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Politiszkos žinios.
■ . Amerika.

Santaikos sūdąs iszdavė jau 
savo nusprendimą ant Schle- 
yo: du laivynes ministerijos 
paskirti sudžius, admirolai, 
kurie savo amžyj ne dalyva
vo musziuose ant jūrių ir ne 
pažįsta naujų, šios gadynės 
laivų, iszdavė nusprendimą 
sutinkantį su norais laivynes 
ministerijos,jie rado Schleyą 
kaltu; užtai geriausias Ame
rikos admirolas Dewey, kurį 
savo laike visoj Amerikoj 
žmonės garbino, už isznaikini- 
mą iszpaniszkos laivynes Ma- 
nilles porte, kaipo dievaitį, 
ir szaukė, kad priesz jo pro
tą turi drebėti visas svietas, 
savo atskirame laivynes mi
nisterijai paduotame raporte 
iszteisino nuo visų.apkaltini
mų Schleyą. Reikia todėl 
manyti, kad Dewey szitame 
atsitikime isztikro yra geres
niu sudžia už anuodu pirmu
tiniu admirolu, kurie nuo 20 
metų ne buvo ant jūrių ir ne
pažįsta ypatybių naujausių 
kariszkų laivų. Schley ne- 
pasiganėdina szituom sūdo 
nusprendimu ir savo advoka
tui davė tiesą varyti provą 
toliau, jeigu tas pripažįs tą 
.už reikalingą.

Washingtono senatoriai, 
- norėdami pasirodyti darbsz- 

cziais, kaip isz maiszo beria 
užmanymus naujų tiesų priešė 
anarchistus. Kadangi terp 
iszrinktų už pirktus balsus 
senatorių yra, kaip matyt ir 
neturinti atsakanczio apszvie
tinio, tai ir terp paduotų už
manymų yra toki, kokių tur
būt ir Amerikos randas ne 

ebandys paduoti ant apsvars
tymo kitiems krasztams. Terp 
tokių užmanymų yra: kad 
visos civilizuotos tautos su
tartų paimti kokią nors vai
singą, bet ne apgyventą salą 
ir ant jos siųstų visus anar
chistus, o ten jie galėtų gy
venti kaip norėtų, be jokios 
valdžios ir pats turėtų persi
tikrinti, kad jų norai nesi
duoda iszpildyti. Czia gali
ma pasalyti, kad ir ano se
natoriaus experimentai nesi
duoda iszpildyti terptautisz- 
koms pajiegoms: civilizuotų 
krasztų randai panasziais ex- 
perimentais neužsiima ypacz 
terptautiszkuose reikaluose. 
Experimentus daro kiekvie- 

fnaskrasztas paTfTir tik tąsyk, 
kada jie iszduoda vaisius, su
tinka ant jų remti terptau- 
tiszkus nutarimus. - Ameri
kos randas turi neapgyven
tų salų, gali ant jų gabenti 
ant experimentų savo tikrus 
ar nužiūrėtus anarchistus 
teipjau kaip sziądien kemsza 
į kalėjimus kaltus ir ne kaltus 
ant jeib apskundimo,turi to
kias salas ir kiti krasztai, to
dėl, jeigu jie užsimanys da- 

, ryti užmanytus amerikonisz- 
ko senatoriaus experimentus, 
gali anarchistus siųsti ant 
sau prigulinczi ų salų,-o ne ant 
amerikoniszkų senatorių pa
rinktų. Paprastai savistovės 
vieszpatystės nepaveda savo 
nusidėjėlių kontrolei kitų, 
bet paczios baudžia savuo
sius pagal savo tiesas. Gali 
vieszpatystės nutarti, ką da
ryti ant apsilpninimo arba isz- 
naikinimo anarchistų, bet tie 
nutarimai nieko bendro ne 

• turės su juokingais užsima- 
nymais tūlų Amerikos sena- 

, torių ir Amerikos randas jų 
be abejonės nė ne paduos ant 
apsvarstymo kitiems krasz- 
tams, kadangi jis žino, kad 
kiti krasztai juos atmestų.

Atėję amerikoniszkų jene- 
ro>ų raportai nuo Filipinų
i

salų, garsina, jog pasikėlimas 
ant salų Samar ir Leyte vėl 
eina silpnyn. Gal dalis pa- 
sikėlėlių isz czia persikėlė ant 
kitų salų. Užtai pasikėlėliai 
aut svarbiausios salos Lu- 
zon, ypacz gi provincijoj Ba- 
tangas. vėl labiau subruzdo. 
Jenerolas Bell gana stengiasi 
iszvarkyti czia pasi kelelius, 
bet tas yra ne lengvu. Pro
vincija ta kalnuota, sumuszti 
ant lygumų, pasikėlėliai pa 
sislepia jiems gerai Įiažįsta- 
muose kalnuose, kur turi a 
tilsį ir gali isz naujo organi
zuoti iszretintas savo pajie- 
gas. Dabar į kalnus persi
kėlė ir svarbiausias pasikėli
mo palaikytojas, jenerolas 
Malvar. Leitenante Hennes- 
sy, su pagelba sau prilaukiu 
filipinieczių, paėmė į nelaisvę 
filipinieczių majorą ir 42 jo 
kareiviu. Isz patekusių je- 
nerolui Bell rasztų matyt, 
kad visi filipiniszki urėdnin- 
kai provincijoj Batangas lai
ko isz vien su pasikėlėliais. 
Jenerolas Bell iszleido prisa
kymą visiems szitos provinci
jos gyventojams,su visais val
gio produktais ir gyvuliais, 
iki 28 d. gruodžio susirinkti į 
jo paskirtai vietas. Nuo to 
laiko gyvuliai ir valgio pro
duktai, rasti kur nors kitur, 
bus konfiskuoti. Jenerolas 
Bell visgi szio to iszmoko nuo 
angliszko vadovo Kitchenero. 
Ansai varo burus į yjiatisz- 
kas stovyklas, to paties bu
do, ant pergalėjimo filipinie
czių, užsimanė pabandyti a- 
merikoniszkas jenerolas Bell. 
Matyt gerų ginklų ir dides- 
ifio sumanumo amerikonisz
kų kareivių ne užtenka ant 
suvaldymo pasikėlimo. . Su
bruzdo Jabiau filipiniecziai 
ant visos Luzon salor; ame
rikonai laukia pasikėlimo 
visų salos Luzon gyventojų, 
net laukia užpuolimo ant Ma- 
nilles. Moterys su vaikais 
bėga į didesnius miestus, ant 
apsisaugojimo nuo karės pa
sekmių.

Azija.
Apie tikrą dalykų stovį 

Chinuose beveik rie galima 
gauti teisingų žinių. Vie- 
naitiniu padavinėtoji! žinių 
isz Chinų yra dabar Londo
no laikraszcziai, bet kaip 
daugely j atsitikimų pasirodė, 
jie teisingų žinių teiposgi ne 
turi, kadangi ne kartą jų gar
sinamos žinios pasirodė mela
gingoms. Pereitą sanvaitę 
Londono laikraszcziai pagar
sino, jog Chinų ciecorienė, 
valdžiusi iki sziol krasztą, 
prieszininkė reformų ir pa
laikytoja bokserių, begrįžda- 
ina į Pekiną apsirgo ir turė
jo apsistoti. Buk jos fizisz- 
kos ir protiszkos pajiegos ei
na menkyn, užtai’ buk jos į 
kalėjimą įkimszto ciecoriaus 
sveikata žymiai pasigerino. 
Augszcziansių urėdninkų, at
kakusių pas valdanczią krasz
tą ciecorienę su svarbiausiais 
reikalais ji visai ne prisilei
džia. Urėdninkai todėl pri
versti daryti viską pagal savo 
nuomonę. Tuom jie įgauna 
vis didesnę valdžią, provinci
jų virazininkai pastoja nie- 
keno neaprubeži uotais valdo
nais atskirų provincijų. Nors 
toki provincijų virazininkai 
ir pirma savo provincijos^ 
turėjo didelę valdžią ir terp 
atskirų provincijų didelio ry- 
szione buvo, tai neprisilei
džiant jų ciecorienei ir silp
nas susiriszimas provincijų 
gali isznykti su visu, gei
džianti valdžios ir garbės pro
vincijų virazininkai gali ap- 
sigarsinti su visu neprigul- 
mingais valdonais ir isz da
bartinės Chinų vieszpatystės 

susitvertų tiek vieszpatyBCzių, 
kiek yra provincijų. Ir da
bar ciecoriaus sostas rėmėsi 
afit malonės provincijų virazi- 
nininkų, kurie, turėdami sa
vo kareivius ir rinkdami pi- 
nįgua isz muitų, buvo tikrais 
sosto apginėjais ir užlaikyto- 
jais. Be pagelbos tų provin
cijų virszininkų arba vice 
karalių ciecorius ne gali užsi
laikyti.

Dabar Londono laikrasz
cziai paduoda, buk pereitos 
subatos dieną ciecorius ir cie
corienė apleido miestą Kai - 
Fen - Fu ir iszkeliavo į Pe
kiną. Ant kiek teisinga ta 
žinia, sunku įspėti, to tikrai 
ne gali žinoti nė Londono 
laikraszcziai, kadangi jie ne 
turi reporterių Chinų vidu
riuose, todėl garsinti turi ži
nias, kokias pats chiniecziai 
paduoda, bet visi jau žino, 
kad chiniecziai tankiau me
luoja, negu teisybę kalba.

Pietinė Afrika.
A ugi isz kas randas, privers

tas neprilankiu sau laikrasz- 
ežių ir agitacijos svetimuose 
krasztuose, imi garsi no skaitlių 
pasimirusių būrų, laikomų 
parengtose angliszkų jenero- 
lų stovyklose. Isz jo pa
garsintų skaitlinių matyt, 
kad peikimas Anglijos, isz- 
sturoimas jos isz eilių civili
zuotų krasztų ųž nežmoniszką 
elgimąsi su buraiS"*nebuvo be 
pamato. Per szeszis pasku
tinius menesius ežių metų to
se po anglijonų nžvehda ė- 
saneziose būni stovyklose pa
simirė su virazum 13000 būrų 
arba po 230 nuo kiekvieno 
tukstanezio, o antai Chicagoj 
per metus mirszta tik 18 žmo
nių nito kiekvieno tukstan
ezio. Tas pasibaisėtinas mir- 
czių skaitlius terp būrų, lai
komų anglijonų nelaisvėj, ne 
isz gero paeina; visi gi isztei- 
sinanti moty vai, kokių grie
biasi angliszkas randas, yra 
tai begėdiszka melagystė. 
Jie bando už tą baisų mir- 
czių skaitlių kaltinti burna. 
Jeigu isztikro isz būrų moti
nų kaltės teip daug vaikų 
mirtų, tai teipjau jie butų 
turėję mirti ir sandaros laikė 

x—tai į pora deszimczių metų 
visi būrai ■utų turėję iszmir- 
ti; tuom tarpu pietinėj Afri
koj būrai veisiasi daug grei- 
cziau negu ne blaivai gyve
nanti anglijonai. Savo be- 
siteisinimu Anglijos randas 
ne pertikrįs kitų krasztų, kur 
paskutiniuose laikuose vėl 
smarkiau pradėjo agituoti 
priesz Angliją ir smarkiau 
jos pasielgimą su būrais 
peikti. Vengrijoj, Belgijoj 
net parlamentuose buvo pa
keltas klausymas nežmonisz- 
ko karės vedimo, kokio prisi
laiko anglijonai Afrikoj. 
Vengrijos parlamentas reika
lavo, kad butų uždraustas 
iszgabenimas arklių, anglijo
nų supirktų ant karės reika
lų. Ministerių pirmsėdis 
vienog atsisakė tą padaryti. 
Amerikoj ir laiko susirinki
mus. ant kurių kelia protes
tus priesz necivilizuotą karės 
vedimo būdą, kokio prisilai
ko anglijonai su būrais; czia 
ant susirinkimų užgiria rezo
liucijas reikalaujanczias įsi
kiszimo Amerikos į karę Af
rikoj. Randai vienog iki 
sziol nenori kisztiesi į angli- 
glijonų rengiamas būrų sker
dynes ir marinimą badu mo
terų ir vaikų, bet randai nė
ra ponais savo norų, jie turi 
eiti su tautos norais. Antai 
Amerikos randas norėtų gal, 
kad anglijonai isz karės iszei- 
tų pergalėtojais, bet czia to
kius norus turi tik anglisz
kos kilmės gyventojai, kiti 

gi visi pritaria būrams. Ka
dangi vienog angįiszkos kil
mės gyventojų Amerikoj yra 
mažiau uegu kitokių, tai ran
das turi rokuotiesi ir su no
rais daugumos, o ta daugu
ma stato visai kitokius rei
kalavimus negu angliszkos 
kilmės mažuma Amerikos gy
ventojų. Tokio įsikiszimo 
kokios nors didesnės vieszpa
tystės arba kelių susitarusių 
Anglija labai bijosi, . todėl 
jieszko nors melagingų isz- 
teisinimų žeminanczių ją tp- 
sireiszkimų.

Kitchener siunczia žinias 
isz Afrikos, kurioms vilioja 
Anglijos gyventojus, iszreiksz- 
damas viltis, kad karė neuž- 
ilgio turės pasibaigti; bet kad 
tokias viltis ne kartą iszreisz- 
kė, o jos neiszsipildė, tai 
naujiems viliojimams ne la
bai kas nori tikėti. Dabar 
jis vėl už labai svarbų atsi
tikimą laiko paėmimą į ne
laisvę būrų komendanto Ba- 
denhorato,su keliams deszim- 
tims kareivių. Liko vienog 
dar ne mažai kariaujanczių 
būrų, paėmimas kelių de- 
szimczių ne gali būt už svar
bų atsitikimą laikytas.

Garsus būrų vadovas De 
Wett atsirado vėl Oranijos 
republikoj ir buvo po savo 
vadovyste surinkęs su virazum 
2000 kareivių. Dabar ang- 
liszki laikraszcziai vėl raszo, 
kad jo pajiegos likosi iszskir- 
stytos į mažus pulkelius po 
100 vyrų.

Į Darban, Natalijoje, atėjo 
žinia apie didelį inuszį po 
Luneberg, Transvaaliuje; ta
me muszyje buk būrų vado
vas Bot ha likosi į koją {pa- 
szautas ir buk anglijonai Į»a- 
ėmė į nelaisvę 80 būrų. Kit
chener vienok apie tą muszį 
ne praneszė į Londoną. Gal 
būt todėl, kad to muszio< isz
tikro nė ne buvo.

Vokietija.
Vokietijoj užgimė vėl smar 

kesnė kova su lenkyste: ran
das ypacz persekioja vaikus, 
už vaikiszkus' nusidėjimus 
vaikus atiduoda po sndu ir 
sūdai uždeda bausmes teip 
ant vaikų, kaip ir ant jų tė
vų. Dabar vėl buvo tokios 
provos Wrzesnėj ir Gnezne; 
ne kelios deszimtys vaikų ir 
jų tėvų likosi sudų ant dide
lių bausmių nuspręstų užtai, 
ksd vaikai mokykloj atsisakė 
mokintiesi tikėjimo vokisz- 
koj kalboj, nors mokintojai 
muszė ir verste vertė prie to 
vaikus. Jeigu pripažinti, 
kad vokiszką kalba gyvenan
tiems Vokietijoj lenkams yra 
reikalinga ir jos turi mokin
tiesi, tai su tikėjimu yra vi
sai kas kįtas, tikėjimo 
mokslo ne gali nieks daryti 
politiszku įnagiu ir pagal tei
sybę, nė joks randas ne turi 
tiesos bausti vaikų, jeigu jie 
ne nori tikėjimo mokintiesi 
svetimoj kalboj. Nubaudi
mas vaikų ir tėvų Wrzesnės 
ir Gnezno sudų suerzino labai 
lenkus ne tik Vokietijoj gy- 
venanezius. Lemberge len
kai privertė Vokietijos kon- 
sulių su visu "pasitraukti isz 
miesto; priesz vokiszką kon- 
suliatą pakėlė smfcrkią de
monstraciją ir Varazavoj. 
Prekėjai atsisako imti vokisz- 
kus tavoms. Už kvailumą 
fanatiszkų urėdninkų atseis 
nukęsti vokiszkiems prekė- 
jams ir fabrikantams; kito
kios naudos isz žiaurumo sa
vo rando vokietystė ne su
lauks. Jeigu lenkai ilgai 
miegojo ir dabar dar dauge
lio supratimas ne pabudo, tai 
Prūsų randas savo neteisy
bėms ir mieganezius prikels. 

Pasiuntinys kunįgaiksztis 
Radzivil {takėlė klausymą 
neteisingo valdžių pasielgi
mo su lenkais ir Vokietijos 
parlamente, bet žinoma, mi- 
n i eterių pirmsėdis Buelow 
lenkams teisybės ne pripa
žino.

