi kur visi užsiima muzika, 
ji padalinta pagal lytis; vyriškiai vartoja 
vienus muzikališkuš instrumentus, moterys 
kitus. Mušimas būgno visur yra moterų už
siėmimu.

Nuožmios tautos, neturėdamos ką veikti, 
pasibaigus darbams, jeigu >neina į karę, per 
dienas ir naktis užsiima muzika. Muzika 
nuožmiems yra tai linksmas praleidimas lai
ko, vaistas gelbintis nuo nuobodumo. Gėri
si gi muzika, joje jieško paraminimo vien 
žmonės stovinti ant augštesnio kultūriško 
laipsnio. Pas tautas stovinčias ant žemesnio 
laipsnio mfuzika yra tiktai išmieruotas balsas 
šokiams; pas civilizuotas gi tautas šokių mu
zika užima žemiausię vietę, augštesnė jos 
forma ne turi nė jokio susirišimo su šokiais. 
Šokis yra įš tikro tai išreiškimas muzikališko 
jausmo: šokantis trepsi pagal muzikos taktę, 
todėl muzika veda jo žingsnius; iš kitos pu
sės vėl šokiai yra tai teiposgi išreiškimu dva
sios jausmų, yra tai, teip sakant,gimnastiška 
kalba. T^rp muzikos ir šokių yra didelė 
artyma giiįiinysta ypač pas nuožmius žmo
nis, kurie apkarsto aplink kuuę visokius 
barškalus ir skambalus, šokdami prie šokių 
ir muzikę padaro arba jai padeda. Šokis 
vienog yrą ne tik gimnastika kūno, ne tik 
gimnastiška muzika, jis turi ir gilesnę pras
mę; neciv|lizuotas žmogus šoka’ ne todėl, kad 
nori kraipyti savo kunę, bet todėl, kad jis 
nori savo Šokiu kę nors pasakyti, išreikšti 
savo jausimus ir norus. Kitoki yra šokiai 
kariški, k|toki meilės. Prie kariškų šokių 
stengiasi inėgždžioti mūšį, išreiškia narsumę 
ir piktum^ 
klais ir m<j 
klai tankii 
aiškiai prie šokių nuožmi išreiškia savo 
mus. Kitoki vėl yra tikėjimiški šokiai.

Įpuolęs į meilę, jis šoka ir 
ivimais rodo ko nori ir toki 
artinasi prie begėdiškumo,

Maska Kaimano, vartojama indijonų Maginaku, Brazilijoj, 

išsipirkti, o gerųjų galima malonę apturėti. 
Taryboms su dvasioms yra atsakanti luomą 
žmonių, apie kuriuos kiti tiki, kad jie turi 
pažintį su dvasioms — luomą ta yra tai neci
vilizuotų tautų kunįgija. Po įtekme muzi
kos ir šokių, kada tie kunįgai įgauna kvai
tulį ir apsvaigę pradeda kalbėti, žmonės tiki, 
kad į juos įlindo dvasios ir jos kalba lupoms 
tokio kunįgo, išreiškia žmonėms savo geis- - 
mus ir pažadėjimus. Ant palaikymo įtek
mės ant žmonių, neva ant geresnio patrauki- 

__ mo dvasių, toki užžadėtojai 
kunįgai persirėdo pats už pik- 

įlotas dvasias, uždengia veidę 
ličyna arba maska. Todėl tai
antai maskos arba ličynos gy- 

p ventojų salos Ceilono, pietinėj
Azijoj, turi veidę velnio pavi- 
dalo, žinoma, teip kaip tai tie 

šokių .maska in gyventojal perstato sau piktę 
dvasię Qįe reikia užmiršti, kad 

kramių. kiekviena nuožmi tauta kitaip ' 
perstato velnię, net terp civilizuotesnių 
krikščioniškų tautų ne visur jis išrodo teip 
kaip mūsiškis, gana gražus, su ragučiais, uo
degaite ir ožio nagoms: mūsiškio pavidalas 
perimtas nuo senovės stabmeldiškų rymio- 
nų piemenų dievaičio Pano); tokię maskę 
užsideda velnio kunįgaa (ant Ceilono yra 
specijališki kunįgai turinti susinešimus su 
velniais, taigi su piktoms dvasioms), T>zviRlh 
damas išvyti žmogaus ligę, kurią laiko už 
velnio įkvėptą. Maskas arba ličynas varto
jo kultūriškos senovės Amerikos tautos-mek- i 
sikonai ir peruvijonai prie visokių tikėjimiš
kų apeigų. Ypač baisias.turinčias perstatyti" 
svarbiausius dievaičius maskas vartojo čibčal 
sų kunįgai prie aukų “hueza”, kada reikėjo 
pašvęstam kaipo auka dievams jaunikaičiui 
išplėšti širdį ir tę auka kunįgai savo vardu ( 
aukavo paskui dievams. 1

Maskuoti Aokžjai pas indijonus bakairi gi minės, Brazilijoj.

žen- 
žen- 
teip 

geis-
■■■B No- ’ 

rėdamas [ier šokį susitikti arba pasikalbėti 
ar su dievaičiais, ar su piktoms, į kokias tiki, 
dvasioms, šokėjas sukasi teip smarkiai, kol 
ne apsvaigsta galva ir ne puola ant žemės be 
žado; tąsyk jam rodosi, kad dievaičio arba 
šėtono dvasia jį apėmė ir po jos įtekme jis 
daro burtas arba pranašauja ateitį norin
tiems jai išgirsti. Šokius prie tikėjimiškų1 
apeigų žmonės vartoja kaipo priedą nuo la
bai senų laikų. Iš Šventraščio žinote, kad 
Dovydas. ’ skambindamas ant arfos, drauge su 
moterims, šoko aplink Dievo žydams duotus 
prisakymus. Net civilizuotuose kraštuose, 
kaip anta|i fanatiškai katalikiškoj Išpanijoj, 1 
arba tūlose katalikiškose republikose pieti
nės Amerikos katalikiškose bažnyčiose prie 
tūlų dieVmaldystų ne apsieina be šokių. 
Ant galo-ir pačios krikščioniškos procesijos 
yra tai tik persikeitusi forma šokių, kokius 
tautos vaitojo stabmaldystės laikuose.

