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Politiszkos žinios.

Amerika.
Naujas prezidentas iszlei- 

do savo rasztą, kuriuom iš- 
reiszkia savo, arba geriaus 
sakant, savo partijos mierius. 
Rašte jo nieko ypatiszko nė
ra, nėra nieko tokio, ko re
publi koniszkos partijos vado
vai ne butų seniau pagakę. 
Prezidentas Roosevelt apie 
prietikius su Europos tau
toms nieko ne kalba. Pre- 
kystą su kitais kraštais re
mia ant traktatų, paremtų ant 
pamato do, ut dės (dūosiu 
tau, jeigu tu man duosi). 
Europos vienog vieszpatystės 
nesiskubina ant tokio prezi
dento užmanymo atsiliepti, 
priešingai, ten veik visur 
rengia didesnius muitus ant 
Amerikos tavorų, veik vislio
se krasztuose reikalauja Ap
sunkinimų Amerikos prekys- 
tai, kadangi ji seniai neisz- 
pasakytai pakėlė muitus ant 
atgabenamų isz Europos ta
vorų. Vokietijos pritarianti 
randui laikraszcziai reikalau
ja, kad Amerika pirma nu
mažintų muitus, kurie neiš
pasakytai prie Mc Kinleyo 
prezidentavimo likosi pakel
ti, o paskui, girdi, Vokietija 
galės tartiesi apie traktatus. 
Prancūzija dar prie Mc Kin
leyo. administracijos padarė 
sutarimą apie muitus, bet to 
sutarimo Washingtono sena
tas neužtvirtino. Todėl da
bar nieks ir nesiskubina pra
dėti naujas tarybas, kadangi 
sutarimą gali atmesti sena
tas, o tas turėtų užgauti gar
bę daranezio derybas krašto. 
Europoj todėl Amerika ne 
gali laukti numažinimų mui
tų nuo jos tavorų, greieziau 
muitai visur bus pakelti; da
bar visi krasztai rengiasi at
lyginti Amerikai už jos pir
ma pakeltus muitus ant sveti
mų tavorų.

Toliaus prezidentas Roose
velt reikalauja apsunkinimo 
ateivystės. Kadangi tikri a- 
merikonai, arba teip ■ vadina
mi yankeej, nekenezia kito
kios kilmės žmonių, ir kad 
terp paežių ateivių nėra vie
nybės ir supratimo savo rei
kalų, tai nors tikri yankeej 
tveria tik treczdalį Suvienytų 
Valstijų gyventojų, tai bent 
sziuom kartu be abejonės bus 
apsunkinta ateivystė ypacz 
ne apšviestiems, ne mokan
tiems nė rašyti, nė skaityti 
ateiviams. Vokiszki laik
raszcziai kvieczia visus atei
vius, taigi ukėsus ne ąnglisz- 
kos kilmės, susiprasti ir susi
jungti į krūvą ant pasiprie
šinimo isznaudojimui iš pu
sės tikri} amerikonų.

Toliaus prezidentas savo 
raszte primena apie sutartį 
padarytą su Anglija, kuri 
daleidžia Amerikai savo kasz- 
tais nukasti kanalą per Nica- 
raguos siaurumą. Sutartis 
ta vienog dar senato ne už
tvirtina; jis gali joje padary
ti tokias permainas, ant ko
kių Anglija galės nesutikti.

Prezidentas daleidžia ki
tiems krasztams, nesutiki
muose su kitoms Amerikos 
republikoms, ant iszgavimo 
savo pinįgų, užimti miestus 
ir muitinyczias, bet nedalei- 
džiakam nors užimti nors ma
žiausią žemės šmotą.

Kubai žada neprigulmystę, 
tik ne žinia, kaip tą senato
riai norės suprasti; jie nori 
Kubą amžinai pasilaikyti,teip 
kaip ir Filipinų salas. Ki
toms naujai gautoms valdy
boms, kaip antai Porto Rico 
ir Ha vai saloms, prezidentas 
žada suteikti territorijų tie-
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sas ir tiki, kad gyventojai 
bus laimingais. Nežinia vie
nog, ar savo laimę gyventojai 
teipjau supranta kaip ir pre
zidentas Roosevelt.

Svarbiausiu reikalavimu 
prezidento yra: hjant į Ame
riką butų uždrausta atkakti 
anarchistams. Prezidentui 
mat rodosi, kad anarchistai 
gali atsirasti tik svetur. 
Tuom tarpu Amerikoj, per 
szimtą metų jos neprigulmys- 
tės, likosi nužudyti trys pre
zidentai: Lincoln, Garfield ir 
Mc Kinley, o jų užmušėjais 
ne buvo isz svetur atkakę, 
bet visi ežia gimę ir lankę 
Amerikos mokyklas. Taigi 
aiszku, kad ant gimdymo a- 
narchistų ne reikia svetimų 
mokintojų, savo viršininkų 
užmušėjais gali būt ir ežia 
gimę, anarchistai atsiranda ir 
paezioj Amerikoj ir tai gal 
jų ežia yra daugiau negu Eu
ropoj, kur tiesos žmonių yra 
labiau godojamos negu Ame
rikoj.

Prezidentas ant galo reika
lauja sumažinimo po ginklu 
stovinezios kariaunos, bet už
tai reikalauja didesnio su- 
drutinimo kariszkos laivy
nas.

Besiprieszinimas filipinie- 
czių nesiliauja. Pasikėlėlių 
vadovas Luckban bandė an
tru kartu atsiliepti į jenerolą 
Smithą, užmanydamas jam 
atnaujinti tarybas ant jo pa
sidavimo, bet jenerolas Smith 
jo užmanymą atmetė. Perei
tą sanvaitę ne truko ant Fili
pinų susirėmimų, bet svar 
besnių pergalėjimų ne buvo. 
Mokslainių užveizda, ant pa- 
sigerinimo filipiniecziams, 
dieną nužudymo filipiniszko 
patriotą Risalo pagarsino už 
mokyklų szventą, tą dieną 
mokyklos apvaikszczios su di
delėms iškilmėms.

kas nutarta, ne gali žinoti 
Londono laikrašcziai. Jei
gu jie sziądien stengiasi ra
minti savo skaitytojus, tai 
tas vien rodo, kad Anglijos 
randui ne geistinas koks 
nors susitaikymas Japonijos 
su Maakolija, kadangi tas 
galėtų išeiti ant Anglijos ne 
naudos.

Maištininkai vėl pasirodė 
pietinėse Chinų provincijose 
ir matyt jie gana tvirtai su
siorganizavę. Iszsiųsta prieš 
juos ciecoriaus kariumenė, 
viename susirėmime likosi 
maištininkų sumušta.

Angliszki laikraszcziai 
duoda korespondencijas
Afganistano, kuriose prane- 
sza, kad ežia viskas ramu ir 
pasikėlimo nėra reikalo bijo
ti. Maskoliszki laikraszcziai 
gi rašo prieszingai. Rodosi, 
kad maskolių žiniose yra tru
putis tiesos: maisztai užgimė 
rods ne Afganistane, bet an- 
gliszkose Indijose ant Afga
nistano rubežiaus. Gal būt, 
kad maisztus tuos Į>at8 mas
koliai sukėlė.

pa- 
isz

Azija.
karės Chinuose,
Maskolijos, Europos

iszė-Isz 
mus 
viešpatystės ne daug pelnė. 
Ant uždengimo kaštų, Pran 
euzijai reikėjo užtraukti pa
skolą 275 milijonų frankų; 
Vokietija teiposgi turi nepri
teklių 180 milijonų markių, 
kurį reiks teiposgi per pasko
lą uždengti Amerika arba 
Anglija mažiau kasztų turė
jo, kadangi jos suvaldyme 
maisztų Chinuose dalyvavo 
tik ant pasirodymo, kareivių 
turėjo mažai, bet ir joms,tur
būt, ant uždengimo kasztų ne 
užteks to, ką gauna nuo Chi
nų.

Japonijos specialiszkas pa
siuntinys, markyzas Ito, jau 
iszkeliavo isz Maskolijos ir 
nuvažiavo į Paryžių. Ar jam 
pasisekė ką nuo maskoliszko 
caro iszderėti, nežinia. Lon
dono laikraszcziai, kaip tai 
'papratę daryti, bandė supju
dyti Ameriką su Maskolija, 
garsindami, buk Maskolija 
pažadėjo Japonijai Filipinų 
salas^ dabar ėsanezias Ameri- 
kcSjsavasczia. Dabar vėl ra
šo visai prieszingai: sako, 
kad atsilankymas Ito Masko- 
lijoj ne turi nė jokios poli
tiszkos prasmės, kadangi, gir
di, Japonija ne gali daryti su 
Maskolija nė jokių tarybų, 
jeigu jose nedalyvauja An
glija. Japonija yra nepri- 
gulminga viešpatystė, todėl 
ji turi tiesą, nesiklausus Ang
lijos, daryti visokias tarybas ir 
sutarimus teipjau kaip ir 
Anglija. Kits klausymas y- 
ra, ar besilankantis Masko- 
lijoj Ito padarė kokią nors 
sutartį su caro valdžioms. 
Jeigu jam pasisekė ką nors 

t sutarti, .tą sutarimą abidvi 
pusės laiko pa slapty j ir to,

Pietinė Afrika
Karės galo Afrikoj ne 

tyt; nors Kitchener si u n ežia 
vis naujus raportus apie pa
imtus į nelaisvę būrų kariau
tojus, bet ne matyt, kad šią
dien Anglija stovėtų areziau 
pergalėjimo būrų negu per
nai. Dabar dar vis nieks ne 
gal įspėti, katroj pusėj bus 
pergalė. Jeigu sudėti skait
lines, paduotas iKitcbenero 
raportuose apie paimtus bū
rus, tai be abejonės pasirody
tų, kad jis paėmė daugiau 
būrų į nelaisvę, negu jų yra 
ant svieto — o vienog jie ne 
tik ne pasiduoda, bet tan
kiai gerus smūgius suteikia 
anglijonams. Pereitą sau vai- 
tę vėl Kitchener praneszė, 
buk jam pasisekė paimti į 
nelaisvę su visais kareiviais, 
iš viso 295, vieną būrų ko
mendantą, bet gaila, kad ne 
pasakė, kiek tame paimtų 
skaitliuje buvo vaikų ir mo
terų, kokių civilizuotos tau
tos karėse ne ima į nelaisvę, 
kadangi jie ne dalyvauja ka
rėse.

Kitchener, kaip moka, teip 
stengiasi gaudyti burus, bet 
kad jam Sutvertojas davė 
daug žiaurumo, o sumanumo 
ne daug suteikė, tai ir jo isz- 
mislyti plianai iszgaudymo 
būrų ne išduoda tokių vai
sių, kokių galima ir priderė
tų laukti. Treti jau metai 
galingiausia kitą kart ir tur
tingiausia svieto vieszpatys- 
te, Anglija, turinti netoli 
400 milijonų pavaldinių, 
da karę priesz dvi būrų 
publikas turinezias vos 
tukstanezių baltveidžių
ventojų ir jų ne įstengia į- 
veikti, nors iszsinntė į Afriką 
tiek kareivių, kiek yra isz 
viso būrų, su vaikais ir mo
terims, abiejose būrų republi 
koše ir nors ant jų išnaikini
mo griebiasi uždraustų terp- 
tautiszkoms tiesoms būdų: 
ima į nelaisvę moteris, vai
kus, senelius, taigi ne daly- 
vaujanezius karėj ir juos lai
ko pusnuogius ant szalczio, 
badu marina, ligonius palie
ka be daktarų pagelbos ir be 
vaistų, naikina turtus, degi
na triobas, veržia gyvulius, 
kad neturėdami maisto, visi 
būrai arba badu iszmirtų, ar
ba pasiduotų ant nežmoniš
kų anglijonų malonės. O 
vienog būrai ginasi jau tre- 
ežias metas ir su patekusiais 
į jų rankas anglijonais nesi
elgia teip kaip anglijonai su 
būrais, bet atima vien gin
klus, amuniciją, kaip kada

ma-

vė
rė-

300 
gy-

nuauna czebatus, kadangi to 
būrai reikalauja, o kareivius 
paleidžia bėgti. Nebuvo dar' 
atsitikimo, kad būrai butų 
suszaudę paimtus į nelaisvę 
anglijonų?; anglijonai gi su
siaudė be jokios tiesos ne ma
žai paimtų būrų, susiaudė 
kelis komendantus. Argi 
žingeidu, jeigu šiądien visas 
civilizuotas svietas niekina 
Angliją, ne nori ją pripažinti 
už civilizuotą krasztą, ka
dangi karėj su būrais savo 
žiaurumu Anglijos jenerolai 
užpakalyj paliko net masko
lius, kurie, kaslink žmoniš
kumo, ant žemiausio laipsnio 
stovi Europoj.

Nors lygiai Maskolija, kaip 
ir Anglija, ypacz jų randai, 
gėdos ne turi ir savo bjaurius 
padavadyjimus laiko už tei
singus ir dorus irtą stengia
si visam svietui įkalbėti, bet 
ir ant jų turi įtekmę nuomo
nė kitų krosztų. Pa
skutiniuose laikuose y pa c r 
Vokietijoj prasidėjo smarki 
agitacija prieš nežmoniškus 
padavadyjimus angliszkų ka
rės vedėjų Afrikoj, o dabar 
prasideda tokia jąu agitacija 
Amerikoj. Rods nė Vokieti
jos, nė Suvienytų Valstijų 
randai iki šiol nesikiszo į 
būdą karės vedimo Afrikoj, 
bet angliszkus ministerius 
apėmė baimė, kad tautos de
monstracijos ne priverstų 
randų atsiliepti su užtarimu 
už smaugiamus ir kankina
mus prieszais terptautiškas 
tiesas būrų vaikus, senelius 
ir moteris. Dabar Londone 
proplito paskalas, buk An
glijos randas, kaip tik susi
rinks parlamentas, paduos 
savo išsiteisinimą ir iszaiški- 
nimus apie būrų nelaisvius, 
suvarytus į specialiszkas sto
vyklas, pareikalaus kreditų 
ant pagerinimo būvio nelai- 
svių.

Holandijos parlamente pa
keltas buvo klausymas holan- 
diszkų daktarų ir ligonių da
botojų, anglijonų paimtų į 
nelaisvę. Parlamento pa
siuntiniai reikalavo, kad ran
das pareikalautų paleidimo 
nelaisvių, Į bet užrubežinių 
dalykų ministeris atsisakė ką 
nors daryti, kadangi Holan- 
dija per silpna ant erzinimo- 
si su Anglija. Dabar Cham- 
bėriai n ant galo [suprato, 
kaip, pavojinga yra provo
kuoti ir erzinti kitus krasz- 
tus net tąsyk, Jeigu randai tų 
krosztų norėtų gyventi an
tikinėj su Anglija, kadangi 
tautos noras gali priversti ir 
randą eiti sutikmėj su tauta. 
Demontrocijos ir protestai 
Vokietijoj privertė Cham 
berlainą atszaukti savo įžei- 
džianezius žodžius ir teisintie- 
si ne priesz randą, bet priesz 
Vokietijos tautą, kadangi 
tauta butų galėjusi priversti 
ir randą oficijaliszkai parei
kalauti nuo Anglijos rando 
atsakymo už žodžius vįeno 
ministerio.

Balkanų pussalis.
Tąsynės terp Amerikos pa

siuntinio ir Bulgarijos rando 
ne pasibaigia: Amerikos pa
siuntinys, už paėmimą ameri 
koniszkos misijonierės Stone 
ir jeigu ją užmusztų paver
tę ją plėszikai, kaltę metė ant 
Bulgarijos rando, o tūli A- 
merikos laikraszcziai pažadė
jo net, ant nubaudimo Bul
garijos, atsiųsti amerikoniš
ką laivynę, lyg, rodosi, Ame
rikos laivams teiplengva pri
sigriebti į Bulgarijos pakran
tes. Ant to Bulgarijoj mi- 
nisteris atsakė, visą kaltę 
mesdamas ant Amerikos pa- 

I siuntinio, kuris per ne-

mokejimą vesti tarybų su plė
šikais, ne įstengė i szl i uoluo
ti plėsiikų paveržtos misijo- 
nierės. Ji vienog iki sriol 
ne iraliuosuota, kadangi ant 
jos iszpirkimo Amerikos pa
siuntinys ne turi reikalingų 
pinįgų. Dabar tikrai nežinia, 
ar ji gyva, ar gal jau pasi
mirė.

Vokietija.
Vokietijoj • perkratinėja 

klausymą pakėlimo muitų 
ant įgabenamų į Vokietiją 
valgio produktų, ką užmanė 
randas. Pakėlimui muitų 
prieszinasi vien socialistų ir 
valnamanių pasiuntiniai, ki
tos visos Įiartijos reikalauja 
didesnių muitų. Jie pirmiau
siai kreipiasi priesz Ameriką, 
bet kad ji pirma pakėlė mui
tus ant vokiszkų ta vorų, tai 
dabar nė protestuot negal. 
Užtai Makolija ir Austrija, 
gabenanczios teiposgi valgio 
praduktus į Vokietiją, prone- 
szė, kad jeigu rengiami mui
tai bus užgirti, tai kaipo at
lyginimą, šitos vieszpatystės 
pakels muitus ant Vokietijos 
iszdirbimų,

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Atkako jau į Vilnių naujas gu
bernatorius, jenerolas Wahl, pa
žįstamas jau Lietuvoj, kadangi 
pirma, negu pateko ant Peterbur
go miesto virszininko, buvo gu
bernatorium Giodne ir Vitebske. 
Kaip buvę priešą jį Lietuvos sa
trapai, teip ir Wahl, atkakęs ant 
naujo urėdo, priimdamas urėdnin- 
kus ir gyventojų deputacijas laikė 
kalbę, kurioje iszreiškė mierius 
rando Lietuvoj, kuriuos jis atsių
stas išpildyti. Jis terp kitko pa
sakė, kad panaikinimas jeneral- 
gubernatorystos ne reiszkia nusi
lenkimu rando priesz vietinio, 
Lietuvos reikalus, randas, girdi, 
nemislyja atsisakyti nuo savo mie- 
rių ir yra gana galingas, kad sa
vo mierius išpildytų. Apie tai 
Lietuves gyventojai privalo tino 
ti, kadangi klaidus supratimas 
bus tik jiems ne naudingu. Urėd- 
mnkams gi pasakė, kad jie galybę 
rando rodytų ne tik žiaurumu, 
bet ir teisingumu. Ant jų,tur būt, 
Wahl apsiriks, kadangi, kaip 
priežodis sako, isz avižų ir Pary
žiuj ne padaro ryžių. Isz suva
rytų isz v'sokių Maskolijos užka- 
barių maskolirzkų szaszlavų pri
sakymais ne galima padaryti tei* 
tingų, isz szaszlavyno vii atsiduo 
da mėszlo smarvė, mėšlas mėtz 
lu amžinai pasilieka. Kad panai
kinimas jeneralgubernatorystoe 
Lietuvoj ne reiszkia permainos 
rando mterių, tę visi Lietuvos gy
ventojai žinojo ir žino ir be jcue- 
relo Wahl.

22 d. lapkriezio Vilniaus be- 
proezių namuose, laikomas ant isz- 
tirimo proto nusidėjėlis Murasz- 
ko, kada jam jo pati atneszė val
gį, pasipraszė uub jos peilį ir 
pradėjo su juom ję pjauti Ant 
jos riksmo subėgo sirgai, bet gel
bėti buvo per vėlu: motjriszkė 
teip sunkiai buvo su pe lių suba
dyta, kad į porę minutų pasimi
rė.

Vilniaus miestas paskyrė, ant 
priemiesezio Antokoliaus, 3 desia- 
tinar žemės ant parengimo patai
symo kolionijos uemetėms nusidė- 
jusioms priesz tiesas merga tėms.

