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Metas IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentu Rooaevelt jau 
pabaigė rašyti savo atsiliepi
mą į kongresą, kuriame iš
reiškia savo mierius. Raš
tas tas buvo ežią sanvaitę 
kongresui paduotas. Visi 1 
lygiai Amerikoj, kaip ir ki
tuose krasztuoae su nekan
trybe laukia pagarsinimo to ' 
rašto, iš kurio galės ant ga
lo pažinti nuomones naujo' 
netikėtai ant urėdo pateku
sio prezidento. 1 * ' ■ '

Amerikos laivynės ..virši
ninkas Colnmbijos pakrantė
se patarpininkavo neva pife; 
sutaikymo Columbijos rando 
su pasikėlėliais jeigu jau 
ne prib visiszko susitaiky
mo, J bent prie atga
vimo 1 revoliucijdhiėrių pa
veržto miesto Colon. Nuo 
Amerikos kariszkij laivų iš
sodino jurininkus, kurie už- 
ėmė- visą Panajnys siaurumą.^ 
Kada Columbijo^ rando- ka* 

*■ riauna prisiartino prie revo
liucionierių užimto mieste) 
Colon ir rengėsi jį bombar
duoti, Amerikos laivų virai- 
ninkas uždraudė jam s/a-udy- 
ti isz kanuolių, kadangi šū
viai galėtų užgauti trukius 
bėganezius Panamos siauru
mos geležinkeliu. Jis užma
nė patarpininkauti prie atga
vimo nuo revoliucijonierių jų 
paveržto miesto Colon. 
ištikro pasisekė. Ant pa
žadėjimo paliuosavimo nuo 
bausmių, revoliucijonieriai 
sutiko atiduoti miestą Ameri
kos laivynės viršininkui, o 
tas jį pažadėjo perduoti Co- 
lumbijos rando kariaunos 
viršininkui. Dabar Wa- 
shingtone tiki, kad^__per tai 

\ Columbija galės suvaldyti 
revoliuciją. Nežinia tikrai* 
amerikoniszkų kariszkų. lai
vų jurininkai, sykį iszlipė 
nuo laivų ant Panamos siau - 
rumos, norės isz czia pasc ■ 
traukti. Jie gal czia pano
rėti amžiriai pasilikti. Jeigu 
teip padarytų, tai Columbi- 

randas ant galo pats 
kad už menkos 

agelbą jam reikėjo 
pininkui per brangiai 

v mokėti. ”
Nuo Kubos atkako į Wa- 

shingtoną specialiszki pasiun
tiniai praszyti Suvienytų 
Valstijų rando, idant jis už
draustų esantiems ant Kubos 
amerikoniszkiems urėdnin- 
kąms kisztfFBi kokiu nors bu- 
du į atsibuvanezius czia rin

kimus, teiposgi praszyti A- 
merikos rando permainų a- 
merikonų apdirbtose muitų 
tarifose ant abiejų krasztų 
ta vorų. Praszymas vienog
Kubos pasiuntinių pasiliko 
be pasekmės. Karės minit^ 
teris pasakė, kad nėra reiks- 

į lo prisakyti ką nors esantiems
■ ant Kubos amerikoniszkiems
I urėdninkams, kadangi, girdi,
I jie pats žino savo pareigas,
■h Jeigu jie isztikro savo parei-

gas žinotų, tai, rodosi, ku- 
B biecziai ne siųstų nė specia-
■ k liszkų pasiuntinių praszyti
I Amerikos karės ministerio,
I kad jis apie tas pareigas pa-
j mokytų savo įstatytus urėd-
I ninkus. Toliaus kubieczių

pasiuntiniai praszė Amerikos 
iždo ministerio numažinti 

’ muitus nuo cukraus ir taba
ko,gabenamo isz Kubos į Su-

I vienytas Valstijas, bet minis- 
tęris atsakė, kad dėl dauge
lio priešingų tokiam muitų 
numažinimui senatorių, jis ne 
galys to padaryti. Tuom 
tarpu Kuba, valdoma ame- 

8 ’ \ -iszkų urėdninkų, yra
sienų Valstijų isznaudo- 

Mį ‘ tik muitų reikaluo

se. Tokiose sanlygose Ame
rika terp kubieczių užsipel
nys tokią neužkantą, kokią 
po karei su Turkija užsipilnė 
maskoliai heya jų iszliuosuo- 
toj Bulgjąrįjoj, isz kurios tu
rėjo visi prasiszalinti.

Ant salų Filipinų maisztų 
galo visgi ne matyt Dabąy 
pasikėlėliai vėl smarkiau sir- 
briizdo ir ant svarbiausios 
salos Luzon. Czia dabar, y- 
pacz provincijoj Batangas,su
sitikima i atsitinka taukiaus 
negu pirma. Kur dabar yra 
su savo pasikėlėliais svar
biausias pasikėlimo palaiky
tojas, jenei^las Malvar — ne
žinia. Amerikoniszkoa tfa- 

’riauuos virszininkas apie ki
tą ant salos Luzon pasikėlu
sių filipinieczių vadovą Co- 
ballos pranesza, buk jo žmo
nės visai sudemoralizuoti ir 
todėl jis ilgiau prieszintiesi 
amerikonams ne gali. Apie 
sudemoralizavimą arba nesu- 
demoralizavimą prieszo, ro
domi, sunkiausiai žinoti ame- 
rikoniszkos kariaunos w virši
ninkui , kuriam juk jo prie
šas n^ siųs raportų apie su 
d^brklizavimą savo 
nių.

Maskolija supjudyti, kad 
joms besi plaunant, galėtų 
atgąuti atgal tiĮ, k$ Chinuoee 
nužudė, bet nedryao pažadė
ti tikros pagelboe prieš Mas- 
kolijtĮ, jeigu Japonija butų 
karę pradėjusi. Japonijos 
pasiuntinj Maskolijoj priima 
gana iškilmingai, jį užaipra- 
szo ant pietų maskoliškas 
caras, bet ar pradėjus tary
bas, jos eis teip švelniai kaip 
pietus pas cariį, ar maskoliai 
iszsižadės 'savo naudos ten, 
kur tas iazekfaant Japonijos 
ne naudo^Aabar ne galima į 
spėti. Mžskeliški laikraš- 
cziai šiuom kartu draugiš
kai rašo a*pie Japoniją, kal
bina, kad randas stengtųsi 
ją patraukti prie susirišimo 
Maskolijos ir Prancūzijos. 
Tik ar iš tokio susiriszirad 
Japonija ,k^nors užsipelny
tų.

žmo-

Vilnitvs gitių apsaugojimo ko
mitetai* aidraudfi kirvti medžius 
piivatiszkoae giriose: giriose dva
ro Milistiezkių, jų dalyj vadina
moj Drebulynu, prigulineziose 
dvrrponiui Bronirlovui K u nce vi
eži ui, Lydos pa v.; teiposgi girio
se Beterii-zkių (Trakų pkv.), pti> 
gulincaiose Odincui.’ Paskutinėse 
giroje nevalia kinti medžių per 
8 mėlis.

Pereituose metuose privatiszkf 
prekystes mokyki^ užlaikomu 
Gusarenko, laukė 189 mokinti
niai; iki uit aigai mėtų mokykloj 
pasiliko 113 mokintinių. Pagal 
luomas mokintiniai skirstėsi: vai
kų mieecsionių buvę 83, prekijų 
11, bajorų 10, akinmkų 3, ured- 
ninku 3 svetimų 'pavaldinių 3. 
Imant pigai skaitlių sananų luo
mų, aiasku, kad magiausias nuo
šimtis lankanczių mokyklę buvo 
ūkininkų vaikų, nbrs ūkininkai 
Lietuvoj tvėria f vjso gyventojų 
skaillians. Pagal 'tikėjimu mo
kintinių buvo: stacgialikių 7, ka
talikų 16, liuterionįų 2, žydų 88. 
Mokintojų, iszėmus užlaikytoje 
mokyklos ir inspektorių, buvo 15.

Isz Radoszkovicų,Vil
ui aus gub.

Szilose aplinkinėse snigti pra
dėjo 1 d. lapkriezio. Priesz tai 
per visę dieoę lijo. įtedėl sniegas 
uždengė szlapię žemę. Ūkinin
kai sako, kad tai gerui ės» ru
giams.

Szįmet perkupczįai noriai per
ka linus ir sėmenis; Rugių ne 
daug reikalauja, lx»t ir jų prekės 
szįmet geresnės negu pernai. Už 
pudę rugių moka 65 kap., avižų 
70-75 kap., šieno jlO-35 kap.

Žiema
Žiema prasidėjo Lietuvoj nuo 

8 d. lapkriezio, taiį?i vėliau negu 
kitais melais, 8 j d. lapkriezio 
snigo aplinkinėse (įrrodno ir Vil
niaus, bet kad sz^lczio ne buvo, 
tai sniegas tirpo, t^k ant rytojam 
užstojo szaltesnis oras. Aplinki
nėse Rygos snigti plradėjo teipos- 
gi 8 d. lapkriezio, bet ežia ir o1 
ras buvo szaltesnis^ todėl sniegas 
laikosi. Žmonės visuose paju-l 
riuose važinėja į jau su ro
gėms.

Vėl sunkina gabenimą 
rasztų į Lietuvą.

Lenkiškas laikrasztis “Prze- 
ględ Wszechpolski” paduoda 
apie naujus apsunkinimus masko 
liszkų valdžių, iszduotus priesz 
visokius drukuotus dalykus atei
nančius isz užrubežių. Austri
joj randas net pagarsino, ant vi
sų žinios, tulus naujai iszduotus 
Maskolijos paczto padavadyji - 
mus. Vienu isz tokių apsunki
nimų yra—uždraudimas dėti su 
laiszkais į uždarytas gromatas 
kokius nors drukuotus daiktus. 
Dabar be abejonės maskoliškos 
valdžios ant rubežiaus pradės 
peržiūrinėti ateinanezius isz užru
bežių laiškus. Pradėjo gražinti 
kaipo cenzūros užgintus pirma 
Paleistus net žcmdarbiszkus len
kiškus laikraszczius.

Isz Kauno.
Kaune susitvėrė klinbas ap 

šviestų žmonių arba teip vadina
mas inteligentiškas kliubaa. įsta
tai jojau likosi augsztesmų val
džių užtvirtinti.

Aplinkinėse Kauno 16 d. lap
kriezio gerai pasnigo ir užstojo 
rogių keliai. Dabar jau Lietuvoj 
tikra žiema.

Isz Prusą Lietuvos-
Prūsų Lietuvoj szalcziai užsto

jo nuo 13 d. lapkriezio. Pirmas 
sniegai buvo 13 d. lapkriezio.

Kaime Szuotlej, netoli Klaipė
dos, ant vieno kiemo rado kunę 
lietuvio žfrėjo Padago. Galva jo 
buvo visa sutriuškint ę, szale kū
no gulėjo knipebs'ir szakė; matyt 
jį užmuszė.koki prieszai. Kaipo 
nužiūrėtu suareštavo žvėjų bernę 
Macaitį, ber ar jis yra užmušė
jas, nežinia.

Lietuvių kandidatais isz^ Tilžės 
ir Pakalnės pavieczių j'Prūsų ka
ralystės seimę pastatyti: p. Šau
nus iaz Rokai ežių ir p. Mačiulis 
išMickų. Rinkimai atsibus ir 
Ragainės pavietyj, bet c»a liete-

v ai, netikėdami laimėti, rodosi, 
sivo kandidato ne pastatė.

Kaip kitu se Prutu kraštuose, 
teip ir Prūsų Lietuvoj su darbais 
eina prastai. Czia didesnių fab
rikų yra mažai, daugiausiai yra 
lentų pjovinyczių; dabar ir jose 
darbai pasiliovė. Todėl daug 
žmonių ne turi darbo.

Labgavos aplinkinėse prasidėjo 
stintų žvejonė. Stintų daug pri
gaudė, bet kad jos kudos ir ant 
dirbimo trono netinka, tai deda 
jas į baczkas ir gabena į Masko- 
liszkaję Lietuvę.

Per Ęidkunus spalinio mėnesyj 
isz maskoliszkos Lietuvos iszga- 
beno į Prusus 940000 žęsų. 
Tepliuvoje siautė ugnis, kuri isz- 
naikino 11 ūkininkų kluonų' su 
visais šiųmetiniais dar ne iškul
tais javais. Ūkininkai savo nuo- 
trotų ne galės atgauti, kadangi 
daugumo turtai ne buvo aseku- 
ruoti. Kaip pasirodė, ugnis už
gimė nuo padegimo, bet padegė
jų iki sziol ne susekė.

Kaime Landau, kasinėdami de
gėsius po gairsui, laike kurio su
degė tvartai ukininco Goldau, po 
pamatais Sudegusių tvartų, vos 2 
pėdi giliai, rado skeletus keturių 
žmonių. Tvartai tie pastatyti 
20 metų atgal, taigi tie žmonės 
po tvartų pamatais turėjo būt už
kasti vėliaus, nes kasdami pama
tus, butų juos turėję užtikti.

Kaime Gaideliuose, netoli Szi- 
lokarczemos užsidegė tvartai u- 
kininko N susėdo. Kada užgimė 
gaisras, namieje buvo vien Nau- 
sedo pati. Ji užsimanė iszgel- 
bėti užsidegusiame tvarte ėsan- 
czias kiaules, bet įėjus jai į tvar
tu, užgriuvo lubos ir užkirto išsi
gelbėjimo kelię. Ugnyje pražu
vo Nausėdienė.

Kaime Abbau, 22 metų ūkinin
kas K., susipykęs su savo paezia, 
isz piktumo sudėjo į kruvę mote 
riszkus drabužiu-* ir juos pade
gęs, stengėsi savo paczię i ugnį 
įstumti. Ant stumiamos į ugnį mo- 
teriszkės riksmo subėgo kaimy
nai ir ję nuo įdukusio vyro 
tumo išgelbėjo. Kada ję 
gelbėjo, drabužiai jos buvo 
užsidegę.

• Pietine Amerika.
Dipliomatiszki susi neši

mai terp dviejų pietinės A- 
merikos rupublikų, Columbi- 
jos ir Venezueles, likosi jau 
galutinai pertraukti. “ Co- 
lumbija pirmutinė atszaukė 
savo pasiuntinį; tą patį pas
kui turėjo padaryti ir Vene- 
zuelė. Ar dabar užgims terp 
tų kaimynų tikra karė, ne
žinia. Pajiegosjų beveik ly
gios, todėl pirm laiko ne ga
lima įspėti, katroj pusėj gali 
būt pergalė.

ir surinkt,kur galės,knygas. Ant 
paskirtos dienos suvažiavo 14 vy
rų, kurie suraižė knįgas. Pas
kui kuopų delegatai surin
ko sąnarių mėnesinę moke-tį. 
Užmokėta už knįgas £4.104). 
Pradėjus mokėt už Amerikos 
laikraszczius, pasirodė, ne vieno- 
dumas,tai susirinkę delegatai nu* 
tarė siųsti po trisdeszimis stilin
gų (£1.10.0} ir užklausti, ar 
reiks damokėt; papraszyt, k«d 
sulygintų v'uiems laikraszczių n- 
bonentams prenumeratę suiyg 
naujų metų, e pradėt metus nuo 
1902m.

Po visų iszmokesczių kasoje 
liko £9. 17 ster., kuriuos, pa
gal sąnarių nutarimę, 
draugystė turi į bankę padėt, pa
liekant kasieriui mažiau vieno 
svaro ant bėganezių reikalų,L y. 
17 szilingų. Bet banke (parei
kalavo įstatymų spaudintt^^ino 
ma, angliškoj kalboj, todėl pi
nigai tapo padėti ant dviejų są
narių vardo.

Užbaigus viskę, susirinkę kal
bėjo apie bėganezius reikalus. 
Visi džiaugėsi, kad Szkotijoj pir- 
mę kartę atsibuvo susirinkimas 
tykiai, be barnių, rėksmų [ap- 
sišvietus žmonėms labiaus, tokių 
bus vis daugiau]. Paskui buvo 
pasikalbėjimas apie laikraszczius. 
Vienas iš susirinkusių ai-zkino, 
kad “Ūkininkas” žmonėms patin
ka todėl, kad teisingai raszo a- 
pie atsitikimus Lietuvoj. Pas- ‘ 
kui pasakojo kitas apie teisingu- 
mę korespondencijos nr. 13 “Ka
taliko”, kurioje korespondentas 
raszė apie neva paleistuvystes 
Gražiškauckiutės, tuom tar
pu tasai korespondentas 
pats norėjo vesti tę merginę, o 
kad už pirtjo, išvarė per du 
ris, ui jisai, turėdamas revolve
rį, pradėjo šaudyt. Ant szuvių 
balso subėgo policija, nuvedė į 
szaltaję ir tas vyrui kaštavo a- 
pie £5 svarai. Korespondentai 
todėl perstatė merginę paleistuve 
tik gurėdamas asabiškę pi k tumę. 
Rašant apie merginę, reikėjo ir 
apie mvo dorę' ir gražius darbus 
ne tylėt.

Nr. 26 “Žvaigždė” apraszė 
Carfin’o p’kninkę ir “Szviesos 
Dr tės” balių. Pikniukę iszaug 
štino, norą ant jo tiesiog lupo 
už kiekvieaę daigtę, o pažem no 
balių “Szviescs Dr.

Jeigu sulyginsimė pikninkę,ku
rį surengė kunįgas Vaitis (kunį- 
gus,pagal “Žvaigždę”,reikia visa
da girti) su savo dviem sėbrais, 
su balium“Szvie.*osDr.”,tai parai
tysime, kame katrie meluoja. 
Pikninko rengėjai vadina savę 
gerais žmonėms, szventais kata
likais, o jie pavedė pardavinėjimę 
visko svetimtaueziams. Muzika 
ir buvo svetima, pasisamdė 3 po- 
licmonus; žodžiu, apsistatė savę 
policija, ėmė nuo anglijonų divi- 
dent, o lietuvius skuto. “Szvie- 
soe Draugystė” turėjo visus savo 
žmonis ir muzika buvo isz musų 
žmonių, kuri griežė mums su- 
pr< n tarnus szokiusi Nors mes pa
vadinti maskoliais,bedievias,peš
tukais,o saviejie gerais lietuviais, 
geidžianšiais žmonėms lobo, 
giriasi, kad 
pasilinksminimu 
Argi czia teisybė? 
tokį raštę į svietą.

Dabar Anglijos raudas no
riai sutiktų suteikti būrams 
vietinę autommiją teip kaip 
tai valdosi Canada arba an
gliškos valdybos Australijoj, 
arba turinezios savo valdonus 
Indi jų vieszpatystės, esan- 
ežios po Anglijos viršinin
kyste. Klausymas tik, ar 
būrai tokias iszlygas priims, 
kadangi su laiku susidruti- 
nusi, Anglija galėtų panai
kinti suteiktą autonomiją. 
Iki šiol būrai ne parodė noro 
užmegsti tarybas ant užbai
gimo karės.

Nors Anglija iszsiuntė į 
Afriką 300000 geriausių savo 
kareivių, bet iš tos armijos 
yra dabar ant gaudymo būrų 
tinkanezių vos 40000, kiti 
kareiviai arba guli ligonbu- 
cziuose, arba turi daboti ke
lius, nes kitaip gabenami mais
to prokuktai patektų būrams 
ir angliškiems kareiviams,ėr 
santiems būrų republikose^ 
reiktų badu mirti dėl stokos 
maisto. Kitchener nųolatai 
reikalauja daugiau kareivių, 
bet randas ne turi iš kur jų 
imti. Angliška armija Af
rikoj tirpte tirpsta, o skai
tlius kariaujanezių už laisvę 
savo krašto būrų neina ma
žyn, nors Kitchener pranesza 
vis apie naujus šimtus paim
tų į nelaisvę. Būrų eiles 
nųolatai papildo nauji liuos- 
noriai iš angliškų valdybų 
ir pabėgę nelaisviai iš sto
vyklų, kadangi ant jų dabo
jimo anglijonai ne turi už
tektinai kareivių. Ginklų 
atliekamų būrai turi pal 
tinai; ant galo ne mažai 
atima anglijonams.