Paminėjome jau, kad muzika, šokiai ir 
teatrai 
mų, joi 
deda.

Maskas vartojo visos civilizuotos senovės 
tautos, jas tankiai vartoja dar ir dabar civi- J 
lizuotos tautos prie teatrališkų perstatymų. 
Maskę (ličy na), kokią vartojo senovės greko- i j 
nys ir rymionys savo teatruose, vartoja dar 11 
šiądien veik visos tautos rytinės Azijos laike M 
teatrališkų perstatymų, šokiuose ir maskara- & 
dose; jas vartoja net augsčiausiai Azijoj //I 
kultūriškai stovinti japoniečiai. Terp ne-M 1 
kultūriškų tautų didesnis yra yvairu- M 
mas maskų prie visokių apeigų. Ant salų JI 
Melanczijos (Oceanijoj) išsidirbo net ypatiš- . 
ka daildarystės šaka specijališkai paskirta / 
dirbimui ličynų, arba maskų, ten Išsidirbo/?i 
ypatiškas stilius maskų teip antai kaip pa> J 
civilizuotas tautas išsidirbo stiliai visokių j 
triobų; teip jau yra veik visoj Afrikoj, kur į 
gyventojai prie visokių apeigų, ypač gi prie JL 
šokių, vartoja ličyną >rba maskę. Maskos /ai 
vartojamos prie šokių ir kitokių apeigų tei-į J |

ŠokSJo ma*ka ant salo* Naujo* Irlandijo*. OceaniJoJ. 

posgi šiaurinėj Amerikoj ir Azijoj;-čia yj

abejonės 
mat ir

muzika, šokiai ir 
enu iš svarbiausių dailės for- 
viena su kita, viena kitai pa- 

arba teatrališki perstatymai 
muzikę ir šokį;, be 

iš šokių, kadangi

"^^9

' i-

Šokėjo maska ant salo* Naujo* Irlandijos. 

augštai pasikėlė jų išdirbystė: pat
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Didžiausias Departamentais Sztons Visame Mieste
KLEIN BROS.

LietuviMzkaT Kzpardavejas jame yra (

jl^zilingis. c
Lietuviai atsilankia ežia 8^ pirkiniais klauskite numerio 1 

14, tai yra mano numeris, o ars Jums meiliai patarnausiu, 
parodydams visokius tavorus visuose departamentuose, ko* j 
kiu tik norėsite. Iki Kalėdų prekes ant visu tavoru musu 
sztore yra numažintos ant 20.procentu. Teip pigiai ir tokiu 
geru tavoru, kaip ptry-hMMų niekur negausite. Kurie nuo 
manės pirks ui $5 00 ar daužau vertes tavoru, gaus puikia 
dovana. Todėl nepraleiskite geros progos, bet ateikiteir' 
pasirinkite sau kas Jumis reikalinga dalyje drapanų, apau-, 
tuvo, gelumbių, perkialiu ar kitokiu tavoru, o busite užga
nėdinti. Su guodone. 1 '

A. SZILINGIS,
Lietuviszkas iszpardavejas pas

Kasprisitis 23c. paczto markėm 
ant žemiau padėto adreso aplaikis puiku 
tautiszka paveiksle D. L. K. Keistuti su 
Byrula. Adresuoki! teip: 

W.Kudar*uckas, (12—21)
Bx. 234, Ldwretice, Mass.

KLEIN BROS
795 805 S? Halsted St_ *

Cor Canalport Avė “2^

■ Knygos sawo« spaudos.
JLryv! Apstrviszkiiaaj.'Svieto, ant kurie Amo 

ne* nuoiato* žiuri, bet j* gerai nesupraata; 
•u t bbrozeliai*. Nsudlngiause knygele ant

- ivleto dasižinojimul tes ko darosi žal 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; k**yrs 

debesiai ir ant ko jielalkosi......zv....3Oc
Aritmetika. Knlga iszslmokinimulrokundu.

Preke......... ......................    85c
HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokite! 

s'pte užlaikymą av*ikato*. isz kurios gali be 
pagelbės daktaro iszsigydyti nuo daugybe* 
Bgu. Szita knygele privalo raiti* kiekvie
nuose namuose, nes kas ją su atyda perskai- 
ty*pat*iky*apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytieuelybeje savo 
sveikatą, pailginti savo amži ir mukę* užau
ginti sveikata ir tvirtai* savo vaikelis*.
Preke.................................................................35c

A.pie turtu tazdirblma. Parašte Bebram: verte 
S. M. Veikalas gvildenanti* politi*xkąją eko- 
aomiją. Kokui* kebai* issidlrbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip ataillepia ant 
draugijos gyvenimo. .......................... 35c

jLr vyskupas Vakąneztus (Vslanczauskas) nebu-

MALDAKNYGES.
Maža* Aakio Altoriui.katallkisztea malda kn'- 

U.:.. ---- ;____  _L_______ J.
epa*iedne*. kamanljoi mi.nu, miazparu ir 
daugybe kilu; miniu maldo* eu abroteliali; 
miiiparai giedami lietuwi*zki ir loUnuzkl; 
daug lotyniaaku gieemiu giedamu prie iaiela 
tymo SS. Sakrameuto. procesijų, pakrapini- 
mo ir U. Yra S litanijos: psalme. St. Marijos 
P. lt Karaliau* Dowido; akiai, ražanciiai. 
nacijos, karunka. keliolika sisrentu giesmių 
Ir t* Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
in 4n»u liMlu*isiku maldaknygių, daili, bal
ta, elidi popiera: .tambu*. alsiku* druka* 
Miera Sl*s4H coliai. Šiitu knygeliu apdarai i» nMbos aabuRnvlA*.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
• Tikyba ar mokslas! Tyrinėjimai II- 
kejimiszki, mokslisski ir draugi j iszkai- 
politiazki. Antra laida su priedu. 211, 
puslapiu...........................  fiOc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkaą apraizymai apie yvairiua 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi Ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu

liausiu. Bu 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai..............................................."...33c.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus-' geHaustoi^nt C7s^‘pa*7ul£“'jie’nieko 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembakio. įsileista kasztais 
Susi vieny jimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai................................................... 13c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato, aiszkaus druko. Fotografijos y ra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu 
no, “Lietuvos”,iszleistojo, redaktoriaus 
4r paveikslai Chicagos 8s. Jurgio lie-. 
tuviszkos bažnyczio* Popieros apda-1 _ ... . •
uis.................................................$2.oo. Egzaminavimai yra daromi pa-