Į Vokietiją atkako tyczia 
užpraszytas ciecoriaus masko- 
liszkas sosto įpėdinis, kunį- 
gaiksztis Mykolą. Į Eitkūnus 
^Vilhelmas Jszsiuntė specia
li szką ciecoriszką trūkį ir Ber
lyne Mykolą teip priėmė, kaip 
ne visada priima tikrus valdo
nus. Geri naši mat Wilhel- 
mas maskoliams, bijodamas, 
kad jie nepasinaudotų isz da
bartinio įnirszimo lenkų.

Pietine Amerika.
Revoliucija Kolumbijoj dar 

ne pasibaigė, ji dar vis laiko
si kraszto viduriuose. Nesu
tikimai terp Columbijos ir 
Venezuelėa ne nužengė to
liau, karė ne prasidėjo. Visi 
laukia ant pavasario revoliu
cijos Venezuelėj priėsz val
džią prezidento Castro.

Nesutikimai terp Argenti
nos ir Chili teiposgi neiszdi- 
lo. Abudu krasztai ginkluo
jasi ir isz to gal užgimti ka
rė. Panamerikoniszkas kon
gresas mat ne gali prasza- 
linti karių terp Amerikos re- 
publikų. * *

Isz Lietuvos. 
Isz Vilniaus.

7 d. gruodžio, biuruose agento 
Peterburgo -Tūlos banko parda
vinėjo,už skolas minėtam bankui, 
namus mieste Vilniuje ir dvarus 
ėa8iicziu-< Vilniaus gubernijoj. 
Namų paskirtų ant pardavimo 
niies'e Vilniuje buvo 77.

Va'kua pasilikusius po papjau
tai Iteprccsio Muraszkos paežiai, 
kadangi pe, netekę motinos, atsi- 
tado be penėtojos ir nieks jų pri
imti nenorėjo, atidavė į moteriez- 
kę dalį Vilniaus kalėjimo. Ži
noma, czia juos pavers į mssko- 
1 u*. Muraszkai gi buvo k t#,» 
kais.

23 d. lapkriezio, ant kiemo 
Faitero namų, ant Kalvarijom u- 
lyežios, 12 melų sūnūs Vaiezato 
norėjo isz szulinio pasiremti van
dens, bet kada pasilenkė ties ren
tiniu, paslydo ir įpuolė į szulinį. 
Szauksmę vaiko užgirdo tėvas ir 
pamatęs.kur yra »unus, pnriszo 
virvę prie rentinio ir bandė nu- 
8 leisti. Virvės vienog butą su
puvusios, ji,besileidž:ant, nutruko 
ir tėvas nupuolė į szulinį pas sa
vo Minų. Ant jų riksmo subėgo 
praeiviai ir namų gyventojai, jie 
nuleido į szulinį drutę virvę ir 
paeiliui isztraukė vaikę ir jo tėvę. 
Abudu Bjvo visai nepavojingai 
apkuli.

Per iszmusztę langę nuo kiemo, 
vagiliai prisigriebė į Zakržews- 
kio drabužių pardavinyczię ant Di- 
dėsėa ulyežios; sudaužė pinįginę 
skrynię, isz jos paszlavė 1265 rubl. 
ir porę skrandų už 300 rubl. ir 
su laimikiu prapuolė. * Jų iki 
sziol ne pagavo.

buvo

Itz Radoszkovlcų, Vii 
niaus gub.

1 ir 2 d. lapkriezio czia 
didelis susivažiavimas žmonių ant
teip vadinamų diedų arba ant 
paminėjmo pasimirusių tėvų ir 
giminių. Suūvažiavę laikę pralei
džia ant girtnokliavimę. Kaip ki
tais metais, teip ir azįmet lant tų 
paminėjimų ne truko musztynių. 
Ūkininkai ant rudens parduoda 
savo darbo vaisius, tai turi už kę 
atsigerti.

Pasiilgi n us naktims, arkleva- 
giii smarkiau varo po szitas ap
linkines savo ne vertę pagyrimo 
darbę. Radoazkovicų aplinkinėse 
į vienę senvaitę pavogė: ant mies
to pievos Serebrianka tris ark
lius, palivarke Lošikuose 2,kituose 
gi aplinkiniuose kaimuose pavogė 
net keliolikę arklių. Vagiliai

veda czia pavogt us arklius į Min
sko gub., o paskui ; pas apvogtus 
atsiunczia pasiuntinius užmanyti 
at pirki i pavogtus gyvulius už-de- 
szimtę dalį jų vartės. Ž'noms, 
kad žmonelės isz užmanymo pasi
naudoja, kadangi .prie atradimo 
pavogtų aikltų paprastai policija 
ne daug gėlbL J

Isz Miestelio Mir, Mins
ko gub.

Neseniai laike jomsrko nuo ne
žinomos priežasties užgimė 
gaisras. Kadangi buvo didelis 
vėjas, tai jis ugnį Įužne«zė greitai 
ant kitų trobų. įsa. syk užsidegė 
keliose vietose. Sudegė rando 
degtinės pardavinyczię ir keli kai 
mynirzki namai ir keturi ui mies
to pastatyti kluonai su dar ne isž- 
kultais Sziųmetiniais javais.

Isz Kelinių, Reseinių pav., 
Kauno, gub.

Szitose aplinkinėje paskutiniuose 
laikuose priviso daug vagilių ir 
plėszikų. Jie jau ne pasiganėdi- 
na u įstojimu kelio pakelevin- 
giem*, bet užpuola ant atkam
piai gyvenančių ūkininkų ir pa 
livarkų; vagyslos priguli prie- 
menkesnių užsiėmimų, tę meti, o 
užsiima dabar plėtzimais. Netoli 
kaimo Juchnijzkų maskuoti 
(turinti ve i d y 8' uždengtus 
liczynoms) plėazikai užpuolė 
ant grįžlanczio isz jomarko 
ūkininko, sulaikė jį ir ne tik 
atėmė 15 rubl. pinįgų. liet teip 
sunkiai snmuszė, kad į dvi dieni 
nuo to jis pasimirė. Paskui, tei- 
|>osgi maskuoti plėszikai užpuolė 
ant namų tirti igo žydo kaime 
Kartunėnuose, atėmė pinįgus ir 
brangesnius daiktus, o patį žydę 
pavojingai sužeidė. Pačiame mies 
telyj Keliniuose įsiveržė į v enę 
pardavinyczię ir atėmė 40 pūdų 
sviesto. Paskui plėazikai, dažino- 
ję.kad savininkė dvaro Podūbi-o«, 
Gruževskienė turėjo gauti daug 
pinįgų, nakty j įsiveržė į jos mieg- 
stubę, norėdami įję uis naugti ir 
pinįgus atimti; žnt jos laimės, jį 
tę naktį nakvojo kitame kamba
ryj. Nežinia, kuom batų tas 
plėszikų gaspadok-svimas pasibai
gęs, jeigu ant kiemo vaikeziojantis 
panaktinis ne butų szvilptelėjęs. 
Szvilpimo to vagiliai nusigando 
ir pagriebę kiek brangesmų daiktų 
ir du arkliu isz tvartų, su pavog
tais daiktais nupleszkėjo į Prusus. 
Viena vienog motėrszkė žinojo 
apie užpuolimę, žinojo ir kas ren
giasi užpulti; gal plėazikai jai ža
dėjo dalį iszplėsztų daigtų, o pas
kui, pažadėjimo ne iszpildė: jį isz 
piktumo iszdavė vardus užpuoli
kų. Jų vienog; iki sziol, nors 
vardus žino ir vietinė policija, ne 
suėmė. Užpuldinėjanti ant kai
mų ir dvarų plėazikai apsiginkla
vę revolveriais, matomai užrube- 
žiuose pirktais;; ant atrgynimo 
Lietuvos ūkininkams ne valia 
ginklus laikyti.

Suaresztavo vokiszką 
pavaldinę.

Palangoj, prieszaia katalikisz- 
kę bažnyczię, suaresztavo ūkinin
kę Kugel 60 metų moteriazkę isz 
kaimo Nimmerisatt,Prosuose, isz- 
vežė į Liepojų ir pasodino į kalė- 
jimę. Ję apskundžia, buk ji tar
pininkavo prie pergabenimo už
draustų knįgų į Maskoliję. Ne- 
daleido jai nė praneszti Liepo- 
jaus vokiszkain konsulini, bet jis 
apie nelaimę ; Prūsų pavaldinės 
dažioojo ir praneszė Vokietijos 
ko Heleriui Buelowui, kad tas per 
vokiszkę pasiuntinį Peterburge 
pareikalautų paleidimo Kugelie- 
nės, kadangi pagal terptautiszkas 
tiesas msskoliszkas randas ne tu
ri tiesos laikyti kalėjime su da- 
leidimu rubelinių valdžių perėju
sių ant trumpo laiko rubežių 
gyventojų svetimo kraszto; gali 
jų ne leisti į savo pusę,gali iszvy- 
ti sykį perėjusius, bet aresztuoti 
ir laikyti kalėjime už peržengimę 
Maskolijos tiesų ne turi tiesos. 

Pasidalinimas socialis
tų Lietuvoj.

* Iki sziol socialistų partija Lie
tuvoj dalinosi į dvi szak m: viena 
agitavo terp Ienkiszkai kalban
čių darbininkų, kita gi terp ne

mokanezių Ienkiszkai, kalbanczių 
tik lietuviszkai. Dabar lenkiszka 
szaka Lietuvos socialistų pristojo 
prie sociaLstiszkos partijos Lietu
voj, saviutovė vienog pasiliko 
grynai lietuviszka partija, ji su- 
prato, kad eiti isz vien su lenkais 
ne galima, kadangi soči lis- 
ti^zkai Ienkiszkai partijai rūpėjo 
labiau platinimas lenkystės Lietu
voj, o tę galėjo daryti tik su 
skriauda lietuvystės.

Isz Prusą Lietuvos.
Pabaigė jau dirbti nauję gele

žinkelio alkūnę nuo Pagėgių (nuo 
Tilžės) į Smalininkus, ant mas- 
koliszko rubežisus, prieazais Su
dergę. Daug darbo užėmė padir
bimas tilto par upę Juravę. Ant 
to kelio bėgios kas dienę du tru
kiai nuo Pagėgių į Smalininkus ir 
tiek jau nuo Smalininkų į Pagė
gius. E«ant geležinkeliui, gal 
bėgiojimas pasažierinių garlaivių 
terp Tilžės ir Smalininkų visai pa- 
sil aus.

Naktyj 20 d. lapkriezio vagi
liai įsikraustė į liuteroniszkę baž 
nycz ę Ksukėmiuose ir ję apvogė. 
Ar daug dežėse pinįgų rado, ne- 
žinia.

Netoli Pakalnio, kaime Krė 
žiuose, vėjiniame malūne atsitiko 
baisi expiiozija , kuri beveik su 
visu Ihalunę iszardė. Iszlaksz- 
cziusių girnų szmotų malūno gi 
zelis likosi pavojingai sužeistas. 
Ezpliozįja atsitiko nuo parako pa 
kelio, kurį koksai piktadarys ma
tomai ant kerszto po girnoms pa
dėjo.

Padirbo jau geležinkelio alkū
nę nuo Pilkalnio iki Szirvintos ir 
toliau į Lazdenus. Kėlias tas tu
rėjo būt atidarytas trukių bėgio
jimui nuo 6 d. gruodžio, bet lai
kę tę reizėjo atidėti, kad ingi ke
lias ties Szirvinta ne buvo gana 
tvirtas. .j- *h

Kaime Peiknikuose, netoli 
Bartensteino, Prūsų Lietuvoj, 
mūrininkas Asmus. pardavęs 
kiaulę, gautus pinįgus pragėrė. 
Parvažiavęs namon, pagriebė pei
lį ir su juom norėjo papiauti pa- 
czię ir vaikus, bet jiems pasise
kė nuo pakvaiszėlio pebėgti. Pa
silikęs vienas stuboje, jis pasiko
rė. Sugr|žusi į butę pati, rado 
girtuoklį jau ne gyvę.

Pavietyj Morungej, kaime Szer- 
tiogsvvaldė siautė didelis gaisras, 
kuris isznaikino su visų tris ukes; 
žmonės vos spėjo patys iszsigelbė- 
ti; iszneszti daiktų ne buvo laiko.

Ragainėj pasipjovė mokintinis 
vietinės žemdarbystės mokyklos 
Arthur de la Chaux isz Nerszlau- 
kių.

Teplavoj siautė didelis gaisras, 
kuris isznaikino!2 triobų. Blėdy s 
padarytos yra ne mažos, sudegin
tos tnobos ne buvo -niekur užasė- 
kuruotaa. Kaip mena, ugnis ga
lėjo užgimti tik nu'i padegimo, 
bet padegėjų ne susekė.

Tilžės ulyczinių elektnszkų 
geležinkelių kompanija rengiasi 
padirbti nauję liniję į priemiestį 
Stulbekius. Karaliszkas vienog 
geležinkelis ne duoda daleidimo, 
nukloti szenis skersai savųjų. E- 
lektriszkų geležinkelių vyriausy
bė ketina padirbti pervažiavimui 
viaduktę.

Karaliaucziuje, vienuose na
muose ant Buelosr ulyczios užgi
mė gaisras, kuris teip greitai pla
tinosi, kad ugnagesiai ne spėjo 
nė visus žmonis ūzgelbėti: ug
nyje pražuvo lopszyje paliktas 
pusautių metų sūnūs murin'nko 
Augtuno.

At8inanjinimasr kūno.
Žinote, kad kūnas kiekvieno 

gyvūno susideda isz smuikuosiu 
dalelių vadinamų celelėms arba 
kamaraitėms (“Vienybė” jas, isz 
msskoliszko, vadina kletkutėms). 
Celelės tos gyvuoja teipjau, kaip 
ir gyvūnas, vienos isz jų apmirsz- 
ta, vietoj apmirusių atsiranda 
naujos, kitos gi pasilieka be per
mainų per visę gyvūno amžį. Gė
lėlės tverianezios drignių arba ner
vų sistemę ne atsinaujina per visę 
gyvūno gy veny mę ;oslelės tverian
čios jungianczius kūno audeklus 

rodą atainaujina, bet tas atsibūva ji 
labii palengva. Užtai kitos ce- A 
lėlės, kaip antai tveriančios odos M 
paviršių, ypacz gi ant kūno da- I 
lių atidarytų, kaip antai ant ran- 
kų,arba veido atsinaujina nuolatai. J 
Esi n ežios ant pavirsziau? sutrupa į 
pavidale plonuczių pleiskanų, VĮg,jq i 
toj apmirusių ir nutrupėjusių J 
ii randa kitos, buvusios po nute I 
pėjusioms. Todėl tai gilesnė] 
lėj odos yra daugybė celelių braij 
duolių ir jos nuolatai dalinasi i; 
tveria vis naujas; virszutinėj gi o- 
dos eilej tokio dalinimosi csielii^ 
ne galima patėmyti, tosybelelėa 
nesidilina, nesidauginar

Raudoni Ir balti kraujo grumu- , 
lėliai teiposgi nuolatai atainauji- j 
na, vietoj apmirusių, iszeina nauji 9 
isz limfatiszkų organų. Atsinau- ? 
jina teiposgi celelės tverianezios 
raumenis ir kaulus, vienos su- “ 
nyksti, o vietoj tokių isz naujos 
medegos tveriasi naujos celelės. ■/

Taigi kūne visų gyvūnų, o ta- į 
me ir žmonių, per visę jų gyveni- * 
mę vienos gyvos, tverianezios ku- Į 
nę, celelės sunyksta, apmirazta.jų Į 
vietoj atsiranda kitos, pasidarusios 
isz pasidalinimo apoezioj, giliau 
esanezių celelių. Toks atsinauji
nimas tūlų tverianezių gyvūnų 
kunę celelių atsibūva nuolatai ir 
teip ilgai, kol gyvūnas gyvuoja, . 
pariliauja atsinauinimas tik su mir 
czia gyvūno ir tas atsibūva pagalM 
atšakaneziis tesąs: paveikslan, 
vietoj raumenų celelių ne gali ata_ 
sirasti odos celelės arba vietoj 
paskutinių raumeninės, bet susi- 
naudojusios raumenų celelės atai-j 
naujina vien toEioms jau, odos?- 
ce'elės atsinaujina tokioms jau, o 
kraujines atsinaujina celelėms tos 
paczios veislės, taigi" kraujinėms!