Dabar anglijonai pasiti 
kė isz sziaurinio Transvaa- 
liaus, kadangi ten jie ne ga
lėjo užsilaikyti. Visa ang- 
liszka kariauna susirinko da
bar aplinkinėse Johanisbur- 
go, Pretorijos ir laiko pietinę 
dalį Delagoa geležinkelio. Į 
anglijohų apleistus Trans- 
vaaliaus kraštus sutraukė 
vėl kariaujanti būrai. Ka
dangi tie krasztai priguli prie 
sveikiausių ir vaisingiausių 
pietinėj Afrikoj, tai czia ė- 
santi būrai dabar gali atilsėti, 
jų arkliai turi geras gany
klas; tuom tarpu pietiniuose 
Transvaaliaus kraštuose 
semtai anglijonų arklių 
stimpa nuo siauezianezio czia 
arinių maro.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Gyvenantie Vilniuje, Pekero 
namuose, ant Žvėrinės ulyczioe, 
turtingas žydas Zamalin, prista
tytojas mėsos Vilniaus apskriezio 
kareiviams, p ras i aza lino su i»vo 
paezia isz namų. Kadangi vaka
re ne grįžo namon, tai ėaanti na 
mieje tarnaitė uždarinėjo duris 
Y atsigulė. Tuom tarpu per lan
gę įsikraustė vagiliai ir pesitikri- 
nę, kad apart mažų vaikų ir mie- 
ganezios tarnaitės nėra daugiau 
nieko namieje, užrakino kambarį, 
kur buvo mieganti, o pats pra
dėjo jieszkoti sau tinkamų 
daiktų po kitus kambarius. Pa
ėmė jie sidabrinių ir auksinių 
daiktų už 500 rubl. ir procenti
nių popierų už 5000 rubl.; pas
kui, niekeno nesulaikyti, iszėjo. 
Ant priemiescziu patiko juos po- 
Įkišta* Jakaitis ir jam pasisekė 
suareštuoti du plėsziku, treczia- 
sis gi pabėgo. Auksinius daiktus 
rado jų kiszeniuose, bet pavogtų 
procentinių popierų ne turėjo; 
jas rado paskui kbozete Hurvi- 
ezo namuose, ant Žvėrinės uly- 
czioa.

Vilniaus žemdarbių draugystė 
galutinai nutarė parengti mieste 
augsztesnę žemdatbystės mokyk- 
lę, kurioje butų toki jau fakultetai 
kaip ir Rygos politechnikoj, isz- 
ėmus prekystes fakultetę. Kaip 
girdėt, miestas nuo savęs duoda 
ant parengimo tos moksliszkos į- 
taisos 300000 rubl.

Pereituose metuose Vilniaus 
Pasteurinėj pasiutusių szunų ir 
vilkų sukandžiotų gydinyczioj gy
dėsi 114 žmonių, isz kurių 28 ligo
niai buvo gydyti D-ro Orlovai io 
visai be joki2 užmokesezto,

23 d. lapkriezio prasidėjo sudy- 
jimas antru kartu Vilniaus ap- 
skriezio sude žydo barzdaskuczio 
Blondeso už Dorę papjauti kriksz- 
czionę tarnaitę Grudzinskaitę. 
Kokį sūdąs antru kurtu Uždavė 
nusprendimę, dar nežinome. Pir
moje provoje sūdąs rado Blonde- 
aę kultu, tik bausmę uždėjo neat- 
aakanczię, todėl Peterburgo sena
tas prisakė provę perkratinėti iaz 
naujo.

Vilniaus pieszimo ir tepliorys- 
tos mokykla priesz naujus metus, 
savo ruimuose, parengia parodę 
abrozų buvusių-jos mokint nių.

Pietine Afrika. i
Anglijos randas jau pats 

prisipažįsta, kad karė su bū
rais yra nelengva ir kad jos 
žiaurumu ne galima užbaigti; 
dabar randas jau inažftia sa
vo reikalavimus. Isz pra
džių Anglijos ministerių 
pįjrjgsėdis Salisbury szaukė, 
kiek tik jo .sena gerklė įsten
gė, kad būrų republikos liko
si paverstos į angliszkas val
dybas, ir kad būrams ne ga
lima ^palikti nėszeszėlių savi- 
stovystės, dabar gi pats net 
parlamente mokina, kad jo 
anos kalbos ne reikia teip su
prasti, kaip pirma buvo pa
sakyta. Toliaus jis pasakė, 
kad sykį būrų atmestų išly- , 
gų antru kartu ne galima 
jiems paduoti, taigi rmkia 
siūlyti geresnes. Tuom 
įiac^u Salisbury prisipažįsta, 
kad su ginklu būrų ne gali
ma įveikti, galima juos tik 
gerumu privesti prie pasida
vimo. Ką gi ant to sako tie 
visi laikraszcziai, kurie pirma 
szaukė, kad visus burus rei
kia isznaikinti, kurie reikala
vo dar didesnio žiaurumo ka
rės vedime, dar didesnio lau- 
žymp terptautiškų ktieeų ci
vilizuotų tautų iszdirbtų? 
Dabar tie visi rėksniai, kurie 
pirma ne tik reikalavo visiš
ko isznaikinimo būrų, bet 
visam svietui rodė sugniauž
tą kumszczią, tyli, rodosi, lu
pų ne moka atverti, jie tuom 
paežiu pritaria, žodžiams Sa- 
lisbūry o, kuril prisipažįsta, 
kad Beniaus jo iszreiszktai 
nuomonei, kad būrams ne 
galima nė szeszėlio liuosybės 
palikti, buvo ištarti aut ji^£ 
ko, tų žodžių ne reikia "htifi 
toj prasmėj, kaip juos angli- 
jos ministerių pirmsėdis pa
sakė. Turbut todėl Angli
jos galybei pietinėj Afrikoj 
gresia didelis pavojus, jeigu 

Vr jos minioteriai tokius pui
kius ragožiavimus daro; viso
kį provokatoriai, rėskniai isz 
veislės Rhodesų, Milnerių, 
Chamberlainų, Robertsų tyli, 
lyg liežuvį nužudę. Sziądien 
nėra jau ^gglijoj laikrasz
czio, kuris reikalautų nuo 
Kitchenero dar dides
nio žiaurumo karės vedime, 
kaip tai buvo pir- 
miaus. Anglijos ministeriai, 
su karaliaus pritarimu, porą 
menesių atgal. praszalino isz 
kariumenės jenerolą Bullerą 
užtai, kad tas, negalėdamas 
pagelbėti, rodyjo jenerolui 
Wbite atiduoti būrams miestą 
Ladysmith.
pats ministe: 
Bullerį, kad 
giau pasekėjų negu jį prasza- 
linę nuo tarnystes ministe
riai; jie bijosi dar, kad Bul- 
ler ne iszduotų jų paslaptin
gų darbų, privedusių iki ne-

Azija.
Londono laikraszcziai pa

garsino rando jiems suteiktas 
žinias, kad pereitos sau vai tės 
žinios apie užbaigimą tarybų 
terp Maskolijos irChinų ran- 

Taff 'doreikaluosaMandžuri jos bu
vo neteisingos. Anglijos 
randas dabar paduoda, kad 
ne tik Chinų ciecdrienė ne 
liepė priimti Maskolijos rei
kalavimų Mandžurijos klau
syme, bet tarybos terp mas- 
koliszko pasiuntinį^ ir Chinų 
rando kamisoriaus likosi su 
^su'pertrauktos ant neapru- 
bežiuoto laiko, "Chinų ran
das atsisakė priimti Maskoli- 
jds reikalavimus ir pertraukė 
to|ėsnes tarybas. Londono 
laikraszcziai dabar sako, kad 
taš atsitiko ne dėl prieš
taravimo Japonijos^bet dėl 
prtesztaravimų piefmlų pro
vincijų vice karalių. Žino-, 
ma, ant te atsiliepė ir mir
tis* Li Hung Czango, kuris 
buvo prilankesniu Maskoli- 
jai, per ką tikėjosi iittderėti 
Maskolijos paramą nesutiki
muose su kitoms vieszpatys- 
tems; dabar užėmęs vietą Li 
Hung Czango ne prilaukus 
Maskolijai, bet ir jis, be pa
liepimo ciecorienės, ne drys- 
tų pertraukti tarybas su Mas- 
kolija.
* Kunįgaikštis Czing prane
šė svetimų krasztų ambasa
doriams, jog ciecorienė, be- 
grįždama į savo seną sostapi- 
lę,zant kelio apsirgo ir turė
jo -apsistoto, todėl ant paskir
to laiko ne gali sugrįžti. Ar 
ji isztikro apsirgo, ar rengia" 
ką nors naujo ant iszsiliuosa- 
vimo nuo nekeneziamų sve- 
timtauezių kontrolės, to ne ga
lima žinoti. Tas,.žinoma, tu
rės neužilgio iszsiaiszkinti.

Maskoli jo j -dabar lankosi 
specialiszkas Japonijos pa
siuntinys, buvęs ministerių 
pirmsėdis, vienas isz įtek- 
mingiausių savo tėvynėj, 
markyzas Ito. Pirma jis lan
kėsi Suvienytose Valstijose, 
kur jieszkojo paskolos, bet 
jos ne gaVo. Persitikrinęs, 
kad Japonija pasiprieszini- 
me Maskolijai ne gali gauti 
niekur paramos kam nors ver
tos,iškeliavo tiesiog į Masko- 
liją, tikėdamas, kad be tarpi- 
ninkystes veidmainingų drau
gų išderės daugiau nuo Mas
kolijos. Ar tame ne apsiriks 
teip, kai apsiriko ant neva 
draugų? Iš jų antai Angli- 
ja stengėsi vien Japoniją su laimingai karei Afrikoj

pa- 
ver- 
tar- 
ui-

Sziyiien tie 
J* dkeba priesz 
Igi jis turi dau-

Maskolija.
Apszaūktas net lietuviškų 

klerikariszkų laikraszczių už 
liberališką valdoną caras 
Mikalojus naikina net tokias 
žmonių tiesas, kokių panai
kinti ne dryso despotiszkas 
fanatikas Aleksandras III. 
Gubernijose, kur įvestos A- 
leksandro II žemiszkos įtai
gos, perdėti nius gubernijališ- 
kų rodų iki šiol rinko savo 
balsais turinti tiesą balsuoti 
žmonės- Dabar caras Mika
lojus panaikino ir tas mažas 
žmonių tiesas. Pagal naują 
caro padavadyjimą, viršinin
kų ir jų vietininkų guberni- 
jaliszkose žemiškose rodose 
ant tol i aus žmonės ne gali 
rinkti, bet tokius paskirs 
randas, žinoma iš urėdninkų 
szašlavų.

Lenkai vis gerinasi carui 
Mikalojui ir tikisi nuo jo iš
dergti kokias malones. Jie 
pas carą, kada tas buvo Spa- 
loj (Petrokovo gub„ Lenki
joj), iszsiuntė aristokratų 
deputaciją, su kuria caras 
teikėsi kalbėti, net klausinėti 
apie reikalus aristokratų. 
Iszto vienog lenkams naudos 
ne bus. Jie ant carų malonės 
jau ne kartą apsiriko, apsif 
riks ir ant malonės caro . '* 
kalojaus.

Isz Vilniaus gub.
Per sinvaitę, nuo 28 spalinio 

iki 5 d. lapkriezio, Vilniaus gu
bernijoj buvo apsirgimų viso
kioms limpanczioms ligoms: Vil
niuje: szlakuotoms šiltinėms ap
sirgo 2, pilvinėms 21, rože 3, 
kraujinėms 3, tymais 12, rau
plėms 2, diffteritu 2, siberišku 
maru 2.

Paviešiuose aprirgimų buvo: 
pilvinėms šiltinėms apsirgo: 
Aszmėnų pav.,kaime Vaszkeliuose 
8, kaime Rypkuose 7, numirė 2. 
Rauplėms, ant stacijos Vileikos 
apsirgo 3; Lydos piv., kaime 
Repnikuose apsirgo 3, numirė 1; 
kraujinėms apsirgo 2 geležinke
lio sargai.

Popieros dirbtuvėse Verkuoee, 
netoli Vilniaus, darbininkas ūki
ninkas kaimo Gulbinų, Letuvys 
Czernis, pakiszo rankę po maši
na, kuri jam nutraukė rankę.

Per sanvaitę nuo 14 — 21d. 
spalinio ragų ir snukio ligoms ap
sirgo naminių galvijų: Aszmenųnaminių Abzmcnų

Mir pavietyj raguotų galvijų apsirgo 
1275, avių 51, kiaulių 70.

pik-

jau

Nusižudė lietuvis.
Ant Maskvos—Kijevo geležio- 

kelio, iszbėgus trūkiui nuo staci
jos Vyorožba, vienas isz pasažie- 
rių treczios kliasos iszėjo isz va
gono ant platformos ir nuo jos, 
galva žemyn, šoko tiesiog po 
trūkio ratais. Sustabdė trūkį. 
Ant ezėnių rado negyvę patžudį: 
galva ir deszinė ranka buvo su 
visu nupjauta. Patžudžiu pasi
rodė ūkininkas Vilniaus guberni
jos, lietuvy* Martinas Tomkus, 
38 metų amžiaus. Kokios prie
žastys privedė jį prie patžudys- 
tės, to nieks ne žino.

Maskoliszkoj kalboj iszėjo apie 
Lietuvę didelė knyga, paraszyta 
Lappo, p. a.:

Velykoje kniažestvo lltovskųje 
zavremia ot zakliuczeiiija llub- 
linskoj unil dosni erti Stefana Ba
terija (1666 — 1580). 
kaštuoja 5 rubl.

Isz Szkotijos.
28 d. rugsėjo “Szviesos Dr-tė” 

laikė mitingę Masonic Halėj,Bell- 
shille. Po perskaitymui įeigų ir 
iszeigų, nutarta; 1:) Užmokėt 
redakcijoms už sziuos metus už 
laikraszczius:“Varpui” už 6 egz., 
“Ūkininkui” su “Naujienoms” už 
27 eg.,“Lietuvai” už 8 eg.,“Vie
nybei Lietuvninkų” už 7 egz. 
2;) Užsiraszyt “Lietuvio” 3 egz. 
(jau ne užeina. Red.); 3) Vir- 
szininkui Dr-tės,kuris dalino knį- 
gas Dr-tėj norintiems skaityti, 
nuo 30 d. kovo 1900m. iki 28 d. 
rugsėjo 1901 m.; per tę laikę 
buvo parengti baliai, ant balių 
knygos buvo dalinamos dovanai 
ir parduodamas, bet jos ne buvo 
Dr-tės savasezia, tik jos virsziniti
ko; nu tarta todėl jas szįmet paim-

Knyga darė lietuviams 
^tie dėl pelno.

Ir leidžia 
ant isznieki- 

nimo žmonių ir yia laikraszcziai 
tokius niekus talpinanti. Kas 
matė 12 vyrų vedant | szaltaję? 
Turbut tik vienas kjnnįgų laik- 
raszczių korespondentas? Jei
gu buvo maskoliška knįga, ta
me nieko ypatiszko nėra, nee 
Dr-tės knygyne yra knįgos ly
giai lietuviszkoj, kaip ir kitokiose 
kalbose. Susipeezusių Dr. į poli
ciją nevežė, tik įsimetė per duris. 
Ant pikninko policija buvo,- o an
gį i jonai susiriejo, tik ne lietuviai. 
Mes už kelis peštukus likome visi 
peštukais, netikėliais, maskoliais 
krikszczioniszko laikraszczio ap- 
szaukti, o kunjgo partija ir szię- 
dien gali tiesiog į dangų keliau
ti. Kamgi ta taugyrystė, kamgi 
czia meluoti! Visa priežastis y- 
ra tokia,kad ‘‘Szviesos Dr-tė” ne 
sutinka su kunįgo lupimu, kuris 
verte mokėt kiekvieną po 2.6 pe
nus kas trys mėnesiai, o kartais 

. ; kad regzto 
neduoda tai ir 10 azilingu; kad 
Draugystės ssnariai prieszinasi 
kunįgo sznipinėjimams po na
mus, kadangi krėtimas voirin
klių svetimuose namuose visai ne

. . . rx A« > 1 • a . VITO IUVUVB1
ti jDr-tės fondy,užmokėt jų vertę jr daugiau nulupo; 
nacrnl 2— v _pagal rokundas ir prekes paduo
tas kataloguose. Kadangi ant 
mitingo kuopos nesuvežė knygų, 
tai nutarta ant 5d. spalinio suva- 
žiuot į Withow, kur yra Dr-tės
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Isz Amerikos
Saliunu daužytąja neteko vyro.

Kansas City,’Mo. Garsi ga
liūnų naikintoja, Clara Natiun, 
sugrįžo czia isz savo kelionių ir 
tuojons likosi paszaukt* į sudy. 
Mat jos vyras aUiszankė į sudy, 
prarydamas perskyrimo su teip 
neianra pactia. Sūdąs jo pra- 
sžymy iszpildė ir Clara Nation 

•neteko vyro; gali dabar p**< 
jieszkoti kito.

Nelaime kaatynese.
Connellsville, Pa. Lambert 

kautynėse, netoli Masontown, be
sileidžiant 8 darbininkams į 
szafty, nutruko viivė leidimosi 
prietaisos ir visi joje buvę durbi- 
ninkaiuiupuolė nu> 700 pėdų ir 
teip apsikulė, kad nė vienas ne 
galės iszgyti. Du >sz jų buvo 
amerikonai, o‘ szesi slovakai. 
Tris darbininkus išraukė isz 
uolos mirsztanczius, kitus gi nu
gabeno į ligonbu’į, bet nėra vii 
ties, kad nors viena* i-z jų ga
lėtų iszgyti.

Paskendo gariaivys.
San FrancisCo, Cal. Prie įėji 

mo į San Francisco jūrių kojy susi
muszė du garlaivi' i. X ienas isz 
jų perskilo pusiau ir paskendo. 
Prie to keturios ypatus prigėrė. 
Apkultų pasažierių ii^gyil «ivio 
tarnų yra 20 ypat ų, tėrp'iui ių y- 
ra ir mirtinai sužeist i. \ y
Nori gelbėti afikso jieąžkotojus.

Grįžtant -isk CapeJ Nome, A- 
laskoj, garlaiviui su 115 aukso 
jieszkotojų, prie-zais Monalasky 
susidaužė- garlaivy*. Žmonės 
nuo jo iszlipo ant kranto, bet 
kenezia labai didelį bady. Ame
rikos randas siunezia į tūps krasz- 
tus garlaivį McCulIoch gelbėti 
minėtus aukso jieszkotojus, nes 
jie pavasario ne sulauktų, visi 
iszmirtų nuo bado Jr /zalczio.

Siiidege vaikas.
Sioux City, Iowa. Gyvenanti 

netoli Correclionville farmerie- 
nė Meyer, ant suszildymo 5 mė
nesių vaiko, suvyniojusi jį į vys-? 
tiktus, padėjo ant pecziaus, o pa
ti nuėjo į kily kambarį. Tuom 
tarpu vystiklai užsidegė ir kol 
motina atbėgo, vaikas teip apde
gė, kad į po r y minutų pasimi-

Nupuolė nuo tilto.
VVarsav, Ind. Važiuojant isz 

bainyczios pereitos nedėlios vaka
re prigėrė upelyj Graffy Creek 
mergina Ch'oe Kuhn, o jos drau 
gė, Jesse Grady, sunkiai apsikulė. 
Mat tiltas buvo atidarytas, o gili
nanti toj y:etoj upelį darbininkai 
atidaryty tilty ne aptvėrė. Bug- 
gy su minėtoms merginoms tam 
toj užvažiavo ant tilto ir nupuolė 
■nuo 20 pėdų į upelį.

dideVs 
veža n 
bėgan-

Vinos

Baisi nelaime.
Aut Waba.-h geležinkelio, ne

toli stacijos Seneca, M ch., susi
muszė bėgantis į vakarus 
velkamas dviejų maszinų 
ti* emigrantus trūkis su 
ežiu į rytus paiaiieriniu.
trys maszinoa ir sze?zi emigrantų 
prikimszti vagonai , sus daužė. 
Kiek prie to susimusziuio likosi 
ušmusztų ant vietos žmonių, ti
krai nežinia, riek žinia, kad tuose 
vagonuose važiavo 100—200 a- 
teivių, daugiausiai italijuiių. Susi
daužusių vagonų gruvėsiai užsi
degė ir po jai* gulinti gyvi.imo 
uės sudegė. Skaitlių pražuvusių 
prie to 8usimu-»mo imonių pa 
duoda ant 80; gal jų buvo isz ti
kro dar daugiau; sužeistų yra a- 
pie 100, isz kurių daugelis turės 
mirti. Teip didelės^nelaimės ant 
geležinkelių jau ?ein"ai Amerikoj 
m buvo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Anderson, Ind. Ulyczinis ka

ras, kuriame sėdėjo 25 darbinin
kai stiklo .dirbtuvių, susimuszė 
su vežimu vežaneziu angl's. Prie 
to visi 25 darbtiinkai likosi len
gviau ar sunkiau suleisti.