Audimo kietais apdarais, suksi- gal naujausias metodas, idant 
tais titulais............. ..................IR2.AO.
Biologija arba Mokslas apie Gyvus 

Daiktus. _ Pagal prof. Nusbaumą, šutai-

D*™" siaie migsi Disuensaru gailius iszououiil
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijslistus “State Medicsl Dis- 

penssrv , snt pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

f Ju eiectro-chemiszkas gydymas yra ■B »» m 1 -k la *^iaa»«Lw> 1 i*a
neima už egzaminą v ima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia Jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate tazgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieecziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu Užgydytais per pa
garsėjusius zpecijslistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

surasti liga.
Ssitie daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba
ChiCMO.HL 1901. Pusta- tikrumo instrumentu.

akio. įsileista kaaztala Susiyjenyjlmo Liet. 
Lai*v. Am. 37 puslapiai......... ...15c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvu* Daikto*.
Pagal prof. Nusbaamą. Sutaisė Sierna*. Cbl- 
cago, IU. 1301. Puslapiu 147.Mokslą* kokiu bodu 
r*io*e gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip

Ba psreikrtei*.........................................   4Oc.
Geografija arba Šerne* apraazyma*. Pagal Gei- 

kie, Naikovaki Ir kitu* autai** Sierna*. Yra 
tai naudiagiauaia tas vu» *ulyg*ziol i*ieju- 
aiu lietuviazku knygų. Ai*zkiai U auprao- 
tamai apraazo visa musu žeme, jo* pavidala. 
diduma ir platuma.'jo* kalnu*, ju vardą*, 
augvzti. vulkanu* metaneziua insavea ugnį: 
i» kokia žeme aluoginiu auaideda. kur ir 
kiek joje yra anglių, geležie* aukao, drua 
ko* Ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. apiu, 
ju vardai, ploti* .gyliai koki kartuose van
deny*: turu*, prėski, aaidus. ar kartui, ko

Jfo 1. Mažas Aukso Altorių* prastais drū
tais apdarais, auksintais kraaxtals,be *p 
kalimo............................    BO<

asyta d»liini* užskaitytos virtu vieszpstys- 
tes, karalystes, kaniitaiksztyste*. re* pu b1*- 
ko* iz t* Kiek kurioje žemeje yra lyvento- 
ju: koki ju tikėjimai, kalbo* paprocziai. už
siėmimai. pramone*, isziiitaiai ir tiesos; ko
ki Qi-*tai. s* klek gyvenJSju. fabriką, pra 

. Bosiu: kur koki orai: szalcziai ar kanz- 
e-riai. lietu* ar giedros; kur koka ilgi* dieno* 
ir naktie*; kur n**da yra lygi diena D nak
tį* kur aaule per kelete dienu nenusileidžia 
arba jieužteka ir tt. Knyga didele 8zO -oliu 
480 puelapiu, ant geros itandžio* pepieroe 
•paudinta, su 71 paveikslėliai*: “‘•i®

Ta pati, apdaryta audimą kietdtMe apda
ruos*, ankslnemi* lltaroml* atspausti pers- 
Saal ast nugaros ir srono. Preke... 88.50 

I*tori> Suvienyta W*Utlju Sziaarlne* Amen- 
ko*. Apraszo kaip Kohumbaa atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gy*eno, koki 

_i. žmoneB pirmlaessA' lai Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kare* buvo, už ka 
kąramo ir kokiaoey artuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gvro^padarjLaziai 
žemei. O ant pat galo talpina*! Konantncija 
Suvienytu Walatiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui

No- S. Maža* Akto Altorių. pra*tal*dro- 
tai* apdarai* auksintai* krautai* ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotomis 
btetelemi* su kabute......................... 75c.

a* yra w*l* daryti, kas n* trale. Turi puslapiuT SBC Preke.....................  0>.4o
D-uiuoee, graSiudM apdaruose............... g? 3S

nuo pat menktausiu pavidalu Iki didžiausti

pial........................................    Š5c.
Kaip Maskolija penekiota Metuva. Pagal L’op- 

' preseion ntsseteh Lithuanle *upie*ze kun. V. 
Dembsk 1*..................................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piesrtny* Dro 
L. fteblam. I»i angliszko iszgulde kun. V. 

■“ " Dembakia.......... ........................................ 15c
Zjenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430rc. Parasze 

pagal len kiszkua iptonku* Žemkalnis. Už
leista "T-Vynoė Mylėtoju Draugyste*'*.— Yra 
tai apraazyrihi* Lietuvos *ė Lenkija *u*ivie- 
nyjimo ir jręnnsekmes. Gzla atšakiai yrk ap- 

į raižyta >nku politika kaip jie pasielgė tu 
' uietuvo* kunigaikszczlais: Keistoeziu. Vy

tautu ir kitai* Isz nzio* knygele* ikattytzr- 
ja* rtszkiai suprasi-ar lenku prletelyste yra 
mums naudinga ar bledinga............ 15c

lAetuvtn pratevial Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi ica puslapius 
ir 4 didele* mapas. parodanezias vieta* kur 
•enoveje gyveno lietuviubratevial. Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu-priesz Kris
taus gimimą. ..J................................... 5Oc

Mitndaugia Lietuvos Karalių* Istoriazka* pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa- 
rasro Artina Slovacki. lietuviszkal verte 
Vlncas^Kapsas (Dra* Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro my įstojama... S5o

Naujausi* Cietuvtelkžs Sapnlnykas, surinkta* 
it suredlt. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persiaskai 
ulptlszka sepninyka,—su 310 aiszkiu abro- 

rt—'sėliu.— su apraszymu planetų D paslapcziu 
kokia* senovės žmones vartojo fnspejimui 
ateltes—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus..........  5Oc
JLpda rytas.....................  ‘..O5o

OUtypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos .kare* 
Indijonu Amerikos.. .',...    ..85c

Pulki istorija zpe Kantria Alana.kuri per 22 me
re* vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Ledu U vargu kantrai teškentojo..8Oc