Pas žemesnio skyriaus sutvėri
mus, pereinanezius iszsivystymo 
laipsnius,atsinaujinimas tūlų kūno 
dalių būva dar žymesnis: sunyks- 1 
ta visai tdlos kūno dalys ir jų vie- > 
toj tveriasi visai n tujos; antai pas 
jūrių ežius isz mažo odos szmote-l 
lio užauga nauja. Varlių buož 
gatvės su visu nužudo tūlas kūno 
dalis ir jų vietoj pa-idaro visai | 
naujos ir tai ne panaszios į suny- j 
kušina. Tūlos kūno celelės su-f 
naikina, suėda dalis nereikalingai į 
tolesniame gyvūno gyvenime. Tali 
pats yra ir pas vabalus. Tik celaJ 
lės tverianezios lytiszkus ir nervų! 
organus pasilieka be permainų, i

Apart saito atsinaujinimo tul» 
kūno dalių, koks atsibūva visada’" 
pas tuos paežius gyvūnus tokiu , 
jau budu, yra dar kits — taigi 
atsinaujinimas sužeistų tyczia ar J 
netyczia tūlų kūno dalių visokių I 
gyvūnų. Ne pas visus vienog ly- ’ 
giai greitai atsinaujina sužeistos 
kūno dalys. Teip antai smulkus 
vandeniniai sutvėrimai, vidinami 
kuosiais(infusorijoms)net perpjau
ti pusiau greitai užraukia perpjo- 
vimo vietę, bet isz jų tik ta pusė 
gali gyventi, kurioj yra celelės i 
branduolys, o tūli isz tų sutvėri
mėlių, net sukapoti į 27 dalis ga
li iazsivystyti į pilnę sutvėriau 
jeigu tik sukapotose dalyse 
nors szmotelis branduolio. A 
skritai,žemesnio skyriaus šutve 
manu greieziau atauga nupjaSy - 
kūno dalys, greieziau sugyja/“ 
ki sužeidimai negu augsztesni^ i 
sutvėrimams: antai hydroa, si 
potos net į 200 dalių, isz kiek u 
no tokio szmotelio iszduoda n. , 
ję hydrę, nors pasidarę tokiu I > 
du nauji sutvėrimai turi maži 
ūsų negu litiosai augę, nesukapot 
Sukapotas hydros dalis galim 
suauginti vėl į kruvę, jeigu jas sų, 
dėti prie viena kitos, bet sugyj 
tik tos paczios dalys, kurios pir 
ma greta stovėjo; medūzos gi su 
gyja visada, kad ir kasžin kai 
jas supjaustyti ir kokius pask 
szmotelius ne sudėtume. 'r* 
vėl sliekai, sukapoti į szme 
isz atskiro szmoto iszduoda 
ję sliekę, net isz vidurio kūno 
pjautas szmotelis iszauga į d 
sliekę; tik szmotelis iszpjauta 
pryszakio galvos ne iszauga f jsrv 
ję sutvėrimę. Kaip kada \ 
szmotelio nuo uodegos galo is~ 
vysto sliekas su dviem galvc 
Paprasti lytiniai sliekai, sukar 
į szmotelias iki 14 dalių,if- “ 
vieno szmotelio iszduoda 
sliekę; szmoteliai am 
isznauga į nauję aut
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š telis isz pryszakio iszduoda sutvė
rimu be uodegos, bet jeigu to-

Amerikos orednlnkal.
Isz Amerikos rando iszleLtos urėd-•"r — , -— j- — - -

kiam nupjauti galvę, tai ji vėl at- ninku adresų knįgos matyt, kad 
auga. yra ežia 220000 urėdninkų, Ant

r/ Isz vieno spindulio jurit| žvaig- 
ždių uAauga nauja Žvaigždė.

| Įerzintos holothurijos iszmeta vi- 
; sus vidurinius organus: pilvę, vei 
| simoei organus, plauczius, o jų 
| vietoj užauga nauji.

Pas augsztesnio skyriaus sutvė
rimus nužudyti orgtuai jaiO ne 

į teip lengvai atsinaujina, taigi ne 
K atauga. Vorai ir tūli vabalai, bet 
^tik jaunystėj, atgauna iszrautas 
, kojas; p»s moliuskas atauga ir a- 
s kys, o kaip kada, vietoj nu- 
/ žudytos akies, iszauga koja.

Pas kaulinius sutyėrimus dar 
, reo^au atauga vietoj nužudytų 
j nauji organai. Žuvims atauga 
’ nugarinės plėvės. Buožgalvėms 
atauga nupjauta uodega; tankiai 
gi, jeigu sužeisti uodegę, tai žai- 

'os vietoj iszauga antra uode-

Driežų uodega trapi, užtenka 
i08 pagriebti, o ji nutrūksta, 

bet vietoj nutrukusios driežui už
auga nauja.

Paukszcziams atauga tankiai 
nupjautas snapas. Kaslink žin- 
danezių žvėrių, tai jiemt sužeis 
toeikuno dalys ne atauga ir ant 
sužeidimų užsideda tU/ randas, 

' didesni gi sužeidimai vTsai ne no- 
i ri užgyti Būva vienog atsitiki- 
r kimai, kad ir jiems kaip kada, ži 

noma labai retai, atauga tūli or
ganai. Mokslinczius Vitzon pa- 
tėmyjo 1897 m., jog beždžionei 
ataugo smegenų dalis. Žmogus 
gi, užimantis terp gyvų sutvėri
mų augszcziau:-ia laipsnį, yra le- 

. piausias: jam nužudytos kūno da- 
’ lys ne atauga ir ant užgydymoau

* žeidimų reikia ilgesnio laiko neFu 
kitiems žvėrims.

Isz Amerikos
Turi džiova.

| i Savo laike Berlyno profesorius 
_ Kuch apreiszkė, jog žmonės nuo 

džiova serganczių karvių p.eno 
’ ne gali uiskrėsti liga, kadangi 

pagal Kocho nuomonę, bakterijos 
karvų džiovos anf žmonių ne iszsi- 

J> vysto. Amerikoniszki daktarai 
t ‘užsimanė persitikrinti apie tai, 
* žinoma ne saVę ant bandavonių 

"Y apversdami, tokių mokslę mylin 
L ežių daktarų ir ant jo aukanjan-
■ / ežių savę nėra Ameiikoj, toki at-
■ siranda kaip kur Europoj, bet ne 
M : Amerikoj. Atsirado vienog no-

!
rinti savę paaukauti jauna mergi
na, ligonių dabotoja Emma King. 
Jai daktarai isktepyjo 22d. lap- 
kriezio karkiu džiovas bakterijas. 
Dabar ji isz ikro serga. Isztyrė 
/jos ligę keli nieko apie įskiepyji- 
mą karvių džiovos bakterijų nežt- 
Dantk*daktarai ir visi pripažino, 
kad ji turi tikrę džiovę. Taigi 
ant szitos merginos Amerikos 

'daktarai persitikrino, kad Dro 
Kocho nuomonė yra klaidi, taigi

- kad nuo karvių žmonės gali užsi- 
l krėsti džiova, ypacz gi ligę žmo

nės gali gauti nuo pieno karvių 
džiova serganczių. Dras Barney 

. - isz Brooklyno, kursai minėtai 
jA rrferginai įskiepyje karvių džio- 
■ vos bakterijas, turi viltį, kad jam 

pasiseka amerikomszkų daktarų
■ egoizmo aukę iszgydyti, bet a- 

K pie tai pirm laiko užtikrinti ne 
T g*l>-

L'žmuszystos. 
’ Upper Samdusky, Oh.

ežia be žado ant grindų savo na
muose gulinesię moteriszkę Valen- 
iję Wisekober< Galva jos buvo 
jskaldyta. Nugabeno ję į ligon- 
itį, bet nėra vilties, kad ji galė
iszgyti. Kadangi priesz tai 
namieje matė gyvenantį kitoje 
yj miesto sūnų, kurisai su mo- 
i ne sutiko, tai ant jo pirmiau 
ir puolė nužiatėjimas. Pra-

> jo jieszkoti ir ant galo tusz- 
■ ame tvarte rado jį ne gyvę: jis 
’ 1 iss~ revolverio paleido kulkę į

Lvę. Bet ar jis isz tikro mirti- 
• ai suihuszėsavo molinę, nežinia.

yCadangi nėra vilties,kad Wiseko- 
1 >er galėtų atgauti žadę, o ne
gyvas jos sūnūs teiposgi" ne gali 

į pasakyti kokios priežastys prive- 
(ė jį prie nusižudymo,tai nejeng- 

a bus tikrę teisybę susekti.
Ypatlszki mainai.

Altona, Pa. Gyvenantis ežia 
lūlijonas Steffini pasiūlė savo 
vientaueziui Lordiasa karvę ir sa 
v o paczię kaipo užmokeenį už 

rklį ir vežioję, ko puskutinis tu- 
ėjo daugiau negu reikalavo ir 

J'fiai atsibuvo su magaryczioms. 
Hkui pasirodė, kad arklys buvo 

.ekai; Stefflni pareikalavo at- 
ainy ti atgal, bet nė Lordissa, nė 
» mainus jam patekusi mote- 
r*kė ne sutiko. Užgimė terp 
kriynų musztynės, kuriose daly- 
vo\priesz savo senąjį vyrę ir 
a0nKšo pati.

Rado

Utmokesnia didesnis ui dartx> 
vertę.

Amerikos laikraszcziai paduo
da, buk daktarai, kurie gydė pa- 
szautę JCzolgoezo prezidentę Mc 
Kinleyę,gaus už savo daktarispkę 
darbę 100000 dol. Žinoma, pre
zidentę gydė geriausi Amerikos 
daktarai, todėl už nuvedimę į ge 
rusnį^yietę teip brangiai paskai-’ 

ip garsus butų tę be a- 
jonės daug pigiau padarę. 
Norėjo ypatiszku budu nusi- 

Zudyti.
Blffalo, N.Y. Gyvenantis

ežia lenkas, Jurg’s Nowaczy k, y- 
patiszku budu užsimanė nusižudy
ti. Paėmė jis kvortę keiosino ir 
pusę jos iszgėrė; rengėsi ėsantį 
burnoj kerosinę uždegti su brie 
žtuku, bet tas jau ne pasisekė: pa- 
tėmyjo jo darbę nambzkiai ir teip 
iszmisliu budu ne davė nusižudy
ti.

Fabrikai iUinąJuje.
Ant viso szteto Illinois, laike 

paskutinio liaudėssuskaitymo bu- 
vo visokių dirbtuvių 38352, ku
riose diibo 895119 darbininkų, 
taigi ant 41 % daugiau negu 
1890 m. Kapitalas įdėtas į dirb
tuves siekė 786 829 598 dol. Mies
te Chicagoj dirbtuvių buvo 19203, 
kapitalas į jas įdėtas 534600689 
Darbininkų dirbanczių dirbtu
vėse buvo 362609.

dvigubo beveik gyventojų skait- 
| liaus ir ant trissyk didesnio ploto 
Maskolijoj urėdui n kų yra tik ant 
80000 daugiau, nors Jr Maskoli 

' joj jų yra daugiau, negu reikia, 
į Amerikoj galėtų užtAti pusės to 
skaitliaus, kiek jų dabar yra: ežia 
mat tauta turi penėti daugy
niekur netinkanezių, menkos do-

; r i szkos veitės politikierių.
1OOOOO dol. airiams.

Trys airiazki Londono parla 
mento pasiuntiniai, kurie buvo at- 

: kakę į Amerikę jieszkoti paszel
pos savo tėvynėj, kariaujaneziai 
su Anglijos neteisybėms, grįžta 

: dabar namon. Ant kovos prie»z 
-anglhzko rando užsimapymę su- 
s aurinti dar labiau tiesas sirių, 
minėti pasiuntiniai gavo Ameri
koj 100000 dol. Ir lietuviams ne 
sunku būt tiek pinįgų surinkti, 
jeigu jie geriau tautiszkus reika
lus suprastų ir juos remtų. Lie
tuviai juk daug daugiau savo pi 
nįgų be.jokios naudos saliunuose 
palieka. /

Nusprendimas Schleyo.
Sūdąs iszdavė jau savo nu-' 

sp|endimę aut Schleyo. Isz tri
jų sudėtų; admirolai Benham ir 
Ramsay rado Schleyę kaltu, De- 
wey gi, sūdo perdėiinis,nesutinka 
su nuomone anų dviejų admirolų 
ir jis atskirame raporte padavė 
savo nuomonę, kuriame su visu 
isztetsina Schleyę nuo visų apkal
tinimų. Kadangi nusprendimas 
pirmutinių dviejų admirolų nėra 
bepusiszku ir nesutinka su paro 
dymu liudininkų, tai Schleyo ad
vokatas redyja provę varyti to
liau.

Utraszas ant universiteto
San FranCisco, Gal. Pagarsė

jusi amerikoniszka didžturtė, 
naszlė Standford, užraszė 40 mili
jonų doliarų universitetui jos vy
ro uždėtam ir jo vardę nesziojan- 
cziam. Tas labai gerai. Bet 
szita moterisąkė laiko universite- 
tę kaipo savo įnagį,? ji praszalina 
profesorius, kurių pažiūros jai ce 
patinka. Tokios tarnaujanezios 
privatiszkoms ypatoms mokslisz- 
kos įtakos ne tik ne tarnauja 
mokslui, kadangi mokslas turi 
būt liuosu nuo puszalinės įtekmės, 
bet jam kenkia, jį žemina.

Platina AlaskoJ
Vanoouver, B. C. Atgabe

no ežia už milijonę doliarų aukso 
isz Yukon apskriezio, Alaskoj; 
jame vienog pasirodė ir gromu
liai platinos, kurisai metai i us ran
damas tik Uraliaus kalnuose, 
Maskolijoj, o kad jo daug reika
lauja, tai jis dabir brangesnis už 
auksę. Kadangi aukso jieszkoto 
jei, nepažindami vertės platinos, 
daug jos numeta, tai dabar Bri- 
tiszkoj Columbijoj susitvėrė kom
panija turinti už mierj sunaudo
ti aukso jieezkotojų numestę pla
tinę.

Apsunkinimas ateivystes.
Susirinkę tūli senatoriai vėl 

laužo galvas, kaip galima 
apsunkinti ateivystę. Apaunkini- 
mųreikalauja savo raszte į kon- 
gresę ir naujas prezidentas, tik 
kaip kituose dalykuose, teip ir 
klausyme apsunkinimų ateivystėe 
prezidentas ne aiszkiai atsiliepia. 
Jis reikalauja visi szk o uždraudi
mo atkakti anarchistams ir apsun
kinimų mažai apszviestiems atei
viams ir tokiems, kurie galėtų 
kenkti vietiniams darbininkams 
pigiu darbu.

Sniego darganos ir szalcziai.
Cheyenne, Wto. Pietinėj 

szteto Wyoming daly j pereitos 
pėtnyczios dienę siautė smarkios 
sniego darganos. Sniegas užne- 
szė geležinkelių linijas teip, kad 
trukiai į Cheyenne atėjo ant 5 
vai. vėliau, negu priderėjo. Ne
toli Frewen trūkis įbėgo į pulkę 
susirinkusių ant kelio avių ir 
500 jų užmuszė. Red Disert 
aplinkinėse suszalo keli pieme
nys.

Paskendo garlalvys.
Aberdeen, Wash. Prieszais 

Grays Harbor, ant jūrių užsidegė 
angliszkas laivas Pinmore ir pas
kendo, Buvę ant laivo 32 juri
ninkai susėdo į valtis, bet beplau
kiant viena valtis apvirto ir joje 
buvę 6 žmonės prigėrė. Kitos 
valtys su žmonėms prisigriebė 
kranto, bet laike plaukimo vienas 
jurininkas suszalo.

Finnu pastorius papjovė paezla 
ir dvąįata vaiko.

Oopfer Faixs, Mich. Pašto 
rius czianykszczios finnų parapi
jos, John Krunaneu papjovė su 
britva savo paczię ir dvejetę vai
kų, o parkui su ta paezia britva ir 
pats pasipjovė. Trecziasis gi 15 
metų sūnūs isziruko ir pabėgo. 
Be abejonės Krunanen turėjo į- 
gauti proto su maišiyinę.

Suvie-
Keliai

Netoli

. 5 Grey Flat, W. Va. Nau 
jai rengiamose szitoee aplinkinėse 
anglių kautynėse Federat Coal & 
Coke Co. prasidės dar presą Ka
lėdas darbai. Kompanija 
parengti ežia 300 kokso 
Kaip girdė*, prie darbo 
vien prigųlinczius į uniję 
ninkus.

ketina 
peczių. 
priima 
darbi-

isz
Lietu viszku dirva.

“Lietuvos” redakcija lin
ki visiems skaitytojams 
linksmų Kalėdų szveą- 
czių. *

Bussalo esekiazko laikraazczlo 
redaktorius

St. Louis M o. Laike paskuti
nių sniego darganų SL Louis pa
vietėj suszalo gyvenantis mieste 
Ingleside rekaktorius czekiszko 
laikraszczo “Hla»”, Novak. Kunę 
jo rado ant lauko ne toli geležin
kelio stacijos Baden. Dargana jį 
turėjo užklupti einant ant gele
žinkelio stacijos, kuries jis ne ga
lėjo rasti ir suozal o.