Syracuse, N. Y. Netoli Tul 
ley stacijos, ant Delavare, Lac 
kavanna & We*tern geleiinkelio 
susimuszė fpasaiierinis trūkis su 
tavoriniu. Prie to 12 žmonų li
kosi sunkiai suiestų.

pavietyje 20000 akrų žemė* su 
anglims ir atidarys kelia* naujas 
kaaiyne*.

5 SPRINGFIELD, IlA. Su- 
tztraikavo czia 250 darbininkų 
Sattley Plow Co. Darninmkai 
reikalauja pripai:nimo unij<«.

Mt. Vernon, Oh. Coxeyo 
plieno dirbtuve* baigia rengti. Jo 
se prasidės darbai nuo atoinan- 
czių naujų me ų.

Muncie, Ind. Dirbtuvėse 
Midland Steel Co., kurii se nuo 
pereitos vasaros nedirbo, prasidės 
neuiilgio darbai. .

į Ml DDL AND, Ont. Dirbtu
vėse Algoma S;eel Co. pra
sidės dirbai nuo ateinanezių nau
jų metų.

New Haven, Con, Šit rai
ką* szėmų nustatytojų ant New 
York, New Haven & Hartford 
geležinkelio pasibaigė.

Alliuuippa, Pa. 
dirt tuvėse Kidd Bros & 
S>eel Co. prasidės darbai 
teinanezių ,naujų metų.

Mound?ville, W. V. Rubel 
Mfg. Co. stato czia naujas dirbtu
ves, kuriose ras darby l$0 darbi
ninkų.

VVheeling, W. Va. Visoje 
ez anyk-zcziose dirbtuvėse sziuom 
kaitų darbai ema gerai. Kaip ko
kiose dirbtuvėse skundžiasi ant 
stokos darbininkų.

Philadelphia, Pa. Darbai 
czianykezcaiose skurų iszdirlnny- 
ežiose eina silpnai, uitai lokoruo- 
tivų dirbtuvėse dirba per 
r naktis.

Mirontown, Pa.
Snyder Steel CoJ pirko

kė

Naujose 
Burger 

nuo a*

dienas

su 
ka*-

ino-

Suaresztavo už neprilankuma 
prezidentui.

Philadelphia, Pa. Gyvenan
tis ežia amatininkas,* vokietys 
Muel'er, likosi suarei-z-1 uotaS ui 
neprilankpmy dabartiniam prezi
dentui. Apskundė jį agettas To- 
bin, kurisai tvirtina,, jogMueller 
viename galiūne iszstaięs, kad
priderėjo nuszauti ne McKinleyy_Z<l]ingai apdegė, 
bet Roosevelty.

. Susirinkimą* ant buru uaado*, 
Detroit, Mich. Peieito* ne

dėlios dieny bjvo czia parengtas 
dideli* susirinkimas ant iszreisz- 
kimo pritarimo kariaujantiems už 
laisvę savo kraszto būrams. Ant 
susirinkimo buvo 4000 žmonių.

Skrynioj atkako in Amerika.
New York. Atkako • czia 

Hamburgo garlaivyus ‘ Pslatia”. 
Laive tarnai,kraudami tavorus isz 
laivo, isz Vienos skrynios iszgirdo 
žmogaus balsy, Atidarius skry
nia, joje buvo pusgyvi* žmogus, 
kuris visą kelionę i*z Hamburgo 
atliko skrynioj. Szale. jo buvo 
butelis degtinės ir duonos trupi
niai. Nugabeno j| j hgonbutį, 
bet daktarai abejoja, kad jis galė
tų iszgyti, kadangi jis, dėl stokos 
vandens ir maisto, laike kelionė* 
liibai apsilpo. .

rimai iždo ministerijos. 
Wa8HINGTon, D. C. Naujai susi

rinkusiam kongresui iždo minis- 
teris suteikė reikalavimu* rando 
ant ateinanezių metų (Amerikoj 
savo rokundose randas skaito me
tus nuo 30 d. berželio). Iždo 
minisleris reikalauja ant ateinan
ezių metų ant rando reikalų 
$ 610827688 arba ant 16 milijo
nų doliąrių daugiau nega szįmet. 
Aut karės reikalų ministeris rei
kalauja $ 161^20101, b“ ant ,ka- 
riszkos laivynės 1100701122, tai
gi daugiau negu koks nor* kitas 
krasztas ant svieto, iszėmu* vien 
Angl jos, vedanezios dabar karę 
su būrais.
Aturszcziausio sūdo nusprendi

mą*.
Washington,J). C. Aug*z 

cziau*ias Suvienytų Valstijų sū
dąs nusprendė Amerikos randy 
sugryžinimo atgal prekėjui Pep 
ke muitų jo užmokėtų nuo par
gabentų nuo Filipinų salų tavorų.

- Rods muitus iszgyrė Suvienytų 
Valstijų kongresas, bet to iszgy- 
nmo sūdąs ne pripažinę'ui uiten 
kantį Jeigu Filipinų salos pas
tojo Suvienytų Valstijų valdy
boms, t*i nuo jų tavorų, gabena
mų į metropolijy, ne galima imti 
nė jokių muitų.

- Gaisrai.
New York. Sudegė czia, ant 

9 ir Esst River str., Uptegrove 
A- Bros dirbtuvės. Blėdį ugnies 
padaryty skaito ant vieno mili
jono doliarų.

Bkooklvn, N. Y. Sudegė 
ežią dirbtuvės National Ensme- 
ling and Stsmping Co. Blėdį 
ugnies padaryty skaito ant pusės 
milijono doliarų. Ugnyje pra
žuvo ir vienas dirbtuvių sargas.

Ant stacijos Gwyre, netoli Al 
toona, Pa., gyvenime geleiinkelio 
darbininko Burko uigimė gaisras. 
Ugnyje pražuvo Burko pati ir ke
tvertas vaikų, patsai gi Burk pa-

Woonsocket, N J. Sudegė 
ežia Claira R.ver Mils. Blėdį ug
nies padaryty skaito ant 100000 
dol.

Omaha, Nebr. Sudegė ežia 
krautuvės Creamery Package 
Mfg Co. Blėdį ugnies padaryty 
skaito ant 100000 dol.

Expliozijos.
Detroit, "Mich. Dirbtuvėse 

Penberty Injector Co., ant kertės 
Brooklyu ir Abbat str., atsitiko 
baisi explioz1|a, kurios visa dird- 
tvių trioba likosi sugriauta. 
Laike expliozij03 dirbtuvėse buvo 
85 darbininkui. Isz jų 26 likosi 
ant vietos uirnuszti, o 24 sunkiai 
sužeisti.

Wellsville, N. Y. Netoli 
nuo czia, ant i’rice farmos, ex- 
pbodavo garinis 'katilas. Prie to 
dvi ypatos likosi ant vietos 
musztos. .

ui-

Isz dąrbo lanko.

Su-

ttklo

Pitts- 
jveda

Pa.
Co.
dirbtuvėse

Terre Haute, Ind. 150 
darbininkų American Car and 
Foundry Co. pakėlė sztraiky.

1 Smako n, Pa. Valley Mack 
Bar geležies dirbtuvėse, kuriose 
nuo seniai ne dirbo, 
darbai.

prasidėjo

Pasibaigė•[ Oakmont, Pa. 
taisymai czianykszcziose Scaife A 
Sons dirbtuvėse ir jose pradėjo 
j m dirbti.

Nevv CastleĮ Pa. Pennsyl- 
van a Eugineering Co. 
ežia 49 akrus iemės ir 
ant jos naujas dirbtuves.

Morgantown, Pa. 
paliepė ezianykszcziams 
dirbtuvių darbininkams 
sztraiky.

, 5 Riverview, Pa. 'j Streikas 
kalnakasių Nehon H>cks Coal Co. 
pasibaigė. 200 darbininkų sugrį 
io prie darbo.

> Huntington, W. Va. Pitts- 
burgo kapitalistai pirko Wayne

pirko
parengs

Dėl su
turėjo 

czia- 
Vanduo

Oliver 
netoli 

szilo miedo 212 akrų iemės 
anglims, ant kurios parengs 
lyties ir kokso peczius.

New York. Siuvėjai
teriszkų drabi^ų rengia czia vėl 
sztraiky ant iszkovojimo geresnių 
iszlygų Uuijos sekretorius 
Salomon sako, jog szlnūke daly
vaus 45000 darbininkų.

1 Liverpool.Oh.
sztraikavo czia barzdaekuczių pa- 
gelbininkai . Jie atsisako tar
nauti pas barzdaskuczius, bet ke
tina vaikszczioti po namus ir 
skusti zmon s.

•[ \Vashinoton, D. C. Laivy- 
nės miuisterija pakėlė algas mol- 
derių, kalvių, katiliorių ir maszi- 
nistų dirbanczių laivų varstotui ee 
Baltimorėj, Wiln,ingtone ir Phi- 
ladvlph joj.

1 Wa -HINOTOK, Pa. Sujung
toms pajiegoins visų Amerikos 
stiklo kompanijų bus czia pat eng
tos dirbtuvės dirbimui visokių 
reikalingų prie dirbimo 
maszinų ir įnagių.

Beaver Falls, 
burg Seamless Tube 
savo czianykszcziose
naujy budy dūdų dirbimo, prie 
kurio užteks pusės dabar dirban
czių darbininkų.

Moncton, N. B. Varsto
tuose ir dirbtuvėse Inter Colo 
nial Railvvay, prigulincziose ran
dui, nuo ateinanczių naujų metų 
pakels darbininkų algas. Tose 
dirbtuvėse dirba 1000 darbinin
kų.

Mc Keesport, Pa. 
silerszimo vandens upėj, 
pasiliauti darbai tūlose 
nykszcziose dirbtuvėse,
upėj teip suterszt**, kad jo ne 
galima vartoti gariniuose kat luo 
se.

•Įl Pitt?burg, Pa. Wheatland 
dirbtuvėse, Continental Iron Co., 
pasiliovė darbai; jose atl eka da
bar visokius pertaisymus. Fi- 
sher Foundry & Machine Co. sta
to czia naujas dirbtuves; pastaty
mas jų kasztuos 200000 dol.

Delray, Mich. . Darbai 
czianykszcziose Iron Co. dirbtu
vėse eina gana gerai. Renkasi 
czia dabar darbininkai isz kitų A- 
merikos krasztų. Jeigu jų šuva-, 
šiuos daugiau, negu reikia, szvie- 
šiai atkakusiam tie lengva bus 
gauti darby. \ .

5 Creecent Butte,Col. Czia- 
nykszczioee kastynėse dirba kas 
dieny bet uždarbiai ne atsako 
darbui. Reikia karus traukti 
priesz kalny 5 arba 6 myl as. 
Lietuvių czia labai mažai.’ Jei
gu kas ir atvažiuoja, tai padir
bęs kiek, keliauja kitur leogves-

Unija .ėjo daibo jietzkoti. 
stiklo * 

pakelti , —
La bėk.

ISZ
Lietu viszkų dirva

Isz H'estvilles, III.
Amerikoj dabar visur girdėt 

apie nesutikimus parapijonų su 
prabaszcziai* ir tai ui pinįgu*. lektuoti

Rod-* kunįgai stengiasi nuo se-, 
niai panaikinti visokiais budais 
ne tik stojaocziu* skriaudžiamų 
parapijonų pusėj laikraatczius, bet 
ir sumanesnius parapijonų*, tik 
mat ir tame ne turi laimės, ban
dymai iszei u* ant nenaudos Visų 
kunįgų: prova priesz “Siūlęne 
pasisekė teip kaip reikia, prova' 
Chicagoj su “Lietuva’ 
kunįgams dar ne geri!
tidarė akis žmonėms. Paskui tū
li kunįgai stengėsi npt pasinaudo
ti isz žmogžudystės antsiundymo 
Amerikos valdžių aut savo.asabiez 
kų ptieszininkų, bit ir isz to nau
dos nėra, kadangi ir ant Czolgo- 
szo d»<bar Amerikoj pradeda visi 
kitaip žiūrėti, jis su lietuviai* 
nieko bendro ne turi. Ant galo 
ir terp paežių kunįgų atsiranda 
toki, kurie kunįgų mielių* į n eky 
paveiczia. Padirbtas svetima* 
paraszas ant atėmimo siuntinio 
ir paskutinės, ;>er š oky takto isz 
kunįgo pusės s įkeltos skerdynės 
Philadelphijos liėtuvi.-zkoj hašhy- 
czioj ne pakels kunįgų garbės nors 
kasiin kokio melo griebtųsi, ant 
iszteisinimo tų faktų kunįgų laik- 
raszcziai. Toki atsitikimai ati
daro nors hz pa’engvo akis žmo
nėms ir jie pradeda geriau pažin
ti t-avo dvasios piemenis ir nuo 
jų despotizmo stengiasi iszliuo- 
suoti nors savo kuny ir kiszenių, 
, igu jau ne dvas-y. Jeigu dėl 

Į kunįgų nesupratimo atsitinka to- 
k os skerdynės kai[f tai buvo Phi- 
ladelphijoj, uitai reikia kaltinti 
ne tik kuųįgus, bet ir žmonis pa- 
dedanczius kunįgui ne vertuose 
pagyrimo daibuose. Je>gu ku
nigas ne turėtų neiszmintingų 
padėtojų jų bloguose darbuose, 
tai blogai daryti de galėtų.

Ir pas mus užgimė nesutikimai 
su duszių ganytoju. Du metai 
ątgal, kol parapijonai vedė para
pijos reikalus ir vedė parapijos 
kasy, žmonės kunįgui buvo geri 
ir jis žmonėms. Jeigu kunįga* 
ne būt įsiskverbęs ui kasos g obė 
jy ir szydien būt viskas gerai yr 
nesutikimų ne butų buvę. Jeigu 
visi butų gynę parapijos k ašy, juk 
jos kunįgėlis, kad ir kasiin kaip 
butų norėję*, ne butų galėjęs pa
griebti į savo nu|us. Paėmęs 
pmįgus, isz pradqų ne drysiai, o 
paskui vis dryriaujlr srrraririau pra
dėjo niekinti tuoj kurie Xpik*la-' 
lavo kontrolės ptj^apijo-ij/pinįgų. 
Parkpijonai pss dahmiį/avi par
tijas : vieni stojo norineziodespo- 
tiszkai vžldyti parapijy kunįgo 
pusėj, kiti jam pr ieszmeoj. Tra 
sidėjo skundai pas vyskupy, bet 
czia paprastai šmonėeįUisybt* lan
da ir musų parapijoj skundų vys
kupas ne iszkltu-*ė. 1900 m. pa
rapija iszrinko nauja ko uitety, 
kuris kunįgui ne patiko ir jis per
sistatė savo szalininkus, kadangi, 
girdi, tik jam, kaipo stulpui baž 
nyczios, vyskupas davė valiy val
dyti parapijy.
jo. Tapo iszrinkti kolektoriai, 
bet ne ilgai jie kolektavo, ka
dangi jie mat visgi galėjo kon- 
troliuot sukolektuotus 
Kunįgas be kolektorių 
pats kolektuot teip kaip 
skas Philadelphijoj, bet 
pradėjo ir mėnesinių ne 
Paskui iszmislyjo tikietus, kaip į 
teatry, su kuriais žmonės gali įei
ti į bašnycziy. Prie durų pasta
tė savo tarnus, Žmonės uitai 
pyko ne ant kunįgo, bet ant jo 
pastatytų bainyczios durų dabo
tojų. Teip traukėsi iki 
szių metų, žmonelės 
mokėję ir mažai jų ėjo | 
cziy. Tysyk kunįga* 
kad prie durų sargai ne 
bet kolektas rinks bainyczioj. 
Pirmy nedėldienį kolektavo žvag 
iiebys, kity gi kunįgo pritarėjas 
paėmė sukolektuotas pinigus, ir 
susiskaitęs, susipylė ‘į kiszemų, jų 
kunįgui ne atidavė. Uitai kunį- 
gas apskundė savo draugy į D*n 
villės sudy, bet provy prsloezė ir 
kasztus turėjo užmokėti: sudiiy 
pripažino, kad paėmęs pinįgus 
yra kasierium, todėl turi tiesy su
kolektuotus pinįgus pas savę lai. 
kyti. Juo toliau, juo didesni* ki
lo nesutikimai terp parapijonų ir 
kunįgo. Ant galo priesz Visu a 
Szventus, ant parapijonų skundo, 
vyskupas atsiuntė savo delegatę 
isztirti nesutikimus musų parapi
joj. "Susirinkus žmonėms į salę, 
kada vyskupo atsiųstas delega
tas pradėjo klausinėti, tai ant sa
lės buvo daugiau riksmo, kad 
vyskuvas kunįgy iszvežtų, negu 
iszaiszkinimo tikrų nesutikimų 
priešasezių. Kunįgas pritarėjų 
jau visai neturėjo. Vyskupo de
legatas prižadėjo visky perstatyti 
vyskupui, kuris iazduos savo nus- 
prendimy, o iki tam laikui pasa
kė, kad viskas pasiliktų po teno
re!. Kadangi kolektoriai mažai 

t surinkdavo pinįgų, tai per Visus 
i Szventus kunįgas pats iazėjo ko- 

Perėjo visus, priėjo

prie grotų, bet pamatę* ant visi
kų kviety vyrų, sugrįžo atgal, ti
kėdamas gauti kelis deszimtukus, 
ir užlipo ant viszkų. Vieni davė, 
kiti ne davė. Ant viszkų buvo 
ir buvę* kunįgo draugas, o dabar 
pastoję* jo prieszu; kada jam ku
nįgas pakiszo krepsziuky, ta* rta- 
cziai atsakė, kad ne duos nieko. 
Kunįgas liepė jam iszeiti, bet tas 
ty palaikė už įžeidimy, griebė ku
nigų už apikaklėe. Nor* kunį
gas szaukė: “vyrai, vyrui re Išvo
ki t”, bet nieks ant “rarunko” ne 
atėjo. Ansū vyrai buvo drūtas, 
o kunįgai menkas kaip apiia, to 
dėl likosi parmuszt^s ant iemės ir 
paskui pergalėtoja* užlipo ant jo 
ir keliais prispaudė. ' Bainyczioj 
pakilo armyderis, bobos klykė, o 
vargamistra, nors szale jo tos 
musztynės buvo, nėjo kunįgo gel
bėti. Ant galo koks u>z bainy- 
caio* apaezios atbėgę i vyras ui 
kūjo* nuo kunįgo nutraukė sny 
vynszkį; kitaip nežinia kas butų 
atsitikę. Nors ne galima pagirti 
kunigų pasielg mo, bet ne galima 
girti ir pa keltų balny ežio j muiz- 
tynių dėl asabiezko piktumo. 
Kokia ten airiszė, užlipusi ant 
viszkų, nusivėdė kunįgy žemyn. 
Pabaigė* miskias, padėjavo, kad 
jamkrutinę sumankė. Ano vyro 
Genog ne skundė; turbut pabu 
go, Ifsd ne reiktų vėl kaėztus už
mokėti. Kily nede dienį per pa 
moksly atsisveikino su Westville 
ir pasakė, jog vyskupas czia at
siųs kity kunigy, bet ne pasakė 
kokį. Dabar airiszių kunįgas isz 
Danville* nedėlioto.-* atlaiko mi
nia*; kun. Ambrozcvycze. jau 
daugiau ne pasirodo Westvillej;. 
girdėt jį užkelia į Spfing Valley.

8.

posgi kunigo tarny. Mat kunigi
niai per vi*y dieny maukė įaugy 
ir te«p apkvailino Jiroty, kad ne
žinodami ky daro, nustūmė tre 
pais savo draugę. Tas t ei p bai
siai sptnkulė, kad pusgyvi nuga
beno j ligonbu’į. Maža yra vii 
t is, kad jis galėtų iszgyti.

16 d. lapkriezio esi* pasimirė 
geras tautietis, visų lietuvių guo- 
dojumss, Antauz* Macziulis, ka
pitonas kareiviškos . draugystės 
Olgerdo U žarų. Velioni* turėjo 
40 metų. Paėjo isz Reaeinių pav. 
Sz mkaiezių valszcziau*. Paliko 
pacz y su 4 vaikuczių. Prigulėjo 
j tr's draugystes: į Szvento Anta
no, Olgerdo Uzarų ir j Dr-tę D. 
L. K. Vytauto.. 17 d. lapkriezio, 
su didelėms uzkilmėms likosi pa
laidotas ant azv. Kryžiaus kapt 
mų. Laidotuvėse dalyvavo visos 
trys d ra ūgy Klės, j kurias velionis 
prigulėjo. Kuuy nulydėjo j len- 
kiszky bažnyczy szv. Stanislovo, 
kadangi mat musiszkiai kunigai, 
tunkanti ias be uvių sunk ai už 
diiblų'pia'gų, v sus oeatiducdan 
ežius jiems dieviszkos gąibės, va
dins bedieviai*. Kuny lydėjo a- 
pie 500 draugytezių sąnarių, o 
paezalinių draugų apie du szimtai. 
P. simirė jis su tzv. sakramentais, 
todėl likosi grašiai, katslikiszkai 
palaidotas.