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikejimiszkl 
moksllszki Ir draugijlszkrt politiizkl. Antra 
tavi* *u priedu. 211 puslapiu.................. 5Oc-

pamokslai lazmintie* ir Teisybe* iszguldinetl 
Galvoeziu visu amžių. Czia yr* petllpf 128 

** gražiu.juokiugu ir iszmlnlingu pasakafoziu 
7 Ka* nori tureli gražiu Juokingu ir pernoki- 

> naneziu skaitiniu tegul nusiperka szia knin- 
L i R*1#, e gardžiai pasijuok* zmonesrtture* kf 

napusakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo- 
\ - keaduoti iszmintingą atsakymą..........5Oc

^r- R“ a kvedls Oromatu raižymui. V r* labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip teik 
raeiytie gromata* in.pažystamus, priete- 
Mus, giminias, mylimais!** Ir myllmao- 
aiu* priesz apsivedima, ta ponus, kunl- 

. gn*. vyskupus it kita* anfisnal *tov*u- 
i. $ erta* ypata*. Pasveikinimai (pavlncievo- 

i f K nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
L f w gimimo ir kituose svarbiuose auitlki- 
K\ M ■»<>*..................... SOc

No. 3. Mažne A akro Altoriui, motoko 
•kuro* minksztal* apdarai*, apvalei* 
kampais, auksinti krautai, pnraazrt* 
U k vieta*................ 81.95

No. 4. Mažas Aukso Altorius, francurisi- 
kos gluodmos skareles apdarais *pw* 
leis kampais. Baksint* k*ietka,kryžlas Ir 
kraszuu...............................................Bl.SO

jio- U Maža* A-akao Altorių* balto* celiu
lioido* apdarai, Užkilusio* kwietkoa, *n 
kaulina kabute, auksinti kra*ztal...Sl.SO

pi u 147. Mokslus kokiu bud u radosi gy- c ros c o 
vi sutvfirimsi ant mūzų žemes, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
dsejo iki pauksxcsių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Supa veikliais

Suiertis.
rssze Szvehtmirt*. Kas nori dasižinoti 
kokis yra smertis ir kaip ji issrodo: vy 
rissks arjmoterizzk*, J uodu ar balta, bai 
si ar graži,'pikta s; gprs, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa Joe pavidalą 
dssižinos. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja ir labai siszkisl 
sprssze jos pavidalu. Knygute kasztuoja 
tik.............g........................................ lOc.

Istorija upe Gražia Nutruks ir joe 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te..........................................................lOc.

4Oc
.ktaro pasakojimas. Pa-

1 p a , H ar m o oy tome- 
S p h i g m o g r a p h o, E- 
szku balsu Reosta- 
Stethecropo P h o - 

nondosorope tirinajitno,
tazęyiupinejimo, iszbraszkinimo ir iss- 
klausymo idant ant syk atrasti ilga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognoeoee ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microecopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsissauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kumpo State in Van Buren ui. 
t3T Inejimas j>er 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

URAfl VYRAI!!!
Tū gali, ir busi iszgydytas! 

Specijdistai “State Medical Dis 
pensary* yra tai žmones, 

kurteiszgydo nervink n nusilpncjimz 
ir visu* dalykus prie to prisidednncziua 
^016, vidutiniame ir sename amžyje 

« pasekmes jaunyste* netezmintin- 
gumopersižagimoseneaniuoee metuose 
ir pasekme*, užvilktu ir neataakanesiai 
gydytu ligų; kurio* yra priežaaczia: nu
stoji mo svefkatoe, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, peni u rūmo, nemi
gos, fiziszko ir protinzko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
Ju mislis ir mauavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kita daktara ir ne likai Užgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
“State Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty.!. Szitie spe
cijalistai turi išimtu* geros valio* pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iazgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Dideli* skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujai*. Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, ne* gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strik turo*, ui pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys Jus, Jeigu tik ataiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

KRAUJO UŽNUODJJMAS
jog *P- 
kanki*

YARICOCELE^te
Nusilpninanti rezultatai szi os ligos 

yra per gerai žinomi, idant insij ilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakyti*, 
sunkina protą, nusilpnina kuna,
na nervu systema ir pasibaigi t ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esil 
szito baisaus padėjimo, tada e|k in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaisz|cis nauja 
metodą ir kaip syki jau supi ' 
nenusistebeeit jog jieiszgyde vi|vz850 li
gų paskutiniuose 18 menesi: 
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose išsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaiiszlja tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir siip-. 
numo pranyksta idant padaryti. vieta !

‘“"■’T " ’’’■ M-"-B~.ru. O,d,-JO.

_ . . . , v... t J * Turėdamas paslaptinga liga daugiau
Teisdariszkas užtikrinimas bus ' kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj ligoj, prtim-

““ “ “ doe- Netikėta laime padavė mane po ju-
| su globa. Man yra linksma prirodytie

Jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
;uria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 

betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,

ite auka

iii, tada

Skaus

toj ant gydymo. .
Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri sp 

Dispensaktj yra paprasta, 
aprassydami savo liga ir jei| 
jog namiejie gali gydytis, t 
po užtikrinimo piianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja. jeigo ne esi iss 
gydytu. L

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

rijai istam* 
iri raszyt 
i Jie atras 
da priims

S. 0. Cavette
Counsel &• Trini Attorney.
_______JONH MOŽE1KA,
Assistentas ir Notary Public. • 

Ruimas 21-81 S.Clark<St. prieszai korta, 
Thelefon:Central. 3519.

Residencija; 611 Union st. Cor. 17-th 
Ūžsiimime civiliszkoms ir kruninslisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moėeika gyvena po nr. 145 W. 
14th pi., kur galima Ji rasti iki 9 va).

GYDYKIS NAMIE!
J*te« kan k i narna* kokia liga, tai jaai 

užsimokės raityt io ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka istgy- 
dyma kožnos ligos kuri* priima ant gydymo,

‘1;

bumo, nusilpoe)e* nuvargę* rytmecziai* ne
rangu* greitai pnilstanti* gėdingas, nusimina, 
neužsitikintu, nespakaina* suerzinanti* bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigime, 
užyma ausyse, szirdies plakimu, paraudonavu
sia* iudubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakiu* puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnu* negani- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimu* szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje :r 
po krutinę, sunkuma ant krutinę* puvimą 
gerkle* pūsles ar inkstu lig* varicocele, gleet, 
strik tu r* syfiliszka kraujo užnuodyjim* arba 
kokia noa privatiszk* nervizzk* skuro* arba 
kroniszk* liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapume?