Neseniai į gyVe lymę Der lerio, 
ant Sodinės ulyczios, vakare iai- 
kraustė per langę vagiliai. Nors 
namiški-i ne miegojo, bet vagi
liams pasisekė iškraustyti paka- 
vones keliuose kambariuose, pa
griebti daug auksinių, deimanto - 
nių daiktų ir su jais pabėgti. Jie 
pavogė visokių brangių daiktų už 
5000 rubl.

22 d. lapkriezio į katalikiszkę 
Szvento Petro bažnyczię, išlaužę 
durie, prisigriebė vagiliai, bet nie
ko paimti ne spėjo, likosi iszbaidy- 
ti panaktinio. Paimti jų vienog 
ne pasisekė.

Vilniaus miestas; su prisidėji
mu mokslinio apskriezio, nori 
šię žiemę parengti pamokinau- 
ežius kursus visokių reikalingų 
mokslų amatininkaįns.

Isz Vilniaus gub.
Per senvaitę nuoį 14-21 d. lap 

krieno Vilniaus gubernijoj buvo 
aprirgimų visokiom^ limpanczioms 
ligoms: Vilniuje: pilvinėms šil
tinėms 2, tymais 10, difteritu 3, 
rauplėms 2.

Paviecziuose apsirgimų buvo: 
Ašmenų pavietyj pilvinėms szil
tinėms, kaime Lipkuose apsirgo 
2; visi jie išgijo; jSmorgonėj si
birišku maru apsirgo 3 darbinin
kai skutų isdirbinyczių.

15 d. lapkriezio į Nėmenczino 
katalikiszkę bažnyczię naktyj įsi
kraustė vagiliai ir paszlavė du 
kieliku, dvi dėžes eu relikvijoms, 
dvi šilkines ttulaąir didelį meta- 
linį kryžių. Vagilių iki sziol ne 
sutek*.

Antri je pusėje spalinio mėnesio 
Vilniaus gubernijoj buvo 39 gais
rai, kurie užgimė: nuo neatsargu
mo 8, nuo ne gerai įtaisytų ka
minų 5, nuo padegimo 5 nuo ne 
žinomų priežasczūj 21. Yriuose 
tuose atsitikimu) se ugnelė pri
dirbo blėdies ant <8669 rnbl.

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 6, užmuszystos 2, patžudys- 
tės 2. Vagystų papildyta 15; 
pavogė daiktų už 1888 rubl., pi
nįgų gi 98 rutj. Arklių pavogė: 
Trakų pa v. 10, Lydos 1, Vilei
kos 1, Aszmėnų 2, arba isz viso 
14 srklių.

Isz Vileikos, Vilniaus 
mib- .

Arklevagių saitame pavietyj 
šįmet priviso dar daugiau kaip 
kitais metais, nors ir pirma jų ne 
truko. Nėra šnvaitės, kad kur 
nors ne pavogtų ! arklių. Nese
niai rando girioe abjezdezikui va
giliai išvedė arklį ir karvę. Jis 
pirko kitę arki}, bet ir tę vagiliai 
pavogė.

Mieste Vileikoj, kašnt szulinį 
ant vieno kiemo, užgriuvo szuli-. 
nio krantas ir' užbėrė 70 metų se 
nelį. Jo iki sziol ne ga'i atkasti, 
kadangi nieks ne' drysta prisiar
tinti prie šulinioi.

Isz Panevėžio, Kauno 
gub.

Ponevėžyj labai daug yra elge- 
taujanezių tikrų ir ne tikrų var
guolių. Iki šiol daugiausiai buvo 
žydų elgetų, bet dabar ir krikš 
czionys daro jiems koukurenciję.

Valgio produktų prekės kyla 
ežia beveik kas metę. lietuviai 
ūkininkai ne veža jau javų, bet 
pardueda juos bą tarpininkyelės 
žydų perkupezių agentams .dide
lių prekėjų Liepojaus, Rygos, Pe
terburgo liet užrubežių. 10—15 
metų atgal dauk czianykszczių 
žydų iszkeliavo į pietinę Afrikę, 
Liatuvo£vienog'p«liko šeimynas. 
Kol biznis Afriktij ėjo gerai ir 
pas'likurioms Pa n e vėžy j szeimy- 
noms ėjo gei ai, pradėjo statyti 
mūrinius namus tnieste. Užsto
jus karei pietinėj Afrikoj, Lietu- 
tuvos žydaj atsirado sunkiame pa
dėjime: vieni sugrįžo algai į Lie
tuvę, o tie, kurie neturėjo ant su
grįžimo pinįgų, vargsta mieste 
Cape Town.

Isz Minsko.
Minske atsibuvo rinkimai mies

to virsziniuko arba teip vadina- 
mos miesto gatves, kadangi mat 
senasis, grafai (Izapski, pats atsi
sakė, ne laukė, kol jo laikas pa
sibaigs. Rinko tris kartus ir ant 
galo likosi iš 16 kandidatų iš
rinktu Mieczrilovas Raikiesvicz.

Prasidėjo mokslas szįmet ežia 
miesto parengbj prekystes mo
kykloj.

Isz Prūsų Lietuvos.
Karaliauctiuje sūdąs buvo nūs 

prendęi ant keluriu metų kalėji
mo darbininkę Birus, kuris buvo 
apskųstas už užmuszimę kareivio 
vieuose musztynėse. Po nus- 
prand’mui į sudę atėjo dvi ypatos, 
kurios apreiszkė, kad jos dalyva
vo musztynėse, kuriose buvo už- 
musztas ana ii kkreivri, bet Barus 
prie to ne buvoį. Sūdąs privers

tas tapo provę isz naujo perkra
tinėti ir žinoma, ne kaltę iniegų 
isz kalėjimo paleido.

Mieste Allensteine siautė dide
lis gaisras,kuiis išnaikino Taubo 
stalioriškas dirbtuves. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 1 mili
jono markių. Per sudegimę dirb
tuvių 150 darbininkų neteko dar
bo.

Netoli Goldapės, duipinyczio- 
se kaimo Baltupėnų rado kunę nu- 
klimpuaio durpinyczioseūkininko 
Karpu no.

‘Netoli Gastų, žandaras peršo
vė nusidėjėlį 8pude tį. kadangi 
mat tas stengėsi pabėgti ir iš tik
ro isz Žana 'ro nagų buvo iaztru- 
kęs. Žandi.;o šūvis pataikė į 
galvę ir Spudeitis puolė ant že
mes negyvas.

Ant pakėlimo puolanczios pre
kyste iKarsliaucziuje,likosi nukas
tas kanalas iš Karaliaucziaus į 
P<lavę, turintis 46 kyiiometrus 
ilgio. Dabar gi rengia Karaliau- 
cziujeportę dideliems juriniems 
laivams, kurio padirbimas kasz- 
tuos 6j milijono markių. Kana
lu į minėtę portę galės atplaukti 
didžiausi oceaniniai laivai; pirma 
jie galėjo atplaukti tik į Pilavę, 
o ežia turėjo iškrauti atgabentus 
tavoms ir prisikrauti, į Karaliau- 
czių atplaukti ne galėjo.

9 d. gruodžio, Karaliaucziuje 
sudegino eu didelėms iškilmėms 
paskutinius bondus karės pasko
los, užtrauktos 1808 m. Mat Na
poleonas, sumušęs^ Prūsų armi- 
ję po Friedlandu, uždėjo 12 mili
jonų frankų kontribuciję ant 
Prosų Lietuves. Ant užmokėjimo 
jos reikėjo užtraukti skolę ir ję 
Karaliauczius tik dabar užmokė 
jo.

13 lapkriezio Prūsų Lietuvoj 
siautė vėtra ir sniego darganos, o 
drauge su tuom pajūriuose, aplin
kinėse Ilijcs, siautė smarki perkū
nija.

Maszkoliszkas pavaldinys Jo 
nos Bendiius iš Naumiešczio, 
kaime Mieszlakiuoso įsiveržė 
naktyj į pardavinyczię Heino ir 
paszlavė porę petneszų, 28 kvbr- 
tas spirito ir kelis ritinius audimo. 
Likosi vienog sugautas. Sūdąs 
nusprendė jį ant pusantro meto 
kalėjimo.

16 d. lapkriezio, aplinkinėse 
Klaipėdos siautė smarki perkūni
ja ; perkūnija buvo ežia antru kar
tu lapkriezio mėnesyj.

Kaip kituose Vokietijos kraš
tuose, teip ir Prūsų Lietuvoj ren
ka aukas ant sušelpimo nužu
džiusių savo turtus pietinės Afri
kos butų. Lietuvis Kibelka iš 
Paugezų ant to mierio surinko 
2300 markių.

Sjvo laike “Lietuvoj” buvo a- 
pie duelių vokiškę oficierų In- 
srutyj, per kurį vienas oficie- 
tas, Blaskovicz, likosi užmuštas. 
Ant to vienog nepasibaigė. Už
mušėjas jo, of.cieras Hilde- 
braudt, likosi ant dviejų metų 
kalėjimo nuspręstas. Kada pasi
rodė, kad kiti oficierai, su pri
tarimu augsztesnių savo vįcszi- 
ninku, privertė abudu oficierų 
stoti ant dueliaus, tai ofic era:( 
tvėrę gaibės sudę likosi isz kariu 
menės prašalinti. Pulkau
ninkas, ir jenerolas 2 artile
rijos divizijos V. Alten, gavo 
nuo karės ministerijos priaakymę 
teiposgi pasitraukti iš kariume- 
nės, kadangi jie, galėdami neda
lė’ sti dueliaus, jo ne stabdė. įsi
kišti ciecorių į per tankiai atei- 
tinkanczius terp oficierų duelius, 
kurie yra likimu viduramžinių 
nuomonių, privertė tautos bilsas.

Klaipėdoj, iš švo gyvenimo 
prapuolė darbininkas lietuvys, 
Martinas Preikšai* ri. Policija 
ir nenumano, kur jis dingti galė 
ja Paliko jis paczię su penketu 
mažų vaikuczių.

Prūsų Lietuvoj priviso vagilių, 
ypacz vagia jie aplinkinėse Žybų. 
Vienam ukiuinkui lietuviui isz 
Žybu pavogė j ie avinę ir 8 žęsis.

Ar vodinga akinis elek- 
triszka szvieša?

Žinote, kad per daug didelė 
šviesa gadina akis; į saulę an

tai viduryj dienos ne galima ilgai 
žiūrėti. Elektiiszka tžviesa ant 
ulyczių teiposgi didelė ir į ję ne 
galima ilgai žiūrėti. Klausymas 
todėl, ar jos akys bijo tik tuom 
tarpu, kada į tokį žiburį žiūrime, 
ar ji ant ilgesnio laiko užkenkia 
akims. Ehktriszkoje szvieeoje, 
sulyginus ję su šviesa žvakės, 
kerosininės arba galinės liampuė, 
yra daug ne matomų teip vadina
mų ui violetinių stvieios spindu
lių (laumės juostoj paskutiniai 
ezviesos spinduliai, kokius akys 
mato, yra violetiniai; bet už tų 
spindulių šviesos yra daugiau, 
tik jų musų akys ne mato, todėl 
tuos spindulius ir vadina ui vio
letiniais), kokius paprastai dak
tarai laiko ui vodingus organiz
mui, todėl jie laikė ir elektriszkę 
šviesę ui vodingę. Ant persiti
krinimo ant kiek teisinga yra 
ta nuomonė, darė eiles bandavo- 
nių ant ivėrių prof<Šorius Wind- 
marek. Pastatė jis kralikę po į- 
tekme smarkios elektriškos ezvie
sos ir persitikrino, kad didelė e- 
lektiiszka ezviesa pegadina ne tik 
pryszakinę dalį akies, L et ir jų 
uždangos plėves, bet užtoi nieko 
ne kenkia akies lėlei; tę patį jis 
patėmyjo ir ant daibminkų dir
ba n ežių elektriškose dirbtuvėse 
po įtekme didelės elektriškos 
šviesos. Ji užgauna vien ne 
svarbias akies dalis, gimdo jų už- 
degimę,bet nieko ne kenkia svar
biausiai akies dalei, taigi akiee lė
lei. Mat paviršius akies lėlės, 
teip jau kaip ir apsaugojanti sti
klai,ne perleidžia į vidurį kenken- 
czių organizmui užvioletinių e- 
lektriszkos šviesos spindulių, 
juos atmusza atgal Kariink už- 
gavimų ne svarbių akies dalių, 
tai Windmarck [persitikrino, kad 
uždegimus tų dalių gimdo tik 
labai smarki elektriszka šviesa; 
kaslink gi švieeos paprastų įkai
tintų elektriškų Įtampų, kokias 
antai vartoja biuruose ir pardavi- 
nycziose, tai nors ir jos leidžia 
daug užvioletinių šviesos spindu
lių,bet juoe išskirsto liampos sti
klas ir jie prie akies ne prūigiiebia. 
Todėl Windmarck persitikrino 
kad elektfiška šviesa ne vodm- 
gesnė akims už šviesę gazinėa 
liampoe.

Nuo Filipinų salų. X
Musųjįatalionui būvant ant 

Filipinų, ne daug teko matyt to- 
lymesnių vietų salos Luzon, ka
dangi visę laikę prastovėjom Ma
ni lėj. Užstojus lytų laikui, lau
kėme užpuolimo filipinieczių ant 
Manilės miesto. Musų batalionę 
ištraukė į miesto aplinkinę; nak
timis laukėm užpuolimo. Po vi- 
šs aplinkines Manilės stovėjo 
iszskirstyti ant sirgybos maži 
garnizonai amerikoniškos ka
riaunos. Netolimame miestelyje, 
vadinamame Santa Uruz, arti Ga
vite miesto, stovėjo vienas bata
lionas pėksztininkų. Su vietioiais 
gyventojais kareiviai buvo susipa
žinę gerai ir pavojaus nuo jų ne 
buvo. Terp filipinieczių buvo 
gerai žinomas fdipin etis Pedro. 
Pedro buvo stamantAas vyras, ap- 
sipaeziuvęs gjveno ne blogiau
siai. Pedro buvo gabus viso
kiuose losziuose ir grajuose. Ji
sai v’šda buvo linksmas, mėgda
vo sztukas provyt’, pinįgų jam ne 
stokavo, nes jisai visada loszmose 
pelnydavo nuo amerikonų, ir jam 
tekdavo mėnesinės amerikonų 
mokestys. Kadangi jisai lygiaiJ 
elgėsi su amerikona s kaip ir su 
filipiniecziais, per tai jį visi my
lėjo. Pedro pirmiaus buvo Ajrui• 
naldo armijoj seržentu, bet dabar 
vienog jiši juokus darė isz visų 
atliktų karionių. Bet tęsyk a- 
merikoniszkų oficierų akys buvo 
atkreiptos ant Pedro, jie jam ne- 
užsitikėjo. Vienę rytę anksti isz- 
ėjb viena kaieivų kompanija 
jieszkot po girias ir kalnus pasi- 
kelėlių, ir ne tolimame atokume 
nuo vietos, kur girioj slėpėsi fi- 
lipiuiecziai, patiko Pedro, ir už 
tai prie jo prisikabina Oficieraa 
pradėjo kvoszt Pedro, mušda
mas ir baugindamas, kad pasaky
tų, kur yra pasikėlėliai. Pedro 
atsakinėjo ne žinęs; aut galo bau
ginamas auszaudymu, prisipažino, 
jog žino vienoj vietoj, kur ten 
kalnuose, pasikėlėlių a bazę.



Parsivarė jį į savo garųiacn; 
ir laikė po aresziu. K^vakarę 
per ilgę laik; Pedro buvo užsuk
tas ant tiri u ėjimo paV^idjutant; 
ant iškvotimo ko n ory:slaptingo. 
K; jisai kalbėjo laike/ tirinėjimo, 
ir ar j sai turėjo kokius susineszi 
mus su pasikėlėlia's, negalima ži
noti. Vien; vakarę, apsiginkla
vo skvadas kareivių, ir vedėsi 
Pedrę, kad parodytų vietę, kur 
yra pasikėlėliai. Ar jisai nieko 
ne suprato, kad tiek mažai karei
vių siunczia su juom nakties lai
ke, jieszkot pasikėlė! ų abazę? E 
jo jisai ramiai, ir lyg nieko ne nu
jausdami?, bet kareiviai su juom 
trumpu kelionę atliko. Nuėjo j 
artini j giri;, paleido j im szuvį isz 
revolverio. Bet Pedro, kaipo 
tvirtas, ne griuvo ant žemės, tik 
apsikni iubę? burna, apsisuko ke
lis kartus airi vietos, tai vėl trypė 
kojoms. Tada tai antru kartu szau 
darni isz karibjno, parbloszkė 
Pedrę ant žemės, o palikę kun;, 
parėjo kareiviai į savo garnizonu, 
padavė raport; adjutantui, jog 
Pedro norėjo pabėgti. Juk’ tai 
toks suokalbis buvo padarytis ant 
jo gyvast es. Bet kad^ amer.ko- 
nai civilizuoti visame, tai jie ir 
ežia ne užmiršo nė Pedro paeri; 
aprūpint. Nuėjo; jos namus,atė 
mė auk-inius žiedus,-au-k irus ir 
kitus brangesnės vertės da’gtus, 
o tokių Pedro turėjo diktai.

Kai ei vi s.

Isz Amerikos.
Amerikos studentai nė moka 

angliškai raszyti.
Jau seniai Amerikos binkie 

riai skundėsi ant netikumo Ame
rikos net augs tesn’ų r mokyk ų 
kurias pabaigę mokm'iniai, ne 
moka angliszkai gerai raszyti.Kad 
bankierių skundai ne buvo be pa
mato, t; patvirtino rektorius El- 
ston universiteto, kuri? pagarsino, 
kad ne duos dipliomų baigusiems 
universitetu studentams, jeigu 
jie ne mokės be klaidų anglisz
kai raszyti Taigi mat tuom pri
pažino, kad terp baigusių moks
lus univers tėtė yra ne mokanti 
gerai raszyti. Europos universite
tuose nėra ne mokanezių ortogra 
fisž^ai raszyti.
Uždraudė anarchistu susirinki

mą,
Cleveland, Oh. Czianyksztė 
policija uždraudė atlikti susirin
kimu Draugystei ‘'Liberty A«so- 
ciation”, kadangi, pagal policijos 
nuomonę, į t; Draugystę priguli 
daug anarchistų. -Europoj, žino
ma iszėmus Maskolijoe, policija 
uždaro draugysezių - siusirinki- 
mus vien t;syk, kada kalbėtojai 
doro ne susutinkanezius su tie
soms i sz vadžioj imus; Amerikos 
gi policija, uždrausdama pirm 
laiko susirinkimus, seka Maskoli 
jos paveiksi;.
Ne tvirti geografijoj Amerikos 

ureetninkai.
New York. Ant prancuziszko 

garlaivio “La Gascogne” nese
niai atkako | New York; specia- 
liszkas Abis'nijos pasiuntinys Be 
nito Sylvain. New Yorko muiti
ninkai ne pai-iė ant jo ųnifermo, 
bet paėmė jį ant tirinėjimų kaipo 
paprast; ateivį. Jie prisipažino, 
kad niekada savo amžyj ne gir
dėjo apie Abisinij; ir apie jos Vai
don; Menelikę, tuom tarpu apie 
t; kraszt; žino,turbut,visi lietuv ai 
skaitanti laikraszczius. Ne isz 
apezvie-tų mat susideia isz poli
tikierių malonės patekę ant urė
dų Amerik'ds muitinyczių urėd- 
ninkai. Apie %bisinij; ir j >s 
valdon; muitininkus _ turėjo pa
mokinti Meneliko pasiuntinys, 
Sylvain, kuris visai gerai anglisz 
kai kalbi.