Visortra^lraugystėms ir pasasli- 
niams ui dalyvavimy laidotuvėse 
musų draugo sudedame tzirdingy 
padėksvonę.

Sekr. szv. Antano Dr tės,
K. Unika.

Kunįgas laimi

pinįgua. 
pradėjo 
Kamin- 
žmonė* 

duot.

rugsėjo 
p i liovė 
bažny- 

užsakė, 
stovės,

Isz Rochester, N. Y.
Lietuvių yra czia diktokas bū

relis, bet apszviestesnių ir noriu- 
ežių aps'szviesti yra mažai, skai- 
tanezių lietuvisskus laikrat-zczius 
ir knygas yra labai maža'. Mat 
dėl stokos lietuviszkų merginų 
daugumas lietuvių opsivedę su 
lenkėms, o tos, žinoma, lietuvisz- 
kų laikraszczių nemėgsta namieje, 
draudžia juos skaityti ir savo vy
rama/

y/u czia daug šydų nuo Kalva 
rijos ir Vilkaviszkio, kurie nuo 
lietuvių moka paskutinį ceutyant 
nereikalingų ta vorų iszvilioti — 
tai paskui jau uisiraszyti laik
rašti į arba parsitraukti knyguczių 
nėra ui ky. Žydai, žino nm, ne- 
kenezia apesvieatesnių, kadangi 
toki galėtų czia lietu v szkus biz
nius parengti. Dabar czia viesz- 
patauja šydai, renka sau ir pagel- 
bininkus ir darbininkus, labiausiai 
mėgsta lietuvius. Ant farmos 
dirbintiems duoda ant dienos rub 
lį ir ožkos sūrį, o moterims duo
da du timpų, silkę ir cibulių. Ži 
nomaj kiti ui tokiy algy nedirbs, 
Jivtuviui gi ir to užtenka.,

A. M.

Isž Delray, Mich.
Delray, Mich., nors yra dar la

bai jaunutis miestelis: 1893 m. 
buvo ežia tik balos ir apie 10 bu
telių, yra laidelis geležinis fabri
kas, Sodos fabrikas (“S dve Pro- 
sses Co.”) kuriame dirba apie 
tūkstantis penki szimtai imonių, 
keturios druskinės dirbtuvės, 2 
klijų ir/viena dideli popieros 
dirbtuvė. Man ežia atkakus 
antru kartu 1899m. gyveno ir 
keletas lietuvių katalikų; o sziaip 
ežia gyvena daugiausiai vokie
čiui. Yra ir daug lietuvių isz 
Prūsų Lietuvos, bet tie jau suvo- 
kietėję, nenori prisipaiinti, lie 
tuviais esy.

Czia man begyvenant, ant an
tro meto dar daugiau lietuvių 
atvaiiavo ir tokiu budu susitaisė 
geras būrelis lietuvių musų bro
lių, jau pradėjome mislyti a- 
pie tautiszkus darbus. Per ragi
nimus geresnių tautieczių likosi 
czia sutverta Kuopa Tėvynės 
Mylėtojų Draug., Susivienyjimo 
Kuopa; paskui nusitvėrė knįgy- 
nas Dro. J. Szlupo. Knįgyne 
sz'ydien yra jau 150 exzemplio- 
rių visokios įtalpos apdarytų 
koįgų.- Lietuviai gyvenanti ne
toli mane kaimelyj Woodmere 
buvo sutvėrę tautiszky pagelbu 
nę draugystę po vardu S. Vicen- 
to, bet kaip gyrdėjome, tai jau 
baigia nykti,kaip kamparas be pi
pirų. Yra czia daug lietuvių 
norinezių kunįgo, kad isz kur nors 
atsilankytų, nes czia aplinkinėse 
nėra niefcur mokanezio lietuvi** 
kai. Mat sziuom tarpu, neėsant 
czia kunįgo, visi gyvename sutiki
me. Ar teip būt ir parsikvietus 
kunįgy, neiinia. Kitur mat, 
drauge su kunįgu ateina nesutiki
mai ir vaidai terp lietuvių.

K. Gediminas.

Isz Philadelphijos, Pa 
Neseniai czia kunigo tarnai nu- 
umė trepsi* nuo 3 aug&zto teij

Inz Elizabeth, N. J.
Czianyksztė. 3 Sus:vienyjima 

Kuopa 24 d. lapkriezio ai laikė 
susir.nk my, ant kurio buvo ir 
ptakalbos. Kalbėtojai buvo isz 
Brooklyno, Newarko irPhihdel- 
phijos. Daugiausiai klibėjo apie 
darbininkų tr Susivienyjimo rei 
kalus. Žmonių į.salę susirinko 
tiek, kiek tik gulėjo patilpti. Po 
prikalbu padarė kolekty ant nau
dos kankintinių; surinko isz viso 
2 dol. ir 3 c. Laike to susirin
kimo prisiraszė keli nauji sąna
riai; dabar prie musų kuopos pri
guli 35 sanariai. Reikia dabar 
tik dirbti, o darbas atgabęs svar
bius vaisius.

Kuo p. s Sąnarys.

viens žmogui*. Žinoma, daugiau- b*liųirgyvų bakterijų yra daug 
šia prigulės nuo lietuvių gyvenan- gatunkų, tt dėl ir jų leidžiama 
ežių Europoje, bet prie to darbo, 
ypttingsi prie apsvarstymo orga- da didesnę, kiti mažesnę, vieni 
nizscijos ir kitų klausymų turėtų 
prisidėt ir amerikiecziai. Vienu 
isz pamatinių punktų „L. M. 
Dr-stės“ turėtų būt n e s i k i - 
s z i m a s į p ra k lis z ko 
gyvenimo klausymus 
t. y. į klauaymustikėji 
mo ir politikos. Grynas 
mokalas, rimtas tyrinėjimas turė
tų būti vyriausiu Dr-stės rupee- 
cziu. ,,L M. D.“, nerikiszdama 
į praktiszko gyvenimo klausymus 
gali įgyti didesnį popuiiariszku- 
my ir įgyti tvirty pamaty savo u- 
giui. Nora ir ji negalėtų būt vi
sai legsli-zka akyse maskolių val
džios, tai visgi ji negalėtų būt 
teip noapkeneziama maskolių val
džios, kaip oiganizacijos, tunn- 
czios aiszkų politiszky pabudį. 
Dėlto galima tikėlis, kad prie jos 
prisidėtų viens kits isz Didžiosios 
Lietuvos, jeigu ne official szkai, 
tai bent slapczia. Be to, tokia 
Dr-stė galėtų gauti sziokias to
kias aukas pinigai* arba daigiais. 
Sztai, viens kita turi szį ty 
surinkęs, bet laikosi pas savę ar 
ba paveda tai vckiecziams, tai 
maskoliam^. Mes už meto kito 
galime labai pisigesli tokių daig
ių, apie kuriuos dabar mažai kas 
rūpinas, bet vėliaus jau galime 
daug daigtų neregėti. Antai 
Prūsuose gerintai prie lietuvių 
„Literatiszka Dr-stė”, te pgi ren
ka senovės daigtus Dr-stė Prūsais.

Statutę sustatyt būt nesunku. 
Tik sunku suriprasti kas 1 nk sa- 
nariszkų mokeiczių. Isz tų mo- 
k et ežių reiktų bent sykį ant metų 
iszleist ,,pranėszimy”.

*zvie»a ne vienokia: vieni iszduo-

D.

Isz VVaukegan, Wis.
Iki sziol terp czianykszczių 

lietuvių buvo ramu, a p neidavo be 
pesztynių. Atkako czia vienog 
trys pesztukai isz Philadelphijos 
ir ramumas isznyko. Isz pradžių, 
vaikszcziodami ulycziom*. mėty
davo su akmenims į einanezius 
žmonis ir tas ilgai sekėsi. 10 d. 
lapkriezio uipuolė jie ant Antano 
Petkevyczraus ir turbut norėjo 
uirnuszti; nors ji skaudiiai su 
mutzė, bet likosi |K)licijantų isz- 
gaudyti ir nugabenti į cypę, kur 
turėjo bausmę uisimokėti.

Užmanymas-
Sutverkime “Lietuviszky Mok

slo D tę”, iszrinkime tos D-tea 
Komitety it tarp kitų, paveski
me jai organizącijy tautiszko Mo- 
zejaus ir taut. Knigyno. Iszpuh 
pasamdyti žmogų, kuris yra lais
vesnis nuo užsiėmimų ir jis 
suraszys turty, atliku-į buvusio 
Lietuviszko skyriaus ant Pary
žiaus parodo*. Tokiam žmogui 
reikėtų užmokėt mažiausia 45 
Mk. Tai nebūtų užmokestis, bet 
užlaikymas impgaus per mėuesį. 
2 noma, svetima žmogų ir neisz- 
manantį įsileisįi negalima. Ge
ria n si a butų ‘pavest ty reikaly 
Varpo sekretorei, o ji atliks arba 
pati arba pašajndys tam tikrus 
žmones. Kadaijgi tas reikalas ue 
atremia ant patriotizmo, bet ir 
ant pinigų, o kadangi tie pinigai 
turėl ų eiti isz parodos Kasos, dėl 
to reikalas turėtų eiti po visuo
menės akių ir kontrole, reikalin 
gos butų atskaitos dėlei atliktų 
dalbų *r iszleittų pinigų. Arty- 
miausiy kontrolę parankiausia bu
tų pavest L Mokslo Dr-stei, arba, 
geriaus sakant,' jos komitetui.

Komitetas tpks turėtų aprinkti 
tvirty v i et y Mįuzėjui, turėtų ap- 
svsrstyt padėjimy juridiszky to
kio Muzėjau* Prūsuose, sustatyti 
plany iszstatyįno knygų, formy 
spintų etc., etę. Tokia Dr-stė, į- 
rengus Muzėjų, galėtų rūpinti* a- 
pie padidinim^ kollekcijos ethno- 
grafiszkų daigių, galėtų užkviesti 
prie darbo tam tikrus žmones, žo
džiu sakant, jpgalėtų valdyt liku
tį nuo parodo* turty ir rūpintis a- 
pie prigulintį to turto sunaudoji 
my. Ak ir dabar yra aprinkta vie 
ta dsigt*ms ir užima atskiry kam
barį, bet kambarys yra labai ma
žas, r galėtų įvo* sutalpinti kny
gas, apie siįtalpinimy kitokių 
daigtų negali būti nė kalbos.

Kaip czia vįsky įrengti, tai pri-
i, neii^ valo rūpinti* be vien* galva,

baily, kili mėlsvy, treti žalsvy. 
Kad jie galėtų žibėti, neatbūtinai 
reikia oro ir atsakanezios azilu- 
mos- Ž binti grybeliai saviesiau - 
šiai žiba szilumoj 7- 8° pagal Cel- 
ciaus termomėtry, uigi kad* oras 
gana vėsus, o prie szilumoa 37° 
pagal CelcLue termomėtry su vi-' 
su pasiliaują, bet kaip tik oras at- 
szala, tie gaybėlai vėl pradeda 
žibėti; ui tai pasikėlus Bailumai 
iki 45° szilumos, žibėjimas jau sų 
visu pasiliauja, paskui, nors tiras 
atszala, grybebai tie jau daugiau 
neiiba. Szaltis 4" pagal Celci- 
aus termomėtry nepertraukia ii- 
bėjimo; szaltis 14° pertraukia ii
bėjimy tik tuom tarpu: pasididi
nus szilumai, jie vėl iszduoda 
szviesy, iiba. Spiritas, chlorofor- • 
mas, ėteras, rugsztys, stoka oxy- 
gėno užmusza žibėjimą. Jeigu 
per tokias iibanezias bakterijas 
perleisti elektriky, tai jes iiba tik 
anb to poliaus, kur renkasi oxy- 
gėnas, ant prieszingojo iibėjimas 
pasiliauja. Nuo ko paeina iibėji
mas bakterijų, tas iki sziol tikrai 
ne ieztirta, liet kad iibėjimas būva 
tik ten, kur yra oxygėnas, ku
ri uom kvėpuoja lygiai gyvūnai, 
kaip.ir augmenys, tai reiktų ma
nyt , kad iibėjimas bakterijų turi 
kokį susiriezimy su jų kvėpavimu, 
arba kad ant įvėrimo szviesos bak
terijos, teip kaip ir ant kvėpavimo, 
reikalauja oxygėno. Teip bent 
galima sprę-ti ap e grybus, ku
riuos vilginaut, laikant atsakan- 
czioj szilumoj ir suteikiant n uola-" 
tai oxygėny, pagal nory galima 
priversti iibėti, nors toki grybe
liai nebūtų įsiėdė į gyvus augme
nis arba kitokius organiszkus kū
nus ir butų vieni laikomi per- il
gesnį laiky ir pirma nebūtų leidę 
jau szviesos.

Žibėjimas augmenų.
Kad tūli augmenys iiba, isz

duoda szviesy, ty be abejonės dau
gelis lietuvių žino, tik nešino nuo
ko tas žibėjimas paeina. Taukiau
siai girioj iiba grybai, bet vasa
ros laike, ypacz po ilgų lytų, ga
lima matyti giriose, žinoma nak
tyj, iibanezius medžius. Ž ba y- 
pacz pradėjus'ų puti medžių ka
mienai. Isz tirinėjimo mokslmezi ii 
susekė, kad tokiuose atsitik'muo- 
se žiba ne pats med s, bet juose 
pririveisusių niaiyczių, neužmato
mų liuoaomis aki mis grybelių my- 
cel jai arba grybinė medega, ku
rie pavidale laibyczių siūlelių įsi
ėdė į medį, jį ėda ir naikina. Ant 
žibėjimo vienog reikia tinkamų 
sanlygų, be kurių, nors medis vi
sas butų tų grybinių siūlelių su
ėstas, negali žibėti, negali iszduo- 
ti szviesos : ant žibėjimo medžio 
reikia, kad oras butų drėgnas ir 
kad jame butų oxygėnas (jis iiuo- 
same ore yra visada). Drėgnumas 
reikalingas grybiniams siūleliams, 
ne* be jo jie neaugtų, bet i-zdiiu- 
tų; be drėgnumo tie siūleliai nors 
ir neapmirtų, negali žibėti, negali 
iszduoti szviesos bet ir drėgnumo 
turi būt mieroj: jeigu jo bus per 
daug, tai lygiai grybiniai siūleliai 
kaip ir isz jų iszsivyetę maži gry
beliai negali žibėti. Jeigu šiban- 
czio medžio szmoty patalpinti po 
stikliniu klioszu, po kuriuom nė
ra oxygeno, tai žibėjimas tuojaus 
pasiliauja; jis pasiliauja teiposgi, ' 
jeigu medį laikyti uždarytame 1 
ruime, kuriame, žinoma, yra oras, 
tik ji* neatrinaujina priplaukiau- ' 
ežiu szviešiu uz lauko. Žibėji- ‘ 
mss pasimažina, jeigu pasikelia ' 
oro sziluma, kadangi mat’per tai 
pasimažina drėgnumas, jis iszga- 
ruoja, pavidale garų pasikelia į o- 
ry. Jeigu drėgnumas laikosi vie- ! 
nodas, tai giriose galima patėmy
ti iibėjimy ftiedšio t. j paezioj vię^ 
toj kas naktį per.isztif* sanvaitę ‘ 
arba dar ilgiau, žinoma tik nakti- < 
mis, kadangi dienos sžviesa ui- < 
dengia iibėjimy, todėl dieny jo ’ 
negalima patėmyti. Jeigu iiban- 1 
ežio medžio szmoty perneszti į 1 
kity viety, tai nors naujoją sa n ly
gos butų tos paežio*, žibėjimas , 
greitai mažinėsi ir ant galo su vi- i 
su pasibaigia. Žibėjimo puvanezių , 
medžių negalima prilyginti nė 
prie jokios pažįstamo* szviesos, , 
ji* panėszi į iibėjimy fos
forinių briešiukų, iibanezių po t 
vandeniu: yra tai baltai mėlsvos 
parves szviesa. Jeigu į supuvu- 1 
šio iibanezio medžio szmoty duoti 
su lazb* teip, kad jis sutrupėtų į 
szmotus, tai kiekviena dalis, kad 
ir toliau nulėkęs szmotas žiba to- 
liaus ir girioj iszrodo 'tie i>banli 
szmoteliai lyg deganezio* kibi r k- 
sztys. Bet kity naktį jau papras
tai tie szmoteliai neiiba.

Žibanczius grybelius ir gyva* 
bakterijas mokslincziai rado ne 
tik ant augmenų, bet teiposgi jū
rių vandenyj, ant kūno gyvų šū
vių ir mėsoj lygiai šūvių kaip ivė 
rių, ypacz jai gaudant, pradedant 
puti. Szviesy t y gimdo ne vieni 
ir tie pats grybeliai, tokių gry-

Linipanczios Ilgos ir 
žvėrys.

Matome mes, žinoma, jeigu tik 
tėmyti norime, kad tūlos žmo
nis kankinanezios ligos ne pavo
jingos tūliems gyvūnams, kit:ems 
gi jos povojingesnės negu žmo
nėms, tūli gyvūnai greieziau būva 
limpanczių ligų apimti negu 
žmonės: antai namuose, kur aiau- 
czia cholera, musių ne buv*, ka
dangi ta liga pirma isznaikina 
muses, o paskui griebiasi žmonių., 
Apskritai imant, ne visiems žvė
rims vodingos yra visokios žmo
nis kankinanezios ligos. 
Antai kai vės paežio* apserga džio
va, uitai kralikai džiova apserga 
vięu tysyk, kada džiovos sėkly 
arba bakterijas jiems įskiep jamė į 
kraujy, taigi po oda. 
Kralikai niekada ne apserga dif- 
terijoms kurios gana daug žmo
nių į kapus nuvaro. Kates difte- 
rija galima užkrėsti vien tysyk, 
kada lizdus diflerijy gymdanezių 
bakterjų įskiepyti po oda , taigi 
į kraujy; pa ežios gi jos niekada 
difterija ne apserga. Szunės, vil
kai arba lapės paduksta, užtai nė 
žmonės, nė kiti žvėrys pats į ty 
ligy ne įpuola, paduksta jie vien 
tysyk, kada jiems ligas gimdan- 
czios b isterijos tampa į kraujy po 
oda įvestos, taigi įskiepytos *rb* 
tyczia , arba jeigu juos su Kan
džioja pasiutę szunės, arba vilkyi. 
Žiurkėms gi kenkiantis žmonėms 
difteritas visai ne kenkia net ty
syk, jeigu gimdanezias ty ligy 
bakterijas įskiepyt po cda. Dif
terito bakterijų galima įskiepyti 
žiurkėms szimty sykių daugiaus 
negu jų reikia ant užkrėtimo liga, 
paveikslan, katės, o jos žiurkėms 
nieko ne kenkia. Uitai žiurkės 
azijatiszku maru ušsikreczia grei
eziau negu žmonės ir žiurkės isz 
tikro yra tikroms net-ziotojoms 
maro , jos liga uikreczia ir žmo
nis.