Jeigu teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyąia už 64.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gytkun* Jus pajausi t pagerejima isz pirmos 
dieno* eisit geryn kasdien, ir neužilgio itzira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Visk* užlaiko didžiausioj pa- 
slaptyj. Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiuuczia niekam 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil
nos klausimu listo* *

Atsataucilausi Ir pigiausi gydynyctia 
ržbarsose. UODĄ DYKAI.

Dr. Leooard Landės,
Listuu'iszlcas Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavro ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

U *Z tikri na laZgydyma
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudejimj widurių, 
galwoa,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimf, moteriszkas ligas ir ne- 
iraisingumf. Gydymui nerwiszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Liga. LytiaZku Dailu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilivo, uždegimu žarnų, iszdžiuoi- 
m| pieno, skaud«jimj lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimy pajiegų ir tt. Isz- 
gydyma užtikrinu kiekwiename atsitiki
me Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybB-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8L,Cor.Lexin<ton Ar.

Offlso wa)andoe:{ :~sp^\k\s£k!£

Kod* per Gromalii Dyai 
Užprasnydami gydyklas prisiuskite 91.00 

CyJefgu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek stveri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi - )

flrmour. Ghlcago, III,

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tam tatai *Atikrodelio?
Jeigu teip, tai pirk pa* Juozą Mituti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matuti* turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu.maszinellu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monh knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abruzu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz-" augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite kataliog* su pla- 
cziu apraszymu anie viską. Adiesa*.

Joseph Matutis.
112 Grand st. irooklyn, N. Y.
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♦>LietuviNzka"Dirbtuve»«*
Bažnytiniu {>aredu, Draugys- 

teįuB karūna, szarpu, ku- 
kardu ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

¥. TINDRIISZEVICZ,
115 W. DiVision et. Chicago. IU.

Dr-as A. M. BACEYICZE,
1139 Commtrtiil tie. S». CUctfo, UI.

ko tvirto), paslaptyje Ui tai Itetavtal, kart, 
tiktai rvlkalaala daktariuko, pai.lboa, tegul

ravo prigimtoje kalboj* gali saainekeU ir gauti

Lletavial. nori.tiejta <a.U pagalba pergre- 
nrata* lai kita mieste. tegul pilnai apraišo aavo

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuvifska 

karezema po numeriu 3-321 AubumAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gėry m ai, 
geriausi cigarai, ssalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti Ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veseliju, bąli n ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe Iss kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvine. Bu guodone,

Petras Salakys, 
8321 Aubum Avė. CHICAGO.

L J. JAGODZINSKI,
Spring Valley, III.

Agentas laivakorcziu, ugn.es asekura- 
cijos, pinigu siuntimo ir D-ro Svba's E- 
lektrissko Aliejau* (11—29)

HILLE1S FOTOGRAFAS,
34A2 S. Halsted St.

$2.00

SaiU liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia* 
savo pasekmėse. Liga u gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stems yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumstiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima guzeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szi to
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojau* Ir 
Jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neš* ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. -Nieko ne moki jeigu ne esi iss- 
gydytu. 4

Asz likau iszgydyti
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
* Chicago, Balandžio 17, 1900.

i. c.

State of Illinoi* )
County of Cook j

Asz, Jurgis Sterilu, “Notary Public", 
czionai liudyju, kad medikzliszkas supę 
nntendentas “State Medicsl Dis;>erisa- 
tj”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui asabiszkai ztčjo pas mane 
ir paliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas pr 
ną, .szia 18 diena Gegužio, 1901. 

CtAirad HowardCzarra
(Seal).

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai

mą*

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gy-venaneziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Prio toino pirtie

TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
M** esam* teniaail iaikrodilS prrkvjat. ir itiandien šito laikraiiccio ikaltytojami amarkiai numažiname prekei ant laikrodėliu, teip kad jau yra 

dabar HktriKMm prtafoomM. Ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai aeMiteagin n> a.ail tonkumeti.

! Huntlng lokiitaL Antute uiinka- 
ma» ir nustatomai, vyriukai ar tuo 

taitr»irlia. Geni akmenluoU ma-teriszka* Iszrodo ant *N Ai 

k*Klff pardavėjai garrin. tokiu, po fiKM Musu preko |į2.®8. 
Ne. 2.14k Dvigubai paauksuota* »•»»«• 1 e»Įta««»a*./y-

w ’ 1 nszkas *r motoriuką* hunting. Isz-
rodo kaip fto oo autoinit laikrpdflit Tikra Amerikuzka muzizierija, 
pilnaiakmeniuota*. nustatom*. Puikiai t-ra GvaraftCiiS Snt 20 metu, 
vkruotzu. Ku.eikrlausi** taiko todvtoj**. Ki-„ ,
11 garsina toki po *4.4* *4.7* ir K.S0. M UBU preke $3.98. 
Nž. 3 Hk Dvigubai paaukSMjteS Į" gaubtai* papumalmal* daUlai* 

-■ . . luksztai*. puiku* laikrodėli* Ansute
užsukama* ir nustatoma*, vrriszka* ar moteriszkas; hunting. Itzndo 
ant Us .4už*4rt.> laitrndrlio Tikra Amerikiszka maszinerij*. sn dauge- 

Gvarancij* ant 20 metu.
r*’ Musu preke $5.25. 
r ~ x-*------------“—-' . tezsodtis-
, _____ ________________ _ tte
Inta Ausute užsukama* Ir nustatoma* 
jng. Iszrodo kaip Aso Aužstiu* laitrodtlu. 
1 Kit“7 to- Gvarancija ant 20 metu. 
n25 Musu preke $5.75. 
L Puikiai graviruota* hunting. Ausu- 
" te užsukama* ir nustatoma*, vyriss- 
ITHO grvno sukto. Niekados n.-nn.i»*er» 

___________________, _ » Autrinit laikrodtlU. *u daugeliu akinė
ms! ameriklsika massiąerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu. • 

Kiti gar*inaMuį,a preke $©.25.