Pardavė paezla
OodenfBURo, N. Y. 

nantis netoli nuo ežia
Edward Chillon pardavė savo 
broliui paczię, su kuii-i vos melai 
atgal apsivedė. Už ję gavo kiek 
pinįgų ir tūlas fermeriui reikalin
gas maszinas.

Gyve 
farmerys

Nelaimes ant geležinkeliu.
Peru, Ind. Netoli nuo ežia 

iszszoko isz rėlių darbininkiszka* 
geležinkelio trūkis. Prie to 15 
darbininkų likosi sunkiai sužeis-

North Yakima, Wa*h. Prie- 
szais staciję Venas susimuszė du 
tavoriniai trukiai. Prie to du 
tiukių tarnai likosi ant vietos 
užmuszti, o 7 sunkiai sužeisti. . •

Detroit, Mich. Netoli nuo 
ezin, ant Lake Shore geležinkelio, 
pasaz etinis trūkis užbėgo ant ei- 
nanczių szėnims trijų darbinin
kų: vienę užmuszė ant vietos, 
antrąjį te p sunkiai sužeidė, kad 
ir tas į porę minutų pasimirė, trę- 
cziam nutraukė koję.

Wiluamsport,Pa. Netoli nuo 
ežia, ant Pennsylvanii geležinke
lio, tayorinis trūkis, užbėgęs ant 
tilto Lycoming Creek, įgriuvo su 
tiltu ir susidaužė. Prie to trys 
trūkio tarnai likosi ant vietos už- 
muezti.

Rockford, III. Terp. Irene ir 
Perryville,ant Illinois Central ge
ležinkelio, susimuszė du trukiai. 
Prie to 10 ypatų likosi ant vietos 
užmusztų; skaitlių sužeistų pa
duoda ant 10 žmonių, terp ku 
rių yra ir “mirtinai sužeisti Ne
laimė atsitiko per tai, kad kon 
dūk torius vieno trūkio ne paklau
sė prysakymo.

Trot, Oh. Ant Big four gele
žinkelio įgrnvo tiltas. Prie to 
viena ypata likosi užmuezta, gū
žei-tų gi daug yra.

Baltimore, M d. Ant Baltimo- 
re & Ohio geležinkelio trūkis 
pervažiavo tris darbininkus tu
nelyj dirbanezius: vienę sudraskė 
v sai, o du sunkiai sužeidė.

Gaisrai.
New York. Sudegė ežia, ant 

Broadway ui. didelė ant lubų 
trioba Dennison Paper Mfg. Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
250000 dol.

Cinoinnati, Oh. Divonų par- 
da viny ežiose Lowrey & Goebelt, 
pn. 413 — 417 Elm str., užgimė 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
100000 dol. su virazum.

Perei- 
gaiaras 

dalį 
ugnies

Parker*buro, W. Va. 
tos nedėlios naktyj 
iaznaikino visę biznesinę 
miestelio Salem. Blėdį
padarytę skaito ant 300000 dol.

Ford Crrr, Pa. Sudegė ežia 
Fifih Avenue kotelis. Dane 
beristengianezių iszsigelbėti isz 
ugnies apsistojusių sveczių likosi 
sunkiai suleistų, o vienas pražu
vo.

Woosted, Oh. Sudegė dides
nė dalis Woosted universiteto.

Blėdį ugniės padarytę skai'o ant 
250000 dol. Sudegusi gi trioba 
užaoekuruota buvo lik ant 75000 
dol.

Dideli ozalcziai.
Sztetuose Sziaurinėj Dakotoj ir 

Minoeaotoj pereitos pėtnyczios 
diena isz ryto buvo szilta, bet po 
pietų užstojo didelis tzaltis, ter
mometras nupuolė ant 50° : mies
te 8b. Paul buvo 25°, o Lisbonoj, 
N. Dak., net 32° žemiau sero.

Omaha, Nebr. Sziaurinėj da- 
lyj Nebraskoe 16 d. gruodžio siau
tė vėl smarki sniego dargana, dar 
smarkesnė už pirmutinę, kuri teip 
didelį szaltį ant v ao ploto 
nytų Valstijų pagimdė, 
visi likusi užpustyti.,

Terre Hautc, Ind.
nuo ežia suszalo farmerys Fisher 
ir Daktaras De Vitt Jordan. Va 
žiavo juodu buggyje isz Terre 
Haute į Viuceune*.

EvpiieztJa. 9
Harorave, Canada. Expliozi- 

jos gasolininės maszinoe likoei 
iszgriauta maszinų dalis czianyk- 
szczioee Holmeo javų krautuvėse. 
Laike explioz<joe toj krautuvių 
dalyj buvo 5 darbininkai Trys 
isz jų isigelbėįo, bet du po už
sidegusiais triobos griuvėsiais su
degė.

Sharon, Pa. Dirbtuvėse Sha- 
ron Steel Co., jų dalyj “Pig 
Mill”, atsitiko smarki expliozija, 
kurios visa trioba likosi isz
griauta ir langai visų aplinkinių 
triobų iszbyrėjo. Prie to devyni 
darbininkai likosi sužeisti, o terp 
jų keturi sužeisti labai sunkiai

Ti-anat.
Sprino City, Ten. Nuo smar

kių lytų, koki puolė aplinkiniuo
se kalnuose, užtvino Pinet River; 
vandens iszsiliejo per krantus ir 
užliejo viaę Spriog City. Gyven
tojai priversti tapo iszsikraustyti 
isz namų. Bledys tvanų padary
tos labai didelės.

New York. Nuo ilgai besitrau* 
kianezių lytų tūluose krasztuose 
saito szeto užgimė dideli tvanai, 
kurie labai daug blėdiee priditbo. 
Blėdį tvanų padarytę skaito mili
jonais doliarų; viename tik mies 
te Ilhnca blėdį skaito ant 200000 
dol.

Isz darbo lanko.
Alleoheny City, Pa. Brad- 

ley Mfg Oo. pastatys ežia dideles 
dirbtuves už mllijonę doliarų.

Masontovn, Pa. Besemer 
Coke Co. parengi aplinkinėse sai
to miestelio 400 kokso petzių.

Harrisburo, Pa. Užsidegė 
kastynės Big Liek Mine. Per tai 
keli szimtai darbininkų ne teko 
darbo.

5 Pontiac, Mich. Neužilgio 
pastatys ežia dideles porceleno 
dirbtuves, kurioje ras darbę apie 
400 darbininkų.

1 Cokneixsville, Pa. Perei- 
tę sanvaitę saitose aplinkinėse de 
gė 19643 kokso pecaiai. Prie 
visų peczių dirbo pilnę laikę.

Altoona, III. Czianyksz- 
cziose stiklo dirbtuvėse užgimė“ 
nesutikimai, kurie gali privesti 
pr e darbininkų sztraiko.

Raton, New Mx. Raton 
Coal & Coke Co. parengė ežia 
naujas kastynės ir nori pradėti 
darbus, jieazko todėl iszlavintų 
darbininkų.

1 Butler, Pa. Pakėlė sztrai- 
kę czianykszcziai ulyczinių karų 
urėdninlcai ir tarnai. Jie reika
lauja geresnio už savo darbę už- 
mokesnio.

Pittsburo, Pa. Savininkai 
czianykt*zczių stiklo dirbtuvių 
skundžiasi ant stokos mokanezių 
darbę darbiniukų. Jeigu ne atsi
ras pikaktinai darbininkų, dau 
gumę dirbtuvių reiks su visu už
daryti.

Irondale, Oh. . Morris Mi
ning & Mfg. po. pirko szitoee ap
linkinėse 950 akrų žemės su an
glims ir parengs ežia naujas kas- 
tynee, kuriose nuo balandžio 
mėnesio ateinanezių metų prasi
dės darbai. Prie darbo patilps 
apie 1000 darbininkų.

5 Vincenneb, Ind. Sztraikas 
kalnakasių PruspectHilI kastynė 
se pasibaigė. Kompanija sutiko 
pripažinti darbininkų uniję ir 
mokėti už darbę po tiek, po kiek 
darbininkai reikalavo; praazalino 
nuo darbo visus nepriguli nesiūs 
I un’jf-

5 Philadelphia, Pa. Caia- 
nykszcziai ulyczinių karų tarnai 
pareikalavo geresnio užmokesnio 
ir trumpuenio darbo laiko. Jei
gu jų reikalavimai ne bus iki 20 
d. gruodžių iazpildyii, ketina jie 
sztraikę pakelti.

Naudingas užmanymas.
Peieitcs sanvaitės ‘•Vienybė” 

pakėlė klausymę szelpimo beritno- 
kinanezios jaunuomenės. Klausy
mas tas kelis kartus ir pirmiaus 
musų laikrtszczių buvo pakeltas, 
bet ne rado pritarimo: pasibaigė 
Viskas ant patalpinimo užmanytų
jų rasztų — ir viskas praskambė
jo. Kunįgai pirmutiniai tę klau 
symę paėmė ir sutvėrė szelpimui 
besi moki nanezios jaunuomenės 
Draugystę Motinėlę. Tęsyk tik 
kunjgų prieszsi pradėjo peikti ku
nigų sutverię draugystę. Ar ji 
gera , ar ne gera, kalbos apie tai 
jokios naudus ne atgabęs; peiki
mu kunįgų Motinėlės juk mes re 
palengviname būvį einanezių į 
augsztesnius mokslus jaunų lietu
vių. Mums besiginezyjant, jie 
vargata augsztesnėse mokyklose, 
nuo vargo apsilpnioa sveikatę, į- 
gauna džiovę ir eina pirm laiko į 
kapus, kaip tai buvo su Dru Ku
dirka ir kitais, o mums apezviestų 
darbininkų trūksta. Ginczais ir 
niekinimais Motinėlės juk mm ne 
psstumėsime klausymo szelpimo 
besimokinanczioe hetuviszkos jau
nuomenės, ne tumanžinsime jos 
vargų, ne apsaugosime besimoki- 
nanczių nuo džiovus ir nuo mir
ties pirm laiko; ant to reikia dar
bo ir aukų, o ne žodžių. Jeigu 
kunįgų Motinėlė ne gera, jeigu ji 
vienpueiszka, tai reikia sutverti 
ne vienpusiszkę, kuri aprūpintų ir 
szelptų tuos, kurių kunįgai ne 
szelpia. Kodėl mes to ne pada
rėme iki sziol? Ar ne todėl, kad 
padaryti tę yra sunkiau, negu nie
kinti ir kelti begalimus gi nežus, 
uors su tuom ne daug gero gali
ma padaryti. • \

Įstatuose Tėvynės Mylėtojų Dr. 
paminėtas ir szelpimas besimoki- 
nAnczios jaunuomenės, bet iki 
sziol tie paragrafai įstatų naudos 
ne atgabeno. T. M. D. ne per 
daugiausiai turi sąnarių, jų sudėtų 
per metus 60c. vos užtenka ant 
'szleidinio kelių knįgų, ant szel- 
pimo besimo k i nanczių ne atlieka 
pinįgų. Je.gu ji nori isz tikro 
paimti į savo rankas szelpimę be- 
limt kinanezios jaunuomenės, tai 
turėtų sutverti skyrių, kuris už
siimtų ne spaudinimų knįgų, bet 
vien szelpimu bertmokinanezioe 
jaunuomenės, to skyriaius sanariai 
turėtų mokėti didesnius mokes- 
cziua, arba reikėtų pakelti dvigu
bai dabartinių aanarių mokesezius 
ir juos pusiau padalinti: vienę da
lį apversti ant issleidimo knįgų, 
kitę gi ant suszelpimo besimoki- 
nanezios jaunuomenės ir tę užduo- 
tę reiktų pavesti kitiems virszi- 
ninkams. Dar geriaus butų sutver
ti atskirę tam tikslui draugys
tę, kadangi ypacz pas mus, drau
gystės turinczioa daug mierių, ne 
įstengia visų prideraneziai iszpil- 
dyti; tai naujai susitvėrusiai drau
gystei ir T. M. D. galėtų atiduo
ti t u oa kelis centus, kokius turi 
savo ižde paaukautus speciali sa
kai ant szelpimo besimokinanezioe 
jaunuomenės.

Liaukimės tik tuszczių ginezų, 
griebkimės prie dęrbo, o kas rei
kia, nuveiksime; peikimai ir nieki
nimai naudos ne atgabęs, o jie 
stabdo tikrai naudingus darbus.

Klausytojai buvo užganėdinti 
ir laike prakalbų užsilaikė gra
žiai.

Kriauczių darbai Biooklyne 
pradeda mažintiesi. Unija laiko
si tvirtai. Bosai nori numažinti 
prekes ant pasiutų drabužių, bet 
unija ne sutinka.

Kriauczius.

>atys 
tau

mo. Kiekv enas jau gali supras
ti, kokius blogus vaisius -atgabe
na -kasyravimai »ez pinįgų, o vie 
nog dar ir dabar ne vienas musų 
brolis tuomi savę vargina? *

Taigi ant virsz minėto susirin
kimo buvo paduotas įne zimas 
uždrausti Ssv. Kazimierodraugys 
tės sąnariams kazyravimęisz pioį- 
gų. Tas pasirodė naudingu, todėl 
be jokių priesztaravimų tapo priim 
,tas. Dėl didesnio svarbumo to nu
tarimo, prasižengėliai papuls tris 
pirmus kartus po pinigiszka baus
me,o ketvirtę bus praszalintais isz 
draugystė)*. Įvikus tokiam drau
gystės nutarimui, tūli skaitytojai 
gali męstyti, jog tos draug. kiši 
sanariai kazyrninkai. Teip nėra, 
bet kad keletas kazyrninkų yra, 
to ne galima užslėpti. Ns, kaip ten 
nebūk, tuomi nutarimu držug. 
8zv. Kazimiero užsitarnauja lau
ro lapelį. c Gaibė tuomi didesnė,; 
kad tai yra pirmutinė draugystė 
užgyruai tokį nularimę. Geistina 
butų, kad ir kitos sektų jos pivei• 
zdę. Tokiu budu gal ne viinas, 
paliovęs kazyravęs, atmestų ir ki
tus blogus paproeziur, kaip ve: 
girtuokliavįorus ir paleistuvystes, 
kurios yra sesutėmis pirmojo^blo- 
go palinkimo, o griebtųsi skaity
mo pamokinanezių irai^zs iecsian 
ežių protę ktTigų ir laįkraauczių. 
ir tokiu budu prasitobulinę,
pastotų laimingesniais, o ir 
tai dauginus naudos atgabentų, 
suprastų re kalę aukavimo 
tautiszkų reikalų. įr tuomi prisi
dėtų prie pakėlimo jos nupįuulu- 
sioe garbės. Ant galo juk drau
gystės gali atsakancziais' nutari- - 
mais uždrausti savo sanaiįiamF, 
teip kaip kszyravimę, ir ki
tus žemmanezius žmogų painki 
mus. Tę daryti lietuviszkbs drau
gystės turi tiesę.

Žirgvaikis.

Isz Brooklyno, N. ¥.
Czianyksztė I etuyiszkų j socia

listų kuopa parengė didelį susi- 
rinkimę su prakalboms. : Susi- 
rinkimę atidarė p. Leonas ^Lremi- 
pas. Pirmiausiai kalbėjo p> Szta- 
kas isz New Yorko. Savo,kalboj 
jis aiszkino priežast's žmonis kan- 
kinanczių vargų; priminė apie 
akęstinczius gerybėsė didžtur- 
czius ir kunįgus. Aiszkino, kaip 
kunįgai stabdo žmonių apszvieti- 
mę. kadangi mat tamsius ir kvai
lus lengviau isznaudoti. Savi na
ši sau dievijszkę galybę, kad jų 
žmonės bijotų ir nesiprleszinių 
isznaudojimui isz kunįgų pusės.