Pabėgo nusidėjėliai.
Birmingham Ala. Isz czianyk- 

szczio kalėjimo pereitos nedėlios 
dienę pabėgo 39 ežia pasodyti 
nusidėjėliai. Su kiszeniniais 
peiliukais išardė jie 16 colių sto 
roj sienoj skylę ir per j; iszbėgo. 
Penkis pabėgėlius paskui suėmė, 

34 dar vis truksti.
Perszove pastorių.

Bkookside, Ala. Czianyksz- 
tis santaikos sudžia Coffman per 
szovė metodistų pamokslininkę, 
pastoriui Brodfordę, užtai, kad 
pastolius viename savo pamok-le 
•eabiszkai užgavo garbę sudžios. 
Na, o musų pamokslininkai pa
prastai mėgsta . asabiszkai užka
binėti sau nepatinkanczias ypa- 
tas.-

Trūksta lOOOOOdol.
Ballston, N. Y. Likosi ežia 

atdarytas vienas isz didžiausių 
mieste “First National Baik”. 
Szteto valdžios paskyrė komisij; 
ant peržiūrėjimo banko knį- 
gų. Komisija, sulyginusi knįgas 
su pinigais, susekė nepriteklių 
100000 dol. pinigų. Banko ka- 
gierius likosi suaresztuota*.

Siūlo 10 milijonu doliarų.
Washington, D. C. Garsus 

mlijonierius Carnegie, pralobęs isz 
darbininkų algų, at*ilepė prie 
prezidento Rooevelto. Carnegie 
žada padovanoti Suvienytų Vals
tijų randui, ant parengimo Was 
hingtone prvei kalingo ameriko- 
niszko universiteto. 10 milijonų 
doliarų.

Pavogė lOOOOOdol
Los Anoelos Cal. Prapuolė 

kasierius czianykszczio Farmers 
and Merchant h’.nko, Fleishman. 
Po jo prapuolimui banke pasiro
dė nepriteklius lOOOOOdol. Tu 
rėš todėl isz ko gyventi pabėgęs 
kaperius, vargo jis ne kęs.

Užsinuodino.
Prairie du Lac, Wis. 65 žmo

nės, dalyvavę vestuvėse Johntf 
Mulky', VVest Pointe, apsirgo nuo 
nuodų. Pasz iukt-18 daktaras 
mena, kad nuodai turėjo būt ka
voj. Paszauktiems is Sodi dak
tarams vienog pasisekė visus ap- 
srgusius nuo mirties iszgelbėti. 
Isz kur kavoj galėjo atsirasti nuo
dai, tas dar ne isztirta.
Juodųjų su baltveidžiais kova.

< Andalučia, Ala.J Užgimė cz'a 
smarki karė terp juodveidžių ir 
baltveidžių, kurioms, žinoma, 
pradži; padarė haltveilžiai. Su 
simusz<me jau du negrai 1 kosi 
užmušti. Tas pakėlė piktum; 
negrų, j e ginkluojisi ant atmo- 
nyji no baltveidžiams.
.. Plėšikai užpuolė ant paczto.

Port Union, Oh. 5 d. gruo
džio, į czianyksztį paczt; įsiveržė 
plėszikai ir su dinamitu iszardė 
ne tik piniginę skrynię, bet ir bn- 
veik v'sę IrioOę.kuri >j tilpo pacz- 
tas. Vienas isz plėszikų turėjo 
tiptį sužeistu, kadangi ant grin
dų buvo daug kraujo, voliojosi ir 
drabužių szmotai.

Szoko in szullni.
CentRalia, III. Vienas isz 

virszininkų Thomas W. Haymond 
& Co. banko, 60 metų Haymond, 
vietoj vadinamoj Kenmundy, szo- 
ko į šulinį ir pasikkandiuo. Jis 
jau nuo kelių smvaiezių bivo ne 
sveika*.

Studentu musztynes.
Cleveland, Oh. 200 studen

tų Western Reserve University 
nutraukė į vien; studentų valgi- 
nyczi;, kur rinkdavosi studentai 
Cose School ir radę ten jų kelio- 
likę, isztepė juos su biltair mėly
na parva ir dar gerai su lazdoms 
apdaužė. Ant riksmo pakilu
sio ant ulyczios, atėjo netoli gy
venantis W«atera universiteto 
profeosrius Thving. Neipėjojis 
dar žodžio isztarti, o jo 1 icm stu
dentai sudaužė jam su lazdoms 
skrybėlę aut galvos. Panaszus 
atsitikimai gali būt tik Amerikoj, 
kitur studentai labiau godoja sa- 
po’profesorius.

. Biliai prlesz anarchistus.
IVashington, d. c. Senatorius 
Barrows įneszė į senatę savo ap
dirbt; bilių priesz anirchistus. 
Barrows rekalauja, idant butų už 
drausta atkakti į Amerik; sveti
miems anarchistams ir kad jau ežia 
atkakę butų sugražinti atgal. 
Uždraudimas vie iog turi pasiek
ti vien anarchistus, o ne kito
kius politikiszkus pabėgėlius. 
Tas viskas garai, bet kaip atskir
ti anarch st; nuo ne anarchisto.? 
Jie juk nesigirs savo anarchistisz- 
koms idėjoms prieš? emigr mtų 
biuro urėdninku?.

Washington D," C. Senato
rius Hoar įneszė kit; bilių, kur a 
me reikalauja ypatiszkų bausmių 
uimuszėjams Amerikos preziden
tų ir svetinių valdonų. Toki, pa
gal Hoaro bilių, turi būt nužudyti 
(te'p juk, turbut, ir dabar yra). 
Tiegi, kurie kalbina prie uimu- 
szimo kokio nors valdono, turi būt 
nuspręsti ant kalėjmo mažiausiai 
ant 20 metų; tokios jau bausmės 
tuu būt uždėtos ir ant tų, kurie 
su žinia gelbėtų kokį sukalbin’nkę 
ant valdonų gyvasties.

1 Wetros.
Seatle Wash. Ant Pacifiko, 

szteto Washingtono pakrantėse, 
4 d. gruodžio siautė smarkios vėt
ros, kurios ne'nąažai b'ėdies pri
dirbo. Visi telegrafų stulpai į 
sziaurvakarus nuo Seatle likosi 
vėjo iszvartyti. Mieste Seatle 
rods blėdies vėtros padarytos ne 
labai didelės, bet ant farmų daug 
triobų sugriovė; ant jūrių susi
daužė keli mažesni laivai.

Vanduo tiruose.
Eagle, N. Mex. Szi tose ap

linkinėse yra baisus iszdžiuvę, 
dėl stokos vandens,tirai vadinami 
Jouraey of Death, kuriuose ne
mažai žmonių pražuvo. Laike 
meksikoniszkos karės 165 ameri- 
koniszkų raitų kareivių iszdry 
80 per tuos tiruAperjoti, bet tik 
15 kareivių prisigriebė galo tirų; 
kiti visi pražuvo. Dabar tuose

."I..1 ' ■■ 'jC,
tiruose keroeino j ieško to j ai, Vptci 
gręžė žemėj skylę, bet vietoj Z re- 
roaino, gilumoj 200 pėdų , pri- 
gręže vandens szaltinį; isz skylės 
vereziasi vandens po 1000 galo
nų kas valandę. Vanduo turi 
ežia didesnę vertę negu keroe:- 
nas.
Katalikiszkaa kunigas apsivedė

Kansas City, Mo. Lai k rasit i? 
“Times” praneeza, jog czianyksz- 
tis prabaszczius katalikiško? 
Szv. Jono Kriksztytojo parapijos, 
kun. Politeo, apsivedė su nasz- 
le J ieva Springsteen. Politeo 
paėina isz Dalmatijos ir ten buvo 
kunįgu, bet dėl savo liberali-zkų 
l zliurų liki s' išvytas ir atkako 
į Ametikę.

Prancūzu kataliku kongresas
Springfield, Mas. 2 d. spa

linio atsibuvo ežia kongresai 
prancūzų katalikų ant apkalb?ji 
mo tikėjimrizkų ir tautiszkų 
reikalų. Susirinkę protestavo 
priesz pasielgimę airi?zių vysku
pų, kurie skriaudžia visokiais bu 
dai? kitokio?^ kilmės katalikus, 
stengiasi per bažnyczię visus pa
versti į angliszkai kalbanciiu? 
(Maskolija gerai užmokėtų kata- 
likiazkiems vyskupams, kurie 
teip kaip Amerikoj, padėtų ran
dui per bažnyczię versti kitokios 
kilmės katalikus į maskolius). 
Prancūzai nutarė dėti pinįgus. ir 
atsitikimuose, kur airišiai sar au 
džia prancūzus, jų padavady- 
jimų ne klausyti ( mat tokius 
vaisius atgabena užraszymas ka- 
talikiszkų bažnyczių ant airų), 
bet atsiszaukti prie popiežiaus.

Paskendo garlaivy*.
Astoria, Ore. Szitose pakran

tėse paskendo laike paskutinių 
vėtrų kviecziais prikrautas an
gliškas garlaivys “Nelson”. Ant 
jo buvo 28 žmonės, kurie turėjo 
prigerti.

Eipliozijos.
Ishpeming, MiaH. Išlėkė į pa. 

dangės parako krautuvės Antho- 
ny Powder Co. Prie to ir du 
darbininkai likosi sudraskyti.

Gaisrai.
Scranton, Pa. Sudegė ežia 

anglių sortavimo įtaisos “Green 
Sidge Coal Co.” Ugnis padarė 
blėdies ant 100000 dol. Per su- 
dėgim; szitų įtaisų 600 darbinin
kų neteko darbo.

Rh nelander, Wis. Sudegė 
ežia įtaiso? Wabish Screen Co. 
Blėdį ugnies padaryt; skaito ant 
pusės milijono doli irų.

Milwaukee, Wi?. Sudegė 
ežia viena dali? St Mirys gydiny- 
czios. Persigandusius l'gonius su 
dideliu v^<*gu pasisekė isz ugnies 
rizvesti.

Detroit, Mich. Wyandoth, 
12 mylių nuo Detroito, sudegė 
M ehigan Alkali dirbtuvės. Blė
dį ugnies padaryt; skaito aūt pu
sės milijono doliarų, o užaseku- 
ruota viskas buvo ves ant pusės 
to.

Carnegie, Pa. Sudegė ežia 
Klee’jo namai. Namuosee pražuvo 
dvi ypatos, o 7 likosi sunkiai ap
kultos ir apdegintos. Užmušti 
ir apkulti visi buvo sąnariais 
Kleejo szeimynos arba artymi 'jo 
giminaieziai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Macon Ga. Netoli nuo ežia, 

bėgantis isz Savannah pasaierin's 
trūkis nuszoko nuo rėlių ir keli 
vagonai nusirito nuo augszto ke
lio pylimo ir užsidegė. Pasažie 
rius vienok pasisekė isz užsidegu
sių vagonų iszvesti, vienas vie
nog negras sudegė. Užtai sužei
stų yru net keliolikas.

Vancouver, B. C. Ant Canada 
Pacific geležinkelio, važiuojant 
tavoriniui trūkiui per t'ltę Frazer 
River, maszinistas patėmyjo, jog 
nugriuvo krantas ir iszardė kitę 
tilto galę. Sustabdyti trūkį ne 
buvo galima: maszina ir trys va
gonai nupuolė nuo augszczio 
400 pėdų į upę. Prie to ma
szinistas ir peczkurys likosi ant 
vielos užmušti.

Birmingham, Ala. Netoli 
Bessemer, ant Birmingham Mino
rai geležinkelio, susimuszė du 
trukiai. Prie to 12 žmonių liko
si sužeistų.

Isz darbo lanko.
Pitsburgo 

dideles
Knoxville, Pa. 

kapital'stai rengia ežia 
skurų iszdirbinycziae.

R>ch Hill, Mo. Czisnyk- 
szcziose kastynėse pakėlė eztrai- 
ka 400 darbininkų.

1 Charleroi, Pa. Darbinin
kai dirbanti dirbtuvėse Hamilton 
Glass Co. sutvėrė uniję.
* *11 CoNNELLSVILLE, Pa.
dėjo ežia statyti naujas dirbtuve? 
Rolling Mill Co. of America. *

Ford City, Pa. Darbai szi- 
tose aplinkinėse eina sziuom kar
tu gerai.1 Darbininkai, norinti 
dirbti, greitai gauna ežia dar- 
bę.

BRADbocK,Pa. Darbai viso
se dirbtuvėse Carnegies Co. lygiai 
ežia kaip ir Homesteade ir Du? 
ųuesve eina gerai; v:sur dirba 
pilnę laikę.

Akb’n, 0h. Dirbtuvėse 
Guyhoga Ta h Wire ant Steel Co., 
kuriose nuo seniai ne dirbo, ne- 
užilgio prasidės darbai. Dirbtu
ves dabar taiso.

I Natrona, Pa. Netoli szito 
miestelio, ant vieno j firmos ra
do naujus anglių plotus, ant ku 
rių bus parengtos naujos kauty
nės.

F1NLIYV1LLE, Pa. Bluff 
Coal Co. Szitoee aplinkinėse 
pirko 800 akrų žemės su anglims 
ir parengs naujas anglių kasty- 
nes.

II Mi Claire, W. Va. Coal 
A Coke Co. pirko Harrison 
pav. 325 akrų žėmes su anglims 
ir parengs ežia naujas anglių kau
tynes ir kokso peczius.

H Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame aps
krity] eina te:pjau gerai kaip ir 
pereitoj sanvaitėj, degė t ekjau 
kokso peszių kaip ir pirma.

Lawrenceville, Pa. Dėl 
nepritekliius anglių, reikėjo už
daryti dirbtuves Upper & Liwer 
Union. Per tai 1500 
kų ne teko daibo.

Delray, Mich. 
sziuom tarpu eini ežia 
rai. G.rdėti, kad czii
bus parengtos naujos plieno dirb 
tuvės.

1 V\ heelino, W. Va. Uni
ted States Steel Carporai ion pir
ko aplinkinėse Beaver ir Hano- 
ver 15000 akrų žemės su anglims 
ir parengs kelias naujas kasty- 
nes.

Youngstown, Oh. Darbi
ninkai dirbanti prie augsztų pe 
ežių Mahoning apskrityj, ant a- 
teinanezių metų turi tokię jau 
užmokesnį už savo darb; kaip 
buvo iki sziol.

*1 Summitville. Ind. Darbii 
ežia e n i gerai, s*iklo dirbtuvėse 
dirbi teip gerai, kaip pirma 
niekada ne dirbo. Visi darbinin 
kai turi darbę, tas tik nedirbi, 
kas dirb*j ne nori.

1 PiTTsburg, Pa. Czianyksz- 
cziofe pl en ii ų szėnių dirbtuvėse 
pasiliovė ant neaprubeiiuoto lai
ko darbai. National Rollmg 
MilI didesnėj dalyj sumažino dar
bus, Kadangi ne gauna užtekti
nai anglių; dėl sztraiko szėnių 
nuriitytojų ant geležinkelių, jų 
ne ga'i privežti tiek, kiek

darbinio

Darbai 
labai ge- 
neužil^io

Inu-ų pusbroliai litviai nė ant vie- 
pO didesnio susirinkimo, ne ant 
vieno baliaus ne apsieina be dai
li)!; nėra ten miestelio, kuris ne
turėtų gerai iszlavinto choro, ka
dangi ten žino, kad muzika ir 
giesmė pakelia žmogaus jausmus, 
padaro jį geresniu;-1; supranta 
antai ir kiikszczioniszka hažny- 
cz<a, kuri į dievmaldyst;, kaipo 
pried;,įvėdė muzik; ir giesmę,ku
rio i jvedos ka po geriausias įua- 
gir pagerinantis žmonis,tik ypacz 
pas lietuvius, dvas'szkija, per sa
vo nesupratim;, ne moka naudo- 
tiesi ir nupuldė giedojim; biiny- 
cziose, draudžia žmonėms dainuo
ti namieje; muzika ir giesmė 
krikszczioniszkoj dievmaldystoj 
įvesta ne ant iszmeldimo Dievo 
malonės, kadangi Dievui užtenka 
ir meldimo mislyj, jis ja* žino, 
bet yra tai įnagis įkvėpimui do- 
riszkų jausmų žmonėms. Kodėl 
lietuviai nesirūpina apie pakėli- 
m; dainininkyatės? Musų drau
gystės pagarsina vien, kad tokioj 
ir tokioj salėj kels ant savo nau
dos bilių ir bu* szokiai ir kitokį 
pasilinksminimai (didesnės vokie- 
czių, prancūzų aib.i itali.onų 
draugystės turi ir savo gerai isz- 
lavintus chorus). T; juk ir mu 
sų karezemninkai pataiko pada 
ryt; ptsamdo por; menkos ver 
tės muzikantų ir jiems griežiant,* 
jaunimas szoka, o tarp ii s terp 
szok'ų tusztina st klus prie baro. 
Teip yra ir ant musų draugysezių 
vadinamų didelių balių. Ten, 
apart gėrymų, daugiau nėra k; 
veikti. Teatraliszkų psistatymų 
ir dainų, žinoma gerų, ant tokių 
“didelių” balių beveik ne rengia, 
nors draugystėse kitų tautę bs to 
retai kur ap:-ieina. Užtai ant ba
lių musų draugysezių užgema ne 
sutikimai, vaidai, o tankTai net 
musztynės; pasitaiko, kad ant 
baliaus reiks szaukti patrolės ve- 
žim; ir policistus su knipeliais 
ant sutaikymo susivaidyjusių. 
Isz nuobodumo, tarpuose terp 
szokiii vyrai tusztina stiklus, nuo 
gėrytnų apsvaigsta protas, o iaz 
to ir kyla visi žeminanti lietuvių 
gerbę vai lai, musztynės ir provos 
suduote. Daug geriau butų, jei
gu dide’ės lietuviszkos draugys
tės, kaip antai Brooklyne, pa
kviestų New Yorko teatraliazk; 
trupp; arba Giedorių draugystę 
Isz teatro ir koncertų butų di
desnė nauda, žmonės priprastų 
prie Amoniszkesnių pasilinksmini
mų ir geresnio laiko praleidimo; 
dabartiniai musų baliai, bažnyti
niai fairai demoralizuoja žmonis, 
palaiko terp lietuvių girtuoklia
vimu*. Ar ne laikas jau sykį t; 
apleisti ir rengti žmonėms dorel
ius pasilinksminimus?

L. Ereminas.

rai

ISZ
Lietuviszku dirvų

Kelkime giesmę!
Perskaitę? lai'craszcziuose apie 

rengiam; ant naudos Tėvynės 
Mylėtojų Dr. tea’r;, ir asz ant to 
teatru nusidaviau. Teatras buvo 
atlosztas gerai, už kę priguli gar
bė jo parengėjui, p. V. Ambro- 
zevycziui. Bet kodėl nors tar
puose ne buvo girdėt giesmės, 
kodėl ne pasirodė su tokiu vargu 
sutverta Dro Kudirkos Giedorių 
Dr.? Ar ji ne pritaria Tėvynės 
Mylėtojų Dr., kuri rengė teatrę, 
ar Dro Kudirkos girdoriai iszny- 
ko? Paklausta? vienas riz akto
rių. pasakė,- kad kuopa nenori 
nieko bendro turėti su Varnagy- 
rio choru. Kas tai yra? Dr-stė 
Dro Kudirkos nėra Varnagyrio, 
kę pirodo ir pats jos vardas; 
Dras Kudirka pirmutinis parūpi
no medeg; betuviszkai daininin- 
kystei, todėl ir daugumas giedo
rių draugyeczių Amerikoj jo var 
d; neszioja, kunįgar Varnagyris 
ant pakėlimo lietuviszku giedoji
mų niekuom nėra prisidėjęs,todėl 
jis ir prie Dro Kudirkos Dr. nie
ko ne gali turėti.