Ne. 6 Tikras Hk Auksu lietas Luktstai geriausio darbo, hunting. an
tute užsukamai ir nustatomai, vyriu

kai ar moteriszkas. puikiai graviruotas. 2 loksztai in eitra gryno aukso 
tęsei via* amžL Tikrai Amerikiszka maizlnerij* iu naujauiiai* pageri
nimai*. Itzrodo kaip tloo AuJceim. laiirodtiu, nustatoma*. Puiku* lai 
Į>uiklan*in. jNera*i geresnio taiko rodytojo. Gvzrsncite ant 25 meta, 
kiti parduoda po sis. sao, »a Musu preke $9.99.
No. 7 Tikras Nikelinis, Be vinsaus . Antute užsukamas ir nustato- 

mat. vyriukai ar moteriukei. Drūtai D ge
rai parodo taika, niekados te-nublanks. Tikra amerikiszka maszinerij* 
Nustatoma* kaip reik. Tikrai paiku* laikro- Gvarsncii* ant 5 meta. 
del“' Musu preke už vyriszka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. NW|oi. Sidabro laikrodėlis, 
lute užsukamas ir nustatoma*, pilnai akmeniuota* ir *u grynai* ameri- 
klszkan viduriais, niekados nenublank*. Gv*r*nci|« ant viso amžiau*. 
Drūta* Ir ilgši gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszius parduo
da po **». m. 7b ir *6.50. Musu preke $4.50.
Na S Grvnai Sidabrini* vrriszka* ar moterisska* ansute užsukama* nu. ». uryruu omaviH.ia, lr nu>latom>g „ lytrut, Hunting
lukiztaL Psdarrta* isz grynai eržra tolio tiaobro, iu tikrai* amerUd**- 
kai* viduriai*, pilnai akmeniuota*. tu naujausiai* pagerinimai* Yra tai 
viena isz didiiauaiu muiu-ofertu tame sky- iĮnlll nreke 
riuje. Kiti parduoda po «. *10, *1* MUSU p re K e $U.VO. 
Na 10 Kalendorinis laikrodėlis TUrgrisaža*. Parodo valaodat. dU- i«o. iu saieneemnts imtrszmis, (r atmabuu.
Lukiztal iii juodo oi Įduoto plieno, kuri mes gyarzntuoįam* ant visado* 
Yra tai vienas i*z Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiai* mechanizmai* 
pllnaiakmeniuotas. Laika kuoteiaingiauaiai paroda Kiti parduoda po 
liaso. »iz.so. *15.10 Musu preke $7,50,

Ne. ♦ 14k Dvigubai
Pulku* lukiitai. Nerasi pulki ‘ '
vvriszka* ar motoriukas, hun 
Nuzinerijs tokia net kaip Ne 
kiu* parduoda po K.7b, 38.00,

No. 614k Tikra* auksu lieti
kas ar tnotoriszka*. 3 luksltal itoro 
dr nenublank* Iszrodo kaip 
tna*. La'ika laiko kuogeriai
tokiu* po *7.38. *8.60. to.50 . - -. c,------ 'ZLT'Mes pžiduodam tavorus pllnalijoo* gvarantnodamL K»m laikrodėlis nepatik*, ar ra* jame kokia yda. atmainysime ant kito, arbapiniftu nęrahintitoo.
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUljCZIAHE C. 0. D. ~ °p£
rinncsta žas drengs tu ordrrii, Ouodaau DOVANAI ĮHotu IrntlM prili ir visus ei preso kautu* mes pato apmokame.
viib nnncnui/m. P»dooU «avo pilna adreta, paženklink oumtri ir prrtr laikrodėlio, koki Jus norite rprutta ar mottrirzta. diduma, ir paduok 
KAIr UKDtKIUUII. aroziaBio Erproto ojūa. Kur ners ExpreSO ofiso t*1 ,,TO dftferi D pinigus pasiausk registruotoj gromatgj arba iazpirk Mo- 
nev Orderi. Tada mes UiknAli Ir peili pasiuntime per paeita uiregi»tniotam pundely). Jeigu ju* pirksite ant syk szeszis vienokio numerio laikro- 
&LDYKAIT VIENA Lr A1 PC D Ei Lk 1 e **«Mi'« laikrodėlius No. J, tai gausite prFe to D y. 
KAI VIENA LAIKRODĖLI Kol «• Niekur nepirk kitur laikrodėlio pvm negu pamatysi musi»zkiu*. Per tai užczedyilte daug pinigu. Kilo* preke* 
ne viMdo* bos teip žemo* todėl *taa«t ordori tttandit*. re.., -..* ...

Atlas Jevvelry Co., 15 METROPOLITAN BLOCK, Chicago, III.

t
ibtasoaa* Kražiai, morallszka Ir žingedi 
apysaka pa*zw*ata jaannmenel...SSc
nmpa GeograSja. Butai** Neri*. Trumpai it 

į suprantamai apraszo visa* 5 dalia *wieto. Su
l 74 pa teeik, kilai*: mapu, žmonių, gywa.lntr
I medžiu. Tinkamiau** geografija in pradine

mokdaing......... . . .. A,.................................83c
L®Jenu Gadynių leznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
IK Hatchin.onf; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
■ ■ seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve- 
f$i nadu* am žeme* dar priešą žmogau* ant jo* 

atairadima. Bziandlen tn (atvėrimu kunu* 
r žmones kasdami gilia* szulinius, kanalu* ar 
l Imdami iaz žemes anglis, randa giliai palai- 
A dotu* žemeje. Tolu .atvėrimu atrado czie- 
Kr tu*, nesugadintus, kanu* užklotu* eile ke-

1 teliko* sieksniu storio žeme*. Tie atrasti 
' žemeje kanai yra snandien Užstatyti irai.

riuorn mnzejuoae, i*z kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra muso žeme, kiek daug 
milijonu meto reikalavo pakol ant mirusio 

/ fivene* ka'no užaugo jo* eile keliolikos deks- 
l nia storio. Mokdlncziai !»z to semta bran- 
\ giaasia mokslą susipažinimo, kaip ir kokia 

badu gyvi (atvėrimai keitėsi taz žemesniu 
. in angsrtesne* veisle* Ir pagal storuma ir 
■**nama žeme* sluugsnl*. kuriuo** tu sotve- 
«nmu kanu* randa, gali be apsirisimo sprens- 