Antias kalbėtojas buvo D ras 
Jonas Szliupas; kalba jbtraukėsi 
per dvi valaudL Jis a'szkinu sa
vo kalboj visokius prietikius terp 
žmonių. Iszrodinėjo, kaip žmo
nės, dėl skirtingų nuomonių, 
viens kito ne kenezia, viens, kitę 
niekina. Pcskui^-užgnebė lietu
vių gyvenimę, paminėjo musų 
nuvargintę tėvynę, kur caro t r 
naj, su kunįgais susidėję, stengia
si lietuvius išnaikinti, juos savo 
vergais padaryti. Paskui kalbė
jo ir apie bjaurius darbus tūlų 
kunįgų Amerikoj, terp kurių yra 
net toki, kurie už žmonių pini
gus pastatytas bažnyczias parduo
da kaipo savo savastį, kaip tai 
antai padaryta su buvusia pirma 
Brooklyne lietuviszka bažnyczia. 
Papasakojo apie Chicagcs bažny
tinius prietikius, apie kunįgus 
iszgamas, kurieP hiladelphioj ne
sidrovėjo bažnyczioj parengti 
skerdynes panaszias į buvusias 
savo laike Kražiuose teiposgi per 
kunįgo kaltę. Tolinus aiszkino 
darbininkų reikalus; kalbėjo apie 
unijas, pripažino jas už gėrę daik- 
tę, tik pridūrė, kad unijos ir vi
sokios darbininkiszkos or gan na
ci jes laike rinkimų privalo balsuo
ti tik už darbininkų draugus, o 
ne už tarnus skriaudžianezių dar
bininkus kapitalistų. Dabar, pa
veikčiau, darbininkai pakėlia 
sztraikus priesz neteisybes bosų, 
o laike rinkimų balsuoja už tuoe 
paežiuos savo prieszus, priesz ku
rių skriaudas sztraikę buvo pa
kėlę. Toliaus kalbėjo apie musų 
merginas ir moteris; gailestavo, 
kad jos ne mėgsta apszvietimo ir 
mokslo, nors joms,kaipo auginto
joms ateinanczios gentkartės, 
mokslas labai reikalingas. Atei
tis muaų tautos guii | motorų ir 
merginų rankose; be apszviestų, 
mylinezių savo tautę moterų ne 
galima savo tautę pakelti.

Kad klausytojams kalba pati
ko, galima manyti isz gausių ran
kų plojimų, kuom susirinkę dė- 
kavojo kalbėtojui.

Brooklynioczių kalbėtojų be
veik ne buvo: vieni buvo apsir- 
gę, kiti neturėjo laiko; kalbėjo 
tik Jonas Anulii. Jis kalbėjo 
apie kapitalistus, kupė no turi 
visai arty m o meilės, viskę į savo 
rankas paglemžė, o užtai ne tuks- 
taneziai, bet milijonai žmonių

Isz Waterbury, Conn.
1 d. Gruodžio s. m. atsibuvo 

metinis susirinkimas draugyatės 
Szv. Kazimiero. Apart iszrinki- 
mo naujos administracijos, buvo 
daug yvairių įneszimų, Kaip 
yra žinoma, tarpe daugelio blo
gų palinkimų lietuvių, svarbes
niu yra kazyravimai isz pinįgų. 
Toks užsiėmimas yra ne vien vo 
dingas tiems, kurie tuomi užrii- 
ma, bet ir jų szeimvooms, gimi
nėms, draugams ir visai tautai. 
Szeimyna per kezyravimę tankiai* 
praranda turtus, vietoj gero gyve
nimo pasijunta varge ir nelaimėje, 
o tautos nustoja net savistovystės 
ir pastojusios silpnesnėms, neeza 
sunkų galingesnių kaimynų jun
gę. Tas atsitiko ir eu Lenkija 
(Lenkiję nupuldė ne vien kazyros, 
bet svarbesnės priežastys, ka- 
zyros buvo tik viena isz pasekmių 
tų priežasezių. Red). Ir mes lie
tuviai renkame vaisius kazyravi- vargę ir skurdę kenezia.

ant

Isz Cleveland, 0h.
Liudoę turiu praneszti žinię: 

14 d. lapkriezio pasimirė musų 
geras tautietis ir nenuilstantis 
iki paskutinei valandai darbinin
kas ant lietuviszkos dirvos, Niko
demas Olazinskas. Paliko mote
rį su mažais vaikucziais. 18 lap- 
kriezio likosi iszkilmingai su mi' 
szioms palaidotas. Velionis, pri 
gulėjo į draugystes: Szv. Jurgio 
ir Szv. Kazimiero, kurių sanariai 
ir sziaip pažįstami, ^iszreikszdami 
a. a. Olszinskui guodenę, viri iki 
kapinių Ijdėjo.

A. a. N. Olszinskas paėjo isz 
Birszczių kaimo, Krosnos parapi
jos ir gmino, Kalvarijos pavieto, 
Suvalkų rėdybos. Atbuvęs tar
nystę kari u menėje ant Kaukazo 
ir pargrįžęs j tėvynę, o būdamas 
tada jau karsztu tėvynainių ir 
mylėtoju Lietuvos, apsirokavęs, 
kad gal daugiau naudos savo bro 
Ii am s atneszti būdamas svetimoje 
szalyje, 1886 met, pasirinkęs sau 
merginę, Marę Kubiliutę, apsive
dė ir attūveikinęs su giminėms 
ir Motina - Lietuva, iszvažisvo į 
Suvienyt. Valat Sziaurinės Ame- 
rikcs,’kur ir pribuvo 116 berželio 
1886 m. Atvykęs į szitę liuosy- 
bės krasztę, nors ir gabius turėjo 
pirsztus, bet nemokėdamas to 
kraszto kalbia, priverstas buvo 
imtis už sunkaus darbo. Padir
bęs kiek New Yorze ir kitose 
vietose, atvažiavo ' į Clevelandę.

gyveno iki paskutinei 
savo žemiszko gyveni- 

Per 5 metus dirbo ir ežia 
vis prie sunkaus darbo, putam 
užsidirbęs per tę laikę kiek cen
to, užsidėjo saliui^ę. To biznio 
laikėsi iki pabaigai gyvenimo.

A. a. N. Olszinskas buvo 
kaisztas mylėtojas lietuvystės ir 
mokslo. Nors pats ne buvo di 
desnib mokslo baigęs jaunystėje, 
nes aplinkybės jam nedaleido, 
stengės',kiek galėdamas, daugiau 
apsiszviepti, susipažinti su lietu
vystės reikalais. Dirbo pats kur 
galėjo, o kur darbu prisidėti 
mokslas jo jam nedaleido, szelpė 
tokius darbus medegiszkai, nepa
vydėjo graszio nors ir sunkiai 
uždirbto.

Jis prigulėjo į visas lietu- 
viszkas organizacijas. Susitvė
rus “Tėv. Mylėtojų Dr-tei”, bu
vo pirmas isz Cleveland’o lietu 
vių, kuris į ję prigulėjo; su laiku 
surado ir daugiaus mylinezių lie
tuvystę ir perstatė jiems nuudę 
szitos Di-stės, suoiganizavo 
kuopę “Tėv. Mylėtojų Dr-tės”, o 
patsai iszrinktas knygium, teisin
gai pildė tę urėdę iki savo am 
žiaus galo. Szeimynoje buvo 
geru vyru moterei, o vaikams 
malonus tėvas. Pažįstamiems 
buvo geras draugas, o nelaimėje 
rodos davėjas ir szelpėjas; žo
džiu, buvo naudingas sęnarys 
draugijos.

vietose, 
Oh.r kur 
valandai
mo.

V. Dagilaitis.

Ibz 8t. Louis, Mo.
Darbai veik visose czianyksz- 

czioee dirbtuvėse sumažėjo, per 
tai ir lietuvių diktai yra be dar
bo. Kriauczių darbai visai suma
žėjo, bet yra viltis, kad ueužilgio 
pasigorįs. L:etuviazka kriauczių 
szapa p. Dviraiczio visai isznyko; 
liko dabar su geroms įtaisome tik 
viena lietuviszka kriauczių szapa 
p. Janulio, bet ir ji darbo turi ne 
daug.

Kitokių lietuviszkų biznierių 
ežia labai mažai. Apskritai, terp 
czianykszczių lietuvių daug yra 

 

negražiai beeielgianczių. Viena
me lietuvių gyven , apvaiksz- 
cziodami Barboros >gerai

susirovė, badėsi net su peilais, o 
vienę gana skaudžiai sužeidė. 
Ant pesztynių buvo ir policija ir 
keliems reikėjo užmokėt bausmę 
net po du kartu: vienę — kada 
suaresztavo, o antrę ant skundo 
pas skvajerj. Dabar tie pe<ztu- 
kiti keikia ir gąsdiną tuos, kurie 
paszaukė pbliciję. Tegul elgia
si padoriai, tai niekam nė 
ant mislies neužeis szaukti 
policiję. Musų broliams pri
derėtų liautieji pesztynių
ir girtuokliavimų, prisižiūrėti 
ir sekti paveikia .davadnesnių 
žmonių. PesztynŽa,ypacz su pei
liais užtraukia akysesvetimtauezių 
paniekę ant visų lietuvių, žemi
na visų vardę. Musų sentėviai 
neeziojo kardus ir kitokius gink
lus priesz prieszus tėvynės, o tūli 
jų vaikai, vietoj prieszo ir musų 
nedraugų, badosi terp savęs su 
peiliais. Užtai senovėj Lietuva

buvo garbinama visur, nupuolus 
doriszkai jos vaikams, patekome 
po svetimu jungu. Argi ne ge
ri h u Irutų, v'eioj girtuokliavimų 
ir pesztynių, užsiraszyti laikrasz- 
czius ir knįgas, laikę praleisti ant 
skaitymo, o lęšy k lietuviai butų 
ir svetimtauezių gt dujami, gir
tuokliavimais ir pesztynėms už
sipelnome ant neužkantos ir pats 
sau botagę vejame.

Yra ežia ir davadnių vyių, ku
rie skaito laikraszczius ir knįgas, 
tik gaila, kad tokių, sulyginant 
su negražiai beeielgiancziais, yra 
ne daug. Daugiau.-iai skaito ežia 
“Lietuvę”, kitokių laikraszčzių 
skaitytojų yra ne daug.

V uosis.

Isz Wilmerding, Pa.
7 d. gruodlio czianyksztė Lietu

vos Sūnų Draugystė, ant Edvard 
gatvės, halėj p. M. Maczioni0>. 
2 vai. po pietų, laikė susiriukimę. 
Sutiiinkimę atidarė piezidentas 
p. Maczionis. Prisiraszė j drau
gystę keli nauji sąnariai, ku
re užsimokėjo po $1 į-tojimo ir 
po 50 c. mėnesinės. Szita Drau
gystė yra paazelpinė. Kiekvie
nas sąnarys, užsimokėjęs prigu
lintį mokestį, ii-z buvęs 6 mėne
sius Draugystės sąnariu, laike 
ligos gauna paszelpos po 6 dol. * 
ant sanvaitės.

Nors pas mus sutverti draugys
tę nebuvo lengva, bet ji isz pa- 
lengvo auga ir drutinati: dabar 
piie jos priguli 24 sanariai, o ka
soje yra 122 dol.

Viiszinikaie Lietuvos Sūnų Dr. 
yra: prezidentu—M. Maczionis> 
vice-prez.—A. Morkūnas; kasier. 
—F. Ardinavicze; apiekunais ka
sos—V.. Žalinauskas ir L. Szvie- 
iautka?; sekretorium—W. Pūkas; 
jo vietininku—V. Hofman; mar- 
szi.lga—F. Kaszkocas; pri žiūrė 
tojai ligonių—V. Stankevicze ir 
At. Karimieronis.

Sekantis susirinkimas atsibus

pietų, toj paezioj p.Macziono, s»- 
lejė. Užpnu-zome visus norinezius 
pristoti prie Draugystės ateiti 
kuo skaitlingiausiai ant susirinki
mo ir prisiraszyti.

Sekr. V Pūkas.

Isz San Francisco,Cal
Lenkiszkas laikrasztis “Amery- 

ka” praneša, jog vietinė Len- 
kiszkai - Lietuviszkai—Rusinisz-. 
k a draugystė apvaikszcziojo 70 
m. sukaktuves lenkų pasikėlimo. 
Kalbėtojų buvo daug, vienas kal
bėtojas, p. Jagmin,kalbėjo lietu- 
viszkai, tik žinoma, teip mylinti 
lietuvius lenkai lieluv szkos kai- 
bos nesuprato; lenkai reikalauja 
vien, kad lietuviai mokėtų len- 
kiszkhi, bet pats lietuviszkai mo
kėti nesi-tengia ir ne nori.

Nauji iszradimai
*e* Prancūzas Capazza dirbdi- 

na dabar nauję, galintį lėkti 
priesz vėję, orlaivį ir ateinaneziuo- 
se metuose žada perlėkti nuo Ka- 
nariszkų salų į Amerikę, skersai 
Atlantiko.

*c* Maskoliszki laikraszcziai 
paduoda, buk gydytojas D-ras 
Liun isz Samaros iezrado tikrę 
vaistę nuo iki aziol neiszgydomo 
nuomario. Ilįfi sziol Dras Lion 
iszgydė su vi-g 17 nuomariu ser- 
ganezių žmonių.

•,* Prancuziszkas Dras Sylves- 
tre, pirma gyvenę* Amerikoj, isz- 
rado prietaisę jo pramintę Spec- 
trografu, su kurios pagelba, jeigu 
ję pritaisyti prie telefono, ne tik 
girdėt kas isz tolo kalba, bet ga
lima ir kalbantį matyti.

*4* Garsus italijonas Marconi, 
iszradėjas telegrafo be vielos, ant 
New Foundlando atlieka ban 
davones su savo telegrafu ir jam 
pasisekė apturėti telegramę isz 
Anglijos, taigi nuo 1700 angllsz- 
kų mylių ir tai be jungimo vie
tų vieloms.

Amerikoj pradėjo dirbti 
dabar nauję medegę mūrinių trio- 
bų statymui. Nauja .nedega pa- 
naszi į plytas, tik už jas daug kie
tesnė ir laiko ilgiau. Dirba ję 
gazinėse dirbtuvėse isz kokso pe
lenų, kurie iki sziol ne buvo su
naudojami ant nieko, tik be rei
kalo vietę užimdavo. Pelenus 
tuos sumala, pridedę 10% 9 kal
kių ir vandens. Isz pasidarusios 
teszlos daro plytas, kurias supre
suoja ir medega triobų statymui 
gatava; tokių plytų ne reikia ne 
deginti. Triobos isz azitos mede- 
gos padirbtos yra saikesnės negu 
kitokios murinės.

*»* Pagarsėjęs visame sviete 
vokiszkas moksliuosius Behring, 
kuriam likosi pripažinta dovana 
isz Nobelio užraszo už svarbiau
sius mokslisekus isztirimuaį ant

1
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žmonijos naudos, sau pripažintą 
dovaną apv'erczia ant tolesnių 
moksliškų tinnėjimų. Kadangi 
nuo džiova serganczių karvių pie- 

r no daug žmonių užsikreczia džio
va, tai Behring sau paskirt} save-

- diszkos mokslo akademijos dova
ną apverca a »nt kovos su karvių 
džiova. Jis bako kad isz iki szio- 
liszku tirinėjiraų persitikrino,

■ jog įskiepi jant karvėms atsakau 
cziai augimas džiovos bakterijas, 

. galima nuo ligos apsaugoti gyvu
lius, o tuom paežiu ir terp žino-

- nių jeigu jau ne isznaikinti visai, 
tai bent žymiai sumažinti skaitlių 
džiova serganezių.

ūktai, kad paskendo laivai: “Mi
ne” su 12 žmonių, “ Weser” su 14 
ir garlaivys "Eina” su 9 žmo
nėms.

Isz visur.
H Voket joj, nuo tirpstauczio 

sniego pasikėlė upė Reinas ir vi
zoj klonyj laukia didelių tvanų.

| Skaitlius Anglijos pavaldi
nių, pnczioj Anglijoj ir jos kolio 
n i jose, siekia netoli 400 milijonų 
žmonių. Tame skaitliuje 48 mi
lijonai yra angliazkos kilmės, 4 
milijonai baltveidžių ne anglisz- 
kos kilmės ir 343 milijonai par- 
vuotų visokių rasų.

|| Mieste Peszte, Vengrijos sos 
tapilėj, neturinti darbo darbinin
kai pakėlė demonstracijas: jie 
traukė miesto ulyczioms ir reika
lavo daibo. Ant jų suvaldymo 
policijos pajiegų ne užteko, reikėjo 
į pagelbą izaukti miliciją, kuri 
iszvaikė demonstrantus, daug jų 
suaresztavo.

| 24 d. vasario a tema nczių 
metų Ryme apvaikazcz 01 25 me
tine* sukaktuves popiežiaus Leono 
X1II. Rymas rengi* jam naują tia 
rą (karūną).Ibz dabartinių: auksi
nė, palovanota popežiams Napole 
ono I, svera apie 20 svarų, yra 
per atloki. Apart szitoe—popie
žius turi auksinę t i ar} t>u deiman
tais, pwdpvanot} Iszpmijos kara
lienės Izabelės, ji kasztavo 3000M0 
frankų.

|| Vokietijoj rengiasi pakelti 
dvigubai muitus nuo atgabenamų 
isz Amerikos raszomų maszinų.

|| Prancūzijoj, mieste Sens, uni
versiteto profesorių fterve atsta
tė nuo profesorystos ui socialia

[ Mieste Sidney, Australijoj, 
apeireiszkė azjatszkas maras: 
ant vieno priemierczio pasimirė 
jau dvi ypatoa nuo maro-

i] Netoli portugaliszkų valdy
bų G>a paskendo garlaivys su da- 
lyvajancziais tikėjimiszkose apei
gose. Prie to prigėrė 140 žmo
nių.

| Angli škose va'd) bose Vaka
rinių Indi jų (Amerikoj)»ant salos 
Baibtdoe, kur anglijonai laiko 
burus nelaisvius, aptireiszkė gel
tonasis drugys.

| Laikrasztis “Christian He- 
rald” paduoda, jog Chinų provin
cijoj Shen Sį nuo bado pasimirė 
2500000 žmonių, arba trieczia da
lis tos provincijos gyventojų.