Asz buvau vadovu Dro Kudir
kos choro nuo 19 d. gruodžio 
1899m. iki
Ateisakiau per laiezkę 
kad reikėjo raszyti tekstę. 
užilgio iszeis isz po spaudos ma 
no Heturiiezkų dainų rinkių?, tai 
tęsyk ne reik? nė tekėto raszyti.

Daina nuo labai senų gadyn'ų 
buvo vi-ų tautų godojama ir szię- 
dien pis visas civilizuotas tautas 
ji visų godojama7 ir augsztai pasi 
kėlė. Ir mei Fetuviai todėl ne 
pasilikime užpakalyj kitų. Me- 
degos yra neiszsemiamas szaltinis 
musų tautiszkosemeliodijose, mo
kėkime tik tuos musų tautos dva- 
siszkus turtus sunaudot. Vokie- 
cziai, prancūzai, italijonai, net

14 d. berželio 1901m. 
dėlto, 

Ne-

Pra-

rinkimo pinįgų; juk ji? ir diev- 
ma’dygtoe ne laikė.

Kunįgas Kaminskas j yra jau 
vienę kartę areštuotas; jis ap
skųstas už muezimę moteriškės 
ir stovi po kaucija; dabar para
pija nutarė areštuoti ' Kazokę. 
Czianyksztė lietuviszka bažnyczia 
pas'atyta už parapijonų pioįgus, 
siriszki iszgamoe, užmirszę s?vo 
prigimt; kai b; nė centųį ne pri 
dėjo prie jos pastatymo ; ji per 8 
metus niekam ne prigulėjo tik 
parapijii, tai nieks kit^s neturi 
tiesos joje viešpatauti ir žmo
nėms galvas skaldyti. į Pa lapi
jos Komitetas apreiškė, kad a- 
reštuoja 16 ypatų, kurias apkal
tina už kėlimę musztynių bažny
czioj: ant F. Va'ežio iezpirko 7 
vnrantu*,.aut Mi-zeikip 6, art 
Kairio 3, ant F. Bilmopio 2, ant 
M. Alelium-'iiės 2; ant C. Stasį 
kausko, V. Staszkausko, S. Bajo
rūno, ant kun. A. Kaminsko, T. 
Adomiviczienės, D. Vlaiczienės, 
J. J tugos, O. Kazakau^kienės, J. 
Rutkausko, P. Meszkaięzio ir J. 
Lilauckio—po vienę. Jie viii y- 
ra areštuoti: vienus parapija 
skundi a už musztynes, kitus už 
kreivę priri«*gę. Kiek varantų 
iszpirkt*, tiek bus proyų (ne ma
žai lie'uviszkų pinįgų pereis į 
tiesdarių krizentų. Gkih tų pi
nįgų. Red.) Tūli isi suaresz- 
tuotų per naktį turėjo kreszte tu 
rėti. Kauc ja už v’sas pastatyta 
14300 dol. Suaresztuotus gi pa- 
rapij s szai įlinkus palaikė tik 
valandę laiko ir paleido be kauci
jos iki skundas magistrate ne bus 
peržiūrėtas. Ant paskutinio su
eiti ikimo parapija nutarė areš
tuoti dar 25 iemintojus katali- 
krizko tikėjimo, kuriepesidrovėjo 
Dievo namuose pake Ui mušty
nes. Teiposgi nutepta pakelti 
proteet; priesz pasielkim; kun. 
Kaminsko, kuris visai ne kriksz- 
czioniškai pasielgė su czionyksz- 
cziais lietuviais, o kad išpildyti 
mierius ne pasisekė, tai vėl pasi
traukė isz Philadelphios. Ge
rinus butų padaręs, jeigu ežia ne 
butų atsibaldęa- Likosi išrink
tas komitetas, kuriam pavesta 
pareikklauti nuo “llėvynes’’ ir 
“Žvaigždės” atazaukjmo mela- 
gysezių,patilpusių rasotuose kunį- 
go Miluko apie Phil >4elphios pa
rapijinius nesutikimus, kadangi 
jis, pasiremdamas antį gryno me 
lo,aj juodiua jam nepatinkanczias 
y patas. [

Isz Phllrtdelphios, Pa.
10 d. lapkriezio atsibuvo susi

rinkimas Dr. Szv. Petro ir Povi
lo, apt kurio, apait bėganezių 
Draugystės įeikalų, buvo apsvar 
stytos ir paskutinės kun. Kamin
sko ir jo pasekėjų parengtos lie 
tuvių skerdynės Philade'ph'jos 
bažnyczioj. Ant provoa su lie 
tuvių parapijonų skriaudėjais 
Draugystė isz savo kasos p-isky 
rė 100 dol.,o sąnariai ant to mie 
rio sudėjo tę dien; 50,dol. Dr- 
stė Szv. Ant ino, ant savo susirin- 
k mo apreiszkė, kad varys proT; 
su skriaudėjais ir ant ka<ztų ne 
žiūrės. Szita Draugystė nutarė 
pareikalauti atszaukimo melagin
gų straipsnių, patilpusių nr. 44 
“Tėvynės” ir nr. 39 “Žvaigždės”, 
kuriuose begėdiškai kun. Milu
kas užsipuola ant Alex. Jocio ir 
kitų parapijos s;narių. Drau
gystė Szv. Juozapo nutarė vary ti 
prov;« eiti i*z vien su kitoms 
draugystėms, nežiūrėti ant kasztų 
ir reikalauti aUzaukimo melagys- 
czių į sv.et; paleistų kun. Mduko 
per ‘ Tėvynę” ir “Žvaigždę”, ku
rioms be pamato apjuod no para- 
p'joi komi te t;. Sąnarys minėtos 
Dr., Aleksandras Jocis patraukė 
priesz santaikos sud; Juozip; 
Szimkų, kuris buk Milukui pasa
kė, kad Jocis nuo dienos nusika
bino laike musztynių bažnyczioj 
nu kryžiavote paveiksi;. Jocis 
gali pristilyti 100 liudininkų,kad, 
tas yra melagystė, kad teip ne 
buvo. Draugystė Kareivių OI- 
gerdo Uzarų, ant savo susirinki
mo,nutarė varyti prov;; toiposgi 
nutarė reikahuti atszaukimo me- 
lagy.-czių “Tėvynės” ir “Žvaigž
dės”, kurioms ueteisingai užgau
tos tūlos ypitos.

1 d. gruodžio atsibuvo parapi
jos susirinkimas, ant kurio pri 
buvo apie 800 žmonių. Parapi
ja pirmiausiai nutarė aresztuoti 
kun. Kaminsk;, kadangi jis netu
rėjo tiesos kolektuoti svetimoj 
bažnyczioj ir supjudyti joje žmo- 
nis,arba rengti musztynes: jeigu 
jis nesutiko ant parapijos iszlygų, 
tai ne reikėjo eiti i bažnyczi; ant

Aleksandra Jcc;».

liūnuose, girtuokliauja, saliuuuose 
praleidžia sunkiai uždirbtus pini
gus, o tankiai ir bveikatę nužudo. 
Per savo tamsumę ir nevupratimę, 
mes broliai, vaikai vienos moti
nos Lietuvos, pjaujamės terp sa
vęs neužsikencziame ir pravar
džiuojame viens kitę, nežinodami 
už kę. Sztti ir pas mus netrūks
ta visokių pravardžiavimų: vie
nus vadina dzuktis, kitus kala
kutais. Argi ne geriau butų kę 
geremio iszrasti vietoj tokių ne- 
iszmintingų pravardžiavimų?

Mokslas mums reikalingas, 
reikia todėl mokintiesi, kiek tik 
musų pajiegoe. daleidžia. Ant 
platinimo mokslo reikia mums 
mokintų vyrų; musų todėl visų 
pareiga yra szelpt i einanezius į 
mokslę. Kada turėsime daugiau 
mokintų vyrų ir terp musų lietu
vių szviesa ir mokslas iazsiplatįs. 
Tęsyk pssimažįs pesztynės 
ir nesutikimai. Szelpkime to
dėl einanezius į mokslę musų jau 
m'isicziua. Asz ant to mierio 
pažadu aukauti $ 1.00. Kas duos 
daugiau?

Jurgis Orininkaitis.

mokyki;.

Isz Union Citjj, ton.
Mes, ežia gyvenanti lietuviai, 

parengėme vakarini 
Mokintoj; turimo lietuvę mergi
nę, kuri mums visokius žodžius 
aiškina lietuviškai ir angliszkai. 
Isz 'prasimokiuimo į angl'szkos 
kalbos turime naudę, kadangi ji 
visiems palengvina gavimę dar
bo szitame kraszte. Raini; mo
kyklai be jokio užmokesnio duo
da S. J. Draugystė, už kę mes 
ėsame dėkingi. Lankanti mo
kyki; vyrai priguli vjsi prie trok- 
sztanezių apszvietimo, jų vis dau
giau pastoja skaitytojais “Lietu
voj* ir “Vienybė?”. Prie uždė
jimo mokyklos ne tfuko v enog 
ir stabdy tojų./ Vieniu vaikinas, 
ue ižkencziantisfczviesos net lak
stė p i lietuvių stubaž ir atkalbi- 
-nėjo visokiai? budais ' nuo lauky 
mo mokyklos, bet ne pas sekė 
užmanymo iszaidylLj

Gerai butų, kad visose lutu- 
viszkoss kolionijose lietuviai ga
lėtų rengti vakarine* mokyklas, 
kuriose galima butimokint s ne 
vien angliszkos kalb)s, bet ir ki 
tokių žmogui reikalingų mokslų, 
o tęsyk mes daug sziędien mums 
nesuprantamų dalykų suprastu
me, labiaus ap.-iszvitįstume, įgau
tame svetimtiuezių godonę, ka
dangi v'si iab'au godoja apazvies- 
l; negu timeunę; tpmsunua visi 
laiko už gyvulius, tik jų pajiegas 
prie darbo sunaudoja už kuo ma- 
žiausi; užmokesnį. Gesti na bu
tų, kad ir merginoj nesiszalintų 
nito szvieios, nuo mdkslo, kad ir 
jo? atsilankytų į mokyt';, ka
dangi joms, ka;pi ąteinanezioms 
motinoms ir auginto 
ežios lietuviškos
mokslas ir apszvietiioas labai rei
kalingas. Sztai rzvidai, prancū
zai arba vokiecziai
pabiigia mokslus, o latkakę į A- 
menk;, mokinasi anlgliszkos kal
bos, užtai virar turi geresnius 
darbūs, dirbtuvėse įiastoja bo
sai*. Mo? gi savo tėvynėj gyve 
nome tamsoj, kadangi ten neti- 
kusios maskolių valdžios stabdo 
lietuvių apsiszvietimę, todėl nau
dokimės! nors ežia isz laisvės ir 
mokinkimėsi, kadangi czi s nieks 
mums ne draudžia mokintiesi. 
Gaila labai, kad daugumas musų 
brolių ne supranta ^svo reikalų ir 
locnos naudos, vietoj stengiesi 
pasimokinti, laikę praleidžia sa

kad mei kunjg; parsitraukėme 
ne ant iszmetimo seno komiteto 
tik aut suvedimo į geresnę tvar
kę musų parapijos reikalų. Viai 
užmanymai parapijonų nuėjo ant 
niekų, nes kun. Žebriui vi->kaa 
ežia ne patiko, o lab ausiai tie 
“bedieviai” ir jų sutaisyta kons
titucija, o po draug ir charteris, 
pagal konstitucij; nupieeztas, 
kuris reikalauji, kad kuoįgaa ne
si kisztų į pinįgiszkus reikalas. 
Da, girdi,paukszczio ne turite, o 
jiu jam lizd; kraujate, da kuoį- 
go nėra,o jau jam tiesas paraszėt, 
kaip turi juaų parapijoj užsi
laikyti. Toliau aiszkino, kad Vė
sos surėdyt parapijas priguli tik 
kunįgams bei vyskupams. O isz * 
paprastų žmonių kas t; drysta 
daryt— tai tikrai yra bedievis. 
Susirinkę szaukė, kad visi teip 
nutarė; ant galo,nors su melagin
gais iszvadžiojimais, stengėsi per
tikrinti, buk bįžnyczios neatbū
tinai turi būt spraszytos ant vys- * 
kupų vardo, bet pritarėjų pas 
mus nerado. Kun. Žebrio atsilan
kymas todėl nė jokios naudos 
mums ne atgabeno, jis nieko gero 
mm ne pamokino.

Parapijonas.

Isz Providence, Pa.
30 d. lapkriezio, ant adės Au

ditorium, prie N. Main avė. 
Provideace, Pa. atsibuvo lietu- 
viszkas koncertas, kuriame daly
vavo choras D-r o Kudirkos isz 
Plymoutho. Ant foriepiano gra- 
jyjo p.p. Rugieni utė, Szliupiutė 
ir Keistutis Szliupas, o tarpais 
muzikos ir g esmių, kalbėtojai: 
D-rka J. Želvienė, Pūkas, Pe- 
siackas, D-ras Szliupas ir kun. 
Dembskis, iszrodinėjo su-irinku- 
siems reikal; lavinimp,si muziko
je ir giesmėje, toje, kaip sako 
Mickiewicz, vienintelėje arkoje 
mus tautystės. Žmpnių buvo su
sirinkę apie 200. Visi su atyda 
klausė ne tik puikios muzikos,bet

> meiliai 
skambaneziais balsais dainininkų 
po vadovystė p. Alytienėa, ku
riems si’siriukusiejie delnų ploji
mu rodė savo dėkingu m;. Atsi
rado vienog tarpe susirinkusių 
ant salės dvi ar trys bjbatės, ir 
keli dvasiszki barsžkalai, kuriuos 
reikėjo pamokinti vieszai, o t; pa
dare kun. Dembikis, kad laike 
prakalbų ar dainavimo ne privalo 
baidytis salėje, kaip žiauri gyvu
liai, bevaikszcziodami, ar besznab- 
ždėdami po kampu*. Komite
tas to koncerto, iszskiriant anuos 
barszkalus, susirinkusiems iszta- 
ria szirding; aeziu už atsilanky
to; svetainėje, tuomi noriaus, kad 
lietuvi-zki kunigai, ant užkenki- 
mo konceitui, visur garsino, jog 
Scrantuose arba kitur nebebus lai
komų laisvananiszkų susirinkimų.

Pasibaigus koncertui, Poni Gil- 
baitienė užpraszė giesmininkus, 
kalbėtojus ir muzikantus ant va
karienės, kur pas'stiprinęs choras, 
padainavo dar kelias sziidį pa- 
linksminanczias giesmes, o kalbė
tojai iszreiszkė viltį, jog per ne- 
pa 1-tantį darb;, isz nuvargintų 
dvasiszkai lietuvių, galėsime sut
veri spėk;, kuri apsaugos musų 
taut; nuu pragai-zties.

Polam Aldona Szliupiutė surin
ko nuo sveczių 13,39 ant kan- 
kintinių, kuriuos man pavedė pa
siųsti į ižd; kankintinių Komite
to Clrcagoje, o p. (Lszevskie tei
ksis juos priimti.

Kun. V. Dembski*, L. L. S. 
Sekretorius.

Isz Brtltimores, M d.
Terp musų miesto lietuvių mažai 
gero girdėt, daugiaus jų skęsta 
girtuoklystose, todėl ne turi ga
lės,-nė noro užsiimti kuom nau
dingesnių. Galima iszrokuoti 
cziel; litaniję lietuvių, kurie per 
girtuokliavimu*, 'nuo degtinės 
gyvastį palydėj i: 3 d. berželio 
nuo peisigėrimo degtinės pasimi
rė Si Danas Szalcziunas. T; pa- 
czię vasarę, Juozas Rainis, ap
svaiginęs protę,itzėjo su atideng
ta galva ant siulėr, jos spindu
liai užgavo smegenis. Durnavo- 
janti policritti nugabeno ant po
licijos stacijos, kur jis ir pasimi
rė. N. Remeikis, J. Reimunda 
tuom paežiu budu apleido szi; a- 
szarų pakalnę ir tai vis per gir
tuokliavimus. Porę sanVaiezių ______ r ___________
atgal nuo alkoholiaus nuodų^iir^ daugiaus užimti buvo 
A Bindokos. Jį palaidojo su 
bažnyt nėms apeigom*, kitus gi 
laidoti turėjo miestas be bažoy- 
czios . Tuom paežiu keliu pra
deda eiti jau ir musų moterėlės. 
Moteris Laskauskienė nuo alko- 
koliaus gavo proto sumarizymę. 
Reikėjo gabenti j; į ligonbutį, 
kur 27 d. lapkriezio pasimirė. 
Jos vyras žengia tuom paežiu ke- 
1 u. Isz persiskyrusių dėl gėrimo 
be miero? svaiginanezių gėrymų 
musų brolių nė vienas ne prigu
lėjo nė į joki; draugystę, kadan
gi, Užleidžiant kruvinai uždirbtus 
pinįgus *aliunuo?e, ne lieka ant 
užsimokėj mo prigulinezių mo- 
kėtezių draugystėse.

Isz jų tik vieuas Bind< kas liko 
si paliikotas su bažnytinėms a- 
peigoms. Per savo pamoksi; 
musų klebonas nupeikė girtuo
kliavimas ir gana keikė girtuo
klius. Keiksmais vienog, kaip 
praktika visur parodo, ne galima 
žmonių patiisyti, ant to reikia 
ir ko gerestfo negu keiksmai, pr e 
kokių girtuokliai greitai pripran
ta ir ant keiksmų ne paiso. To 
gi geresnio, kas galėtų sziek riek 
sumažinti terp lietuvių pasibaisė
tinai i?zsivieszpatavusiu? girtuo 
kliavimus, musų dvasiszki vado
vai nejžkenezia, kadangi ta? už 
kenktų jų b:zniui. Ant to reik
tų pake li žmonis proliszkai ir 
.doriškai, įkvėpti jiems godonę 
savę*, bet toks save godojantis 
žmogus nesiduotų sivę-už gyvulį 
laikyti; iuusu gi dvasiszki vado 
vai paprastai savo parapijonus 
laiko už mažesnės vertės Dievo 
sutvėrimus už savo szunis arba 
arklui?. Pamokslai mutų dvasiš
kų tėvelių susideda vien isz bjau 
rių koliojimų, todėl ir jų ne dau
gelis žmonių nori .klausyti; jie ne 
pataiso, bet dar Iab'au demora
lizuoji žmouis. Kitokių'nau 
dingų ir doriszkų pamokinimų 
musų dvasios ganytojai suteikti 
ne moka ar gal nenori.

Kriauczius.

oms ateman- 
gentkartės,

šavo. kraszt e

Isz Lorence, Mass.
Negalėdami susitaikyti para

pijos reikaluose, pariryžome par
sikviesti kun. Žebrį isz New Bri- 
tain, Conn. 5 wd, gruodžio tapo 
suszauktas ekstra mitingas, ant 
kurio pribuvo ir kun. Žebris. 
Susirinkimę atidarė W. Kuda- 
rauckas, kuris perstatė kun. Že
brį. Jis mums rodyjo pirkti 
bažnyczię už $40.000, kun jau 
seniai Sūnų Izraeliaus (žydų.) ta
po nupirkta už $42000. Paskui 
nupeikė Ph'iofe “bedievius”, 
kurie dryso kunigui Kaminskai 
bert į akis raudonus . pipirus. 
Ar tai, girdi, ne griekas teip 
daryti? Toliau bandė iszrinkti 
nauję parapijos komitetę, ka
dangi dabartinis kun. Žebriui, 
matomai, ne patiko. Isz to paki
lo armyderia ir netvarka terp su
sirinkusių,girdėt buvo azauksmai,

Isz Brooklyno, N. Y.
Cziany kszczios liėtuviszkos mo

terėlės spėjo jau pagarsėti, apie 
tūlas, ant pažeminimo lietuvių 
vardo, buvo jau ir angbszkuoee 
liikraszcziuitse. Sztai neseniai vie
na 1 ctuviszka moteriszkė, Z. M. 
likosi suaresztuota teatre, persirė- 
dž usi vyriszkuose drabužiuose. 
Jos vyro mat nebuvo namieje, tai 
pas pacz ; prisirinko Padėkavo- 
nės dienoj vakare diktai jaunų 
vyrų ir linksminosi, kaip jiems 
giariautiai patiko. Kada namieje 
linksmintiesi nusibodo, gaspadinė* 
apsireugė į savo vyro drabužius, 
ir i?zsjo su vienu neseniai isz ki
tur atkakusiu vyruku pasivaikss- 
czk) i. Nuėjo į vien; sa- 
liun;, isz ežia į hotelį, o ant galo, 
norėjo eiti į teatr;, bet, kad abu
du buvo gerai užsid ulinę, tai poli- 
cistas perairėdžiusi; moteriszkę pa
žino ir j; suaresztavo. Vienas iss 
moteries vyro draugų iezpirko j; 
isz areszio.