Katės ir szunės apserga teipos- 
gi maru, bet labai retai tas pasi
taiko. Uitai antai trichinoms, 
apart kiaulių, apserga labai mažai 
kitų gyvūnų, prie tokių uisikre- 
cziancztų trichinoms žvėrių prigu
li žiurkės ir pelės ir tai greieziau 
negu kiaulės; todėl tai žiurkės ir 
peles laiko ui tikras platintoja* 
trichinių terp kiaulių. Antai 
terp visztų gana tinkiai siauezia 
teip vadinam* visztų cholera, nuo 
kurios daug visztų stimpa; uitai 
ta liga ne kenkia nė žmonėms, nė 
kitiems naminiams gyvuliams. 
Ui tikrus platintojus žmonis 
kankinanczių drugių malarijų 
laiko paprastus uodus. Arp
uodama malarija teiposgi kenkia, 
tas iki sziol ne isztilta, bet užtai 
uodai platina ty ligy terp žmonių, 
savo gyliu jy žmonėms įsk.epija 
po oda ir tokiu budu 'priaideda r~ 
labiausiai prie iszplatinimo ir p*- f 
laikymo drugių terp žmoni’ 9,

i



LIETUVA

Isz visur.
I Chinų ciecorienė išleido pn- 

sakymę įvesti svetimų krasztų 
mokslus į programos Chinų mo
kyklų.

| Aut salos WopĮtark,. netoli 
Naujo* Guineos, Oeeanijoj, rado 
labo turtingus aukso plotus. 
Sala ta priguli Anglijai.

|| Salos Isle de Pines pakran
tėse, Oeeanijoj, paskendo prancū
ziškas garlaivys ‘ St. Pierre.”^ 
Prie to prigėrė 15 žmonių. 4

50000 frankų lenkiukam raSiti- 
ninkui Sienkevycziui. Teip bent 
raszo Varszavos lenkiszki laik- 
raszcziai. Sienkevicz vienog sa
vo rasztais ne propagavo sutiki
mo ir sandares terp tautų,todėl ir 
ant Nobelio dovanos užsipelnyti 
ne galėjo.

li Turkijoj daugelyj vietų vėl 
buvo krikszcziouių -skerdynės. 
Turkai užpuolė ant armeniszkų 
kaimų, degino tiiobas ir iszpjovė 
daug-žmonių.

Amerikoniški misijonienai, 
iszkeliavę ant mokinimo negrų 
kiikszczionyb's pamatų į vakari
nę Afrikę, laiko haremus teip jau 
kaip ir nuožmi ir juose ant parami- 
nimo tavęs, laiko po 8-10 moterų. 

\Tjugi mat ne negrai mokinasi 
nuo misijonierių krikaz- 
czioniszkos doros, bet misijonie- 
riai perima negrų paproezius, ku
rie misijonieriams genaus patin
ka. Rodosi, kad nuožmi galėtų 
gerai apseiti be tokių krikszczio- 
nybės platintojų.

U į Maskvą atgabeno isz kokio 
ten Masskol jos kaimo keturių 
mėnesių vaiką. Nors vaikas ma
žas ir teip jaunas, bet turi jau di
delius usus ir barzdą.

f Randas pietinės Amerikos 
republikas Peru neseniai iszdavė 
padavadyjinią, idant laikraszcziai 
ir knįgos republikos viduriuose 
butų ' užsiraszusiems paczto 
siuneziamos visai be jokio užmo- 
kesnio.

|| Vokietijoj, ant gėležinkelio 
Koeln-Dueren, iezszoko isz rėlių 
pasažieririTs trūkis ir nusirito nuo 
augszto kelio pylimo. Prie-to 2 
y palos bkesi ant vietos užmusz- 
tos, sužeistų gi žmonių yra 25.

U Mieste P» Ue, Vengrijos 
sostapilėj, kasieri >1 vienos didelės 
spirito pardavinyczibs, ui kokį 
ten nusidėjimę likosi nuo vietos 
praszalintas. Netekęs vietoe, su- 
mislyjo ypatišku budu atkeršy
ti už tai prekėjui. Nuėjo j’S į 
rūsį, kur buvo didžiausios degti
nės baczkos ir vienoje isz jų, ku- 
rioje buvo 200000 galionų ge
riausios ir brangiausios degtinės, 
pasiskandino. Žinoma, kad tos 
degtinės prekėjas ne galės parda
vinėti.

Kadangi Vokietijoj pradėjo 
smarkiau persekioti lenkus,vėl 

tai Lvovo universiteto studentai 
lenkai su.-irinko pnęsz vokiszką 
konsuliatą ir pakėlė smarkią, ne- 
prilankią Vokietijai demonstraci
ją

|| Mieste Rio Janeiro, Brazili
joj,pasimirė, turbut, seniausia ant 
svieto ypata — negre Maria Lo- 
uisa. Ji iszgyveno ant szios a- 
szarų pakalnės 160 metų; j Bra
ziliją atgabenta ji kaipo pirkta 
vergė isz Afrikos į -

|| Paryžiaus laikrasztis „Matin” 
pagarsino raszlą prancuziszko je- 
nerolo Veyrono, atsiust ą Prancū
zijos randui isz Pekino po iszliuo- 
savimui svetimų' ambasadų nuo 
chmieczių apgulimo ir pabėgimui 
Chir ų ciesoriaus isz savo sostapi- 
lės. Jenerblas Veyron sako, kad 
po atėjimui svetimų kariaunų j 
Pekiną isz tikro kelios ambasadų 
moterys užsiėmė plėszimais chi- 
niszkų pardavinyczių, bet tos mo
terys plėszikės nepi igulėjo prie 
prancuziszkoe ambasados. Toliąus 
Veyron sako, kad angliszkoj, ar 
amerikoniszkoj (nepasako Katroj) 
ambasadoj kas dieną būdavo, su 
žinia ir daleidimu oficierų ir am- 
basadorių, aukcijonai iszplėsztų 
daigių J

|| Vindobonos laikrasztis “Neue 
Freue Presse” pranesza, buk pa
garsėjusi amerikoniszka misijo- 
nierė, mergina Stone, kurią buvo 
paveržė tufkiėzki banditai, numi
rė ir buk jos kūną rado kalnuose.

| Laike gyventojų suskailymo, 
atlikto pereituose metuose, ant 
viso ploto angliszkų valdybų Aus
tralijoj, užitnanczio ne daug mu- 
iesnį plotą kaip visa^puropa, bu
vo tik 3775356 gyventojai, taigi 
beveik tiek, siek yra ant svieto 
lietuvių.

H Vokiet-joj yra milijonas žmo
nių džiova serganczių. Skaitlius 
džiova serganczių,įtaisius tūlose 
vietose specialiszkas gydinyczias, 
dabar mažesnis negu buvo keli 
metai atgal: 1890 m. ' Vokieti
joj džiova serganczių buvo ant 
20% daugiau negu dadar.

|| Anglijos prekėjai atsiliepė į 
randą reikalaudami įvedimo pran- 
cuziszkų mietų, kaipo geresnių, 
vietoj netikusių angliszkų. Isz di 
dėlių tautų dabar vien Anglijoje 
ir Suvienytose Valstijose vartoja 
netikusias senas mieras Anglija 
dabar be abejonės įves praneuzisz- 
kas« lįks todėl prie senų netiku
sių vien Suvienytos Valstijos. 
Czia teiposgi buvo jau kelis kar
tus perkratinėjamas klausymas į- 
vedimo pran^ziszkų mierų, bet 
gerą užmanymą nesuprantanti 
vertės gerų mierų Washingtono 
senatoriai atmetė. Ne Amerika 
vienog privers kitus krasztus pri
imti netikusias mieras, bet jai 
greieziau ar vėliau reiks priimti 
geresnes prancuziszkas. Juo tas 
atsiliks greieziau, juo bus geriau.

11 Maskolijoj, ypacz gi Siberi- 
joj, siautė smarkios sniego darga
nos. Ant Siberijos geležinkelio 
užpustė bėganezius trukius. Ne
toli Charbino ,Siberijoj,susimu- 
szė du trukiau Prie to 18 
nieczių ir 7 maskoliai likosi 
vietos užmušti.

|| .Maskoliszkas rasztininkas 
Stachovicz, ant susivažiavimo sta- 
cziatikiszkų misijonierių mieste 
Orlovė padavė savo rasztą, kuria-

tės Lietuvoj. Sziuom kartu ‘Prze- 
gląd W8zecbpolski” daugiau tei
sybės parodo lietuviams, pripa
žįsta jiems tiesę kelti savo tautys
tę rubežiuose jų apgyvenimo, 
tik,girdi, lenkai negali daleiati, 
kad Lietuvoj galėtų platintiesi 
kitokia svetima kalba kaip len- 
kiszka, ir vietoj lietuviszkoa, 
kur ji neužtenka, reikia užlaikyti 
lenkiszkę kalbą. Nepatinka y- 
pacz straipsnio rat-zėjui, kad lie- 
tuviszka inteligencija už piktą 
laiko, jeigu lenkai stengiasi mo
kinti lietuvius lenkiszkoe kalbos, 
kadangi, girdi, l etuviai neprotes
tuoja, jeigu kas juos mokina vo- 
kiszkoe, prancuziszko* arba an- 
gbszkos kalbos. Raszėjas, to
liaus tvirtina,kad lenkystė Lietu
voj ne privalo paisyti ant kitų 
tautiszkų gaivalų, bet su lietu
viais privalo rokuotiesi, kadangi 
vien jie turi tautuzkus siekius; 
lenkai ne privalo ant lietuvių 
žiūrėti kaipo ant savo prieszų, 
prieszingai, kur lietuviai ne stoja 
ant kelio lenkystei, privalo juos 
remti; lietuviai teiposgi, ginda
mi savo tautiszkas tiesas, gali 
tarnauti lenkystei. Lenkai vie- 
nog'ne privalo apleisti savo tie
sų. Tokios yra nuomonės “Prze- 
gląd’o VVszechpolsko”.

Ar baltgudžiai, kurių yra dau
giausiai rubežiuose senovės Lie
tuvos kunįgaiksztystėš, turi tau
tiškus siekius, ar jų ne turi azią- 
dien, mes ne galime spręsti, ka
dangi baltgudžiai teipjau masko- 
liszkų valdžių prispausti kaip ir 
lietuviai, jie todėl negali parody
ti savo tautiszkų siekių. Pri
spaudimas Vienog maskoliszkų 
valdžių gali ir jų tautiszką su
pratimą pakelti. Tąayk lietu
viams, rubežiuose buvusios Lietu
vos kunįgaiksztystės daug nau
dingiau* butų remti baltgudžių 
tautiszką kilimą, negu padėti 
lenkams juos isznaudoti ant len
kystės naudos. Baltgudžiai ne 
reikalauja sau ypatiszkų tautisz- 
kų tiesų Lietuvoje lenkai gi no
rėtų atgauti senovės tiesas, o se
novėj lenkystė mažai gero atga
beno lietuviams, blėdies gi labai 
daug.

Jeigu sziądien lietuviai ne pri
taria platinimui lenkiszkos kal
bos, o labai norėtų,kad kuo dau
giausiai lietuvių mokėtu terp- 
tautiszkas kalbas, tai tame nieko 
ypatiszko nėra. Lenkiška kalba 
Lietuvoj yra politiszka, prakliaz- 
kos naudos ne daug ji gali atga
benti; platinimai gi lenkystės 
iszeina vien ant ne naudos lietu
vystės. Prancuziezka, vokiszka 
arba angliška kalba politiškos 
prasmės ne turi Lietuvoj, mokė
jimas tų kalbų atgabena vien 
praktiszką naudą. Lenkystė Lie
tuvoj yra tai viesznia isz svetur 
atėjusi ir isz si vi esz pūtavusi su 
skriauda lietuvystės, todėl lietu
viams nėra be mažiausios naudos 
prisidėti prie jos palaikymo ir pa
kėlimo Lietuvoj. Lenkai gali 
reikalauti lietuvių paramos apgy
nime lenkystės etnografiszkuose 
Lenkijos rilbežiuose, etnografiš
kuose gi lietuvių rubežiuose py- 
venanti lenkai turi arba pastoti 
lietuviais arba bent jų darbų ne 
stabdyti, arba trauktiesi szalyn.

bjaurus ir tūli solistai giesminin
kai. Duoda ten perstatymus, wz 
kurių galima pasijuokti. Teat
ras yra ant Van Buren ui. neto
li Waba-h.

— Į gyvenimę vokieczio Frid
riko Siubbe, pn. 24 S. Sanga- 
mon str. ap e antrę valandę ryto 
įsikraustė girtas airy*, koksai 
Uorooran ir ne tik be priežasties 
iaakoliojo vokietį, bet dar palei
do į jį isz rtfvolverio szuvį. Kul
ka pataikė į veidę ir per kaklę 
iszl n lo laukan. Sužeistę vokietį 
nugabeno į ligonbutį.

— Gyvenime akuszerės Vii- 
berding, pn. 90 N.' Wells str. 
pasimirė nežinoma jauna mergi
na. Paszauktas daktaras pripa
žino, kad ant jo*, ant isz va rymo 
užbimezgusio vaisiaus, buvo|pada- 
ryta uždrausta liesoms operacija 
ir buk nuo to mergini pasimirė. 
Akusz>rė likosi suaresztuota, 
ji tvirtina, kad operacijos ne 
rė.

bet 
da

Draugyscziu Reikalai

me jis reikalauja liuoeybė* į Lietuvf al6j0 nepra.

chi-
ant

atbi-| Mieste Kiel, Prūsuose, 
rado kokiai mergų darinėtojas. 
Iki sziol policijai užmelduota apie 
30 sunkiai sužeistų mergų, ant 
kurių tasai darinėtojas,,arbi grei
eziau koks beprotis, ant miesto u- 
lyczių užpuolė. Jo sugauti vie
nog iki sziol nepasisekė.

|| Maskoliszk as randas iszdavė 
pad-ivadyjimę szelpti badę ken- 
ezianezius gyventojus rytinių gu
bernijų. Paskyrė specijaliszkus 
inSpeatonus dalinimui paszelpos. 
Randas paskiria po 35 svarus ant 
mėnesio miltų kiekvienam 
kenezianeziam. Žinoma, 
miltų paskęs kiszeniuje 
paskirtų inspektorių.

nės, liuoso perėjimo isz vieno, 
kad ir isz stacziatikiszko tikėjimo 
į kitą, reikalauja panaikinimo 
bausmių už atpuolimą nuo viesz- 
pataujanczio tikėjimo. Užtai ant 
Stachoviczo visa maskoliszka po* 
pynė, su szv. Jonu isz Kronstadlo, 
szaukia valdžių ir Dievo bausmių. 
Yra tai pradžia. Stacboviczui 
sziuom kartu nepasiseks nuo fa- 
natiszkų popų iszderėti paliuosa- 
vimą ne stacziatikiams; ateis vie- 
nog laikas, kad tas ir Maskolijoj 
turės atsitikti ir ežia valdžios ne
galės kiszti savo purvinų nagų į 
žmonių sanžinės reikalus. Stacho
vicz padarė pradžią — toliaus at
siras daugiams reikalaujanczių 
liuosybėa saužinės reikaluose.

szyta, nieks ne praszys jos ežia 
pasilikti. L:etuva etnografiiz- 
kuose lietuvių apgyvenlmo rube- 
žiuose priguli lietuviams, tuose 
rubežiuose jie vien gali būt po
nais, vien jų kalba gali vieszpa- 
tauti, o ne kalba nepraszytų atė
jūnų. Sveczjai turi taikytiesi 
prie gapadoriaus, o ne gaspado- 
riu* prie nepraszytų sveczių!

Vietines Žinios.

badą 
pusė 

rando

|| Laikraszcziai pranesza apie 
užgimusius didelius nesutikimus 
te p jaunos Holandijos karalienės 
ir jos vyro, vokiszko kunįgaiksz- 
ežio Henriko, kuris buk net ban
do muszti karalienę. Toje gi 
buk reikalauja perskyrimo nuo 
vyro. Dabar visi Holandijos 
gyventajai teip nekenezia kuo. 
Henriko, kad gali priversti jį pa
sitraukti visai isz Holandijos.

A. Ludffigisz Berisbergo, 
Vakarinėj Vokietijoj, gavo Vo
kietijoj patentu ant dirdimo tikrų 
deimantų i.-z anglių. Rods ma
žus trupinėlius dirbo jau prancū
zas Moisson, tik jų padirbimas 
kasntavo brangiau negu kasant 
isz žemės. Ludvig gi gali pa
dirbti didesnius deimanto szmo- 
telius ir padirbimas atseina daug 
pigiau, kadangi ant tone reikia 
labai didelio karszczio. Anglis į 
deimanto krisztalus Ludwig pa- 
verezia su elektrikos pagelba, bet 
anglys turi būt po įtekme 
lio spaudimo.

dide-

U Komitetas Nobelio fondo, 
dalinantis dovanas užsitarnavu
siems prie praszaliuimo karių 
rasztininkas, pripažino devoną

Pajieeskau *xvo draugo, Francisskaua 
Miaevicaiaua, Kauno gab.. Telssiu pave. 
J h pat* ar ka* kitas teiksi* dauoti žln. 
ant adreso:

Augusi Labanauskis.
Box 678 Vandargrift, Pa.

Reikalinga* “dmivery*” duono*l*zve- 
Mojimui. Te atsiszaukia mokanti* *avo 
darbe ir gerai žinantis miestą. L. 
Szczepkovrski. 3226 Mospratt st.,Chica
go. (18-12)

Pigiai ant pardavimo bueserne ir gro- 
aerne vietoje lietuviu apgyventoje, arti 
lietuviuko* balnyczio*. Priežuti* sa
vininke* ligos verezia parduoti. Tad. 
Paleckaa, 135 W. 18-th st.,kerte Union. 
Chicago, (20-12)

Wyr»i ar žinote,
Kad uz parkeliau savo sali u na nuo 

603 Jefferėon st. no nr. 160 W. 14-th 
Place. Czia turiu geriausiu* gėry m u* 
ir kvepeneziu* cigarus, taigi kviecziu 
visu* mano naujaja vietoje aplankyti.

8. H. Cįeceviczįa,
14-th Plaoe, kerti Union st.

Chicago,

Didelis Baliun.
Chicago, Dr-te Liuosybes ture* i 

dideli balių nedelioj, 29 Gruodžio, 
m.. Freiheit Turner Saleje, 3317 
Halsted Str., terp 34 ir35-tos ui. 
side* 5 vai. po pietų. Bus gera muzika, 
prie kurios svecziai susirinkę gale* gerai 
pasiszokti ir paailinkiminti. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia skaitlingai 
susirinkti. Dr-te Liuosybes.

Chicago. Dr-te Liuosybes ant priesz- 
metinio susirinkimo, laikyto 1 d. Gruod
žio, 1901 m. iszrinko nauja adminis
tracija sekaneziai: Juoz. Jukni prez., 
Juos. Rimkų vice-prez.. Ant. Rudauska 
prot. sek r., Joną Norvaisza fin. sekr., 
Mat. Palioni iždinlku, ir nutarė laikyti 
laikraszti Lietuva už organa ant treczio 
meto. “Lietuva” tap* siustą kiekvienam 
sąnariui iki ateinanezio susirinkimo ir 
kurie isz sąnariu nenorėtu ar nemokėtu 
skaityti, privalo ant ateinanezio susirin
kimo apreikszti lai Dr te* sekretoriui, o 
norinti skaityti privalo kiekviena* užsi
mokėti prenumerata į Dr-te* kas*.
A. Rudauska*, sekr., 3252 8. Morgan st.

Chicago. Dr-te Teisybe* Mylėtoju tu
re* savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
7 Gruodžio. 1 vai. vidurdenio, K. Liau- 
danskio saleje, 33018. Morgan str., ant 
kurio virus kvieczia būti, nes bu* ap- 
svarstima* svarbiu reikalu. Naujiems 
instoima* dar 8 1.00.

J. K. Chmeliauskas, 880 W. 33 rdat.
Pirmas liet. Kriaucaiu Kliubas.
Chicago, 30 lapkriezio, 1901 susitvėrė 

czia Pirmas Chicago* Lietuviszku Knau- 
cziu Kliubaa ir iszrinko adminstracij* 
isz sekaneziu vyru: Karoliu* Barauskai 
prez., P. Right vioe-prez. A. Žemom 
sekr., Jo*. Žemom, pageibininkaa, A. 
Kriascsiuna* kasier., Bened. Baoevi- 
czia, Fr. Szedvila* ir Kaz. Griksza* 
kasos globėjai, Jo*. Daugirda m a ražai- 
ka. Subatos, vakare. 7 *zio menesio, sa
leje J.- Petrosziaus. 168 W. 18-1 h *t. 
laikys dideli mitinga, ant kurio visu* 
Kriaucsius kvieczia susirinkti. -

A. Žemom, sekr.
Brooklyn, N* Y. Liet. Socialistu 

vietine kuopa ture* dideli susirinkimu 
nedeloj, 2 vai. po pietų, 8 gruodžio. Pa- 
lace saleje, 93 Grand st. Apart vietiniu 
kalbėtoju yra užkviesta* D-ras Ssliupa*. 
Visu* lietuviu* ir lietuvaites kvieczia 
skaitlingai susirinkti.

Komitetas

— Aurora halley, aut kerite 
Huron str. irMilwaukee avė., 15, 
16 ir 17 d. gruodžio atsibus paro- 
pa giedanezių paukszczių.