0 Smarkios vėtros ir sniego 
daigunos siautė panedėlyj perei
tos senvaitės Prancūzijoj. • Vė
jas iszvartė daug medžių, pagad*- 
uo daug triobų. Prie pakrauczių 
susidaužė diktai mažesnių laivų, 
bet tikro skaitlias dar nežino, 
kaip nežino ir kiek prie to žmo 
nių pražuvo.

----- -
|| Mieste Kadikse, pietinėj Isz- 

panijoj, sztraikuojanti duonkepiai 
ir jų draugai pakėlė maisztus. 
Ant ulyczių užpuldinėjo jie su 
lazdoms ir peiliais ant praeivių ir 
daug jų sužeidė. Policiios pa
jiegų ne užteko ant iszvaikyuo 
maisztininkų, ant to reikėjo 
szaukti gbfnizono kareivius.

|| Czeki jos daktarai atsiszaukė 
į Austrijos parlament}, reikalau
dami užgyrimo tiesų, pagal ku
rias uždrausta butų apsivesti ne 
sveikoms ir menko proto ypatoms. 
Norinti apsivesti, turėtų pristaty
ti d iktarų paliudyjimus, kad jie 
yra sveiki ant kūno ir ant pro 
to.

| 16 d. gruodžio beveik visoj 
vakarinėj Europoj siautė baisios 
sniego darganos, pa-iekė jos net 
Rym}; ^markinusios buvo Szk oti- 
joj. Paskutinėj vieloj sniegas 
užueszė keliue, ant laukų suszalo 
keli žmonės ir dabg beėigananczių 
galvijų, ypacz avių. Szaltis ežia 
teip didelis,kad v si darbai ant Inu 
ko turėjo pariliauti. Prancūzijos 
pakrantėse, ant Atlantiko ir ant 
Terpžeminių jūrių siautė amarkii a 
vėtros, laikė kurių paskendo dik
tai maželių laivų.

|| Vokietijoj muzikaliszki kriti
kai, ant apaaugojimo savo garbės, 
sutvėrė organizacij} tik isz teisin
gų kritikų, tokių, kurie ne tarnaus 
ypatoms ir asabiszkiems keno 
nors mieriams. Tokia unija rei
kalinga butų ir lietuv sakiems 
rasztinikams apskrita*, kadangi 
terp mus daugiau* yra rasztininkų 
tarnaujanezių a-abiszkiems arba 
p.rtijų mieriams negu terp Vokie
tijos muzikaliszkų kritikų, ir per 
tai muaiszkiai puldo ir žemina 
musų ypacz laikrasztiniukyslę.

— Dėl stokoa pinįgų. mimta* 
srįmet vėlinus atidarys vakarine- 
mokyklas. S*tete Illin »i« yra tie
sos, pagal kutina kiek v<en*s vai 
kas, pristigę* ataak inczių me ų, 
turi lankyti mokyki}. Yra ir tam 
tikra polio j t dabojimui, kad tia 
butų pildomu. Dabar sziUt pol • 
c ja v«ikrzczi<>ja po namus ir pri 
verstinai ve ežia tėvus leisti savo 
vaikus į mokyki}: tėvai turi tiesę 
pasirinkti pubILzk} arba ptrapi- 
jinę mokyki}, bet lankyli koki} 
nors mokyki} turi kiekvienas 
vaikas-

—- Pareitos nedėlios ryt} užsi
degė namai ant keitės Indiana 
avė. ir 35 str. Ugnie apėmė i re
pus ir tokių bodu gyven mtiems 
ant Hugsatutinių lubų užkirto isz 
sigelbėjimo keli}. Pristatytos 
kopėcsios nesiekė trecsių lubų, 
kur dideliame' pavojuje buvo 
12 žmonių. Po'icistaa O* r bėry 
vienog pasistatė apatinę dalį ko 
peczių ant savo peczių ir tašyk 
tik jos siekė langų treesų numų 
lubų; kopėczias jis laikė teip il
gai, kol hz deganezios tri o boa 
visi žmonės irzsigelbėjo. Matyt 
pulicisto butą I* b u drūto.

Draugyscziu ReikalaiI ET H NOL O GIJ
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandią.

Jeigu vienog aiškinimus gamtiškų apsi
reiškimų nuožmių tautų žinovai, žinoma

1 Sąnariu* Liuoeybe* Dr-te*.
Chicago. Sanarial Liooaybes Dr-te* at

minkite. kad pagal nutarimą Draugystes 
gausit* kiekvieno "Lietuva” iki naujo 
metu. Todėl privalote aut sekanesio 
susirinkimo, kur* bus laikyta* nedelioj, I 
6 sausio. 1902m. Jono Petrosziau* salė
je, 168 West 18-th. Street vi*i ateiti ir 
kurie norite "Lietuva" turėti per visa 

meta, turite tuojau* ant to susirinki. Į_____________________ ________ ___________________________

£.°k2imok^ri^e^'7iuriLd”|daugiausiai jų kunjgai, statė ant visaip klai- 

„ __________ „_im*kSu'Sinu‘-|tai užtai yra kiti mokslai, prie kurių dva-
merata lygiai su visais kitai*sanarial*. gioms ir stebuklams ne lengva prisigriebti.

Lmosybea Dr-te. prje fokjų liuosų nuo įtekmės dvasių moks
lų priguli antai mokslas enskaitymo arba 

iwj rokundų nuožmių tautų. Yra dar ir šiądien 
3317 *"a ant ne mažai tautiškų giminių, kurios 

_______  r________ •. pra iie pažįsta daugiau skaitlinių kaip 3, 5 arba 
sidea s vai. po pietų. Bu* gera muzika. į 6, ant išreiškimo didesnių skaitlinių ne turi 
prie kurio* svecsiai susirinkę gale* gerai‘jog Žodžio BaVO kalboj, didesnes UŽ 
pMissokii ir pasilinksminti. Visu* He- jįemg suprantamas skaitlines vadina vardu 
tuviu* ir lietuvaite* kvieczia skaitlingai *. , . __
susirinku. Dr-.e Liuosybe*. j bet prasmes^to žodžio ne supranta: žo

dis daug gali reikšti šešis; šimtą, .tūkstanti
-Wrtu.no nėra; viakaa yra 

12 vai. dieno*. Apv.izdo* Dievo parapi daug, ko tokio nilOŽIDlO ŽmOgBUS Supratimas 
jo* aaieje, k*rt* Union ir ir 18 to* ui .1 apimti ne gali. Kitos vėl tautos, pasinau- 
ant kūno visu* sąnariu* u norincsiu*! dodamoe iš pirštų rankų ir kojų,nužengė jau 
primrsazyti kvieczia pribūti. Naujiem* įįj gerai supranta. Nesupratimas vie- 

k. i u°g didesnių skaitlinių pas nuožmias tautas 
I ne reiškia inejnką jų protišką išsilavinimą, 
1 bet Jie didesnių skaitlinių nesupranta todėl,

i<-« KM*,, o suris neouriin lunic —- <-> - * , , , , , »■ - , . ,
ant susirinkimo atsisakyti, neatsisakė dau8 pamato, aiškindami jljOB dvasi U dgrbu, 
gi ant Mio susirinkimo — ~—ir.i*.»* I . . . .... - . .' •
už norinezius ir turės užsimsksti prenu-

Liuotybes Dr-te.

Didelis Baltas.
'Chicago, Dr-t« L i uosy bes turas savo 

dideli bailu nedelioj, 29 Gruodžio, 1901 
m.. FralheitTurner Halėj®, L 
Hslsted Str.. terp 34 ir35-tos ui.

|| Vienas isz tarnaujanczių ban
ke Liverpooliuje (Anglijoj) pa
vogė vieną milijoną doliarų pinį- 
gų ir pabėgo. Ui pagavimu jo 
bankas paskyrė 1500 dol.

| Ant upės Reino, ties miestu 
Koeln, apvirto ant upės vidurio 
valtis ir joje besikelianti keturi 
jauni vaikinai, sūnūs turtingų tė 
vų, prigėrė. .

Berlyno universitete, ant lekci
jos profesoriaus Schiemano len- 
kiszki studentai pakėlė nepnlan 
kias profesoriui demonstracijas, 
bet vokieczių studentų likosi lau
kan iszmestū

j Austrijos sostapilėj Vindobo- 
noj, 800 neturinczių darbo darbi
ninkų, vaikszcziodami miesto uly- 
czioms, reikalavo duonos. Susi 
muszimesu policija 16 darbininkų 
likosi sužeistų.

| Dėl stokos žalios medvilnės, 
darbai Vokietijos medvilnė* dirb
tuvėse ema prastai. Ame
rikoj medvilnė teiposgi neuždėto
jo, todėl be abejonės didesnę dalį 
Vokietijos dirbtuvių reiks užda
ryti.

|| Priemiestyj Cantono Lo Nau, 
pietiniuose Chinuose,pereitos san- 
vaitės ketverge siautė didelis 
gaisras, kuris isznaikino kelis 
szimtus namų. Ugnyje pražuvo 
diktai žmonių, bet tikro pražu 
vusių skaitliaus dar nežino.

| Newfoundlaudo pakrantėse 
susidaužė norvegiszkas garlaivys 
EI h. Keturi jurininkai stengėsi 
nuo laivo mažoje valtelėj prisi
griebti prie kranto, bet vilnys ap
vožė valtį ir visi koluri žmonės 
prigėrė.

| Ant paskutinės konsistorijos 
popiežius paskyrė du nauju vys 
kupu į Ameriką: k u n- Jobo} 
O’Connor — vyskupu Nevvarko 

1 dijecezijoe ir kun. Williamą 
O’Connell (taigi abudu airiu) — 

•vyskupu Portland, Ore. diecezi
jos.

| Ant atsibuvusios pereituose 
metuose parodos Paryžiuj, dau 
ginusiai daiktų buvo isz Vengri- 

bjos, nes už 43 milijonus frankų, 
isz Suvienytų Valstijų Sziaur. A- 
menkoe už 28860000 fr; isz Itali
jos už 26342000, isz Maskolijos 
už 22037000 fr. iaz Japonijos už 
6595000 frankų.

pe- 
pa

Ii Laike siautusių pabaigoj 
reitos sanvaitės Vokietijos 
krantėse, ant Sziaurinių jūrių, 
vėtrų, paskendo su visais žmo
nėms keli laivai. Iki sziol žino

| Laike paskutinio gyventojų 
suskaitymo Vengrijoj, jos sosta- 
pilėj Peszte buvo 732362 gyven
tojų, Szegediue 102991, Teresi- 
opoluj 82991, Debreczine 75000, 
Pressburge 65867, Keszkemele 
57812, Kroatijos sostapilėj, mies
te Agram, buvo 62000 gyventojų.

H Angliszkas randas pagarsino, 
jog spalinio mėnesyj būrų stovy
klose pasimirė 3156 žmonės, kuria
me tai skaitliuje 2633 vaikai; lap- 
kriezio gi mėnesyj pasimirė 2807, 
kuriame tai skaitliuje 2271 vai
kai. Per szeszis gi mėnesius 
pasimirė tose stovyklose 13941 
būras; juodveidžių gi į du 
mėnesiu pasimirė tik 1308

H Vienas isz teisingiausių, ži
noma, kiek tai Maskolijoj gal - 
ma, maskoliszkas laikrasz’is “Pe- 

Lterburgakija Viedomosti” likosi 
Vidaus ministerio (pasmus tokius 
nusprendimus daro dievobaimin
gi kunigėliai, Maskolijoj vidaus 
ministeris) pripažintas už vodin- 
gą ir redaktorius ir iszleistojas 
gavo pirm} persergėjim}.

| Darbo sanlygos Vokietijoj ei 
na dar vis niekyn, skaitlius netu- 
rinezių darbo didinasi: imant vi 
dutiniszkai, ant kiekvieno 100 
liuosų vietų spalinio mėnesyj 
buvo 200 darbo jiuszkanczių, lap- 
kriezio men. sanlygos bu
vo dar niekesnės: ant 100 
liuosų vietų atsiszaukė jau po 224 
darbo reikalaujanczių.

| Ant Britiszko ir Airiazko ka
nalo 12 d. gruodžio siautė smar
kios vėtros, o ant kranto smar
kios sniego darganos. Ant jūrių 
daug laivų likosi drueziai psga- 
dytų, visi turėjo nuo vėtros pasi
slėpti į pertus. Ant Sziaurinių 
jūrių paskendo belgiszkas žvėjų 
laivas. Su juom paskendo 14 
žvėjų. Laike vėtros be abejonės 
pražuvo ir daugiau laivų.

| Torpedas naikinantis Angli
jos kariszkas laivas "Silmon”, 
Britiszkame kanale susimuszė su 
garlaiviu Cambridge. Salmon 
teip drueziai f likosi pagady- 
tas, kad paskendo, bet žmonės 
nuo jo spėjo persikelti ant Cam- 
bridge. Tokiu budu Anglija, tur
būt per ne sumanum} virszinin
ku, szįmet nužudė jau keturis ka- 
riszkos laivynės laivus.
‘ -

| Szį metą Maskolijoj surinko 
visokių javų: ži etninių kvieczių 
1025976 tonų, pernai 2245515-to- 
nų; vasarinių kvieczių 395504 to
nų, pernai 145665 tonų; žieminių 
rugių 5719324 tonų, pernai 
6313121 tonų; vasarinių rugių 
93874 tonų, pernai 57868 ton. 
Taigi, iszėmus vasarinių kvieczių 
ir rugių, kitokį javai užderėjo 
szįmet prasegiau negu pernai.

| Dovana 150000 frankų isz 
užraszo Nobelio labiausiai užsitar
navusiems prie sumažinimo žiau
rumo karėse ir palaikymo sanda
ros terp tautų likosi puriau pada
lyta terp szveicaro Dro Buman- 
to ir prancūzo Parsy. Litera- 
tiszka dovana galutinai pripažin
ta prancūzui raitininkui Prud- 
homme. Apie apdovanojim} ko
kio nors lenkiszko raaztininko ne 
buvo nė kalbos. Paskalas todėl 
lenkiszkų laikraszczių paleistas, 
buk literatiika dovana pavesta 
Sinkevicziui buvo iszmislytas.

i| Chinuose, aplinkinėse Tien 
Trio, indiszko regimento sargy
bos kareiviai įgavo proto sumai- 
szymą ir nudurė su durtuvais du 
angliszku kareiviu. Ant suvaldy
mo įdukėlių iszsiuntė kompani
ją Punjabų regimento, bet kol ji 
atėjo, įdukėlį nuszovė vokisz- 
ki kareiviai. Atėjus Punjabams, 
užgimė szaudynės terp vokieczių 
ir angliszku kareivių, kurioje du 
voaiecziai likosi užmu.-zti, o vie
nas eficiera* mirtinai paszautas. 
Indiszki gi trys kareiviai tapo už- 
murzti, o keli sunkiai paszauti.

| Užstojus Vokietijoj prastiems 
laikams, kadangi daugelis vokie
czių darbinikų ne randa darbo, 
fabrikai paleidžia nuo darbo visus 
dirbusius diibtuvėse evetimtau- 
czius darbininkus.- Geležies iie- 
jinyežiose ir anglių kastynėse 
Silezijoj likosi nuo darbo paleisti 
visi svetimi drrbininkai; vienose 
tik Laura Huette dirbtuvėse pra- 
szalino nuo darbo 800 svetimų 
darbininkų. Tose dirbtuvėse 
dirbo daugiausiai atkakusių isz 
Austrijos darbininkų: dirbo ežia 
daug darbininkų isz Lenkijos. 
Kadangi dirbtuvės yra prie rube- 
žiaus, tai daugelis darbininkų atei 
davo į Prusus tik ant darbo, n va
kare, pabaigę jį, ant nakvynės 
grįždavo jie į kit} rubežiaas

Bus didelė pro va.
Chcsgo, pabaigoje sausio 

nėšio, 1902 m. taps kriminsliBZ- 
kame sude perkratinėta prova 
jauno lietuvio,, K® z i tn i ero Suka
la vic-u aus iii nuszonm} tūlo John 
W eis. Nuszovimas atsitiko ae- 
kaneziu budu.: 23 lapkriczio lie 
tuviazka® muzikantų Kliuba* lai
kė savo balių salėje po nr 1144 
S. Oakley avė. Keletas sveti m 
tauezių stengėsi įeiti į salę be ti 
ketų. Uiveizėtojai baliaus be 
tikėtų jų neleido ir fcs to kilo 
barny®. Ant galo tie svetimi tapo 
su prievarta laukan iszmesti. Lz 
mestiejie už tai užpyko ir p sakė, 
kad jiems už tai atlygį* ir apsi
ginklavę su revolveriai* ir kitai* 
ginklai*,laukė iki lietuviai po ba 
liui eis namon. Pasibaigus ba 
liui 1:30 m. nakties, kada lietu
viai iszėjo isz salė*, anie vi
sa gauja užpuolė juos musztį ir 
szaudyti. Vienas szuvis kliuvo 
Sakalavicziui į ranką; tada jis 
griebėsi savo revolverio ir szovė. 
Jo 4 szuviai kliudė minėtą Weisą 
ir tas nuo paszorimo į antrą parą 
mirė. Sakalavicziu* tapo aresz- 
tuota* ir sėdės kalėjime iki 
provos. Prova ilga, užims 

\ apie 2 dvi aanvaiti, nes apie 80 
liudininkų bu* tirinėta. Kasz- 
tuos ji apie $1000.00. Sakalavi- 
cziaus advokatais yra F. P. Brad 
chulis ir J. R. Bure*. S® kala v i 
czis, kiek girdėjome, yra doras 
vaikina* ir niekur musztynių ne 
turėjo, jis priguli prie kelių lietu- 
viszkų draugyscziu ir draugys
tės renka jam paszelpą, bet ar liek 
kasztų surinks, nežinia. Jis tu
ri savo' du broliu Peun- 
sylvanijoj ir vieną Ch;cagoje. 
Lietuviams priderėtų suszelpti sa
vo brolį nelaimėn paaliuvusį, nes 
jis, gindama* savo gyvastį, tą už
muš-zystą papildė.