Matyt letuviszkos mote
rys jau ir gėd; nužudė. K
Teip daranezios neskaito lai kr ask
ezių, todėl neįatabu, jeigu puola į* 
dumblynę. Sztai anieli musų 
kunigėliai plati dirva jūsų 
darbams. Paristengkite pakel
ti doriazkai nupuolusia? mote
ris; t; daryti juk tai jusųj^afeiga. 
Bekovojant musų kunįgams su sa-



po asabisikais priekiais, paver- 
-cziant į tokios asabiszkos kovos 
vietą bainyczia*, ką dabar darote, 
nėra kam pamokinti žmonis do- 
riszkų prisakymų. Todėl tai terp 
musų moterų.ir atsitinka tokios 
kaip ežia ajJraszyta. Tą atsitikimą 
apraszė augliszkas New York 
Journal tik moteriszkės pravardę 
padavė neteisipgai.

A. L.
-t *•-. ■

Isz Pacahontas, Va.
14 d. lapkiiczo, dėl nežinomos 

priežasties, atsitiko czianykszczio- 
se Colhery Co. kautynėse baisi 
expliozja, kurios 10 kalnakasių 
likosi užmusztų. Žuvo ežia ir du 
lietuviai, broliai Antanas ir Sta
nislovas Rukai. Antanas, palikęs 
paezią Lietuvoj, atkako į Ameri 
ką. Iszbuvęs ežia pusę metų, par
sitraukė brolį Stanislovą, o pen 
kioms dienoms priesz savo nelai
mę, parsikvietė ir savo paezią su 
10 mėnesių mergaite; 4 metų vai 
kas liko Lietuvoj. 'Buvoežia dar 
du jų broliai, bet jie porą mėne
sių priesz nelaimę iszkeliavo isz 
Pacahontas į New Meksiką. Abu
du užmuszti laike tos expliozijos 
broliai paėjo isz Suvalkų, gub., 

^Senapilės pavieczin, Panemunio 
vaitystes, Slabados kaimo.

Sanvaitę pirmiaus, taigi 7 d. 
lapkriezio, kastynių superintende
ntas su 7 vyrais nusileido j olą ge 
sinti joic užgimusį gaisrą, bet visi 
tie žmonės užtroszko. Isz viso į 
trumpą laiką pražuvo 18 ypatų, o 
terp tų 5 bosai. Kastynės ir da
bar dega ir nežinia, ar į porą įnė- 
nėšių pasiseks itguį užgesinti.

J.-r S. Pruselaitis

Isz Brooklyno,N.Y.
Pasimirė ežia Jonas Kazakevi 

cze, dar jaunas, vos 28 metų l:e- 
tuvys. . Paėjo jis isz Vilniaus 
gub. Buvo drūtas vyras, svėrė 
225 svarus. Nieks ne tikėjo, kad 
teip jaunas ir drūtas vyras galė
tų mirti. Laikraszczių ir knįgų 
ne skaitė. Prigulėjo į Szvento 
JždFgio Dr., kurios kasztais ir liko- 
efpalaidotas. Draugystė, kaip 
pa^rastii, su muzika nulydėjo kū
ną j libtuviszkjv bažnyczią, o 
draugystės komitetas nuėjo pas 
kun. Varnagyrį paklausti, kiek 
reikia už palaidojimą kūno. Ku 
nįgas pareikalavo 18 dol., bet kad 
komitetas nenoJ^jo tiek mokėti, 
tai kunįgas su i ko palaidoti už 
15 dol., tik sakė, kad maldos ir 
pamokslas busę trumpesni. 
Mums gi rodosi, kad už porą va
landų darbo ir d ir gaunant po 80, 
dol. ąnt mėnesio algos nuo paras 
pijos, kunįgui ne priderėtų teip 
lupti. Velionis prigulėjo' į para
piją ir mokėslį ant užlaikymo ku- 
nįgo mokėjo.

Komitetas.

jenerolą Padbielskį, sptrafpsnį,re
daktorius lenkiuko laikraszczio 
“Praca”, Rakowski, likosi nu
spręstas ant dviejų metų kalėji
mo: laikraszczio gi iszleiatojas 
ant pusės metų kalėjimo.

! Mede Frankfurte ant Mai
no, Vokietijoj, įsibėgęs geleži n 
kelio truki* iszszoko isz rėlių ir 
iszmuszęs sieną puikiausio visoj 
Vokietijoj geležinkelio dvaro, į- 
bėgo į pasažierinę salą. Ant lai- 
mės, žmonės spėjo pasitraukti 
priesz atsiradusį ne savo vietoj 
trūkį.

H Szianrnėj Afrikoj, mieste 
Šou t-ei Djema, netoli Tripolis, 
dėl pakeltų mokeszczių arabai pa
kelė maisztus. Ant jų suvaldy
mo iszsiuntė dvi kompanijas pėk- 
sztininkų. Susimuszime 6 arabai ir 
du turkiszki kareiviai likosi už
muszti ; sužeistų yra daug isz a- 
biejų pusių.

| Ant Kaukazo, Baku apskri- 
tyj, aplinkinėse Bihi Eibate, kero 
sino jeszkotojai, pragręžę skylę 
žemėj, užtiko kerosino szaltinį, 
kuris meta po 1 milijoną pūdų ke- 
rosino kus dieną. Visos aplinki
nės likosi kerosino užlietos, o jis 
vis musza ;sz szallinio ir jo negali
ma apstabdyti,

8 Iszvyta isz pietinės Afrikos 
anglijonė Hobhouse užtai, kad ji 
pagarsino žinias apie nežmoniszką 
laikymą burų nelaisvių, per savo 
tėvą padavė skundą į augszcziau 
šią Anglijos sūdą ant Kitchenero 
užtai, kad tisdryro ją suaresztuo- 
ti ir priverstinai sugražinti į Arfa’ 
g1' J? •

|| Varszavoj, pulkas universite
to ir politechnikos studentų pa
kėlė neprilankią Vokietijai de
monstraciją priesz vokiszką kon^u- 
liatą. Nuplėszė vokiszką ženklą 

nuo konsuliato ir jį į szmotus su
daužė. Besiartinant polic stams, 
studentai iszbėgiojo. Dabar kon- 
suliatą saugoja policija.

' t --------------H Mieste Gedanijoj atsilankė 
maskoiiszki oficierai, kur juos la
bai szirdingai priėmė vokiszki ofi
cierai. Ciecorius ^Vilhelmas net 
per telgrafą pareikalavo plates
nių žinių apie priėmimą masko- 
liszkų oficierų. Kaip moka, 
teip gerinasi vokiecziai masko
liams.

0 Vindobonos parlamente ru
sinu pasiuntinys Romanczuk pa 
reikalavd . parengimo Lvove 
ruainiszko universiteto vie
toj lenkias ko. Rusinai stu
dentai - lenkiazko univer
siteto nedavė lenkams profeeo 
riama skaityti lekcijų ir iszėję 
ant ulyczioa, szaukė: “szalyn su 
lenkais”! Lenkai mat terp bu
vusių Lenkijos ne lenkiszkų gai
valų ne užsipėlnė ant meilės.

| Maskoliszkas apazvietimo 
ministeria, jenerolta Vannovskyj, 
padavė carui praszymą, kad jį pa- 
liuosuotų nuo tarny»toa. Prie
žastis pasitraukimo Vannovakio 
yra ta,kad laike paskutinių studen
tų maisztų.prie jų suvaldymo įsi- 
kiszo vidaus ministeria Sipiagin ir 
tokiam įsikiszimui caras pritarė.

Vanowskyj pildys ap^v+t-Umo 
ministerio pareigas tikvikiatei- 
nanezių naujų melų.

| Nora maskoliazkas iždo mi- 
nisterąsavo laike užgynė, jog 
per caro ateil <nkymą Prancūzijoj, 
Maskolija stengėsi užderėti nau 
ją paskolą, bet pasirodo, kad isz- 
tikro au tokiu mieriu caras ir va
žiavo į Prancūziją. Dabar Vin
dobonos hikrasztis “Allgemeiue 
Zeitung” praneaza, jog maakolisz- 
ka iždo ministerija pradėjo tary. 
bas su Prancūzija, apie naują 
paskolą ir tai ne mažą, nes 200 
milijonų doliarų. Paskolą mas
koliai gaus Prancūzijoj.

Vardan Teisybes^
“Tėvynės” nr. 38, 1901 m., tū

las Botagas isz Phil’a, Pa. para- 
azė, kad nuo T. Attrainsko gir
dėję*, buk Pctrjs Mikolainis nau 
dojasi i« “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės” knygų, nusiųstų į 
“Varpo” redakciją. Tą paskui 
atkartojo ir “Žvaigždė”.

Būdamas p. P. , Mikolainis 
Shenandcah, Pa, 30 d. spalinio, 
1901tn., nuo p. V. J. Stagaro pa
tyrę*,buk tas turį* mano laiszką, 
rarzytą p. T. Astramskui (laiazko 
n e rodęs), katrame pasakyta, kad 
p. P. M. naudojasi isz “T.M. D.” 
knygų. Tas laiszkas pitėkęs į 
Stagaro rankas sj kitoms p. T. 
A-tr. popieroms, kraustant “Tė
vynę” isz Philadelphios.

Asz užginu tą paskalą, nes pa- 
uaszaus laiazko asz nerusziau ir 
ant to nėra d*vadų; tas yra isz- 
mišlyta ar paežių kunįgų, ar p. 
Stagaro ant. priulaižymo savo 
protektoriams, kad užkenkti tau- 
tiazkai organizacijai.

Szitą turi “Tėvynė” atszaukti, 
nes kitaip v:si pamatys,kad kunį- 
gai meluoja, u p. Stagaras yra 
vien jų spaugu (nagiu.

M. J. Djinijonaitis.

Vietines Žinios.

Isz visur.
|| Brazilijos so*tapilėj, Rio Ja- 

neiro, dar vis siauezia azijatiszkas 
maras. Pereitos sanvaitės utar- 
ninke buvo cz a keturi nauji apsir- 
gimai maru.

|| Neseniai ant prancyziszko lai
vo Atlantiųue atplaukė į Lisabo
ną (Portugalijoj) 16 zokoninkų, 
hzvytų isz Prancūzijos ir norėjo 
iszlipti ant kranto. Priplaukus 
prie kranto , gyventojai zokonin
kų ne leido, mėtė su Akmenims, 
p vieną kunįgą sunkiai sužeidė. 
Valtis su zokoninkat* turėjo grįž
ti atgal ant laivo.

0 Mieste Mekkoj stovinti tur- 
kiszki kareiviai , ne gaudami 
prigulinezių algų, pakėlė maisz
tus. Pabūgęs maisztų, sultanas 
iszsiuntė pinįgus ant užmokėjimo 
algų Mekkos garnizono karei
viams. Tas vienog pagimdė pa- 
naszius maisztus paezioj sultano 
soslapilėj Kons‘antinopoliuj. 
Naszlės,moterys kareivių nuo se- 
niii negaunanezių algų, susirin
ko priėsz sultano rūmą ir pradė
jo szaukti, reikalaudamos pinįgų 
ir algų už vyrų tarnystę.

| Australijoj senatos užgyrė 
naujas tiesas apsunkinanezias atei- 
vyste. Pagal naujas tit-susi į 
Australiją ne gali atkakli ateiviai 
ne mokanti kokios nors europe- 
isžkos kalbos. Kaip gi tą su
prasti? Juk turbut terp visų 
Australijos urėdninkų ne bus mo- 
kanezių visas eurOpeiszkas kal
bas, tai ne bus kam spręsti, ar 
atkankanti moka, ar ne moka ko
kią nors europeiszką kalbą. Ma
tyt tos tiesos iszduotos vien 
priesz nemokunezius svetimų kal
bų azijatiszkus ateivius.

Į] Mieste Louvain, Be Igijoj. 
vietinio universiteto studentai 
pakėlė maisztus. Jie iszdaužė 
langus pardavinyczių aplinkinėse 
universiteto.

B Amerikos kon*ulius Shilling, 
kurį per apsirikimą Vokietijos 
valdžiom suaresztavo mieste Zit- 
tau, pagarsino laikraszcziuose, 
kad jį pasodino į szaltąją ir atė
mė jo popieras. Kada gi įkla da 
iszėjo į aiksztę, tai paleido, bet 
urėdninkai jo ne perpraszė. Klai
dingi suaresztavimai atsitinka 
dar tankinus Amerikoj, bet ir ežia 
nekaltai suaresztuotų urėdninkai 
ne perpraszo.

|| Nuo Filipinų salų daugelis 
gyventojų nekencziMmųzokoninkų 
dominikonų kraustosi į Iszpaniją. 
Jiems vienog priguli 403000 akrų 
geriausios žemės. Amerikos ka
rės ministeris užmano, idtnt tuos 
žemės plotus nupirktų Amerikos 
iždas nuo zokoninkų ir juos ant 
i*zmbke*czįo paliktų dabartiniems 
raudauninkams. Zokoninkai 
niekur ne pasirodė žmogiszkais 
8ivo raudauninkams,todėl užsipel
nė ant/neužkantos ir filipinieczių, 
kadangi visokiais budais, net su 
bažnyczios pagelba, stengėsi isz- 
naudoti raudauninkus.

— Ant Webster ui, pn. 328, 
keturios merginos likosi piiėjus ų 
į kambarį smalkių apsvaigintos. 
Ant laimės viena dar į laiką pabu
do ir prikėlė kitus, kitaip butų 
v no s ketnrios turėjusios užtroksz- 
U.

— Namuose pn. 4944 Armour 
avė., du negrai: 19 metų Clarence 
Silber i£^x>uis Beujtmin už ką 
ten susibarė. Besibarant, Benja- 
min iszsitraukė peilį ir su juom 
baisiai supjaustė S iltie rą; tas į pu
rę valandos pasimirė.

— Gar.-i Luetgerto deszrų 
dirb uvė, aut Hermitageave., ku
rioje Luetgert, iszviręs katile sa
vo paezią, jos mėsą sukimszo į 
deazras, likosi parduota. Naujas 
savininkas toj vietoj žada pa
rengti kitokią dilelę dirbtuvę.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
Milwaukee avė- pasibaidė aikliai 
policijos patrolės vežimo ir pra
dėjo daužyti. Ant 
užbėgo aut vežimo 
lenkui Pianowskiui 
žė.

— Gubernatorių* 
nois iszleido at<i*zaukimą, ku- 
riuomi kvieczia viro szteio 
ventojus aukauti, kiek kas gali, 
ant surzelpimo burų moterų ir vai
kų angliszkoj nelaisvėj alkį, var
gą is szaliį keneziauezių. Chica- 
gos miesto majoras Harrison tam 
pritaria ir pažada rinkti aukas 
terp miesto gyventojų.

— Pereitos nedėlios vakare, 
Auditorium teatre, ant kertės 
Wabash ir Congtess ui. a’sibuvo 
didel s susirinkimas ant burų nau- 
dos. Kalbėtojai peikė necivili
zuotą karės vedimoji ūdą ir rei
kalavo, kad Amerikos randas už
draustų iszgabenimą anglijonų su
pirktų arklių ir mulų į Afriką 
aut karės reikalų. Aut susirin
kimo buvo 4000 žmonių, nuo ku
rių ant suszelpimo burų moterų 
ir vaikų sukolektavo 6000dol.

Cenler avė 
prigulinezio 
ir jį sudau-

szteto llli-

gy.

Draugyscziu Reikalai

|| Brazilijos sostipilėj, mieste 
Rio Janeiro, ausikė sukaibį priesz 
debartinį randą. Sukalb ninkai 
ndrėjo iszversti republiką ir ap
garsinti monarchiją. Sukalbinin- 
kai likosi suare*ztuot>.

|| Mieste Lyone, . Prancūzijoj, 
ne turinti darbo darbininkai pa 
kėlė maisztus. Susimuszime nei 
kelohkas darbininkų ir žandarų 
likosi sižei-itų. Suaresztavo 30 
darbiininkų.

1 _
|| Mieste Dresdene, Vokietijoj, 

nusibankrutino uiezėdyjimo ir 
paskolos bankas. Kapitalas ban
ko siekia vos vieną milijoną mar
kių, o jame 7000 žmonių sudėjo 
7 milijonus markių savo užezė- 
dyjimų.

|| Mieste Aleksandrijoj, Egip
te, sudegė dide’ės medvilnės 
krautuvės, jose pražuvo daug ba
lių žalioe medvilnės. Blėdį ug
nies padarytą skaito ant 750 000 
dol..

| Trūkyje Warszavos Vindo- 
bonoe geležinkelio, bėganeetame 
isz Sosnovicų į Rombkovicus už
gimė gaisras uuo pertrukusio 
benzino* butelio. Isz buvusių va
gone 30 darbininkų akmenų skal- 
dinyczių—3 darbininkai sudegė, 
o i sunkiai apdegė.

|| Ui įžeidžiantį augszcziau- 
sią Vokietijos paczto virszininką,

H Į Mahsudų kracztą, Himala
jų kalnuose, Indijose, augliszkas 
randas iszsiunlė kariaunos dalį 
nubausti gyventojus už užpuoli
mą ant angliszko garnizono. An- 
gljonai iszdegino 7 mahsudų kai
mus, bet 5 d. gruodžio, jpykyti 
mahsud-ii užpuolė ant angliszkų 
kareivių ir juos sumuszė: 10 ang
liukų kareivių likosi užmusztų, b 
15 paszautų.

|| Vokietijos metalinių uždirbi
mų dirbtuvėse pasibaisėtinai su
mažėjo darbai: dabar tose dirbtu
vėse dirba tik 26600 darbininkų, 
o spalinio mėnėsyj dirbo dar 73- 
1000 darbininkų. Daugelyj 
d rbtuvių dirba tik pusę laiko. 
Dideliuose miestuose deszimta da
lis gyventojų neturi darbo. Skait
lių netunnczių darbo darbininkų 
Vokietijoj paduoda ant pusės mi
lijono.

U Szvediszka mokslo akademi
ja nusprendė sziteip padalinti 
dovanas isz užraszo Nobelio (apie 
apdovanojimą Sienkeviczi’o nėra 
kalbos, tas buvo vien lenkiszkų 
laikraszczių iszradimu): santaikos 
dovaną pripažino profesoriui Bu- 
nantui isz Genevos; medicinos 
dovaną — profesoriui Behringui; 
chemiszką — profesoriui* Van 
Hoffui; ’ fiziszką — profesoriui 
Roentgenui; Ii tėra t isz ką v pran
cūzui Prudhomme arba iszpani- 
jonui Jose Echegary.