. -M, kaip seniai Ir žmogus ant musu žemes at- 
! lindo. Ki>vga tari $70 puslapiu stambaus 

drisko, ant grnž.os popieroa irapie 160 pa- 
\ nSnEslu invalriu senu gadynla isznykudu *a- 
l tvariniu. Preke.............. ................... 91.00

No 7. Maža* Aukso Altorių* balto* celiu
lioido* apdarai, kvletko* ant vieno sto
no Įsiklotos sidabru ir- periu, *u dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraas- • 
tai.........................................................$«0O

Knysteliu No O knip ii- 7 ktviet- 
ko* newienokio«s. t*ėweik kiekvvie-

Sudrutinimas plauku.
Tiarai vrienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, leipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausi*" dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes sawo Gyduoles gvra- 
rantawo|am. Preke tik 20c. Imant 6 
tonkutes 91.00. Siuncziam Pacztuirį 
swetymas szalis. Budas kaip jas wartoti 
yra parodytas keliose kaltose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA.OO., 
8u W. Box 106., " Brooklyn, N. Y.

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at La w.

Ch&mber o! Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle & VVashington sts. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienlntelis lietuvrys advrokatas, baigęs 
moksli jurisprudendi jo* czion Amerikoj. 
Weda prowss kaip civriliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduota.
Kės. 168 W1 Hth Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

y 30 ■etas Isuncgiatas!
Dr. RICHTERO M

wImm *wietul žinomu i

“ANKER” (Inkarinis):
PAIN EKPELLER.

Buaiszkai parusi. Bubakln's. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. Bu knygele, labai su
prantamo) kalboj, apraszo visas vandens 
permainau ir veikmes: kaip ils persikėleita 
in gar*, kyla in virsiu ir tenai tveria debe
sius, debesiai, psdangese atvesk, keioziasl

Stabdo Kosulį ir užslszaldyma.
“Lvxative Bromo Qulnine'' toblyteles Isigydo ui 
siszaldyma su 1 diena. Jei ne Įsigysi nemokėsi 
pinigu. Sfic.

Čita nukritę dideliu* darbu* veikia: šate
ną k-tatel* uždengia cieln* kaimu* ir laido- ■ 
taravo pusnyse žmoni* ir gyvuliu*, paskui, 
tirpdam* nuo saules keicztasi in vandeni ir 
užlieja teukrs, iszrežo rara*, upe* ir upelius 
te kavoj**1 po žeme, kur v*l veikta tą pati 
darbą kaip te aat vteszau* žeme*.......lOc 

Blogus Nepb«*zkl*. Verte isz uvedisiko Ne- 
rta. Graži apysakėlė: kaip turtingo prekelo 

.aunu* speiveta su varginga mergina ir tai- 
Mstogtan gyveno už kitu* su turtingom* ap- 
-tveousiuj. Bzlta apysakėlė užima kiek*ie- 

jauna vaikina ar mergina te mokina žmo

Is^gydys užslszaldymasu 1 diena. 
Imk “LazaUve Bromo dainių*'' tablitelM. Ap- 
liekortu* iostzAIdi pinigui jei ne Ingyti. E. w. 
Brove'a pinta, yra aut koteo bozalio. SSo

Nesiusk pininga. _
Daug žmonių serga ant pelinei jos, kjuti 
pasirodo laike miegoarba prie nusiszla- 
pinimo, ir ieigu iszto nesigydins, ji ne
apleis žmogų kankinusi. Žmones, turin
ti ta ligakenezia nemiega, galvos skau
dejima, nerviszkuma. viduriu ir nuga
ros skaudejima ir apsilpnejima litiszku 
kūno daliu. Jeigu tokiuose atsitiki
muose reikalauji pageltos, nesiusk pi
nigu, bet raszyk pas mane įdedamas 
marke, o asz atsiusiu tau apraszyma,. isz 
kurio tikrai iszsigidisi. Adresuok: .

‘ JOHN WA8EL, (11—29)
L. Box 657, Iron Mounlain, Mich.

Reumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tl.

įr visokiu Rhaumatissku 
Skuudejimu.

u 85c. ir 50c. paar visus 
gptiekorius erbe pas

L F. A*. Rfchter & Co., į
L 215 Peari Street, JĮ

New York.

. VA RDAl IR ADRESAI
Sus. Lietuviu Laisvamaniu Amer.

Pjcszidentas, K. Balcziunas,
262 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y. 

Rasztiniszas, Kun. V. Dembskis, 
Iždininkas, Dr. J. Szliupas./^,

DR. A. G. FREEDOM,
(LIRTVVISZKA8 DAKTARAS.)

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu dm Ji isasigyde.
Orsiaus: 411 8. Sharp 8t., BALTIMORJE, MD.

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 o. paczto markėmis, sp- 

lalkys tuzine puikiu poperiu gromatoms 
rasai tie, su puikiom kvietkom, apakai ti
ntais ir pavinezevonem. Už 91.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virs* minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
W. Kūda rauckas,

BoiIU, Lairence, lįsi

M AR J A DOM1ATT
Kauno rub. Szauliu oawieto.

NAUJA LIETUVISZKA APTIEKA,

Lithuanian Pharmacy,
167 W. 18-ta ui., kerte Union. Telefonas Canal 920. CHICAGO.

PIGIAUSIAS PARDAYIIYCZIOS IAIAS 
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

Musu ikbriko siekiu yra apteikti 
žujonen reikalingai* daigtain 

už kuopigiaitaia preke.

halo litmtal ainiltia.
Apart matiksllszkn inatramentu ir tt. mes parduodam, j

pasirinkti dovanu vertes lOo; perkant nž 110 00, dovanu ganžite vertos |i 00. 
Ir tt. Apart to, jei urnai plrkslte, nuteisime 10 procente. Parilkala*kito amai 
kataliogo.