Aukas galima siųsti ant rankų 
kasieriaua Liuosybė* Dr tės, Ma- 
teuszo Palionio, 656 W. 19 th a». 
Chicago, III. nes ta draugystė 
užsiėmė rinkimu paszelpos.

mė

pu-

Vietines Žinios.
Pareitos nedėlios rytę, 

Sheffield ir Wnghtwood a ve.siau
tė didelis gaisras. Sudegė ulyczi- 
nių karų szapos, o jose 200 karų. 
Linijos Lincoln avė. iszliko tik 
du karai, kurie buvo iszvažiavę. 
Blėdį ugnies padaryt} skaito ant 
I 125000.

— Pareitos sanvaitės subata ir 
nedėlios diena buvo szalcziusia ne 
tik szi} žiem}, bet teip didelių 
szalczių ne buvo Chcagoj nud 
1884 metų. Rytmetyj termome
tras nupuolė iki 12° žemi aus zero. 
Toki dideli sza'cziai Lietuvoj ne 
pasitaiko. Žmonių su nuszalu- 
sioms nosims, *u»ims ir rankoms 
buvo daug.

— Pareitos nedėlios dien} slap
ta važiuojanti* į Uhicag} isz Ma- 
diton, Wis. darbininkas Burke, 
kada trukia atkako į Chicag}, ant 
Clyborn Junct on nuszoko lai
mingai nuo trūkio, bet nematė 
f>riess*is atbėganezio kito trūkio, 
koris jį pagriebė ir baisiai sutrynė. 
Nugabeno jį dar gyv} į Alerijanų 
ligonbutį, bet daktarai ne turi nė 
mažiausios vilties nuo mirties jį 
Lagelbėti. ,

ant

Redakcijos atsakymai.
Jaunam anolekafiui. Protes

tus Isikraszcziai gali talpiKi tik 
tęsyk, jeigu protestas paduotas 
vardu visuomenės, užgirtas ant 
visuomeniszko susirinkimo. Pro
testų pavienių ypatų ne galima 
patalpinti,kadangi tokių butų pfer 
daug ir jų ne joks laikrasztis sa- 
vo skiltyse sutalpinti ne galėtų.

Kankintiniui. Laiazkas priva- 
tiszkas, vižuomeniezkų klausymų 
mažai užgriebia, todėl į laikrasz- 
tį ne tinka.

kius vadina heroglyfais. Raštas figūrinis « 
buvo ne teip parankus, kaip literinis, bet ir,- 
jis turėjo per ilgą laiką užganėdinti žmonių M 
reikalus, kol Jie jo ne pagerino,paversdami į ii 
daug parankesnį literinį. Ant stovinčios to- 
ii nuo kitų sausžemių Velykinės salos 
randa daug iškarpintų ant medinių lentu
čių figūrinių raštų, kurių nė dabartiniai tos | 
salos gyventojai, nė mokslinčiai ne įstengia 
perskaityti, bet laiko juos už šeimynų doku
mentus senesnių laikų tos salos gyventojų. 4 
Iš tokių figūrinių raštų, per Jų pagerinimą, i 
su vedintą į tvarką ženklų, išsidirbo'.egi ptiški 
ir meksikoniški heroglyfai, o per pageri- 1| 
nimą šitų, užgimė chiniškas ir kyliniš raštas 1 
senovės babilioniečių ir asirijonų, kuris aš- 1 
tikro ne susidėjo iš literų ženklinančių skara- | 
bėjimus, kaip dabartinis raštas, bet yra tai 1 
ženklai paaiškinanH daiktus: antai chiniš- 
kuose raštuose skaito apie 80000 ženklų, ku- I 
riuos, suprantama, ne lengva rašančiam at- 1 
minti, todėl terp chiuiečių yra labai mažai I 
paž^tančių visus savo kalbos rašto ženklus^ 
Perkeitimas figurinių ženklų raštuose į skaroj. I 
bėjimo ženklus buvo tai didelis žingsnis w 
pryšakin, jis privedė prie sutvėrimo visokių^ J 
šiądien vartojamų alfabetų, iš kurių paran- fį 
kiausias ir plačiausiai terp civilizuotų tautų 
vartojamas yra lotyniškas alfabetas, kurį ir g 
lietuviai teip smarkiai, su didelėms aukoms 1 
gina nuo pasikėsinimų maskoliškų valdžių, 
norinčių primesti lietuviškiems raštams daug 1 
niekesnį ir painesnį maskolišką alfabetą. 
Net japoniečiai bando savo raštuose pritai
kyti lotynišką alfabetą, kadangi ir jie su
pranta. kad tas ’yrageriausias.

\ VII Žmonių rasos.
Ant viso žemės paviršiaus gyvena šią

dien apie pusantro miliardo žmonių. Tame 
skaitliuje ? yra pasikėlusių jau ant augė
lesnio kultūriško lai(»nio, o į nuožmių; pir
mutiniai priguli prie teip vadinamų istoriškų 
tautų, taigi turinčių savo istoriją,© antriejie, 
nesusiorganizavę į viešpatystes ir į tautas, 
susideda dar tik iš tautiškų giminių, todėl ir 
istorijos ne turi. Civilizuotos tautos
— yra tai baltveidžiai, necivilizuotas gi tve
ria žmonės turinti tamsių parvų veidą.

Šešta dalis žemės paviršiaus žmonių ap
gyventa, o g dalys ne apgyventos, tveria jū
res, tirus ir šaltus, netinkančius žmonių gy
venimui kraštus. Žmonių apgyventa žemės 
dalis susideda iš kelių sausžemių: Europos, 
Azijos, Afrikos, Sziaurinės ir Pietinės Ame
rikos ir iš Australijos. Kiekvienoj iš tų di
delių-sausžemių gyvena kitokios kilmės arba 
kitokios rasos žmonės: Europa yra tėviškė 
civilizuotų baltveidžių, Azija—turinčių gelto
nos parvos veidą mongoliškos kilmės tautų; 
Afrikoj gyvena juodos parvos negrai, Ame
rikoj raudonveidžiai indijonai, Australijoj 
gi tamsios parvos australiški negrai ir mala- 
jiečiai. Taigi kiekvienoj musų žemės dalyj 
gyvena (žinoma čia kalba apie čiabuvius, o 
ne apie atėjūnus) kitokios kilmės žmonės. 
Žmonės vienog, persikeldami iš vienos vietos 
į kitą,, per savitarpinius susinęšimus turi ne 
mažą įtekinę ant viens kito. Žmonės tveria 
ryšį, skirstosi į naturališkas grupas teipjau 
kaip jungiasi savo gamtiškoms ypatybėms ir 
visokį žemės kraštai, kurie dalinasi į visokias 
juostas, į kiekvieną juostą priguli kraštai tu
rinti daugiausiai tų pačių gamtiškų ypaty
bių. Ant šiaurinio žemės puskamuolio ir 
žemė vaisingesnė ir gamtiškos sanlygos ge
resnės ir gyvenanti žmonės pasikėlė ant- 
augštesnio civilizacijos laipsnio, jie moka 
geriau išnaudoti gamtos dovanas, tai ant to 
puskamuolio žmonių daug daugiau gyvena 
negu ant esančio ne teip prilankiose šauly- 
gose pietinio puskamuolio. Ant šiaurinio 
puskamuolio gyvena pasikėlę ant augščiaa- ’ 
šio civilizacijos laipsnio baltveidžiai ir teip
jau stovinti gana augštai giminingi baltvei- 
džiams geltonveidžiai mongolai, is kurių an
tai japoniečiai į trumpą laiką susilygino su 
baltveidžiais,o kaip galima manyti, nereiks 
ilgai laukti ant susilyginimo su kitoms civi
lizuotoms tautoms ir chiniečių; žemiau gi 
kultūriškai stovinčios tamsių parvų tautos 
apgyvena ne teip pasikėlimui civilizacijos 
tinkantį pietinį musų žemės puskamuolį. 
Ant pietininio žemės puskamuolio tik seno
vės peruvijonai buvo gana augštai kultūriš
kai pasikėlę. Net baltveidžių europiečių 
kolionijos ir iš jų susitvėrusios su laiku ne- 
prigulmingos tautos, gyvenančios ant pieti
nio žemės puskamuolio, ne įstengė susilygin
ti kultūriškai su tautoms net to paties paė
mimo, gyvenančioms ant šiaurinio puskamuo
lio. Antai iš buvusių pietinės Amerikos is
paniškų kolionijų susitverusių republikų kul- j 
turiškai augščiausiai stovi republika Chili. 1 
Toj vietoj vienog ir prieš atradimą Amerikos ■ 
buvo gana augštai kultūriškai stovinti indi- ■ 
joniška Peru viešpatystė. 1

Mokslinčiai padalinimą apgyvenančių ■ 
visą žemės paviršių žmonių remia ant viso- 1 
kių pamatų ir atskiras grupas vadina rašo- 1

Vieni remia tą ant odos parvos, kiti 
ant pavidalo plaukų, treti gi ant pavidalo 
galvos. Parva odos paeina nuo parvuojan- 
Čių medegų, esančių viršutinėj odos eilėj, ku
rios, kaip antai pas negrus, tveriasi po įtek
me saules ir karštuose kraštuose oda juodos 
parvos ne teip kenčia nuo saules spindulių. 
Pagal odos parvą pirmiausiai vokiškas moks* 
linčius Blumnebach padalino visus ant že
mės gyvenančius žmonis į penkias grupas 
arba rasas: baltveidžių, geltonveidžių- mon
golų, juodveidžių - etijopų, raudonveidžių
- indi jodu Tr malaj iečių. Prancūziškas gi 
mokslinčius Quatrefages, apgyvenančius 
žemę žmonis padalino į tris pamatines rasas: 
baltą, geltoną ir juodą ir į dvi maišytas — a- 
merikoniską ir australišką (amerikonišką 
paeina iš susimaišymo geltonosios, o austra- | 
liška išsidirbo iš susimaišymo juodos su ki
toms). Amerikoniški gi mokslinčiai atme
ta rasas ir dalina apgyvenančius visą že
mes paviršių žmonės pagal būdą jų gyveni
mo: į medžiotojų tautas, užsiimančias žvejo
ne, bandų ganymu, žemdarbiškas, pramonių- ą 
kiškas tautas ir tt. Dalinanti gi žmonis J 
pagal i£i»l«JikuA atskiria tautas turinčias. J 
kietus, jo« už- atgaJcarčiai plaukus, lygius^ 
panašoj ptiįs- reikia jį lairjuniuotus, susiraifl

4 tos yra diliausių laukia-^

157 Canalport avė.

Chicago. Pirma Liet. Kriaucziu Dr-i - _ > - , . - r. . r •
le ture, savo mitinga subatoj, s. vai. va- < kad tokio supratimo jiems ne reikia. Juk ir-l 
kare, 21 Gruodžio, j. Petroasiau.salėj*, daugeliui liet|ivių sunkų būt suprasti pa- 
168 w. 18-th su. ant kurio visus kriau veikslai!, milijoną ir tas ne paeitų nuo men

ko lietuvių prpto, bet nuo to, Kad su tokioms 
skaitlinėms ne susitikdami ir jas suprasti ne 
turi reikalo. į Nuožmios tautos ne turi rei- 

' kalų su didėlėms skaitlinėms; ant suvedimo 
' jų rokundų užtenka paprastai rankų pirštų, 

o prie didelių reikalų ima į pagelbą dar ko
jų pirštus ir tokių skaitlinių pakanka. Ne
turėdami didelių gyvulių bandų ir tavorų 
einančių aiit< apsimainymo, ne . vartodami 
stambesnių ir smulkesnių pinįgų, ne mato 
nė jokio reikalo mokintiesi didesnių rokun
dų, susipažinti su didesnėms skaitlinėms, su 
kokioms savo gyvenime nesusitinka. Ant 
suskaitj^no skaitliaus locnų vaikų, arba 
skaitliaus dienų reikalingų ant perėjimo iš 
vienos stovyklos ant kitos užtenka pirštų ir 
jie yra,teip sakant, visa nuožmių aritmetika. 
Su ekonomišku tautos pasikėlimų atsiranda 
didesni reikalai, o su tuom eina ir pažinimas 
didesnių skaitlinių. Bandas ganančios arba 
vedančios plačią prekystę, pinįgais už reika
lingus sau daiktus mokančios tautos turi su
sipažinti su didesnėms skaitlinėms ir su joms 
susipažįsta. Mat mokslas visame remiasi ant 
reikalo: kur to reikalo nėra, jis ne žengia 
pryšakin, kaip tai matome ant pažinties 
skaitlinių pas visokias nuožmias tautas.

Pajūrių gyventojai išplaukia ant savo 
valčių ant jūrių, kur apart vandens ir dan
gaus nieko daugiau ne matyt, todėl jie turi 
j ieškoti ženklų, kurie jiems galėtų būti kel
vedžiu; ženklai toki gali būt tik žvaigždės. 
Pajūrių gyventojus reikalas priverčia susi
pažinti su žviigždėms ir jų keliais. Todėl 
tai žmonės labai seniai susipažino su žvaigž
džių kelionėms; astronomija, civilizuotų 
tautų mokslinčių pakelta! priguli prie vienų 
iš seniausių piokslų. Teipjau užsiimančioms 
kelionėms ant jūrių tautoms reikėjo susi
pažinti su vėjais, su oro permainoms, taigi jos 
turėjo susipažinti su pamatais, žinoma ne vi
sada moksliškai pastatytais, meteorologijos 
arba mokslo apie oro permainas; tūlos nuož
mios tautos, kaip antai mikronezijonys Mar
šalo salų, moka nupiešti net jūrines mapas 
arba planus. Apie gydymę ligonių, apie 
chirurgiškas operacijas šiek tiek supranta ir 
nuožmios tautos. Nuožmi moka trepanuoti, 
taigi daryti operacijas ant kaukalio kaulo, 
moka pagelbėti prie gimdymo vaikų, moka 
išimti lytiškus kiaušius ir tt., o ant to neat
būtinai reikia šiokio tokio susipažinimo su 
anatomija ir cbirurgiško išsilavinimo.