U Australijoj likosi iszduotcs 
naujos tiesos, pagal kurias visi ne 
sutikimai terp darbdavių ir darbi
ninkų turi būt iszriszti per speci- 
jaliszką santaikos sūdą. Pagal 
tas tiesas darbininkai ne gali 
sztraikų pakelti, bet užbaigti ne
sutikimus turi per santaikos sūdą, 
kuriam pripažinta didelė galybė: 
jis gali, įvedimui savo nusprendi
mo, szaukti policiją ir kolonijos 
miliciją. Ką*gi vienog darbin n- 
kai gargėto sulaukti nuo sūdo, 
jeigu jis, kaip ir dabar daugume 
krasztų ant svieto yra, tarnaus ka
pitalistų reikalams. Prie*z nu- 
sprendimą szito sūdo nėra nė jo
kios apelacijos, jo nusprendimo 
turi visi klausyti.

I Sąnarius Lt uosy bes Dr-tes
Chicago. Sanariai Liuoeybes Dr-tee at

minkite/ kad pagal nutarime Draugystes 
gausite kiekvienas “Lietuva” iki nauju 
metu. Todėl privalote ant aekanezio 
susirinkimo, kurs bus laikytas nedalioj, 
6 sausio. 1902m. Jono Petroaziau* salė
je, 168 Weat 18-th. Street visi ateiti ir 
kurie norite “Lietuva” turėti per visa 
meta, turite tuojau* ant to susirinki
mo užsimokėti prenumerata Įdraugys- 
tea kasa,, o kurie nenorite turite vieszai 
antsusirinkimo atsisakyti, neatsisakė 
gi ant szio susirinkimo — bus paskaityti 
už norinezius ir turės užsimeketi prenu
merata lygiai su visais kitais sąnariais.

Li uosy bes Dr-te.
Chicago. Lietuvos Sunu Dr-te numa

žino įstojimo mokesti, kuris dabar yra 
tik 8 1.00. Todėl norinti prisirazyti prie 
draugystes tegul pasiskubina pakol isto- 
jlmas pigus. Dr-tea mitingai yra laiko
mi nedelioj po 15 d. kiekvieno menesio, 
po nr. 3301 Auburn Sve.

Dr-te)Lietuvos Sunu.
Žiūrėkite ir vaktuoki- 
te visi, Nedelia. <1. 
Vasario, 1902 m., nes 
toj dienoj Jaunu A- 

menkęa Lietuviu Pasilinksminimo Kllu- 
bas ture* savo Baliu, Freiheit Turner 
saleje, 3417—21 8. Halsted 8L, idant 
kiekvienas galėtumėt pasilinksminti 
priesz užgavėnes. Pertai, guodolinu 
draugyscziu ir Kliubu praszome, kad to- 
te dienoje nedarytu balių, idant vieni 
:itiem neužkenktumem.

M. J. Tananevyczia, sekr.

“T. M. D.” Susirinkimas.
T. M. D.” Kuopa 
utarniko vakare 17d.

Nanji iszradimai.
*,* DrasLeteve isz Pittsburgo 

garsina, jog jis iszrado vaistą nuo 
■ligos užvėrimo žandų. Vaistą sa
vo jis įczirszkia po oda. Iszban- 
dė jis jį ant žvėrių ir ant trijų 
žmonių ir kaip sako, iszdavė jis 
gerus vaisius.

*c* Prancuziszkas mokalinezius 
D-ras Chanluirnea- iszrado naują 
vai b tą nuo sziltinių. Isz gydytų 
su szituom vaistu, kurį įczirsz
kia po oda, 34 sziltinėms sergan- 
czių, visi iszgijo, o vartojant se
nus vaistus, Paryžiaus ligonbu 
ežiuose mirszta ketvirta dalis 
sziltinėmė serganezių ligonių.

laikys susirini ________
gruodžio, salėj e Lieluvissko Ne prigul
to Ingo Kliubo.. Visi sanariai yra užprašo
mi susirnkti ,ypacx kurie dar neatsiėmė 
knygų “Baudžiava Lietuvoje” lr“Oeo- 
llogija”. Teip-gi ir norlentiejie nau)ai i 
“T. M. D.A Įstoti.

52Įc 
52ic 
5 Sic

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po......... .
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po..
Virsz 1000 rubliu, rubli* po........... .

Galima siusti szimtu* ar tukstaneziu* 
rubliu kiek lik nori, bet siunczianl ma
liau kaip 100 rubliu, reikia siusti tik sxi- 
tokia* sumas:
3 rublius.
6 rubliu*.
9 rublius.

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

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikiz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

37 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
40 rublius.
49 rublius.
50 rubliu.
53 rublius.
50 rublius.
59 rublius.
6t rublius.
65 rublius-
68 rublius.

71
74
75
78
81

rubli, 
rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubli, 
rublius.

87 rublius. 
90 rubliu. 
93 rublius. 
96 rublius. 
99 rublius. 

100 rubliu.

f Pa J ieškojimai.
p Pajleaskitu geros vietos ant uždėjimo 
Į kriaucziBzko* szspos. Jeigu kuriame 

miete ratus! tinkanti vieta, kur mažai 
kriaucxiu ir žydu dar nėra prisiveisuaiu, 
teikaites man duoti žine, o aaz paeito 
zasztua augražimiu ir ten apsiaede* už- 
rodylojuj vietos atsimokėsiu. Mano ad
resą*:
' M. Z. T. Box 24, 8o. Boston, Mas*.

(18—12)
Pajieszkau savo pusbrolio. Kazimiero 

Ged budo, iaz Veiazvenu, Telsslu pav., 
Kauno gub. Ir Marijono* Žibkaitea. Jie 
patys ar kas kitaa teiksią duoti žine ant 
adreso: ’

Adoma* Norkų*,
6308. Canal at., Chicago. III. .

Pajieszkau Juozo Ostrausko, Antano 
Wyazniauakolr Jono Bakalauako. Jie 
patys ar kaa kita* teiksi* duoti žine ant 
adreso:

B. Ostrauskas,
222 Berry Si., Brooklyn, N. Y.
Pajieszkau Jurgio Kasmauakio, Kauno 

gub..' Koeeinlu pav., Kaltininku parap. 
Girdėjau, kad jis yra neseniai atkakęs Į 
Anglija. Jis pate ar ka* kitas teikei* 
duoti per telegrama žine ant adreso:

Joseph Kaamauskis,
4533 8. Paulina 8t„ Chicago, III. 

(20-12)
Pajieszkau Vinco Jiewarau*ko,i*z kai

mo Graužiniu, Vaitkabaliu gm., Vilka- 
viukio pav, Suvalkų gub. Jis pat* ar 
kaa kita* teiksi* duoti žinia ant adreso: 

Bimon Savitskas,
Rox 271, South Fork, Pa.
Pajleezkau savo pusbrolio, Aleksandro 

Mikaliuno, Kauno gub.. Panevėžio pav., 
kaimo Malduczanu. Ji* pat* ar kaa ki
taa telkei* duoti žine ant adreso:

Alena Janeliunaicze.
35 Ruble 8t., Chicago, III.

Palieazkau Baltramiejaus Buivio, 
Kauno gub., Sziauliu pav., kaimo Ma- 
zoliu. Ji* pat* ar kaa kita* teiksią duoti 
žine ant adrseso: •

B. Laurinaiti*,
Box 52, Vandergrift, Pa.

Pajieszkau Vinco Karpautako, iaz kai
mo Geležiniu, Jenavo gm., Suvalkų 
gub. Jia pata ar kaa kitaa teiksią duoti 
žine ant adreso:

M. Samolis,
32 Co. .Art. Corpa, Fort Lawton, Wa*b.

Pajieszkau savo brolio. Jono Petravi- 
esiaus. Kaunogub., Sziauliu pav., kai
mo Baisogalos. Ji* pat* ar kaa 
teiksis duoti žine ant adreso: 

Kaz. Pelraviczia,
146 Inalee Place, Elizabeth, N.

Pjieszkau Kazimero Aiduko. gyvenu
sio Scranton, Pa., ir Jono Galiūno, To
ri ngton, Conn. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Andriejus Aidukas,
241 W. 46-1 h st. Chicago, Iii..

Pajieszkau Juozo ir Jono Žakelio, isz 
kaimo Meszkucziu, ir Vinco Stanaiczio 
isz kaimo Narto, visi Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav. Jie patys ar ka* kita* 
teiksi* duoti žine ant adreeo:

Andriu* Sarpalius, 1'"
68 W,25-th at., Chicago. III.,

Pajieezkau savo sesers Barboroe Szliu- 
žiene*. gyveno ant Noble at., Cbicago- 
je. Ji pati ar kaa kita* teiksi* duoti ži
ne ant adreso:

M xteusz Lanauakaa,
Box 145, Ladd, III.,

Pajieezkau savo szvogerio Petro Ta- 
muliuno ir A. Pielruskio. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so: ; _•

M ike Vilumaitia,
Tariffvillp, Conn.

islas apie Žemes tautas.
Pagal DrąM. Haberlandtą.

be įtikėjimų ir burtų nuo stabmeldiškų, 
priešingų krikščiojniškam tikėjimui, su juom

kita*

J.

BozlI,
P*jie*xkau mvo brolio, Adomo Igną- 

to, Kauno gub., Lukesparap.; pernai gy
veno IVindber. Pa. Teiksi* aUinaukti 
ant adreso: •

Mikalojų* Ignotas, 
1124 S. Front it. Philadelpnia, Pa.

Pajieszkau Simo Sxlakiexio isz kaimo 
<Hn u gare* ir Kasparo Uavalto isz kaimo 
Mažoniu, abu Kauno gub., Raseinu- 
pav. Jie patys ar kas kita* teiksi* duo
ti žine ant adreso:

Mažtin Drignaitis, 
Book Cliff, Orand Junction, Oolo.

Iš pryšakio.
Akmeninis stabas 

gyventojų Velykinės 

nieko bendro ne įturinčių. 1 
reikalo garbinti krieną dievą, kaipo valdytoją 
ir sutvėrtoją svieto, žmonės ne greitai prieina, 
kadangi jie turi artymesnius reikalus ir ap
sireiškimus matomus kasdieną, kokių išaiš
kinti menkai išlavintas protas ne įstengia, to
dėl juos velka į dievystės rubus ir to 
ka, kitokio išaiškinimo nereikalauja.
tuviai, nors su firšum 500 metų praslinko, 
kaip jie priėmė krikščionybę, bet perkūną 
visgi dar laiko jęigu jau ne už lygų krikš
čioniškam djevui, tai visgi už labai galingą, 
nors iš jų mažai fyra pažįstančių pamatus pa
mesto seno stabmeldiško tikėjimo. Stovinti 
vienog rnt ž^no kultūriško laipsnio žmonės 
nesirūpina labai nė apie nesuprantamus 
gamtos apsireiškimus, tuos užgriebia vien 
protas augščiau pasikėlusių tautų; nuožmių 
protas apima«viein arčiausiai juos pačius pa
siekianti apsireiškimai, toki, kurie juos į 
baimę įvaro. Ligos, pavojus, stabdanti arba 
padedanti atsitikimai, tamsa nakties 
pirmiausiai "patraukia mislis nuožmio žmo
gaus. Ant apsaugojimo savo ypatos uuo to, 
ko bijosi, jis išiiislinėja visokius apginėjus 
arba fetišus, kt 
dirbti fetišų sta 
tvėrimaiFetii 
pi ištiri mas ju< 
kiek radimas a] 
Tikėjimas todėl
dvasios reikai^iiimo, bet jį žmonės paėmė už 
savo apginėją nuo visko, kas yra pavojin
gu; nuožmių tautų tikėjime nėra nė jokių 
doriškų prisakomų, jis apie doriškus princi
pus nesirūpina,! bet yra vien apginėju žmo
gaus ypatos nub to, ko jis bijosi, ką laiko už 
pavojingą. Rqds ir krikščioniškas Dievas y- 
ra apginėju šilimų teip kaip ir nuožmių 
fetišai; krikšęionybe arba kitoks pa
remtas ant garinimo v(eno dievo tikėjimas 
už pamatą turi) doriškus^prisakymus: pasi
mirus — žmogų laukia sūdąs ir dovana už 
gerus darbus, o bausmė pragaro ugnyje už 
piktus. Ant tokio jiamato pasikėlė tikę-

Iš užpakalio.
Akmeninis stabas dievaičio 

gyventojų Velykines salos.

Prie supratimo

ižten- 
’r lie-

riais yra ne tik jo rankų pa- 
peliai, bet net tūli gyvi su- 
liizmo Įiaaekėjams ne tiek ru- 
>8 bauginančių apsireiškimų, 
iginėjų prieš tą, ko jie bijosi.

išdygo ne iš supratimo ir

Pigiai ant pardavimo geras saliuna* 
lietuviu apgiventoje vietoje, prie lletu- 
viszkos bažnyczios. Priežastis pardavi
mo liga. Atsissaukite pa*. j

Klemens Slratnski.
8800 8aginaw avė. So. Chicago, II).

Pigiai snt pardavimo gera groserne ir . . .
“Candy store”, vietoje lietuviu apgy- jimas tik iiasikėlus žmonėms ant augštesųi 
ventoje. Atsissaukite po n r. i ... - -»

728 S. Canal St., Chicago.
Pigiai ant pardavimo buezerne ir gro- 

aerne vietoje lietuviu 'apgyventoje, arti 
lietuvisskos bažnyczios. Prležasci* ta- 
vloinke* ligos verczia parduoti. Tad. 
Paleckas, 135 W. 18-lh st.,kerte Union. 
Chicago, (20-12)

Pigiai ant pardavimo gera "karose m a 
vietoje lietuviu apgyventoje. Savinin
kas turi dvi karezemi lodei abieju neįs
tengia užlaikyti: Alsiszaukite po nr. 
24 Rubie SU

Reikalingas “draiverys” duonos iszve- 
žiojimui. Te ataiszaukia mokantis savo 
darbe ir gerai žinanti* miestą. L. 
Szczepkovrski. 3226 Mospratt st.,Chica
go. (13-12)

Rekalinga moteriszke ar mergina prie 
namu darbo prie mažos familijoe. Dasi- 
žinoti “Lietuvos redakcijoj.

Ta* vyra, kun 17 d. lapkriezio atplau
kė* su manim Į New Yorka ir tapo nuo 
mane* atskirta* ir pas ji pasiliko mano 
naszulys, bu* teip malonu* paduoti 
man savo adresa.
199 Silver St., So. Boston, Mas*.

Ka* nori rusku pinigu gal dabar gauti 
“Lietuvos” redakcijoj. '

Aukon ant kankintinlu
Serą n tano lietuviai nuo Laikyto

koncerto 30 lapkriezio.....................t 3.39
Buvo............................ 178.67
Sykiu .............. I 182.06

civilizacijos laipsnio. ,
Pradinė žn|onių religija apėmė 

prastus žmonių*reikalus, o kaip m 
necivilizuoti žmonės reikalų turi id 
žiau; • nuožmi daugelio reikalų .civilizuotų 
žmonių ir suprasti ne gali. Iš pradžiųlmo- 
nes nesirūpino'išmelsti pagelbą gerų dvasių 
ir gerųjų dievaičių,su kokiais nesusitikdami, 
jų nepažinojo ir ne garbino, stengėsi permal- 
duoti vien piktas dvasias ir piktus dievai
čius, kurių piktumo bijojo. Juo žmogus 
stovi žemiau, juo daugiau bijosi piktų dva
sių, juo daugiau tokių pažįsta. Antai ir 
šios dienos lietuviai, nors jie nuo 500 metų 
yra katalikais, -bet tiki dar į daugybę visokių 
ne sutikančiųau krikščiony lies prisakymais 
dvasių, jo jų dąug apšvieetesni kaimynai jau 
seniau paliovė įtikėję į tas dvasias,kurios lie
tuvius dar ir šiądien gazdina. Tol i aus nuož
mių tikėjimas rūpinasi apie palaidojimą 
numirėlių, apip gydymą ligonių, ką pas ci
vilizuotas tautas atlieka speciališkai išlavin
ti ir išmokinti daktarai, ir ant galo užsiima 
tirinėjimu paslaptų apsireškimų ir žinoma, 
nuožmi, ife pažinodami pamatų gamtos moks
lų ir tuos savoj ritinėjimus veda ypatiškai, 
visai klaidžius daro išvedimus. Su laiku 
tikėjimas apima ir praktišką žmogaus gyve
nimą, kaip antai: po jo užveizda atsiranda 
lytiškas išsilavinimas, suvedimas į poras, ap- 
sivedimas ir likimas pasimirusių. Kunįgija 
kaipo luomą atsirado labai seniai, ji su laiku 
įgauna vis didesnę įtekmę, savinasi sau vis 

Idaugiau ir daugiau tiesų, kaip kur ji paai- 
Įsavina sau prižiūrėjimą visų žmonių žingsnių 

reikalų; bet ir šiądien yra 
dar ant žemės tautos neturinčios visai kunį-

c y pa- 
motel 
’ ina-

Vienatine LietnviMzka Aptieka 
Chicaffoje!

— Atkreipiame lietuvi' * tyrią ant vie
natine* lioįuviszkos aptiekei* Chicajroje, 
kurioje palima gauti visokia* gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europe j i sakose ap
tiek ose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. C*i* galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir. jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalauja.

Teipgi azioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" knygų, abrozelių, gra
žių su pavincziavonemia popierų groma- ir privatišku 
tom* ir lt. Teip pat gali gauti czifkorte* - - - -
ir pasiųsti pinigu* Į krajų, ir tą visagali- ’ « -
ma atlikti hetuviizkoje ka'boje. ‘ gijos. Kunįgija paima į savo rankas pildy- 

|mą visų tikėjimišku formų: tik per jos tarpi- 
nįkystę žmogus gali susipešti su dvasioms ir 
dievaičiais, tifc per kunįgų tarpinįkystę gali 
išsiliuosuoti n*uo bausmių piktų,tik per ku- 

ui niemUilu. nįgijos tarpinįkystę žmonės, ant išprašymo 
yra reikalingo* ju*ų sveikatai geros gy- malonės ir pasiliuosavimo nuo piktumo dva- 

ukSakjordrkffijgan^uŽ™UJWrurisf 8ill d uoda joni« »«***• Kunįgija sumouopo-

Aptiekoa adresas:
167 W. 17-th *t., kerte Union, prie pat 

bažnycxioe Apveizdo* Dievo parapijos.

Geras pecsltu,J 
kaip kiekvienas suprantame, žiemos lai 
ke yra reikalingu daiktu, bei ne i

skubina io cirkuliaciją __ _ _ _______
teipjaugi reikalauja szilumoa, kaip kad 
■ir pavirszis kūno, teip kad žmogus galė
tų pakęsti visokias oro atmaina*. Dau
gybe vidurinių ligų,* kurio* kartais esti 
labai pavojingos ir skaudžios, paeina nuo 
netvarkoj užlaikomo pilvo, ir todėl reika
linga ką nors daryti, kad nuo sunkių li
gų apsisaugoti. Geriausiu žmogaus svei
katos apsaugotoju yra iszdirbtas Trine- 
nerio American Elixir of Bitter Wine,' 
vienintelis gydantis vynA Amerikoj, ku
ri* apsaugoj* žmogų nuo įvairiauaių ne
tikėtų ligų, ypač* pilvo, kepenų ir inks
tu. valo kraują ir gaivina kūną bekprot*. 
Fabrikuoja jį vien Juozapa* Triner, 799 
8o. Ashland avė., Chicago. Ui., kur* 
kiekvienam pasiuncaia jį ant pareikala
vimo, arba gali jignuti pirkt aptiekoee. 
Prie dabartinių žiaurių orų reikia, kad 
kiekvienas tą vyną laikytų savo namuose!