Jei nori, kad namie butu linksma, nusipirk Bona Mcsrt Boi. geriausia* 
Ir pigiausias naminis muilkrtiaikas instrumentas, ne* duoda daugi** prilm- 
numo negu Bzimto dolbuiu nmi vaaeonai, kadangi prie .jo nereikia jukto— 
mokslo.—ji* pat* grajUa. Visi pirkėjai džlaužiasi toki inglje. Qas.ru* *</- 
vlmnm 100 yvairiu graju, kaip tai parodo pridėta* prie kiekvieno instrumen
to lateska*. Biy initrament* gali naudoti bažnvcrlo**. metikio**, giedojimo 
ir kitose draugystėse dėl p«lydejimo giesmių, tipra*lytam ant kokio peši- 
linksminimo *u este muilka. preke jo* gali in viena naktį pugryžti. Grajija 

tarsiu*, vate**, polka*, kadriiln*. arija* iss opera kaip ir naujausia* daina*ko*na Iii ju galite atkartoti klek tik norite. Tih gn.oo dallto) ikrynntej lufmuilka. Ant pa
reikalavimo ta Instrumentą pęslu Bertame kotnas po aplalkynml *1.oo; likaiiėjl sbb* turi bu* 
Issmoketa po aplatkymal muziko* ^centad daro ant to dideliu* pini<n*. Priaiuak 
Soaat katalloge.

STHD1SDKG. CO., PleteuSt, P. 0. Box il7», I. T.f Depl L C

Gyvendama* Chicago j e per keleia metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuviszka Aptieks. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautisskose a pliekose, nekarta yra prispirti eiti pas daktara ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, ka liotuvisskoje aptiekoje galėtu gauti už kelis centus. 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviszka Aptieka, po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union 8t.. prieszai lietuviszka Apveizdo* Dievo bažnyczia.

Dabar su džiaugsmu szirdies galiu praneszti savo tautiecziams, jogei mana « 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užmokesti, tikra pagelba ir gera rodą, kokia tiktai 
galėtu jiem*suteikti daktaras, paszvente* daug metu daktarystes mokslui.

Manoaptiekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame
rikon iszk u ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymi*. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkos pageltos, kreipkitesi pas 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariszka rodą suteikiu dykai. Asz gy
venu prie tos paežio* aptiekos ir ežia mane galima raali-'kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laiszka įdedami už,2e. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

Jeigu kas norėtu turėti kiu dakura, Ui toki vj>ada su noru pasisuksiu. .
Pas mane galima gauti: “Gumbalasziu”, “Kilczibago” (grybelio), “Tikrai 

Ljetuviszkos Trajankos” ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
kdsegali būti. "

Apart vaistu ir vaistininkiszku prieUisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abroseliu, pavinezevoniu, popie- 
ru gromatoms su gražiom* pavinezevonems, plunksnų, atramento ir visokiu ra- 
szymui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir visko kas tik visose kitose aptiekoss- 
randasi.

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visas 
dali* svieto, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimus į laikraszti “Lietuva”. 
(Skaitykite žemiau padėta p. Oiszevskio apgar^ihima).
\ Pasitikėdamas kad savo taudecziu reikalus kuogeriausiai atliksiu ir tuomi 

jiem* nauda atnesziu, pasilieku į Bu guodone,
Daktaras ir afiibkorius A. L. GRAICZUNA8.

T~\X7’T.P’ A T I* puikiu dovanai Tokio p««u<no oar nieaaoos n, I J Y K r\ I Ateikit pažiūrėt. paziurejlm* ntoko ne kasztuoja 
Dabar tne* prtsidžiame turgau geriausi lalkrodalliIi TIKRA ĄMIKIKUtK* 14K.

•m .Tii.uu" ■■ ■.■■■■■ —- . vyrt*sltą*m SBotariBik**
■* Ttx*i ASBBtsnzs* H**«XRMU*, pilna *km«n*. R R rnniivnti*, Blkąllnotai* ridartel* 
Isidnodsne r*»*yta •nuicmnrr S) nrr: pagal Un.Mi Irnrom* toki talkTodeli riudo* 
gali lyginti prie *40 naras amuo LaotsoDSun. Visiem* paiki* Isikrod^llu my|etoj*m* mesdao- 
■Ime beavj* 60 diena naikia* preienta*: I. nmi line nTV rrm *n dld*le ralvnke Ir ginta
rini* olbak*. verte* *1.10; t gryna rtiir futv ciaanvTczia. vartei 7**.: 1 nikeline brisžcsam* 
DBimn*.»c: 1 dalia aakdnaota Dičkiui LMr.caBLi •* Oameo kabala, *1 *0; 1 palkia aakiinuo 
ta asam. *1 00; 1 pora paikių Ausribiv deimantai, o dlate, *1.00; 1 puikia artUA inaodinta 
brangakmeniai* *>■: 1 pora paauksuota kolionika *u parmaterio rimai* 40c: 1 pora rankovėn* 
gailka. su permateriaia spaazla. *e; t kalaieriamsmilka, parmaterio apaorio*, iri puikia 
laktatine aagata *a dailiu akmeniu 7bo. Laikrodėli D M dovana šio nertame C. O. X). ni 
•4.0 S. apmokėdami leipui ir ezpreao kaazta*; .lentini galite issegsamiaeotl ant ezpreao ir jei 
nepatikti.. *a*ĮraW"Hte n*n* atgal muso kasr.tal*. Kur nesiranda Ezpreao oftlaaa. 04.M tari bet 
prislanstl drauge *a orderi*. Jeigu ka* priduos pinigu* drauge *u orderi*, p— A- 
na nuiku VIKKTIK1 rau. daiktas me* pasiune-riam* tad* per paeita, užrvgi*

YIE1A LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS D'
laikrodėli ar nx>terl*»k* Jeigu mo*eri.ika. tad vyriau o Diok»o* lenciagelio

■ori vvriszka

< GUODOTINI TAUTIECZIAI!
Turiu už garbę praneszti Jumis, kad Daktaro A. L. Graiczuno aptiekeje 

po ur. 167 W. 18-ta ulycala, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

-----DAKTARUI a. L. GRAIUZUNUI. ------------
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai

vakortes ir siųsti pinigus isz szito namo antrojo offiao per 
D-ra Graiczuua, o užtikrinti, kad jis jumis viską atįįja ge 
rai, greitai, teisingai ir už te paezia preke, kaip ir asz pats. 
Pas ji teipgi galite gauti visokiu knygų, laikraszti “Lie 
tuva’ ir paduoti į “Lietuva ' reikalingus apgarsinimus už.
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