— Pereitos nedėlios diena 
Chicagoj buvo teip azilta ir graži 
kaip vasaros laike, tik va
karė palijo. Panedėlyj buvo jau 
daug szalcsiau.

— Ateinanczios nedėlios die
ną Chicagoj, Auditorium teatre, 
atsibus didelis susirinkimas ant 
būrų naudos. Bus koncertas, 
giesmės ir kalbės geriausi kalbė
tojai.

— Namuose pn. 163 W. 14 st. 
rado apmirusią Marę Arndt- 
Turėjo ji su kirviu perskeltą gal
vą ir kelis gilius įkirtimus pe
naluose. Nugabeno ją dar gyvą į 
ligonbutį. Teip baisiai ją suka
pojo jos locnas vyras, kuris pas
kui iszbėgo is> namų ir nežinia, 
kur pasislėpė.

— Chicagoj tuom tarpu ape-
Svetimi balsai.

Lenkiszkas laikrasztis “Prze-
gląd W8zechpolski”, nr. 10. szi^&oa teatro nėra, bet mėgstantiems 
metų, patalpino ilgą straipsnį, 1-------------------
paraszytą p. Narodowco, kuriame 
raszėjas aiszkina mierius lenkys-

lengvą giesmę gali iss dalies ulr 
stoti perstatymai Cleveland Teat. 
re. Chorai ten visai geri, ne

160 W.

savo
1001 

d.
Pra-

Pasargos Skaitytojams.
1). Kada tik raižai laiazk* į “Lietu 

v o*" redakciją, visada paraižyk ant 
laissko savo varda ir adresą.

3) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok irsenajisavo adrese. 
Jeigu pat* gerai raižyti nemoki, tai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokanesiam, 
paraižyti.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikyki* jį pa save, bet pri*iu*k 
redakcijai, ne* be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik tau tik maiaia balta koresiukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį" aiuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Suma* neaiekianezias vieno dolie- 
rio, gali priaiuiti pacztinemii markemi*, 
bet jeigu tuma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siuak pinigai* arba "Money 
orderi”.* Biuncziant markes, reikia ja* 
įdėti įlaiszka liuoaae. sausa*, nesulipin
ta* ir ne lipinti ant laiuko. Sulipintos 
ant laiszko arba vien* aut kito* niekam 
netinka ir tokio* už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raiže j u temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
v iii te iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" iszleistuve.

Paileszkojiiuai.
Psjieszksu gero* vieto* snt uidejimo 

kriaucziszUo* szspo*. Jeigu kuriame 
miete rastini tinkanti viela, kur matai 
kriaueziu ir tydu dar nėra priaiveiauaiu, 
teiksite* man duoti tinę, o mz paczto 
■caaztua augratinaiu ir ten apeiaede* už- 
rodytojuj vietoe atslmokeaiu. Mano ad
resas:

M Z. T Box 24, 8o. Boeton, Mas*.
(13—12)

Pajieszkau Kazio Sakevicziau*, neae- 
nei prapuolė i«z miesto Denver. Ji* 
pats ar kas kits teiksi* duoti tinę.

Geo. Tauczku*.
359 N. Wa*hington »tSGlobeville, Color.

Pajieszkau StasioTomaszausko (ang- 
liszkai Stan.Thomaa). Jia pate ar kas ki
tas teiksis duoti tinę ant adreso:

V. A. Labek,
Box 19, Crested Bute, Color.

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Kves- 
terio. Tdiksį* atsiszaukti ant adreso: 
Louis Kvester, Riverlon.111,

P>|ie*zkau Simano Mockeviczisus, 
SuvAku g’ib. Wladi«lavao p*v., Tamosz- 
bude* gm., kaimo Lusznos.' Jis pat* ar 
kas kils* teiksi* duoti tinę ant adreso:

x Ant. Pauksztis,
Box 362. 8t. Charles Mich.

Pajieszkau savo draugu, Antano Mi
ežio, Raulino Jacevicziau* ir Juozo Ifi- 
kalauskio, visi Suvalkų gub., Marijam
pole* p»v. Jie.patya ar kaa kita* teiksi* 
duoti tinę ant adreso:

Peter Dugan, 
217Cla!r*U San Francisco,-Cal.

Pajieszkau savo pusbrolio. Kazimiero 
Gedbudo. isz Veiszvenu, Telsziu pav., 
Kauno gub. ir Marijonos Žibkaite*. Jie 
pety* ar kas kita* teiksi* duoti tinę ant 
adreso:

Adoma* Norkus,
630 S. Canal st., Chicago. III.

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Acso, 
Kauno gub., Raseinių pav., Ntfmaksz- 
esiu vol., kaimo Tabuku. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti tinę ant adreso: 

Adomas Achas,
850 Bank *t^ Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo brolio. Jono Meszke- 
vieziaus, isz miesto Wirbaliaus, Buvalku 
gub., Wilkavl*zoio pav. Teiksis duoti 
žinia ant adreso-

Joeef Me*zkewiczia,
28 Freisten Strasse Essen, a f d Ruhr,

Germany.
Pajieszkau savo brolio, Jurgio Miku

lio, Suvalkų gub., (Vilkaviszkio pav., 
Paežerių gip., kaimo Stirniszkin. Teik
sis atsiszaukti ant adreso:

Antanas Mikulis, r
10 Schernot Str. Eaeen a/ d Ruhr, 

Germany

“Lietuvos” agentai.|D
NKW YORK, N. Y.

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

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

Stanislovu Rinkesviczius, 73 Grand si. 
Juozu Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

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

MT. CARMEL, PA.
Petru Bieliauskas,

WATERBURY, OONN.
Jonu Taraila, 677 Riverside st. 

WE8TVILLE, 1LL.
V. S. Kreivėnu,

SCRANTON. PA.
Mikolu ttamanaucka*.

1740 Nay Ang Avė.
DETROIT, MICH.

M. Mockus.
BALTIMORE. M D.

L. Gawlla 2018 N. VVuhinglon st.
PH1LADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas. 1124 8. Front Si.
“Lietuvos” Keliaujanti agentai. 
(Vincu Kudarauckas,
Jurgi* Kaukevriczia,
Juozu Petrikis,
Juozapu Matutis.
K. Labanauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pu Juo* užsiruzyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiem* užsimoMti; pi- 
nįgai bus teisingai mum* priduoti. Pa* 
Juo* teipgi galima gauti visoke* knįgas 
ui tę paczię prekę kaip ir redakcijose.

"Lietuvos” Iszi.eistuvk.

lacgydy* uŽMlazaldymasu 1 diena. 
Imk“Lax*Uv» Bromo 6elain«" tabiltelo*. Ap- 
llokoria* •ugrUin* plnlgutjei n» E. w.

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Paqal Drą M. HaberlandU^.

atskiras dalis, į kaip antai ausis, nosį, žandus 
krutančiais, bet su pagelba atsakančių 
šniūrelių pryšąkinę gali perkeisti urnai ant 
kitos, viduryj esančios.

Dramatiškų veikalų, žinoma, necivi
lizuotos tautos ne turi teip daug; ant galo 
tas joms ir nei reikalinga, kadangi jų dra
matiški peratajtymai rišasi su visokioms ap
eigoms, todėl gali antrintiesi per ilgą laiką.

Apart mdzikos, šokių ir teatrų visokių 
tautų gyvenime ne mažą svarbą turi teiposgi 
ją poezija: ji yra. teip sakant, taikintoja ir 
gerintoją žmogių. Poezija pakelia, pageri
na žmogaus jajusmus, todėl tai tautiszki poe
tai augštai stitomi visur, lygiai pas civili
zuotas, kaip iir pas necivilizuotas tautas. 
Pradinėj poezijoj mislies yra ne daug. 
Iš pradžių įioeeija nesistengė pakelti žmonių, 
bet stengėsi jios vien sujungti ant nuveiki
me vieno kok|o svarbesnio darbo, stengėsi 
da u gėli ui žmogių įkvėpti tas pačias pažiūras, 
tuos pačius siekius. Po įtekme poezijos žmo
nės jungėsi į jeruvą ant nuveikime svarbes
nių visos giminės reikalų, o šiaip jie rūpinasi 
vien apie savd asabiškus reikalus. Poetai 
savo poezijai kalba paprastai dideliuose 
žmonių susirinkimuose ir tokiu budu jų 
mislys ir geismai patenka minioms. Poezija 
apima visus gyvenimo reikalus: ji turi įtek
mę ant tikėjimo, traukia į kares, priduoda 
drąsą kariaujantiems, atsiliepia ant politiš
ko surėdymo! tautiškos organizacijos, o la
biausiai atsiliepia ant tautos sanžinios. Pas 
augščiau stovinčias tautas po įtekme poezijos 
pasikelia godone ypatos, ji pakelia žmogų 
ant augštesnia laijisnio. Poezijos formps yra 
visokios: daihos, padavimai, pasakos, prie
žodžiai. j

Apart mhzikališkos dailės grupos, prie 
kurios prigulį: muzika, giesmė, šokiai ir te
atras, teųiosgji poezija, tautų gyvenime ne 
mažą turi prasmę ornamentika, skaptavi
mas arba skulptūra ir tepliorysta. Šitos 
dailės dalys tpipjau susigyveno su visų tau
tų gyvenimu 5r jbs, teip kaip ir augščiau pa
minėtos daįlėp šakos, priguli. prie dvasiškų 
ypatybių viseįkių tautų, jos ankštai rišasi su 
budu tautos gyvenimo. Kiekvienas žmo
gus, ar jis stovi ant augšto ar ant žemo civi
lizacijos laijisnio, mėgsta dailinti visokius 
savo rankomis Išdirbtus daiktus, nors tie 
padailinimai ne atgabena praktiškos naudos, 
o ant jų padarymo reikia ne mažai darbo ap
versti Žmogus mėgsta apversti daug laiko

SA.UJA.US10S KNYGOS.
Tikyba ar mokai**? Tyrinėjimai ti- 

kejiminki, mok*li*zki ir draugijinkai- 
politi**!^? Antra laida *u priedu. 211 
pualapii

Kali 
mokaliuka* apraszyma* apie yvalriua 
mu*u žeme* augalus, ju sudėjimą, at
maina*, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. 8u 30 paveikslelfti, 198 pusla
piai ............................. '■.......................3Ac.

Ar vyskupas Valancsiu* (Volonozau*- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes! Para
ižyta Kn. Detnbskio. . szleista kaaztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. 4m. 37 pus
lapiai............................  ISc.

Istorija Chicago* Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
rasseziu "Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1890 m. 585 puslapiai didelio 
formato, aiszkaus druko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucsiu- 
no, "Lietuvos” Užleistojo, redaktoriau* 
ir, paveikslai Chicago* S*. Jurgio lie- 
tuviszko* bažnyczios. Popiero* apda
rais..................................  $2.00.

Audkno , kieUi* apdarai*, aukšl
iai* titulais........ ....................M2.AO.
Biologija arba Mokslas apie Gyvus 

Daiktu*^ Pagal prof. Nusbaumę, *utai- 
*6 Szernas. Chicago, II). 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy
vi sutvflrimai ant musų žem*s, kaip Jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daejo iki paukszczių,. žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslais................. 4Oc

Smertls. Daktaro pasakojimas. Pa
rašte Szventmiki*. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji issrodo: vy- 
risska ar’moteriszka, J uodą ar balta, bai 
si ar graži,'pikta ar gera, tegul nusiper
ka sziaįknygele, o apie visa Jos ęėvidalr. 
dasižino*. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiizkiai 
aprasze jos pavidale. Knygute kasztuoja 
Uk.......................  1OC.

"■•Tlstorija ape Gražia Katrųka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te.............................................  lOc.

l'&Nlkalb^jlniae apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu 'kalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienai suprantamoj kalboj ap
raišo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes kranto, 
kokiu budu daiusi užtemimai saules ir 
menesio, ko daf daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o U viską 
daslžinosi......... .............................  20c.

Salas visas knyga* galima dabar gauti 
.‘Lietuvos’ redakcijoj.

.............................  AOc. 
gyvena Augmenys! Yra tai

Šelmss, papuošta* kauri dėžėms, negrą basi giminės, Afrikoj, 

ant dirbimo visokių mgrąžinimų; mėgsta tą 
dirbti ir maži muaų vaikai: užtenka, kad 
vaikas gautų plunksną arija piešą, o su ja 
tuojaua dirba.ant eienoa visokius brūkšnius. 
Tokį jau norą ir palinkimą paišiniais išreikš
ti savo misliB.kaip vaikai,turi ir stovinti ant 
žemiausio laipsnio nuožmi žmonės ir tas, pri- 
lyjistantis visų žmonių palinkimas, sutvėrė 
čielą dailės dalį, kuri pas augštai civilizaci
joj stovinčias tautas pasikėlė gana augštai, 
nors ir pas jas žengimas jos nuo tūlo laiko 
lyg apsistojo., Pradžios piešimo reikia jieš- 
koti paaiškinančiuose mosavimuose arba mi- 
miškoj kalboj nuožmių žmonių. Kaip toks 
mostelėjimas, teip ir piešimas yra sutvertas 
ant geresnio paaiškinimo mįslių, arba kokio 
pasakojimo. ’ Iš tokio pradinio piešimo su 
laiku išsidirbci raštas, kokio dar vienog ir 
dabar daugelis nuožmių tautų ne pažįsta, o 
literų dar gal jne pažįsta pusė žemės gyven
tojų. Paišiniai necivilizuoto žmogaus labai 
janašus į paišįnius musų vaikų. Rankos ir 
kojos ant tokių nuožmių nupieštų paveikslų 
žmonių paženklintos kaipo brūkšneliai; ūsai 
tankiausiai padirbti ties akims, pirštų ant 
rankų ir kojų būva per mažai arba per daug. 
Piešimas atsirado ankščiau negu ornamenti
ka arba skaptavimas. Nuožmi dirba paiši- 
nius, kur tik gali: ant sienų, ant pieskos, 
ant medžių žievės giriose; pietinėj Afrikoj 
tankiai ant mjnkštų uolų galima patėmyti iš
rėžytus, taigi nupieštus paveikius visokių 
žvėrių, teiposgi augmenų ir žmonių. Pa
veikslai tie .nupiešti nuožmių bušmenų; to
kius jau paišinus ant uolų galima patikti ir 
Australijoj; nupiešti jie nuožmių australiškų 
tautiškų gimigių, kokių diktai jau su visu 
išnyko nuo ždmės paviršiaus, kitus baigia 
naikinti civilizuoti krikščionys. Ant salų 
Malajiško archipelago piešimas pasikėlė jau 
ant augštesnia laipsnio: čia paveikslai nu
piešti teip aiškiai ir daiktai teip sustatyti, 
kad tokius piešinius galima laikyti už pra
džią daiktinio, taigi teip vadinamo abrozdi- 
nio rašto, kokį vartoja dar daugelis tautų 
ant žemės.

Visos tautos, kaip žemai jos ne stovėtų 
kultūriškai,turi ornamentiką,taigi pagal savo 
išdirbtą formą dailina visokius daiktus. Ne
civilizuotos tautos nieko ne palieka be tokių - 
padailinimų, taigi be ornamentikos, ką tik 
dirba, viską ornamentuoja, taigi ant kiek
vieno jų rankomis išdirbto daikto deda orna
mentus. Tankiai tie ornamentai arba pa
dailinimai paeina nuo paties dirbimo budo, 
bet daugume atsitikimų jie padirbti tyczia. 
Necivilizuotų tautų ornamentikoj yra jų 
dirbėjo mislis, per juos žmogus norėjo ką 
nors pasakyti, išreikšti. Prasmė daugelio

be juos, norėdamas ką nors išreikšti. IH'f- 
Lietuvoj antai ūkininkai, dedami pagražiu^K 
tus ant stogo gėvelius,arba dirbdami ant sa-^H 
vo bričkų ornamentus šiądien ne supranta ■ 
prasmės tų pagrąžinimų, perėmė jų formą u 
nuo senesnių gentkarčių; tos gi tiems pa- ■ 
grąžininams paskyrė kokią nors prasmę- Visi 1 
tie ornamentališki pagrąžinimai visokių J 
daiktų pas necivilizuotas tautas dirbti ne || 
dėlto, kad jie dirbėjams rodėsi gražiais, bet ■ 
jais daildarys norėjo išreikšti kokią nors ■ 
mislį, visai teip, kaip antai dainius savo ei- ■ 
lėmisdšreiškia kokią nors mislį; visi tie or- H 
nainen ta i nuožmių tautų turi simbolišką W 
prasmę. Pradinėse žmonių organizacijose ] 
ornamentai ne buvo vartajami vien ant pa- į 
puošimo, pagrąžinimo visokių žmonių dirba- J 
mų daiktų, bet ženklai padirbti buvo daro- fl 
mi arba-su mieriais bnrtininkiškais, tikėji- | 
miškais arba vaistininkiškais; tie ženklai I 
padirbti ant visokių daiktų turėjo saugoti I 
jų savininką nuo visokių piktų dvasių įtek- 1 
mes. Ant tokių pamatų stovi dar ir šiądien j 
ornamentika arba pagrąžinimai visokių dir- J 
barnų daiktų pas orang-semangus ant Ma- ■ 
lakkos pussalio. Pas batakus ant salos Su- ■ 
matros, pas dayakus ant salos Borneo (pie- 1 
tinėj Azijoj), taigi pas nuožmias tąutas augš- 1 
čiausiai daildarystoj pasikėlusiai' figūrinė, 
simboliška forma ornamentų išnyko, jos vie- I 
tą užėmė jau tikri pagrąžinimai be jokio 
simbolizmo, teip kaip tai yra ir pas visas ci
vilizuotas tautas.

Skulptūra arba išpjaustymai visokių 
daiktų, ir.tepliorystė pradinėse nuožmių žmo
nių organizacijose mažai išsivystė.- Šitos 
daildarystės dalys turėjo pritaikymą vien ant 
išreiškimo tikėjimiškų jausmų, teip kaip tai 
buvo antai ir pas krikščioniškas tautas vidu
rinių amžių gadynėj, nors prieš tai, kaip ' 
antai pas stabmeldiškus grekonis, ypač 
skulptūra labai augštai stovėjo. Nuožmios 
tautos dirbo stabus prabočių, pagrąžintus 
ypatiškais simboliškais ženklais. Tokius pra
bočių stabus dirba ir laiko ant apgynimo 
namų gyventojai Melansezijos salų,vidurinės 
ir pietinės Afrikos, Indijų ir malajiečiai. 
Vėliaus, taigi augščiau stovinčios tautos dir
bo stabus savo garbinamų dievų ir visokių 
pasakiškų savo karžygių. Ant tokios iš da
lies papėdės stovėjo skulptūra senovės gre- 
konių, nors jie išdirbime savo stovylų ne sto
vi žemiaus už civilizuotas šios dienos tautas. 
Skulptūra ir tepliorystė apima tautų tikėji- 
miškas apeigas ir socialšką jų surėdymą.