Iss<ydys uėsisuMdynia su I diena, 
lak -LaxaU*« Broaso delsias" tabliteles. Ap- 
Uskoels* lagraSlns piaigsa Jei ae liigyeL E. W. 
Srovt'a parasta* yra esi kotno boisno. S&e

lizuoja nusineši mup su dievaičiais ir geroms 
ir piktoms dvasioms, be jos tarpininkystės 
žmogus ne gali pats paniekti dievų. Krikš
čioniškuose tikėjimuose daugiausiai tiesų ir 
monopolių prisisavina katalikiška kunįgija 
Kunįgystė iš pradžią buvo tai privatiškas 
reikalas kelių: žmonių, bet su laiku, kaip an
tai pas polinejzijonis ir.negrus vidurinės Af
rikos 
savo 
jos formas.;
tūlas f
goms tautos jadovo, kuris yra ne tik kunį- 
gu, bet ir vi 
ir maskolišk , w _ _______
kolijos, bet it tikėjimišku viršininku masko
lių stačiatikių. Necivilizuotoms tautoms ku-

išsidii 
ranku

ypatiška luomą, paėmusi į 
dievmaldystos reikalus ir 

Kunįgijos Įiareigos pas 
tautaš ankštai surištos su parei-

lovu, tautos viršininku. Antai 
b caras yra ne tik valdonu Mas-

nįgai reikalingi ne tik ant atlikimo ceremoni
jų garbinimo prabočių ir tautos dievaičių, 
bet jie, pagal įtikėjimą žmonių, žinoma pa
čios kunįgijos įkvėptą, turi galę pašaukti ly
tų, jeigu jis reikalingas, arba jį apstabdyti, 
jeigu jo yra per daug; jų burtai gali prives
ti prie laimingo galo kiekvieną tautos užsiė
mimą; kunįgai nuožmių yra drauge ir prana
šais, jie gali pirm laiko išpranašauti ateitį 
ne tik pavienioms ypatoms, bet ir čielai tau
tai. Prieš kiekvieną svarbesnį užsiėmimą, 
prieš kares ir padarymą sandaros tauta krei
piasi prie savo kunįgų, kurie daro burtus ir 
paskui pasako, kaip gali nusiduoti rengiama 
karė arba kitoks svarbesnis užsiėmimas. Ka
dangi kunįgai paprastai daug apšviestesrii 
už kitus tautos sąnarius, tai jiems ne sunku 
tamsesniems teip išpranašauti, kad tie kunįgo 
žodžius gali teip ant gero, kaip ir pikto sau 
išaiškinti; jeigu kaip kada pranašysta išpuo
la visai klaidinga, tai ir tąsyk už tai kunįgas 
ne atsako, bet dievaitis, kuris, turėdamas 
piktumą, klaidžia pranašysta jį užrustinusią 
tautą užsimanė tyčia nubausti. Pas nuož
mias tautas kunįgystė laikosi tose pačiose 
šeimynose, ji nuo tėvų pereina ant vaikų, 
kuriuos tėvai išmokina visokių reikalipgų 
burtų ir mokslų, slepiamų nuo kitų tautos 
sąnarių. Pati kunįgija nėra išradėja diev
maldystos formų, bet ji yra tik palaikytoja 
tų formų ir tautos padavimų. Kunįgija ' 
niekur ne prisideda prie pirmžengystės, bet 
visur, net terp augščiausiai civilizacijoj pa
sikėlusių tautų yra suturėtoje pirmžengystės. 
Kunįgija lygiai pas nuožmias kaip ir civili- 
zuotas tautas yra palaikytoja senų tautos pa-? 
pročių ir įtikėjimų, Vadangi tas išeina tik 
ant jos naudos.

Suvedimas į tvarką tikėjimišku pažiūrų, 
tikėjimišku apeigų formų priguli jau pasi- 
kėlusioms ant augštesnio civilizacijos laips
nio, . pasiekusioms tvirtesnę prginizacijos 
formą tautoms. Tvarka ir įstatai tikėjimiš- 
kuose dalykuose atsirado tada, kada tautiš
kos giminės susirišo į viešpatystes. Ten,kur 
visokios tautiškos giminės jungiasi į krūvą 
ar tai ekonomiškai, ar politiškai, kiekviena 
giminė atsigabena savo tikėjimą, savo die
vaičius ir dvasias, savo tikėjimiškas apeigas; 
visus tuos tikėjimus jungia į krūvą tautiški 
padavimai. Pats tautos gyvenimas atsilie
pia ant jos tikėjimo, ir jos garbinamų die
vaičių. Juo augščiau pakilo tautos galybė, 
juo didesnius plotus užima jos sutverta vieš
patystė, juo daugiau priguli prie jos tautiš
kų giminių ar tai pristojusių geru, ar su 
prievarta, juo galingesni yra tautos dievai
čiai: tautiškos giminės nesusiorganizavusioa 
į viešpatystes garbina giminės prabočius ir 
dvasias, susiorganizavusių gi į viešpatystes, 
kuriose yra daug tautiškų giminių, jau ne
užganėdina tie mažai galinti dievaičiai ir 
dvasios, todėl viešpatystėse, vietoj tokių ma
žai galinčių dievaičių, atsiranda daug galin
gesni tautos dievai. Juos garbina ne tik at
skiros prigulinčios prie viespatystės tautiš
kos giminės, bet visos viešpatystės gyvento
jai; jie pastoja dievais visos tautos, kuriuos 
visi privalo garbinti ir nuo jų melsti pagel- 
bos. Tokiu budu tikėjimai ir visokių tautų 
garbinami dievaičiai keičiasi gana tankiai, 
jeigu dėl kokių nors priežasčių keičiasi ir 
tautos likimas. Visos senovės religijos yra 
tautišku tikėjimu, paremtu ant tautos istori
jos, ant jos padavimų ir apeigų, ant papro
čių. Tiji t kth tau tų pasikėlusių ant augš
tesnio /laipsnio, kurių, neužganedino senos 
foriųeė ir apeigos, naturališkai užgimė knkš- 

’Čionybė ir supratimas jos dvasios; Į>as tautas 
gi stovinčias ant žemesnio laipsnio, kurioms 
krikščionybė, teip sakant, likosi primesta, ji 
perėjo į pildymą formų ir apeigų, be tikro 
supratimo dvasios. Ir pas lietuvius tikėji
mas remiasi ant pildymo vien formų, dvasia 
gi jo mažai suprantama ir ją ne daugelis pil
do. Krikščionybė vienog ne iš syk atsirado: 
prieš ją buvo jau rymantis teiposgi ant mei
lės artymo Buddos tikėjimas, tikėjimas bra- 
ministų; tikėjimas žydų išdygo iš jų gyveni
mo; tokiu yra ir mahometonų tikėjimas.

Nėra tautos be dailės ir be tikėjimo; tei
posgi ir pradžią mokslų antrandame jau pas 
tūlas nuožmias tautas. Mokslai, koki jie 
ne buvo, buvo žmonių godojami nuo labai 
senų laikų. Kaip kituose dalykuose, teip ir 
moksle—pas pradines žmonių organizacijas 
jis apima tik reikalingiausius žmogui daly
kus. Jau žemai stovinti nuožmi žmonės mo
ka praktiškai išnaudoti tūlas gamtos pajie- 
gas, todėl jie priversti tapo susipažinti, ži
noma, kiek tai galima, su gamta, su tūlais 
jos apsireiškimais ir tą pažįsta net geriaus už 
daugelį civilizuotų žmonių ne užsiimančių 
gamtos tirinėjimais. Nuožmi pažįsta gy
dančias ypatybes tūlų žolių^aknelių, ką pas 
civilizuotas tautas žino tik specijalistai dak
tarai arba aptiekoriai; jie geriaus už daugelį 
civilizuotų kraštų gyventojų žino bėgius tū
lų dangiškų kūnų, nors ne žino kas yra tie 
kūnai, bet pagal jų padėjimą moka išskaity
ti laiką geriau už daugelį civilizuotų miestų 
gyventojų. Moka nuožmi aprišti su
žeidimus arba sustatyti nulaužtą koją arba, 
ranką; pažįsta papročius žvėrių arba žuvių, 
pažįsta naudingus, tinkančius ant maisto 
augmenis ir nuodingus daug geriau už gy
ventojus miestų augščiausiai civilizacijoj pa
sikėlusių kraštų. Žinios tos veinog nėra 
mokslu teipjau, kaip antai mokėjimas dauge
lio kalbų neženklina apšvietimo, kadangi ir 
mokantis daugiausiai kalbų gali būt visai ne 
apšviestu, gali būt kvailesniu už mokantį 
tik savo prigimtą kalbą. Kad tos praktiškos 
žinios,paremtos ant patėmyjimų, butų mok
slu, reikia jas suvesti į tvarką, surasti prie
žastis žinomų apsireiškimų. To nuožmi, sto
vinti ant žemo kultūriško laipsnio žmonės ne 
pažįsta, arba jeigu bando ką aiškinti, tai aiš
kina saviškai, kas nė jokio susirišimo su 
mokslu ne turi. Pagal nuožmių įtikėjimą: 
visokius ant svieto apsireiškimus gimdo viso
kios dvasios. Mokslas tas, žinoma, yra klai
dus, bet ne reikia užmiršti, kad vidurinių 
amžių gadynėj, kada dvasiškija buvo Bumo- 
nopolizavusi mokslą, ir Europoj daugelį gam
tiškų apsifteiškimų stengėsi remti ant ste
buklingumo, nors daugelį tokių buvusių ne
va stebuklingais apsireiškimų 
pranta maži vaikai ir moka 
kinti.

šiądien su- 
gerai išaiš-

(Toliaaš bus.)



DOVANOS

VISIEMS DYKAI
$5000 Vertes Dovanu bus iszdalyta 

dykai visiems Pirkėjams!
Dovanas pradėjome duoti nuo Sziadien 

ir trauksis
Musu krautuve 
bus iki Kalėdų 
Atidaryta kas vakaras.

ki patKucziu Nakcziai.
Puikios dotuos prie pirkinio vertes u. . . . . .  . . . . $1.00
Puikesnes prie pirkiniu vertes u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2.00
Brangios dovuos prie pirkiniu vertes u :.. . . . . . . . $0.00
Dovanos vertes $2.00 prie pirkinio vertes nz $10.00

KALĖDINIS ISZREDYMAS KRAUTUVES JAU PARENGTAS.
Kalėdiniai laikrodėliai.

Moteriszki'Sidabriniai ir Gun me
tai Chatelaine laikrodėliai, $ n QR 
szveicariszkf viduriai, po....... (JfliLIU

' Vyriszki laikrodėliai, gvarantuoti ant 
20 metu gold filled luksztai, graviruo
ti. Elgin arbaVValtham vidų- $4 A A A 

riai, verte* 315.00, po..........$ 1 U.UU

Moteriszkisu Huntingluksztai* laik
rodėliai, gvarantuoti ai^t20metu. El
gin viduriai, gold filled luksztai. pui
kiai graviruoti, vertes *18.00.^|

50 stukiu nuo 50 coliu ploczio grynai 
vilnoniu ingabentu broadcloths. ve
netians, whipecords, prunellas, eudo- 
ras, drap de almas, peau de soiea, tai- 
lorcheviots, storm serges, fl net tas Ir 
daugybe kitokiu pui-/|K A /V 
kiaušiu materijų ver-H* P 
tęs 81.50 yardas, po |

20 stukiu labai puikios peau de soiea 
materijos su atlMiniais atmatais, 
gvarantnotos kad gerai dėvėsią, par
duodamos visur po 81.00 
yarda, pas mus ant szven
cziu po............. ................

/ta /ta už vyriszka celluloydoa 
skutimosi inronkiu dežu- 
te. atlMu Iszmuszta, ku
rioj randMi britva, sze- 

petukas ir muilinycaia.
Musikos albumM: puikus ranki u* 
muzikos albumu, oelluloydoa apda
ruose, su puikiais Jhn /ta /ta /ta 
iszmarginimai* U* ■> U IJ 
ant virszu, prekes g

........................iki.

D*™! stale Medical DisDonsa ru oall lūs iszūuduil!
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko nė kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jos nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistu* “Stale Medical Dis- 

pensar^ , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemisskM gydymM yra 
geriausiM ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavlma ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra Uzgydoma, tai bus gydo
mu po užtikrinimu; lai reisskia jog Ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduole* ir 
gydymą Jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones iss priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu isxgydylais per pa
garsėjusius specijalistu*. Jie užtikrina

ŪRAB YYRAIH!
Tu gali, ir busi iszgy(lytas! 

Specijulistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,
ir visus dalyku* prie to prisidedaneziu* 
Jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekme* jaunyste* neissmintin- 
gumo persižagimosenesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu- 
stojimo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, f intako ir protlaako nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baime*, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam pauMziu symplomu.

KRAUJO UZNUODYJIMAS.YARICOCELE^;^
Nusilpninanti rezultatai szijos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirlnejimus. Yra gana šakytiej jog ap
sunkina prote, nusilpnina kun*, kanki
na nervu systema ir pMibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
oijalistu ofisą. Jie jum* i*zai*$cis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde vis* 850 Il
gu paskutiniuoM 18 medesių. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve Jr uždegi- 
mM bematant pranyksta; kraĮijas, susi
rinkęs padidintose gyslose iesiskirsto 
ir jos atgauna mvo normaiiszka tvirtu
ma ir pavidsla. Visi ženklai ir silp
numo pranyksta idant padalyti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo., 
ty Preke* yra pigiausio*.

šsita liga yra vadinama karaliumi venerinku ligų, dėlto jog yra baisiausi* 
savo pasekmėse. Liga te gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stpma yra užnuodinta, tada liga pati isssireiszkia per; Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pMirodyma plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime gazelių, 
puolimą plunku itpaprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turisgito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pMirodavyk su specijalistai* tuojau* ir 
jeigu Jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tei jums te pra
neš* ant syk. Gyduolėse ners gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. GydymM yra tikras, greites ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi iss- 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, mz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau vikokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedamas jokios nau
do*. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
tuštiem, kurie reikalauja pagel bos, su 
:uris kaipo specijalistai eaate teip gerai 

susipažinę. VienM menesi* szi^o nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

dical Qispensary” abi peržiūrėjimo pu
blikai.

PMiraszyta ir prisiegdintM priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad HoįrardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gydūoles dykaTSĮ

Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
iu mislis ir manavimua. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina - beprotyste Ir 
myri. Jeigu buvai kada uor* gydytas 
per kita daktare ir ne likai iazgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neateikincziM metodą*. Gydymai 
“State Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriMi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal, šsilie speeljalistei gali 
iszgydyti jus su electro<-chemi*zku gy
dymu ir užtikrina issgydyma. Viską 
užlsiko didžiausioj pMlaptyj. Ssitie spe- 
cijalistei turi szimtu* gero* valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi issgy- 
dyti.

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

czia prie nusiazlapinimo, nes szlapumM 
(miželei) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pMientM turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pMitaiko 
Jog nusi’szlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strik turo*, tai pMirodsvik su gaivintu 
daktaru štate Medical Dispenaary. Ne

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Ssitie daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, ‘ ne* jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai. Mi- 
eroseopa, Harmocytome- 
t«ro, 8 p h i g m o g r a p h o, E- 
lektrlszku balau Reosta
to ir Stethaoropo Pho- 
nondoscrope tirinejimo,
iazcziupinejimo, iszbraszkinimo ir iss- 
klausvmo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diOgnoeose Ilgu. Specijalistai gali at
rasite liga sziapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Lig* pati kaipo 
panorama atsidengia priesz isslavlnta 
aky specijalisto; Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszaulc in 
“State Medical Dispenaary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
CST Inejimas per 66 Van Buren ui.

Putemyk ndresa.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri spefijalistam* 

Oispknbartj yra paprasta, turi raszyt 
apraišydami savo liga ir Jeigu Jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles irgydi- 
mM nieko ne kMztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu. •

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

Stale of Illinois J
County of Cook j 8 8

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkM supe- 
nntendentM “Stele Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minetea paliu- 
dyjimM yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra d uodą m m “Štate Me

$15.00 

už easel pi uszo al
bumą, metaliniai 
krautai, puikiu 

- ■- veidrodėliu vidu
ryj viražo, ant 72 fotografijų.

už vyriszka rukomuju 
i dalyku dėžutė, su atlMu 
j iszmuszta, kurioi ran

dMi briar pypki*, cigar- 
nyczios dėl cigaru ir cigaretu.

už celluloydini albu- 
i ma, paaukauoti krasz-

j tai, paauksuota kabe,
su puikiais isimargi- 

nimais ant virszu.

69C djp cn s
Vyrams ir Vaikams drapanos *

po $7.50 75c
rr nyczios dėl

ir$10.oo98c
tt nimaisantv

Kalėdinės Graznos.
941 Už moteriszka gryno aukso 
v ” Chased žiedą, su bri
liantine akute, dailioj dėžutėj.

#‘*00 moteriszka gryno aukso
žiedą iszsodinta turąuois, e- 

meraldais, perlais ir rubynais, vertes 
$4.00.
iR5 00 ui moteriszka gryno aukso 

' Marųuise žiedą su 5 enieral- 
dais apsodintas aplinkui su 18 perlu, 
žemeziugu ir opalu, vertes 810.00.

00 už moteriszka gryno aukso 
’ graviruota žiedą, iszsodinta 

3 ir 5 akmenims turquoise,emeraldais 
ir rubynais, vertes 35.00.
®1 \0 u* moteriszku* auksinius .

auskanus, Užsodinti žem- tunku.Reeferiai isz gerossziltos chin- 
.cziugais, perlais ir emeraldais subaik ehilla frieze materijų, su aksominiu 

ar dideliu storm kalnierium, vertes 
83.00.

/ta /ta /ta už vaiku nobby .- U* O LA O Top (’oat* ir 
O Reeferiu*. Top 

coats padaryti iss 
grynai vilnone* kersey, melton ir frie
ze materijų, juodos, melsvos, rus
vos ir oxford spalvų, trumpi ar vidu
tinio ilgio, metu nuo 8 iki 16. Reeferiai 
padaryti isz bouele, kersey, fnezes ir ( 
chinchillas, su mažu aksominiu arba , 
dideliu storm kalnieriu, verte* 85.00.

Dalykai tinkami Ka-; 
ledu dovanoms.

/ta/ta už puiku moteriszka cel- 
LA ta* A luloido* toaletine skry- 

nele su puikiu szlipuotu 1 
veidrodžiu, szeriniu sze- 

pecziu ir szukoms.
už vaikams celluloydi- ; 

1 ne darbo inronkiu de- . 
j žute su penkiais kauli- ( 

— ~ uiais instrumentais ir ( 
antpirszcziu.

Turime 2500 Siutu ir Overkotu, la
bai puikiu, tokiu kitur negausite be 
310.00 ir 315.00. Ateikit puižiuret.

a /ta /ta už puikiu* vai-
U" I U ku Siutus ir Kce- 

, akf ■■feriu*. Siutai iss 
grynai vilnonio che- 

vioto, vestee, manly 2 ir 3-pieėe ga-

kentek n u o 1 a t a i . Specijalistai 
gali ir issgydya Jus, Jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo^ bus užtikrinta.

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia* 
me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

.cziugais, perlais ir emeraidai* su bal
to akmens viduriu, verte* 32.50.

®1 50 ui vyriszka gold filled gra- 
v ' viruota kabute prie laikro
dėlio, 15 gatunku, vertes 32.50.

už vyriszka auksine insaga, isz- 
" sodinu rubynais, emeraidai* ir 

baltu akmeniu, dailioj aksomu klotoj 
dėžutėj.
OSp už puiku paauksuota pas tat o- 
. maflaikrodi, 5 coliu augszczio, 
iszpuoaztu apsodu; kiti iki 325,00.

7dC ui d,l^u vyri*zk* paauksuou 
* Link lenciugeli, gvarantuoU 
ant 5 metu.
Moterims ir merginom* J akės, pada
rytos isz grynai vilnones Keroey, Mel- 
ton ir beaver materijos, tinkamos da
bartiniam sezonui, naujausios mados 
ir darbo, nekurtos su augsztu rolling 
kalniertum, kitos gi su coat pavidalo

šokiu spalvų, 
paprasta preke 
37, dabar bus po . J$3.98 49c
50 stvkiu Nlio 42 coliu ploczio grynai 
vilnoniu . venetians, cheviot, storm 
žerges, granite*, meirose materijų. 
Szilkines ir vilnones vokiszkos plaids, 
puikiausiu parvu, papro- 
sta preke 75c užyarda*

Sofkageriau*iu veloar iszmuszta,pui
kiausiu spalvų, grarantuoto darbo, 
nuujausio pui- m /ta /ta
kausgatunko, ver- U* >ta |||| 
te* 38.50, už.......... B ^/^/
Sofka, iszmuszta 3 spalviniu veiouru, 
Rococo rėmai, gryno plieno plunks- 
noe, rakandu krautuves garsina to
kias po 315.00, M*K/ta 
ant szvencziu par- 1111
duosime po........... 1 Tf

. Puikiu supamasis krėslas su ranke
noms, padaryta* iszaržuolo, su pui
kia atloaza. kitur /ta /^/^ 
tokiu* parduoda U"'J f|fl 
po 34.00, dabar I“ g
Vieszruimiui stalai, piano pališšluo
ti, su puikiais padailinimais, puikiau
si m koki gali jĮn /ta /ta /ta
gaut, dabar ant U* "J V 
szventes už...........
Bruselinial divonai, 9x12 dydžio, 
puikus kokius m|k 4 M A A 15.00
Lare kortynoa, 3j y ardu ilgio, bal
tos ir kremavos, puikiu iszdirbimu, 
vertes 33.00, mes /ta M* /ta 
ant szvencziu pa- II
leisime pora už... .w

Portjiero* ant duriu, puikiausiu 
rasztu ir parvu, didžiausiame pri
rinkime, su dideliai* spurgai*, pa
prasta preke 33.50, a*s A —C 
ant szvenczi j palei- IU7 I į fa 
sime po...............................I ■ $

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtup 
kitokiu daiktu galite išsirinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 

mu- 
lietu- 

visiką ka- 
talioga, ku
ri prisiun-' 
cziame ko- 
žnain dy
kai ant pa- 
praazymo.

Kelpsch i Co. 74 Centre Si., Cbiago, III.
Succ. to Kelp»wh, Norviko & (Jo. LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES 

TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar ga'»« turėt laikrodėli.
Mes esame seniausi laikrodžių preke jai. ir szlandien srto lalkruzciio skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad Jau yr

LIETUWIU DAKTARAS jįj

M AR J A DOWIATT. I
Kauno gub. Saauliu pavieto.

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

Telel naa: (Janai 78.
Telefonu galima Iss kiekvienos 

' aptiekoa

40 stukiu grynai vilnoniu meirose 
materijų, granites. venetians, che- 
viots, whipcords, broadcloths, pie- 
rola. satin, sol i e les. pru- ■■
nellas. poplins ir henriet- f fta A 
tas, vertes 81.25 yardas, po f

KLEIN BROS
-795-805 S° Halsted St_ Con Canrlport Avė i

valkti

kalaliogo
Jei nori, kad ui 

ir piguatlaa namlalt

PIGIAUSIAS PARDAVIIYCZIOS IAIAS 
SU VIEPTOSE VALSTIJOSE.

Mušti fUbriko siekiu yra apteikti 
iniouet reikalingais daigiais 

ui kuopigiausia preke.

• i apie musu >r«s«a. 
Italo įtinti! pinigus.

iissata ir M. m.t parduodam, j

No. 6 Tikru 14k Auksu lietu Lukutal Įrertaulo darbo, huntim. nu- 
šute užsukamas ir nustatomas, vyria?- 

kat ar moteriszku. puikiai graviruotai. * lukntal isz eitra grybo aukeo 
tesės rita įmik Tikrai Amerikiszka tnatrinerija tu naujauaiau pageri
nimai.. Iizrokt kaip SKO Aakmau laikrodiUs, nustatomas. Puiku Ui 
P“>y»u‘‘u- rodytojo. Gvaraneija ant 25 metu,
kiu parduoda po suk m t® Mu*u preke $9.99.
No. 7 Tikru Nikelinis, Be virszsus . Antute užsukamu ir nuttato- 

mat vyriszku ar moteriszkaa. Drūtu ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikitzka mašinerija 
Nustatomu kaip reik. Tikrai puikut laikro G virsnei Ja ant 5 uja
deU*' Musu preke už vvrisrka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, , «•. ™^*ku, junai ’ ' vokiazkojo tidabro lalkrodelia. An
tute užsukamu Ir nustatomu, pilnai akmeniuose* ir tu grynais ameri- 
kitzkau viduriais, niekados nenublanks. Gvaraneija ant VISO amžiaus. 
Drūtu ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti Kiti panūstus parduo
da poI6.B. sms ir 16,50. Mu*ti preke $4.50.
Nn O Grvnai Sidabrinis vvritzku ar moteriszku, antute užsukamu nu. ». 1 Uiaaa,.,,.., nu,^tom<K graviruotu ar lygut. Hunting
luksztat Pedan tai isz grynai eztru laito lidabro, tu tikrais amerikisz- 
kais viduriais, pilnai ekmėniuolu. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
S3?«“•" preke 

w hm*
Luksztagisz Juodooxįduoto plieno, kuri me. gvarantuoįame ant visados. 
Yra tai vienu isz Puikiansiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteisingiatuiai parodo. Kiti parduoda po 
g 10.80. tis.50. *15.50 Masu preke $7,50,

Daigiau kaip 
f 30 metus iszmcgintas! 

Dr. RICHTERO 
wisam swietui žinomas 

“ANKER” (Inkarinis), 
PAIN EKPELLER.

GYDYKIS NAMIE!

Reumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos,
Sirenų Skaudėjimo Ir tL

1 tr wisokiu Rheumatisska 
skaudėjimu.

u 36c. ir 50c. pas wisus 
sptiekorius arba pas

L F. A^e Richter & Co., j
k 215 Peari Street. A

New York.

F.PBradchulis
Attorney and Connselor atLav.

Chunber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corber LaSalle & WMhington sta. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642. - ----------

Wieninteli* lietusrys sdwokalas, baigęs 
mokslg jurisprudencijosczion Amerikoj. ...—
Weda prowM kaip ciwiliszkM teip ir 
kriminaliszkM irisuose suduose.
Re*. 168 W. 18th Cor. Union SL

Telephone Csnal 788.

užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy- 
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už >4 .OO ant menesio:.

Ar esi nerviszkas, nustoję* viltie* irvyrisz- 
kumo, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas, nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, indybusia* ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkucziu*, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, nbgam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dali* kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant kratines, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiyzka, nerviszka, skuros, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas sziapume? 
Jeigu teip, tai Viropotens Co., Room 1, 3506 
Indiana Are., Chicago, III., užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos 
dieno*, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsiri
si t karaliumi terp vyra, ant kūno, proto, ir 
szirdięs. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligoniu* per gromatu gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymu nėra reika
lingu. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles pnsiunezia niekam 
nežinant. Raszydamu indek marke ant pil-, 
nos klausimu listos.

Atsnlauciiausi ir pigiau si gydyoyctia 
karaose. UODĄ DYlAl.
VIROPOTENS CO„ Chicaoo, III.

Dr. Leonard Landės,
Lietuiviszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsinga* gydytoju wyrišikų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinoai uni*ersitete 
New Yorke; praktikawo ligonbucziuoM: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardetinlu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Hospital College ir Lt

UTeZtikrina IsZgydyma
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaude i img vridurių, 
galeros, nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimg, moteriszku ligų ir ne- 
vraisingumf. Gydymui nenviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi 11- 
gM pilwo, uždegimg žarnų, iszdžiuiri- 
m| pieno, skaudfijimg lupų, nosiea, a- 
kių, ausų, nustojimg pajiegų ir tt. Iss- 
gydym* užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. CnroniszkM ligM gydau pasekmin
gai, ir slepemM ligM užlaikau slaptyM-

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

Offiso walando.:{ ^s’^k’i’te^ 
Nedellomb: neo 8 iki 10H iroLryto; nuo 8 iki 4 vai. 
popiet.

Rodą per Grcmiiu Drii 
UžprMzydami rydyklM prisiuskite 31.00 

įgyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek swerl ir aprassyk *awo lin, o 
mz prisiusiu gydyklM kuriomis iszslgy- 
dyai

rvalriat byBiil, mamai, valcet. po! 
Kotai its Ja galite atkartoti klek tik

to Uit akta Stv initrameata gali na ado 11 
irkitoee draagyttaae dėl palydėjimo giett 
Unktmialmo ta asla mulki,preke Jot gali 

ladrillaa. arijai iss

i, kadangi prie Jo tereikia Jukio 
gilai toki lagije. Gului sc- 
įdėtas prie kiekvieno lattrameit- 
sSbįssVisi. mokyklon, giedojimo

Alt pa
turi būt 
Uruiusk

STAIDARD HFG. C0., N BKnii SL, P. O.Box 1170, J. Y. Dept L C

r-tvyT/- A T 14 puikiu dovanul Tokio pigumo dar nlskados nugiedotai 
Į Į Y LY rs. 1 Ateikit paziurut, paziurujims n lako nskaaztuojal

Dabar mes paleidžiame turgau geriausi laikrodėli: tik na aaiaiKlstka. I4K 
su dvigubais puoktuotais luksitalą, ausuke užsukamu Ir nustatomu, vyrisskss ar motariszkss, 
sa Tisas AuiBinuzna aasznttnua pilus akmenų. R R gvarantsotas, nlkeiieotals viduriait, 
tstduodame rasžvta eva*axciza AMT M bbtv; puai Iszvelrda ir geruma toki laikrodėli visad.u 
gali lyginti pr>e *40 vbbtu aukso iatKBODBi.io. Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams meeduo- 
sime bėgyje W dienu puikius prezeutus: I. ritmu a amu putu rtTKB su didele galvuks ir plata
rlnls oi bu k u. vertes SI. 50; 1 grynu ašute rtrrv ciaaurrczia. vertes The.; 1 nikeline BBIzit'zaas 
DBžtrrs. thc: 1 dailu auksinuota Dtcms LtuciuaaLi su Cameo kabota. *1 50; 1 puikia aukslnuo 
ta UOC-TB. *1 00; 1 poru puikiu Avsbsbic deimantais s dlnta, 81.00; 1 puikia ariixa įsuodinta 
brangakmeniais. 40c: i poru puuksuotu kolionlks su pamuterio vtr'zais. 40c: 1 pora rankovėms 
gnslku. sa permuterlnla apaosia. Iže; * kalaieriams naiku, narrouterto apaezios. 50c; ir 1 puikia

nu pulku LSKKTIKI PttLt da’lfi's n» a nesiune ian>- tad. pt r narve, iižregi-tro ve savo kultais 

^:,&X.%^iYIMA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOYAKOIS DYKAI • nori vvriszki 
laikrodėli ar tnoterl-ska Jeigu moterį-»ka tad vyrtsnko Diek- tie ienciugtlto me« puluasime mc 
tenszka 80 oollu auksinuota Lorrnettr lenclugrll Runk -amdien, pekN Isspardsvimas Belus 
balau. Adresuok; ATLAS JEWELRY OOMPANY. IB Metropolitan Block. OHIOAOO. ILL.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tanii*tai uaikrodeiio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart’Xo, Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maazineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu msgiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavlncziavonemi*, abrozu 
ir abrozeliu. Km ka norit i*z\£ augsz- 
cziau minėtu daiktu. Ui prisiuskit už 
2c. marke, o gausite kataliogaZsu 
esiu apraszymu anie viską. AdiesM.

Joseoh Matnži*-
112Grandst. . -.rooklyn, N. Y.

Dr įs A. I. BACEVICZE, 
------Gtvbba ro bk-----  

8839 Commercial ne. So. Chicigo, III.
Gydo visokiu liga* ** skyriais ir viską įžlai- 

ko tvirtoj* pulaptyje. C* tai lietuviai, ksrle 
tiktai reikalaala daktarisskos pavelbos, tegul 
kreiptasi pa* uvo tautos daktaro, *n kurikom 
savo prigimtoje kalboj* gali tuszneketi Ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji* gauti pagalba pergro- 
mata*. Iss kita miesto, tegul pUaalaprosso savo

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad mz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randMi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiM ir skaniau- 
siM alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandytą Teiposgl turiu daili/uaia, 
szvieaiausia ir didžiausia Lietuviuką Sa
le, dėl mitingu, veaeliju, balių ir kitokiu 
pMilinksminimu. > Atvaževe isz kitu 
miestu, gali po mane gauti geriaune 
nakvine. Su guodone,

Petre* Szlaky*, 
3321 Aubuni Avė. CHICAGO.
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Kasprlslus 25c. paczto markėm Į H1LLE S FOTOGRAFAS,
: žemiau nadeto adreso aolaikis Dulku _______ ___ . . ___ant žemiau padėto adreso aplaikis puiku 

tautiszka paveiksią D. L. K. Keistuti su 
Bvruta. Adresuokit teip:

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

3452 8. Halsted St.

$2.00

J. P. Rasbinskas Pbotografas.
Paėmė raktu* nuo Fordtran Brog.Photo- 
grsflszkog galerijoa U Rugsėjo, 1901, Ir 
nuo to laiko yra pilnu užveizetojumi ir 
valdytoju fotograflszko biznio firmos 
Fordtron Bros

J. Ranhlnukan, 
13724 Leyden avė., Chicago, 111.

SudratininMM plauku.
Tiarai vienatine gydykla ant užieldini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praszalina visokia neozlsta sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutM. Mes sawo Gyduoles gtra- 
rantamojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkūtes 31.00. Siuncziam Paoztuirį 
swetymM ssalia. BudM kaip jM vvartoti 
yra parodyta* keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laisskua, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA^OO., 
Sta W. Box 106., Brooklyn, N. Y.

No. 1. 14k Dvigubai paauk tuetas Hunting luksztaL Antute uisuka-
- ’ ' J mat ir n uita tomu, vyriszku u mo-

teriszku. Iszrodo ant |S5 Aulibtio lailrtuirlio akmeniuose ma-
•žiDerija, nustatomas teisingiafraiai parodo ^Gvaraneija ant 20 metu. 
įuKKl pardavėjai garsiu, rokbm po *3.50. M preke 0.98. 
No. 2.14k Dvigubai paauksuota* Užsukamu Ir nutato.aaa.ry.

’ 1 rišiku ar luotenszkas, buntlng. Isz-
rodo kaip *40 00 auMnit lailr^li*. Tikra Amerikiszka muzinerija, 
pilnai akmeniuotas. nustatoma*. Paikiai gra Gvaranciia Mt 20 metu viruotaa. Ku.ulkrtau.iu laiko yodvtoju. Ki “
u ganiu toki po *4 4*. 04.7*. *A» ir M-50, M tisu preke $3.98.
NO. 3 1411 Dvigubai puukSuetM, S" vanbut. papuosiimais, daUiato 

, Juksztais. puikus laikrodėli. Antute
užsukamu ir nustatomu, vvrlszku ar moteriszku; hunting. Iszrodo 
ant *43 tužzimo laitrotlflio. Tikra Ameriklszka muzinerija. ra dauge
liu akmenų, nustatoma. (įeriau^ai i.ika lai- Gvaraneija ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda poMJo. *7 ». fej.i Musu preke $5.25. 
No. 4 14k Dvigubai pMuksuotu
Puikus luksztai. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamu ir nustatomas, 
vvrlszku ar moteriszku. hunting Iszrodo kaip įso Aakmnin 'ailrotMit. 
liuzioeiĮja tokia Mt kaip No.įx Kitur u> Gvaraneija ant 20 metu, 
kiu parduoda po <8.75. iį.00. Mnsn pre|£e ^.75.
No. 5 14k Tikros auksu lietas. Puikiai graviruotai hunting. Aoiu- 

. . te užsukamu ir nustatomas, vyrias-
kas u moteriszku, S luksztai ,toro gryno aukso. Niekados nenusiszers 
de nenublanks. Iszrodo kaip **> AuastaM laitrodtlu. su daugeliu akme- 
»u. grynul ameriklszka muzl»eriia. nustato fiyaronclja Mt 25 metu.

preke $6.25. ____ ____________ _
Mes parduodam tavorus pilnaljuos gvarantuodaml. Kam laikrodėlis nepatiks, arru jame kokia-yda. atmainysime antkito. arbapinigus nfratfiuiau.

> a.vMKF, >,u eoMoviaaae o a n ant lamina rimo pirm užmokėjimo pinigu, bet ežia pirkėjas užmoka tik Kz preso kurtus, o Jei 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAHE C. 0. 0. Iaikrod< ii ne tokiu, kokiu mes paduodame, gali sugražinti musu kuziais, jsi pusiau pri- 
siuusta tes draugi ra orderte, duodame DČVAN Al pinte IsnktM p«4U ir visus ex preso kasztus mes pats spmokame.
vsio nnnCDiimTi. Paduok savo pilna atima, paženklink namrri ir prelt laikrodėlio, koki Jus norite rmszte ar moterinia. diduma, ir paduok 
KAIP UnUtKIUvII. Mažiausio A'rprezo ojlšd. Kgr ners Expre*O ofiso 1x1 **vo otderi ir pinigus puiunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo- 
ney Orderi. Tada nei laikrodėli ir peili pulunsime per paczta užregistruotam pundely). Jeigu jus pirk si te ant syk tmsii vienokio numerio laikro- 
±„DYKAI! VIENA LAlKRODBLI.&^g. 1 tai gausite pn?to (JY* 
KAI VIENA LAIKRODĖLI S. NMrar Mgirk kitur laikroMid !>in» ne*u musiszlius. Per tai užczedy.ite daug pinigu. Szios prekes
ne visados bus teip žemos, todėl siuu* orderi szigadira. ,,,

Atlas Jewelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III.

Kalėdinės Dovanas
DUOSIME

Visiems Musu Pirkėjams.
ATEIKITE PASIIMTI.

Dovanos dalysis nuo sziadien iki pat
KUCZIU DIENAI.

KieLYiepas pirkėjas Uolaktiniu tavoru, Drapanų, 
Skrybėlių, Czeveryku, Moteriszku Skry
bėlių ir Naminiu rakandu vertes m $2.§o, $5.00, 
$7.50 ir $10.00 aplaižys dailia ir naudinga KALĖDŲ DONANA— 
Dovana, kuri kiekviena nžganedins ir bos ant ilgo laiko gera pa- 
minklu. Dovanos da-1 
Ivsis VISI8ZKAI DY
KAI. Musu ta vorai, Į 
kuriuos savo pirkėjam Į 
parduodame, yra ge- I 
riausi ir puikiai pada- I 
ryti, o prekes žemiau- I 
sios visame mieste. I

&ETAILER5 0F EVERYTtlIHG..........  .....

SIfdEREr&c?ta^ Hbr.lC0MMlRCiM.XrS.

SO.CtIICMjO.
BėCK block

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

lankys tuziną puikiu paperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakai ti- 
mais ir pavinesevonem. Ui 81.00 ap- 
laikys 5 tutinus virs* minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lavvrence, Mase

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

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu dm ji isssigyde. 
Otrius: 411 8. Sharp St , BALTI MORE. MD.

Stabdo Kosulį Ir užeiHKald.vnia.
•'L«xaUve Bromo QniniM" loblytelu liicydo u* 
•itialdytua » 1 dHna Jei ne tusyti nemokėti 
pinigą. jsc.

♦^Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

tėms karūna, szarpa, ko
karda ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

>F. TINDĘIISZEVICZ,
115 W. Division st. Chicago, 111.
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