Nėra ant svieto žmonių organizacijų be 
kalbos, be dailės ir be tikėjimo; koks tas ti
kėjimas ne butų, 'bet kiekvienas tautiškas 
gaivalas turi jį ir jis atsako jo kultūriškam 
stoviui. Jeigu tikėjimu vadinsime įtekmę 
ant žmogaus ne pažįstamų jam pajiegų, tai 
nėra ant svieto tautos, ant kurios tos ne pa
žįstamos pajiegos ne turėtų įtekmės, kurių 
žmogus nesibijotų, kurioms ne atiduotų ko
kios nors garbės. Kadangi necivilizuotas ne 
supranta daugelio gamtiškų apsi
reiškimų, tai tuom pačiu jis turi ir daugiau 
jam ne suprantamų pajiegų, kurias garbina 
ir kurių bijosi. Nuožmi veddai rėkauja gi
riose ir tuom savo rėksmu nori savę apsaugo
ti nuo piktų dvasių, kokių, pagal jo nuomo
nę, pilni yra girių tankumynai. Tas yra juk 
teiposgi tikėjimas ir tie rėkavimai yra tai jų 
dievmaldyetą. Pamatas, šaknis tikėjimo 
dygsta iš žmogaus gyvenimo ir jo dvasios jaus
mų. Pati mirtis priveda žmogų prie tikėji
miškų perstatymų. Pamatai tikėjimo nuož
mių yra tikėjimas į buvimą žmogaus dvasios, 

j kurios gyvenimą perkerta 
mirtis (Ant to remiasi ir^- 
krikščioniškas tikėjimas). 
Todėl tai nuožmios tautos 

f7 garbina savo prabočius,
tautos karžygius ir visoe 
giminės dievaičius, ku-

- ■ riuos laiko už apginėjus
tautiškos giminės, kadan- 
gi mat kokiame ateiti- 
kime toki fantastiški 
dievai gelbėjo. Visai toki 
jau atsitikimai pagimdė 

"Ti!r^Sasufjpr.-antoi įtikėjimą lietuvių, 
bočio padirbtas u ne-kad tūlos sanvaitės dienos 
m'.o;ig.nrtbiX“NauSyra nelaimingos, kitos gi 
Zelandijos. . laimingos, arba kad’pati-
k imas ant kelio moteriškės arba zuikio už
traukia ant keliaujančio nelaimę arba bent 
nepasisekimą kelionėj. Juo ilgiau nuožmi 
tauta gyvena ir laikosi ant žemo kultūriško 
laipsnio, juo daugiau sutveria visokios veis
lės dievų ir padėtojų Pasikėlus ant augš- 
tesnio civilizacijos laipsnio, daugybė dievų 
pasirodo jai neatsakanti, jeigu ne dėlko kito, 
tai jau todėl, kad atsėjus reikalui, - reikia 
kreiptiesi prie daugelio ir jų pagelbos j ieš
koti; todėl augščiau kultūriškai pasikėlusios 
tautos užmeta garbinimą daugybės dievų ir 
visokių gerų ir piktų dvasių, garbina vieną, 
dievą, kurį laiko už valdytoją viso svieto ir vi- 
sogalintį apginėją žmonių. Nora vienog tait^~ 
tos užmeta garbinimą daugybės dievaičių ir

Stabu prabočio gy- Stabai fetišo ne- 
ventoju salų Nau- grų N i gero pau- 
jo* Irlandijo*. pių, Vidurinėj Af

rikoj.

nors pasakyti, išreikšti.
tokių ornamentų vėliaus išnyko, tolesnes 
gentkartės jų prasmę nužudė, perėmė 
vien pačią formą, bet iš pradžių jų formos 
visur turėjo kokią pora prasmę, dirbėjas dir-

Medini* stabas 
prabočio pas tau
ta maori, ant . 
salos Naujo* Ze- ' 
landijo*.

pereina prie garbinimo vieno dievo, valdytojo 
svieto, bet senas įtikėjimas į visokias geras 
ir piktas dvasias ilgai užsilaiko tautų papro
čiuose,su kuriais naujam tikėjimui ne lengva' 
kovoti. Antai ir terp lietuvių, nors jie per 
eiles amžių yra krikščionėms, užsiliko daugy



Naujausios Knygos.
Pasako*. ,

/ Kaimynų pašneka. Pasakojimas iš lietuvių sodiečių gyveni-

2
I mo. Parašė J. Vilniuje?......................................................... 5c.
Ku priešius? Akyva apysakėlė iš lietuviu gyvenimo. Parašė

Lazdynų Pelėda. Tilžėje, 1900..............   .....5c.
Našlaitė. Nepasaka. Labai užimanti apysakėlė išdabartinio 
Musų pasakos. Šioįe knygelėje telpa ii viso 10 puikių pasa

kų. Mylėtojams pasakų patariame ją įgyti. Prekė........5c.
lietuvių gyvenimo. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje....... 5c.

Tėvu ir Sūnūs. Parašė B. Paveikslėlis iš Sodiečių gyveni
mo. Tilžėje! 1901............  5c.

Vakaru Tilviko pirktelėje. Iš užrašų D-ro Baltušio. Aky
vas ir užimantis skaitymu. Tilžėje, 1894.......................5c.

Ant nakvynės. Lapelis iš užrašų D-ro Baltušio. [Vilniuje?] 5c. 
Ku kaltu? apysaka musų dienų. Parašė A. V. [Vilniu

Kur meilė t^ ir Dievu. L. Tolstojaus apysakėlė. [Vilniu
je] . .... . ..................:.......... 5c

Jurgis Kutrijotas, išvaduotoju Albanijos. Pagal lenkišką 
perašė Tėvelių Dukrelė. Vilniuje....................... 5c

‘ / Komedija - Drama.
Kova. Drama iš trijų veikmių. Parašė B. Tilžėje, 1900... 10c.
Valsčiaus Budas. Komedija vienoje vyiU»Kuųįe. parašė Že-

. niaitė, Tilžėje. 1900... ............. ....................... 5c.
Velytas. Parade Ad<ų»:is tiidŽevičitis, vertė Varpas [D-ras 

Kudirka]. PlSveik’nimui dienos 24 gruodžio 1898. Išleido 
kuopelė Vinco Kudirkos atminčiai. Tilžėje, 1900. (Drama 
rašyta eilėms).............................................   • .. .............. ’• 15c-
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Poezija-Dainos.

Parinktos lietuviškos dainos, pagal Antaną Juškevtčių. Tel
pa či» 50 įvairiausių senoviškų dainų. Tilžėje, 1901.....10c.

Dainelės, Surinktos ir išleistos per K.. Dryskį. Tilžėje, 19005c.
Dainų Knygelė. Pavesta Lietuvos jaunuomenei ir ypatingai 

mergaitėms: Parašė F. M-skis...........................................5c.
- Ekonomlja-Socloiojrlja.

Ar dabar yra baudžiava’ Pagal lenkišką parašė Purmanonat. 
Išleido P. L. 8. K,-[Bitėnuose], 1899. Žinios iš politiškos 
ekonomijos surašytos užimančiai apysakėlės fBrmoj.-.. ,10c.

Maskolių valdžia ir žmonės. Paraše A-s. Tilžėje, 1898. [Kny
gelė autoriaus paaukauta politiškiems prukaltėliams].. 110c.

Baudžiava Lietuvoje. Pa rašė JŽ m ogus. [Išleista Tėvynės My
lėtojų Draugystes, No 6.] Chicago. III., 1901................. 15c.

;S_- * Istorija.
Mindaugis, Didysis Lietuvos Kunigaikštis. Trumpas apra

šymas jo gyvenimo ir darbų. Parašė .Vykolaitū. Tilžėje, 
1899......................................................... 5c.

Jfpie dangų. Saule, Mėnuo, Žvaigždės, Planetos ir Kometos. 
Žinios iš mokslo apie svietą. Parašė P Jog vi lietis Vilniu
je (Tilžėje) 1893.. ..... ............   Se.

Geoliogija. Parašė Archibald Geikie, prof. universiteto 
Edinburge. Verte S. M. [Išleista Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės. No 7.] Plymouth, Pa., 1901............................... ?

jiaibažinyNte. >
Dokumentas apie lotyniškas litaras lietuviškoje literajuroje.

(Ypat. Skyr. Mokslo Kom. Miniai. Apšv.). Tilžėje, 1899. 5c.
Gramatika lietuviškos kalbos. Rašytojams Ir skaitytojams 

vadovėlis. (Didelio 8-vo). Parašė Petras Kriaušailis. Tilžė
je, 1901............................................................  40c.

Žodynu, lietuviškas, A. Juškevičiaus, su išguldymu žodžių 
rusiškoje ir lietuviškoje dalbose. (Nuo Ii ta ros A iki žodžio 
Džiūti). Sansaga pirma. - Išleista Imperatoriškos Mokslų 
Akademijos, St. Peterburge, 1897...,.......................... 2.00.

Higiena. '•
Limpančios ligos ir kaip nuo jų apsiginti (trumpa šneka).

Parašė 1>-ras V. A. Tilžėje, 1901..............  10c.
Patarmės moterims, kurios nori būti sveikos. Pagal Zielča- 

ką parašė D-ras A. V. Šią knygelę vertėtų kiekvienai mo- 
terei perskaityti.......................................................'.......... 10c.

Visokio*.
Kalendorius, ūkiškasis, ant metų 1902. „Peterburge” spau- 

dintas, 80 pusių.... . . . ;.......................................................15c.
Valščiaus Rėdą ir Sūdąs. Broliams lietuviams po Gudų val

džia gyvenantiems į lietuvišką kalbą perdėjo ir savo kaštu 
išleido Giedri*. Bitėnai, 1893, pusi. 58.....  10c.

G^nitoe Mokslai.
Apsakinėjimai apie žemę, vandenį ir orą. Parašė P. A. Nau

dinga moksliška knygelė su daugeliu paveikslėlių. Tilžėje, 
1898.................  10c.

Ukininkyste.
Kastai yra dirbama žemė? Kaip ji atsirado, koki yra jos sky- - 

risi ir kaip juos pažinti? Dėl naudos gaapadorių ūkininkų 
sutaisė D-ras A. V. Tilžėje, 1901.......................................15c‘

Ūkiškos Draugystės įvairiuose kraštuose. Hatnojaur sutaisy
ta. Tilžėje, 1901. Knygutė nurodanti lietuviams apie rei
kalingumą turėti ūkiškas draugystės. tokias kokios jau 
randasi pas ūkininkus kilų civilizuotų tautų.......

Sodų veisimas ir Pūdymų dirbimas. Vilniujų, psl 20

Dv^pisskot.
Apsakymas kelionės į Palestinos žemę, apie Jeruzoitmą ir ki

tas šventas vietas. Aprašytas kunigo P. Gondkaus. Naujai 
pertaisytas. Išspaudimas antras. 1897 ..........................50c.

Pamokslai ir Ganytojaus kalbos sodiečiams. Parašė kun. 
Karolius Fischeris, Dobrzechowo klebonas. Pirmas tomas, 
apimąs laiką nuo 1-tnos Adventų nedėlios iki Pelenei, Pir
moji laida. Atspausta kaštu Juozo Prano Lietuvoje, 1894 
m...............J................................ -.....................................1.25.

Naujas Testamentas Viiešpaties musų Jėzaus Kristaus, su 
didžiu dabojimu perguldytas, o ant garbės Dievui Traicėj 
vieuatijatų, Lietuvos žmonėms ant išganitingos naudos iš
spaustas. Berlyne, 1866. Prekė.......................................65c.

10c.

________LIETUVA

siaic Medioai DispunšarOall lūs isząuduiil
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 specijalistus "State Medical Dis- 

petiMiry''. ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-cbemiszkas gydymas yra 
geriausias ant vis>« pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra isigydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones i*x priemieacziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kosno trūkio 
(treino) idant butu iezgydytaia |**r pa
garsėjusius specijaliMus. Jie užtikrina 
tėzgydymu kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Ssitie daktarei klaidos jokio* ne gali 

padaryti, ne* Jie vieką daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa, H armocytome- 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, E- 
lektrisiku baisu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nondoBcrope tirinejimo,
iaxcxi upinėj i mo, iaxbraaxkinimo ir įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslą? žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistal gali at
rasite liga t>xlaputne (mižaluoae) per liri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesi isalavinta 
aky spectjalisto. Egxaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsisaauk in 
‘‘State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
HT Inejimas Į*r 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

Speci ji įlįstai “State Medical Dis 
pensary“ yra tai žmones.

1 kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dah kus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir eeriatne atnivje 
Baisios pasekmes Jaunystes neiszmintin- 
gurno tiersižagimo senesniuose meluose 
Ir pasekmes užvilkiu ir neatsakniicziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji m o sveikatos, silimumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurutno. nemi
gos, fiziszko ir protisxko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už«iti- 
kejimo. nuliūdimų, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kilu tam pauasziu symptomu. 
Tokiems ligoniam* rodosi jog visi žino 
ju mislisir m e Davimus. Liga. |eigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nore gydytas 
inr kita daktare ir ne likai iszgydylu. 
tdi dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir hestsaksnezias metodas. Gydymai 
‘State M.dical Dispeuzary” yra nauji ir 
dideliai akyriaei nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Scilio specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty]. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavonių nuo žmonių kurie likoei isxgy- 
dvti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nuaiszlapinimo, nes szlapumas 
(m ižele i) isseinn povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nuaiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
atrikturoe. tai nasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Diapensary. Ne 
k e n tek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iazgydyejus. Jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE^S“'
Nuuilptiinanti rezultatai uitos ligos 

yre per gerui žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yni gana šakytie^ Jog ap-; 
sunkina protą, nusilpnina kūne, kanki-1 
na nervu systema ir pasibaigia ant vi-1 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esute auka ' 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprąsit, tada 
uenusistebesit jog jieisxgyde vfrsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesių. 8kaus: 
mai a|«istoja ant syk; smarve;ir uždegi-1 
mas bematant pranyksta; kraujas, susi- Į 
rinkes išdidintose gyslose iizsiskirsto 
ir jos atgauna savo normali»z).a tvirtu- ' 
mn ir |»avidala. Visi ženklai liko* if'silp- 
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumai, puikybei ir vy-! 
riszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
t3f~ Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti uita liga, kuri spėcijalistams

jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasstuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNUODUDUS.
Sziu liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse Liga U gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy« 
šteiną yra užnuodinU. Ūda liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rbeumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą aanariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsi radimą gazelių, 
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi ui to
kius, arba tam parutsziusaymptomua, Ui pasirodavyk su specijalisUis tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog justi baimes yra be pamato. Ui jums U pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) srba kitu nuodingu daik
tu Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne oąįi iš
gydytu. \

Asz likau iszgydyti
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turedamas fiaalaptinga liga daugiau 

kaipti meueoiua, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamat jokios nau
doti. Netikėta laime imdavę mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
tuštiem, kurie reikalauja pageltas, su 

uria kaipo specijaltstai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, Juau gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingu,
J. C.

State of Illinois 1 •
County of Cook j *'

Asz, Jurgis Steriin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo Šute ir 
Van Bu re n ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irprHudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyJimM yra tikras, ir kad originalas to 
palitidyjimo yra duodamas ‘•State Me-

dicsl Dispensary” ant peržturejimo pu
blikai.

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

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Steriin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per > 

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

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

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!
Knygos sawos zpaauo*.

Ap*ireteikim»i 8wtete, *at kariu tmo 
nes nuolatos žiuri, bet ju iterai nesupranta; 
su? abroseliate. Naudingiau** knygele ant 
svieto dssiiinojimui tes ko darosi žai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi.................. 3Oc

Aritmetika. Kniga isnlmoktnunutrokundu.
Preke........................................:......................25c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
■pie užlaikyme sweikatos. isi kurios gali be 
pagelboe daktaro isuigydyti nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygele priwalo rasti* kiekw>e- 
nuoee namuoee. net kas ją su atyda pervkai- 
ty*,pataikysapeieaugotl uuo tekstaneziu wi- 
aokiu ligų, patalky* užlaikytiouelybeje eawo
sveikatą, pailginti savo amži ir mokės užau- . 
ginti sveikai* ir tvirtai* savo vaikeliu*.
Preke..........................  35c |

A.pie turtą iszdirblm* Paraižė Bebram verte j
S. M Veikalas gvi.denantis ppittazkąją eko- 
•omiją. Kokiais keliais išsidirbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo......................................35c

Istorija Suvienytu W»t*Clju Szlaurl ne* Ameri
ka* Apraišo kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiau**,' tes Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kare* buvo, uika 
karevo ir kokiuose n*tuoae; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare »ziai 
žemei O ant pat galo talp os*) Konstitucija 
SuvHinytu Valstijų, kun yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius,katailkiszka malda kny

gele. Maldo* yra rytmetine*. wakarine*. pne 
*p*«iedne*. komunijos misziu. miazpani ir 
daugybe kitu: misziu maldo* *u abrozelials; 
mtezparai giedami betuwi*zki ir lotiniszkl: 
daug lotyntsaku giesmių giedamu prie i*s*ta 
tymo SS. Sakramento, procesija, pak ra puri
nio Ir tt. Yra 8 litanijo*: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliau* Dowido: aktai, ražancziai. 
stacijos, karunka. keliolika s urentu giesmių 
ir tt- Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz wi*u lietusrtezku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiet*; stambus, aiszku* druka* 
Miera S^zSH coliai. Saitu knygeliu apdarai 
ir preke* yra sekanezio*.

GYDYKIS NAMIE!
užsimokės raszyt in Viropotens Co. pirm gydy- 
Mitra kur kitur, nes jie už tik r na visiszka iszgy- 
• Ivma kožma ligos kuria priima ant gydymo, 
už $ 1.00 ant menesio.

yra vrale daryti, kas n«-wale Turi puslapiu
fet Preke.. ... .̂....................................8100

Unituose, graviuose apdaruose...............SI 3#
Kaip gyvena Augmenys f Yra tai moksliai-

gakis.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
ano pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu. V18B pusla
piai

Kaip Maakolila persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
pression russeen Lnbuanie supiesi* kun. V. 
Dembski*..... .. .....................................v. lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piesziny* Dro 
L. Weblam Iss angliszko iszgulde kun. V. 
Dembski*...................       15c

Kenksi Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Paraižė 
pagal leuklszkus istoriku* Žemkalnis. įsi
leista "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*".— Yra 
tai epraizymes Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjimo ir jo pasekmes. Czu aiszkiai yra ap
laužyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
.letuvos kunigaikszcziai*: Keistacziu. Vye 
autu ir kitais. I.«k ežios knygeles skaityto

jas aiszkisi supras, ar lenku prieteiyste vra 
arams naudinga ar blediuga...............15c

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki J>e peleko po valdžia persu Parssz* Lie
tuvos M vietoje*. Knyga turi CJ nušaipius 
ir 4 dideles raupas, parodsoezias vietas kur 
senovėje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padejuaa dar 800 metu priesz Kris
lam gimimą....... ..................................5Oc

35c.

Vimdanti* Lietuvos Karalius Istoriazka* pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa- 
reszo Julius Siovacki. lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knyrele 
paskirta ypauanai teatro mylėtojams. 1d5o 

Nanjausl* LIetuwteskas Sapnlnykas, surinktas 
ir suredit. isz daugel »wetimtauttezku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Kgiptiszka aapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeiiu.— su apraszymu planetų ir paslancziu 
kokias senove* žmones vartojo luspejimul 
steites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnu*..................................................... 5Oc
Ajsdaryta* .................................................... O3C

OUtyps. apysaka tes laiko terpsavtszko* kares 
Indijonu Amerikos................................U5c

puiki istorija ape Kantria Alana.kari per 23 mo
tus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
jedu ir vargu kantė|i iukeutejo.. 2Oc

Pambkslai Išmintie* ir Teisybes iszguldineU 
Galvocziu visisamiiu. Czia yra patllpf I2s 
gražiuJuokingU ir iszminlinzu pasakalcziu 
Kas nori tarei! grasiu juokingu ir pamoki, 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperka sziąknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmones* turės ką 
pspusakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo- 
keaduoti iszmintlngą atsakymą......SOc

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokins kaip reik 
raazytie gromatas In:pažystamus, prlete- 
llus, giminia*, mylimateias ir mylimuo
sius priesz apaivedima, in ponu*, kuni
gu*, vyskupu* ir kita* augsztai *tovsn-
nes) *nt Nauju Mėta, dienojo wftdawia, 

: gimimo ir kltuoee *wsrbluo*e atsitiki- 
maoee.............. ..............................................£»Oc

Xiobln*on** Kcuzlus, moraliszk* ir žingedi 
apysaka p**zw«*ta jauaumeaei.....sJSc

Brau Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hotcbinsoną: sutaisė Szernas. Ji spraszo 
seniausiu gadynių Įvairiu* sutvėrimus gyve
nusius *nt žemes dar priesi žmogaus ant jo* 
atsiradime. Szlandien tu sutvėrimu kunu* 
žmones kasdami gilius szuliniu*. kanalu* ar 
Imdami isz žem-s anglis, randa giliai palai
dota* žemeje. Tulu sutvėrimu s’rado czle- 
ins, nesugadintus, kunus. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žeme*. Tie aWa*ti 
temeje kūnai yra sziandien isutatyn ivai 
riuose muse juose, isz kuriu žmones mokins*! 
pažinti, kaip šen* yra musu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol »nt mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi Isz žem-smu 
in augsztesne* veisle*, ir pagal storuma ir 
senumą žeme* sluogsniu, kuriuose ta sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
tl. kaip seniai ir-žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi JTO puslapiu stambaus 
druVo, ant graž.os popiero* ir apie 160 pa
veikslu invairiu senugabjmiu teznykusiu su
tvėrimo. Preke........-.............. 81OO

Tikyba ar mokslas? Tyrinejlm»t Ukejlmiszki 
moksliszkl Ir draugijlszkai poiitiszkl. Antra 

laida *u priedu. 211 puslapiu..................5Oe
Trumpa Geografija. Butaies Neris. Trumpai ir 

suprantama: a prasto «isa* 5 dali* swieto. Su 
74 pasreiksleliais: mapu, žmonių, gy*o lu Ir 
medžiu. Tlnkamizuse geografija in pradine 
mokslainp................................................SSc

Vanduo ant žeme*, požeme Ir virstu je žemes 
Rustezkal parašte Rubakin't. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. Sxl knygele, labai su
prantamoj kalboj, aprasio visas vandens 
permainas ir veikmes: kaip ii* perslkeicila 
in rara, kyla in virszu ir tenai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvėsį, keieziasi 

‘.n vanduo* ląstelių* ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žeme*, isz kurio* buvo pakilą. 
Czla nukritę didelius darbu* veikla: sele
ną k'Jtai* uždengia cielu* kaimu* ir laido
ja savo pusnyse žmoni* ir gyvulius, paskui 
lirpdams nuo saules keieziasi in vandeni ir 
nžlieja Įsuki *. Įsirėžo revu*. upe* ir upeliu* 
ir kavoj**! po žeme, kur vėl veikia tą pati 
darbą kaip ir ant vinsau* žemes.... lOc

Žmogus Nspliuszkl*. Verte Ui s^dteiko Ne
ri* Graz; apysakėlė: kaip turtingo prekelo 
sūnūs spslvsHie sa varginga mergina ir lai
mingiau gyveno ui kitus, su turtingoms ap- _t a.is___ 'JreAžre.m Via. V V ĮSU.

giszkos dorjbes. 1O«

KasprisiOK 25c. paczto markom 
ant žemiau padėto adreso aplaikis paiku 
tautiazka paveiksią D. L. K. Keistuti su 
Byruta. Adresuoki!, teip: 

W.Kudar)įuckaa,

No 1. Matas Aukso Altorius, prastais drū
tai* apdarai*, auksintai* krasztals.be ap 
kalimo......................................................oO<

T^o- 9. Mažas Akso Altoriai. pra*tai*,dra- 
tais apdarais, auksintai* krasztal*. ap- 
kaustyfams briaunom* pasidabruotom!* 
bletelemis. su kabute.........................7Sc.

No. 8. Maža* Aukso Altorius. mOroko 
skaros minkszial* apdarais, spiralei* 
kampais, auksinti k ras z tai. parastai* 

ir kvi.lka........................................$ 1.1

No. 4. llažss Aukso Altoriai. fraaouTtez- 
ko* gluadnlo* skarele* apdarei* spws 
teis kampai*, auksini* kwietk*.kryžių* ir 
kraiztai.............................................. SI. 50

, r ?

No O. Maža* Aukso Altorius, balto* oallu- 
lioldoe apdarai, isskllusios kwletkos.su 
kauline kabate, auksinti krantai...Sl-BO

kaulinėmis kabutėmis, auksinti ki

Knygeliu No O kaip ir 7 kvsriet 
boa newienolsioa. beweiU kiekwie- 

po knygele* kwietku ieamarginb.
•a,? wi* kliokia

kum >. nusilpnejes. nuvargęs rytmeciinri, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas, nusiminęs, 
neužsitikintis, nespnkainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminu, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, virdies plakimą, paraudonavu
sias, m.luhusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius gaakius, puszkuczius, piemias ar pratruki- 
mis ant kūno, nemoralisikus sapnus, negani 
tiszkus dieninius ir naktinius nuliegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka. skuroa, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas szlapume? 
Jeigu teip, tai Viropotens Co., Room 1, 3506 
Indiana Avė., Chicago, UI., užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka is. gydymą už 64.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iu- 
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neažilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant knno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokia gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raszydama* indek marke ant pil
nos klausimu listo*. .

' AtsažaaczMav? ir piginuifiyircrU 
važaruose. KODĄ DYKAI.

VIROPOTENS CO., Chicaoo, III.

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

ti, ’ jeigu 
turite mu
du lietu- 
viraka ka
ta Ii oga, ku
ri prisiun- 
czianie ko- 
žnam dy
kai ant pa- 
praazymo.

Kelpscb & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Buce, to KelpAcb, Nore i ko & Co.

= ? L į si
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Budrutinimaa plauku.
TUrai ^vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikuaiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszalina visokia neeziata sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejtma į kė
lės minutes. Mea sawo Gyduoles gwa- 
raBtawojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bon k ules 81.00. Siuncziam Paežiu ir į 
swetymas sudii. Budas kaip jas wartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laisskus, 
adresuokite: The J.M BRUNDZA.OO., 
Rt* W. Boz 106., Brooklyn, N. Y.

♦>Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

T. 7IND WZEWCZ,
115 W. Dtvtsion st. Chicago, Iii.

Dr. Leonard Landės,
LietuwiszhM Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytoju vVyrinkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi unisversitete 
New Yorka; praktikavvo ligonbucsiuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwopardetiniu moks
lo Lebanon. Bailevue. Port Graduale 
Hospiul College ir 1.1.

ViZlikrinfi ls7«ydyma
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui: 

plaucsių. kepenų, skaudėjimą vridurių, 
galwea,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszku ligų ir ne- 
waisingumą. Gydymui nerwiszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gų pilvvo, uždegimą žarnų, iazdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nuažojimą pajiegų ir tt. lu- 
gydyms užtikrinu kieksviename atsitiki
me. Chroniszku ligų gydau paaekmin- 
gai, ir slepemas ligų užlaikau slaplybė-

F.PBradchulis
Attorney ud Counselor it Ui.

Chunber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle & IVashington sU.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvrys advrokaus, baigęs 
mokslą jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda prowu kaip civviliazku teip ir 
kriminaliukas irisuose suduota.
Kės. 1(18 W IHth Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Dr-asA. M. BACEYICZE,
8839 Commerci&l are. So. Chicago, III.

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurią 
tiktai reikalauta dsktarlstko* pagelboa, tegul

savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexinffton Av

Offisn vralat.dna I Btto • rjrto- lkl * P° P4*’ vmso | ,,o &įx> »w»kzro
MedeUoaite:aao 8 Iki 10% *al.ryto;aao> tlfi 4 vai. 
popiet.

Rodą per Grcmets* Djai.
Užpruzydamt gydyklas prisiuskite 81.00 

tW-Ieigu sergi, tai paraazyk kiek turi 
metų, kiek stveri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dys!

Lietuviai, nori a tie jie gauti pagalba pergro-

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU I 
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrode 

Mes esame seniausi laikrodžiu prekejai. irsziandien aito laikraazcsto skaitytojam* smarkiai numažiname prekes ant 
sbar kiekvienam prieinamos. Ir joki kiti isikrrieliu pardavėjai aemsf engta ra muaū* konkuruoti.

Prie kokno pirkto laikrodėlio pridedame dovanu puiku bickene lenciugeli ru camvo pro rynezko. .Vi rolių Lorgnetb 
Ne. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luksztai,

LABAI LAIKRODĖLIU PREKES
lalkradelL

Prie kokno pirkto laikro<itlu> pridedame dovanu

No. 1. 14k Dvigubai paaukuotas Huntlnr InkutaL Amate užsuka- 
■ ’ f mat Ir nustatomas, vyrisikss ar mo-

teriszkss. Tsssodo snt Anketai* laikrodi Ii« Orai ak meni uotą ma- 
sitoerijs. nustatomas teisingiausiai parodo IsiGvarMClta ant 20 metu. 
ka_ Kiti pardavėjai garsiu. l<Auiu po «M0 MuMU preke $2.98.

No. t. 14k Dvigubai

> t4o.no auktiruji laikę-odiHt. 
niūniuotas. nubtatoūįas. Puil 
Kuotikrįaustas laika rudvtol 
i toki po«.4t, H.75. t

aasnte niaukama* ir nustatomas, vy- 
risrkas ar moteriszka*, bantlng. Isz- 

Aroerikiszka muszinerija.

teip kad jau yra

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad ašį atidariau nauja lietuviszka 

karciema po numeriu 3321 AubumAve., 
kur randui visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, sialcziausias ir skaniau
siu alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
uviesiauaia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaieve isz kitu 
miestu, gali pu mane gauti geri suse 
nakvine. Su guodone,

PetraK Salakya, 
3321 Aubum Avė. CHICAGO.

Stabdo Koruli ir utHlNzaldyina. 
"'L«x»tivn Bromo Qainlne" toblytele* tezgydo už 
•iszzldytn* su 1 dinnn. Jei ne Iszgysl nemokėsi 
pinigu. U6o.

KLAUSYKIT!
Ar reikia TamIntai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to, Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,masžineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpoa istorissku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavinczVąvonemis, abrožu 
irabrozeliu. Kas ka norit isz^augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuakit už 
2c. marke, o gausite kataliogajsu pla- 
cziu apraszymu anie viską. Adieaas.

Jooeoh Matntia-
112 Grandai. -srooklyn, N. Y.

DR. A. G- FREEDOM, ’ ž> 
(LIETVV18ZKA8- DAKTARAS.)

Pasekmingai gydo visokiu ligų. Jau 
daugybe lietuviu,du ji iazaigyde.
Ornaae: 4tt S. Sharp St , BALT1MORE, MD.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted Bt.

$2.00

f 30 metas iszmcgiatasl
Dr. RfCMTERO 

visam svietui žinomas 

ANKER” (Inkarinis) 

PAIN EKPELLER.
Rhcumahzmo, 

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir lt.

ir visokia Rheuxnatisska 
sk&adejima.

•ptfekoHus arba j
F. A*. Ricbter & Co.

31S Peslį Street.
A New York.

Tik per 30 dienu!
Ku prisius 25 c. paeito markėmla, ap- 

lalkys tusina puikiu po peri u gromatoms 
rauitie, su puikiom kvistkom, apakai t i- 
mais ir pavinesevonem. Už 81.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virai minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas,

Box 234. Livrence, Hiss

Auksu lietas Loksztai geriausio darbo. huDtlng.szi- 
suU- užsukamas ir nustatoma*, vyrist- 

kas ar moteriszlra*.. puikiai graviruotas. 2 luksztai isz rxtra gryno aukso 
tęsęs visa ansži. Tikrai Ameriklszka n>aszir>erij**u naujausiais pageri
nimais. Iszrodo kaip ftoo Aukrinir laikrorieUr, nustatomas. Puiku* Us 
puikiausiu. Nerasi geresnio laiko rodytojo. Gvarancija ant 25 meta, 
kiu perduoda po 418. mo, *25 Musu preke $9.99.
No. 7 Tikru Nikelinis, Be virszaus . Ausute užsukamas ir nustato- 

mes. vyriszkas ar moteriszka*. Drūta* ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka maszinerija 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvaranciia ant 5 metu. 
d*luu Musu preke ui vyriaaka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro taikrodriis,
šute užsukamas tr nustatomas, pilnai akmeniuota* Ir sa grynais ameri- 
kteakais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant VISO amžiaus. 
Drūtas tr ilgai gali laikyti. Geresnio negaligsutk Kiti panaszitu parduo
da •jft.Y5.75 tr 86.50. Musu preke $4.50.
Nn Q Grvnai Sidabrinis vvriszkas ar moteriszka*. ausute užsukama* *0. u. urynai oreaui mia, nu,utomM graviruota* ar lygus. Bunting 
luksztai. Padarytas isz grynai ertra kalto eidabro. su tikrais amerikisz- 
kal* viduriais, pilnai akmėniuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame sky- afiian nreslrsa ftA (IK riuje. Kiti parduoda po K. »10. 012. M '“U PreKe
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, ™ vgrirzkar. Parodo ralanda^di- 

nar. mrnentar ir menulio atmamar.
Luksztaiisz juodooziduotoplieno.kūrime* gvarantaojame ant visados. 
Yra lai vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteisingiausiai parodo. Kiti parduoda po 
skub.si2.5o. stft.50 Musu preke $7,50,

rysime ant kilo, ari* pinz<r.« suffrarinrimr. 
pirkėjas užmoka tik E z preso kasztus. o jei 

^gražinti rnueu kasztais. Jei pinigu* pri-

terinka, diduma. Ir paduok 
grdmatoj arba isz pirk Mo-

rndo 
pilnai 
viruora*. 
tt garsina __ _
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas 8*1 gaubtai* papunszimats, dailiai* 

’ l tiksliais, puikus laikrodėlis. Ausute
užsukamas Ir nustatoma*, vyriokas ar nioteriszkaa: bunting. Iszrodo 
ant 845 tužsūsiu laikrodėlio iTikra Amerikiszka maszinenja. su dauge
liu akmenų, nustatoma*. <>rto..u«i laika lai- Gvarancija ant 20 metu.
ko. kitur paduoda po 08.60.#7 *. fc.50 Magu pr4>ke $5>2R/ 
No. 4 14k Dvigubai paauksuota* Su gaubtai, papuoszimai*. iszsodta- 

’ ’ : t<u tu Peru Pieroantaie. hubinaie. ete
Pulkus luksitai. Nerasi pulUe*ni<v Ausine užsukamas ir nustatoma*, 
vvriszkas ar moteriszka*. buąting. Iszrodo kaip Aukeinir laikrodelū. 
Maszinerija tokia pat kaip Np. s. Kitur to- Gvarancija ant 20 metu. 
Uus parduoda po fa.Tik Ma) W.» Mn„a preke $5.75. 
No. 5 14k Tikru auksu lietas, Puikiai graviruotas, hunttng. Ausu- 

r te NMukBmM ir nustatoiuas. vyrt»»-
$T moteriszkM, f lukaztąi ttoro pn no aukso. Ntekadot nenunitzera 

dr nenublanks. lacrodo kainfrM laitrodflh, au daugeliu akme-
nu. gry nai ameriktezka masiineriia. nustato- Gvarancija ant 25 metu.
^uiįr.a “r" ““ •“‘‘“Muau preke $6.25.
Mes parduodam tavorus ptlnĮal Juo* gvarantuodamL Kam laikrodėlis uepa< -------- ,--------
VISUS LAIKRODĖLIUS SlUNCZIANE C. 0.0. ........— .
iiuneria kat drauge tu ordrį-i". duodame DOVANAI puUu lenktini peili Ir visu* espęeao kasztus mes pat* apmokame, 
vilo noncDiiiATis Padtiok mšvo pUna a<irfta, paženklink numeri ir perk r laikrodėlio, koki norite ar moh
K Air UKUtKIUUII. *^£^10 £xpr^o olUa, Kur neri Expreso ofiso ••▼o orderi ir pinigus pasiunak regutruotoj |

KAI VIENA LAIKRODĖLI f®- * Niekur nepirk kitur laikrodėlio Pirn“ “««“ mustozkiu*. Per tai uicaedy.ite daug pinigu. Szk>* prekes
oe visados bus teip žemos, itodel eiunek orderi eziandien. ..... >*.. ■■■Atlas Jewelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III.

Masu preke $3.98.

LIETUWIU DAKTARAS $

M AR ja DOVVIATT, |
Kauno gub. Baauliu pavieto.

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

Telei uaa: Caual 78.
Telefonu galima lės kiekvienos 

aptieko4

NAUJA LIETUVISZKA APTIEKA,

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

PIGIAUSIAS PARDAVMCZIOS IAIAS 
SUY1ERYT0SE VALSTIJOSE.

Muku tUbrlko siekiu yra apteikti 
žmoneN reikalingaiN daigiaisain daigiais 

ia preke, 
na paraltikrin

Apart muzlkallszku Instrsmeatu ir tt. mės parduodale yvairiause* Aalslet 
velkama, elektriniu* naujumynu*. ir 1 000 naudingiausiu naminiu dalgtu v* 
Hsutrni rasai*. Jei nebusite užganėdinti pirkinio, **gražineime piningu*. 
Kissvis*** rinusse sicsi matas Dovana* Prie pirkinio ūžti 00 galite 
pasitinku dovanu vertes 10c: perkant už ŠIO 00, dovanu: gausite vertes Ii 00. 
ir tt. Apart to, jei «•■»*! pirksiu, neįeisime 10 procente, j Pere Įkala akiu ūmai 
katallogo.

Jei nori, kad namie butu tinkama, nusipirk Bon Mvsic Boz. geriausias 
ir pigiausia* naminis muslkalisikas instrumentą*, ne* o uodą daugiau prllm- 
numo negu Szinro Dounair vbbts* vaaeonai, kadangi,prie jo nereikia jokio 
mokslo,— lis paU grajtja. Visi pirkėjai džiaugiasi tokį iagije. Osajua su
virstu* 100 y vairi u graju. kaip Ui parodo pridėta* priekiekwieno Instrumen
to Išteška*. Szy InstrnmenU geli naudoti bažnYcn. .., mokyklose, giedojimo 
ir kitose draugystėse dėl pelydejimo giesmių. VžprassytsuB ant kokio paal- 
lioksmlnimo su asla muzika, preke joe gali in viena aisti eugrytti. Orejlja

reikalavimo ta Instromrnt* paslaacslame kotnam poaplalkymui Dl.oo; ikesioji suma tari bet 
isimokata po aplalkymal muzikos. Agentai daro ant to dideliu* pinigu*. Prisluak 
Roaat katauoge.

STAIDARD1FG. CO., W Relinu SI, P. O.Boi 1179, M. T. DepL L C

s—u-r T-TK A T K puikiu Povansil Tekle pigumo dar nlakado* nsgirdetal 
IJYK.A1 Ateikit paaiuret. eas.urejime nieko n* kaaatuoian
“•“f x ILiai Daba* mes pėlaidmame tursa n genanai laikrodėli: 1 ubą skzbdusixa. 14K. 

------ —‘------‘'--------- ir neatatona*. 1 yrlsska* ar tnotertaskea, 
R gvarantaotai, aikslluotai* viduriai*, 
vrirda ir geruma toki laikrodėli vissdo* 
paiki* teik rodė i* my letotaa** ne* duo- 

t rvrv rrm *4 didele galvoke ir gtnta-
tesduodame raižyta ovanancus arr 80 m 
gali lyginti prie *40 vsKTsa atrašo LatanoD 
Sime begyj* 80 dienu puikius prezentus: I 
rialu elbuku, verta*»l 60: tgryauaauu ...------------ - -----------------------
dbžutb. 36c: I dailu auksinuota Dickkm* izzc^vauu *u Camao kabate, tl 
ta aaauTs, II 00; 1 pora paikių Avazaatv deimantais etdintu, (1 08; 1 
brangakmeni* - sOc; 1 pora paauksuotu kolioaiku su parmutario viražai*, 
gėriku, su permuterlnl* apaeria. 86o; t kateteriam* naiku, parmutario i j

prisiansti drauge su orderiu.

.N: 1 pulkis suksmuo 
puikia stoka Įsuodinu 
1, 40c: 1 pora rankovėn* 
paežio*. SOo: ir 1 puikia

ijlauoti ant eiprėeo lt jei 
[p£e*o ofnsas. SLM turi bot

o* pulką t.KKrmi rtn.1: dalk'ne |«'i r>"«i*i»*'la">» >*d* ta-r narvu. a regl«tnve savo karsta
ftS4X?itU“XYIMA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOYAAOK DYKAI.
laikrodėli ar moferi.aka Jeigu moSeri-»k» tad vyriame IHck. r* leacli 

. tensakažOoolie anksieuota Lorguetv-h-mdugell Ra*zrk.r» n<t>*a, p* 
butane. Adresuok: ATLA8 J8WELRY OOMPANY. 16 Mutropotitan t

įve savo k aržiai* 
nori v v rišiką

lizuardivlmst 0>-<sri 
Ck, CHIOAGO. ti L.

Gyvendamas Chicagoje per keletą metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra * 
reikalinga Lietuviszka Aptieks. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekoae, nekarta yra prispirti eiti pas daktarą ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, ka lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelis centus. 
Matydamas tokia spragalarpe musu tautiecziu, paAinžpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviuką Aptieka, po nr. 107 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union Bt.. priessai lietuviszka Apveizdos Dievo bažnyczia.

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

Manoapliekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiansiu Ame- 
rikoniszku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar v*atatiąin^je<1<oė^Mgelbos, kreipkitesi pas 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktarinzka rodą sutelkiu dykai. Asz gy
venu prie tos paezios aptiekoe ir ežia mane galima rasti*?kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laisžka įdedami už 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

Jeigu kas norėtu turėti kita daktare, tai loki visada su noru paszauksiu.
Pas mane galima gauti; “Gumbalasziu”, “Kilczibago” (grybelio), “Tikrai 

Lietuviszkoe Trajankos” ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
koeegali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviuku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abroseliu, pavincaevonių, popie- 
ru gromatoms su gražioms pavinezovonems, plunksna, atramento tr visokiu ra- 
szymui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir vieko kas tik visose kitose aptiekooe 
randasi.

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

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

Daktaras ib aptikkorius . A. L. GRAICZUNA8.

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

po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, kerte Union ‘
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

—3^ DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. -----
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai- 

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

A. OLSZEV8E1IS, “Lietuvos” Iszleiktdjas.

krasztals.be
kwletkos.su
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