Svarbiausiu palaikytoju ir platintoju 
mokslų yra raštas ir literatūra, apimanti vi
sokius tautos darbus ir apsireiškimus jos 
gyvenime. Kokį nors raštę paž|sta beveik 
visos apgyvenančios musų žemę tautos; nors 
antai nuožmios tautos ne turi nė spaustuvių, 
nė knįgų krautuvių, nors jos ne pažįsta mu
sų vartojamų literų, bet visgi turi šiokius 
tokius ženklus užstojančius jiems raštą. 
Kiekvienas figūrinis ženklas yra pamatu 
rašto, iš tokių ženklų su laiku išsidirbo ir 
musų vartojamas raitas. Teip, paveikslan, 
nuožmi paženklina tūlais ženklais sau prigu
linčius daiktus, ženklai ant ornamentų, ku
riais juos darantis nori ką nors išreikšti, pa
sakyti, kuriais ženklus darantis nori apsau
goti su tokiais ženklais daiktų savininką nuo 
įtekmės piktų dvasių, nuo nelaimių—yra tai 
pradžia rašto. Iš tokių ženklų su laiku, su
stačius juos į eiles, išsidirbo pradžia figūri
nio (ne literinio) rašto, o iš to vėliaus išsi
dirbo literiniai, vartojami dabar visų civili
zuotų tautų. Tokius figūrinius raštus varto
ja dabar indijoniškos tautiškos giminės; ra
šo juos ant beržo žievės arba ant žvėrių sku- 
ros ir prikala ant stulpelių. Raštai tie yra 
tai kai pi laikraštis, jais mat rašantis prane
ša apie visokius atsitikimus ir naujienas 
tuom pačiu keliu keliaujantiems. Jeigu per 
savitarpinį susitarimą ženklai ir abrozdai 
bus daugelio žmonių priimti ir juos dauge
lis žmonių gali suprasti — tai iš tokių žen
klų ir abrozdų išsidirba jau tikras figūrinis 
arba abrozdinis raštas, kuri visi tautos sąna
riai moka teipjau gerai perskaityti kaip ir 
mes musų literinius raštus. Žinoma, figū
rinis raštas ne parankus,; kadangi ant išreiš
kimo kiekvieno daikto reikia atskiro ženklo, 
todėl reikia atminti daug ženklų: Jis pana
šus į vartojamas civilizuotų tautų raštiškas 
myslis arba rebusus, kokių porą bandė pa
talpinti pasimiręs Jau lietuviškas laikraštis 
“Lietuvis”, tik žinoma, be pridėjimo Jun
giančių mislį literų. Vartojant tokius žen
klus, išsidirbti literatūrai ne lengva, ka
dangi ant išreiškimo visko reikėjo tiek žen
klų, kiek yra žodžių; žmonės tokiais ženklais 
rašė tik tą, kas jiems buvo reikalingiausiu. 
Senovėj egiptijonai arba Amerikos meksiko- 
nai vartoju pagerintą figūrinį raštą, tie turė
jo net gana augštai pasikėlusią literatūrą; 
ant Jungimo ženklų, ant geresnio paaiškini
mo gramatiškų atmainų žodžių, turėjo jau i

czlur kvieczia skaitlingai susirinkti. 
A Žimoou, Sek r.

Antras metini* Balius.
Torrington. Conn. Dr-te D. J* K. 

Algirdo ture* 
balių treciioj 
37 Gruodžio, 
German Union raleje, ant E. Mala Si. 
Bus geriau*® muzika ir smagu* pasilink- 
•mii\įm*s. Todėl visu* lietuvius ir lie
tuvaite* kviecziame skaitlingai suairink- 
ti. Iženg* vyram* 25c , moterims ir 
merginom* dykai.

savo antra
Kalėdų 

730 vai.

metini 
dienoj, 
vakare.

gom ite ta*.

Baįieszkojimai.
Pajie*zkau Jurgio Kasmauakio, Kauno 

gub.. Roeeiniu pav.^ Kaltininku parap. 
Girdėjau, kad Ji* yri neseniai atkakę* į 
Anglija. Ji* pat® ar kas kitas teiksis 
duoti per telegramų tinę ant adreso;

Joeeph Kastnsuski*,
4533 9. Paulina Si., f Chicago, III.

(30-1?) \

Pajieszkau Simano Druczio, Suvalkų 
gub., gyveno Mothervell, ScotijoJ. Ji* 
pr 4 arka* kita* teiksis duoti tinę ant 
adreso:

J. Szitnkeviczius, 
Box 495 r Roslyn, Wa*h.

Pajieszkau savo mvogerlo, Konstanti
no VVoiciekaucko, Isz kaimo Veiveriu, 
ir Vincento Samulionio isz kaimo Cima- 
niunu, abu Bu valku gub. Jie patys ar 
kas kita* teiksi* duoti tinę ant adreso:

Frank Dvareckas,
40 8th*t. East Cambridge. Mas*.

Pajieszkau savo brolio, Antano Na
vicko, Kauno gub. Telsziu pa v., kai
mo Domeikiu. Ji* pats ar kas kita* tei
ksi* duoti tinę ant adreso:

Povilas Novickas, 
Box 3, Central Islip, N. Y.

Pajieszkau Antano Pallonie* isz kai
mo Likiskieczio, Alilaus gm. ir )uozo 
Gilto, isz ksilito Dziebrenu, Meteliu gm. 
abu Kalvarijos pav. Suvalkų gub. 
patys ar ka* kitas teiksi* duoti tinę 
adreso: 1

Tam- Nedsinskis, 
423 Holton st. Cleveland, Ohio,

Pajieeskau Kaži mero Bikausko, Su
valkų gub., Seinų pav.t Beriju gm. kai
mo Ginczioniu. Ji* pats ar ka* kitas 
teiksi* duoti tinę ant adreso:

Ant. Suszinska*,
Box 3, Newton Upper Falls, Mas*.

Pajieszkau Juozapo Bettingio ir Jus
tino Noreikos, abu Kaltinėnų parap., Ra
seinių pav., Kauno gub. Jie patys ar 
ka* kita* teiksi*duoti tinę ant adreso: 

Adam Babocki,
Box 564, Laurium, Mich.

Pajieszkau Mikolo Bkirkevicziaūs ir 
Jurgio Cseploe, 2 metai atgal gyveno Jie 
du Plymouth, Pa. Teiksi* atsissaukti 
ant adreso:

Vincenta* Krauchuna*,
222 Berry st., Brooklyn, N. Y.

Pajiesskau Antano Janczaiczio, Suval
kų gub., Marijampolės pav., F reido* 
gm., kaimo Jonucziu. Teiksi* at*i*sauk- 
ti ant adreso:

B*x 100,

Pajieszkau Felikso Gal m i no, 
gub., Ssiauliu pav., Trišakiu vol. 
pat* ar kas kita* teiksi* duoti tinia. ant 
adreso:

• Frank Lavnnavicsia, 
1029 Spring St, Philadelphia, Pa.

PaJieMkau Antano Rindoko, Kazimie
ro Ssukio ir Justino Markūno, 
atsiszaukti ant adreso:

Andriejus Puteikis,
Mt. Vermon, III.

Jie 
*ot

Ona Stankevičiene, 
East Chicago, Ind.

Kauno
Ji*

Teiksi*

Klaidos atitaisymas.
N.50 ‘‘Lietuvos” įsiskverbė 

klaida raazte^t p. Eremino buvo 
paminėta apie teatrą ir apie D-ro 
Kudirkos Giedonu* New Yorke, 
o turi bu Newarke, N. J.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubii* po.............. . ...52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,52įc 
Virs* 1000 rubliu, rubli* po.............. 5žįc

Galima siusti szimtus ar tukstaneziu* 
rubliu kiek tik nori, bet siuneziant ma
liau kaip 100 rubliu, reikia siusti tik szi- 
tokia* suma*:

3 rubliu*.
6 rublius.
9 rubliu*.

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

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant peczto kautu.

Jei norite kad pinigai greitai suvafk**- 
čziotu ir niekur neiutu, tai siuskite per 
"Lietuvos” redakcija.

37 rubliu*.
40 rubliu.
43 rubliu*.
46 rubliu*.
49 rubliu*.
50 rubliu.
58 rubliu*.
56 rubliu*.
59 rubliu*.
62 rubliu*.
65 rubliu*.
68 rubliu*.

71 rubli.
74 rubliu*.
75 rubliu*.
78 rubliu*.
81 rubli.
84 rubliu*.
87 ruMTu*.
90 rubliu.
93 rubliu*.
96 rubliu*.
99 rubli u*.

100 rubliu.

lasgydy* uėalszaldymssn 1 diena. 
b*k ''LkzkUv* Bromo Čalala®*' tablItelM. Ą>- 
liekorlu. »uKt**iQr plnl*a*)«i M Usgytl. E. W. 
Storo*. ĮOtMiu yto aat Sodno boaoBo- M*

Nauja davada senos teisybe*
Suteiki* mum* *ek*nli* l*i**k**: Csio- 

n»i p**iunc*iu jum* pinigu ant kito tu
tino Trinerio Amerikissko Elixiro Kar
tojo Vyno, kuri maionekite pri(iu*ti man 
kuo veikiausiai. Turiu jum* paasicyti, 
kad a** buvau labai ligų* tu žmogum, 
teip kad a** ir pataai nežinojau, kokio* 
m*ne ilgo* kankina. Jok* gydytoja* 
man nepagelMjo ir kiekvienam rodėsi, 
kad mano liga visai nėra issgydoma. Am 
sirgau reumatismu, daktarai sake vėl, 
kad turiu inkstu liga, pilvas mano buvo 
visisskai sugedo* ir suteikdavo tokias 
man kanezia*. kad net gyventi man ne
buvo miela. Tik pradėjo vartoti Trine- 
rio kartųjį Vyną man palengvėjo, ir da
bar jauoziuoa daug sveikesniu ir jau 
dirbti galiu. Tik retkarcaiai* dar •pa
sirodo skausmai, pertai asz noriu ir ant 
toliau* vartoti ta stebi u k'i linge gyduole, 
kuri man teip daug prigelbejo ir kuria 
*** patariu naudoti kiekvienam, kur* 
turi koki* nors pilvo, kepenų ar inkstu 
liga. Malt. Domjancich, Jerome, Lo- 
wa. — Vieninteliu fabrikantu to gydan- 
czio vyno Amerikoj* yra Joaepb Trine- 
rir, 799 So, Ashland avė., Chicago, 111., 
kuri* kiekvienam ant pareikalavimo pa- 
■iunosia preke* ir paliudyjimu* jo ste
buklingo gydymo. Gali gauti ji aptie- 

nuo bledingu 
ir visados reikalauti tikrojo 

Vynot kun vieninteliu yra pa

Wrtu.no


s; ■ I £

Vienatine LletuviMzka Aptieks 
Chieagaje!

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

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti! 
šokių lietuviszk" knygų, abrozėlių. ] 
žiu s«t pavincziavouėmis popierų groi
toms ir tt. Teip pat gali gauti szi f korte* 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visągali- 
ma atlikti liėtuvižzkoje ka'boje.__

Aptiekus adresas: □ 4ieft
C3 167 W. 18th st., kerlėl’nion, priejpat 
bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijtflC"

Aukos ant kankintinfu.
T. Pauksztis Susiv. L. A. Kasierius 

prisiunte szia^ aūkas;>______
Veronikos l(imdeikienes.

Philadelphia, Pa. 813)0
Jono Utkausko ” 1.00
Stasio Masicko “ 100
CiBurinktu per Ramanaucka isz Na- 
shua N. H. laike prakalbu... ..... .4.00

_Sykiu
i, 1 Buvo

. ...7.00 
.182.06 
8189.06

Pigia’i ant pardavimo buczerne ir gro- 
serne vietoje lietuviu apgyventoje, arti 
lietuviszkostnutnyczios. Priežastis sa
vininkes ligos verczia parduoti. Tad. 
Paleckas, 135 W. 18-th st.,kerte Union. 
Chicago, (20-12)

Atsi.'uaukitna.s
Kiekvienas vargamistra teiksis prisiųs

ti savo adrese idant galėtumėm susitar
ti kokiu budu galeVimem išleisti 
viszkas natas suju iszguldimu. 
raszti jau yra gatavas. Teipgi 
kantai teiksis tame patarti.

Jurgis Baronas.
1002 8. 2 nd st ' Philadelphia, Pa.

li'etu- 
Rank- 
tnuzi-

. JOS. CHESNA,
Pirmiaus Ii i kės salluna po nr. 501 Illi- 

nois avė., dabar atidarė po nr. r»4M“Sr 
3-rd St. East St. Louis, II). Kur užlai
ko geriausiu* gėry mus, ir kvepenezius 
cigarus ir visus lietuvius užkvieczia ji 
naujoje vietoje aplankyti.

Lenkai ir Llatavtal nuo 1338 Iki 1480m. Parasze 
pagal lenkls/ku* istoriku* Žemkalnis. Isa- 
laisca “Tėvynė* Mylėtoju Draugyste**'.—Yr* 
tai apraszyma* Lietuvos •* Lenkija auslvte- 
nyjlmo Ir jin pasekme*. Czia aisak lai yra *p- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė *u 
Uetuvo* kunisalkszoziai*: Keistnozia. Vy- 
autu ir kitai*. Iss *zlo* knygeles skaityto

ja* atšakiai *upra», sr lenku prletelyste yra 
mum* naudinga ar bleding*.............. 16c

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko p 1 valdi!t pirsu. P*re«ze L<»- 
tuvo* MyletojaH. K n „g* lurlz^z pua.Hpiu* 
ir 4 didele* mapa* parodanoziaa vieta*, kur 
senovėje gyveno U j tu vi u prateviai Apraszo 
lietuviu padejuos dar 80U melu prie** Kris- 

au* gimimg....... . ................................6Oc
Naujausi* Lietuwl*zka* Sapnlnyka*. surinkta* 

"* ir suredlt. isz daugel seretimtautlszku sapnl- 
nyku_ir surėdytas pagal tikra Perslsakal 
Eglptiszka aapninyka.—su 810 aiszkiu s b ro
želių.—su apraszymu planeta Ir pnalapczlu 
kokias senones žmones wartojo fnspejimul 
ateitea.—Geriau*®! iszguido triaoklu*
sapnu* .. ...........    6Oc
Ajriaryta*..............................  65c

c>Liiyp*. apysaka l*z laiko terpaazrlazko* kares
Indųonu Amerikos...................................... 95o

traikl istorija ape Kantria Alana,kurl per 23 ma
rus waikszcx>odama po swieta, daugybe
Jedu ir *argu kantrai Įsakant*jo......... SOc

Pamoicilai Iszmintle* ir Teisybe* IsrguldineU
Galeoortu wi*u amžių. Czia yra paiilpg 128 
grasiu Juokingu ir isziuiutingu pasakaieziu 
Kas nori tureli g aziu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu u-gul nusiperka zzlfknln- 
gęIj. o gardžiai pasijun ka, žmones® ture* k( 
papusakotl ir ant kieknieno užklausimo mo
kė* duoti iszmintingf atsakymu............6Oc

Hankvvedi* Gromatu raszymut. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raazylie gromata* In: pažystamus, prie te
itu*, giminia*, mylimai*!** tr myllmuo- 
■tes prieš* *p*iwedima, in ponu*, kuni
gus, *y«k u pu* ir kitas aunztai *towsc- 
czta* ypate*. Pasveikinimai i pavlnoeevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje warduwiu, 
gimimo ir kituose *warbiuo*e atsitiki- 
muose........................................  ...5Oc

fčoblnsona* Kruzius, morallazka ir žingedi
apysaka pa*zwaste jaunumenel........... U5c

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpai Ir 
suprantamai s prairo wis*s 5 dali* swieto. Su 
74 p*weikslelials: mapu. Amoniu, gywn <u ir 
medžiu. Tinkamituse geografija in pradine 
mokslainj..........................................., . 05c

Tikyba ar mokslas? Tyrinėji®"®! Ukejimlazki 
moksllszki ir draugijiszkal poatiazki. Antra 
laida *u priedu. 211 puslapiu^...............  5Oc

Vanduo ant žeme*, požeme ir vlrszuje žeme*. 
Rusiszkai psrasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Iszleido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj salboj. apratzo visa* vaudene 
permaina-* ir veikme*: kaip ti* persikeioiia 
in gar*, kyla m virsiu ir tenai tveria debe
sius, debes'.ai. padangėse atvėsę, keiczissi 
'.t> vandens laszelius ar sniego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žeme*, isz kurio* buvo pakilį. 
Cxia uukntę. didelius darbo* veikia: snie
gas k risis uždengia cielus kaimus ir latdi^ 
j* savo pusnis® žmonis ir givuiiu*. paskui 
tirpdam* nuo -nules keienssi tu vandeni ir 
užlieja laukrs, iszrežo ravus upe* ir upeliu* 
ir kavojasi po žeme kur vai veikia tf pati 
darbę kaip ir anl z irsią u s žeme*....... lOo 

Žmogus Nepl'uszkl*. Verte įsa szvedltsko Ne
ria Graz. apysakėlė: kaip turtingu prekejo 
•unu* apa.vede su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su lurtiagcm* ap- 
sivedusiuj. Szlta apy-akele užima kiekvie
na (aunu vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dori bes...... ......................  AOc

Dr. Leonard Landės,
Lietum i#zkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytoj** wy rišikų ir m o 

teriszkų ligų. Mokinosi univrerzitete 
New York*,- praktikavo ligonbuoiiuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karalisikoje mo
kykloje Londone, buvo pardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hoepital College ir t-l.

UaZtikrinv Isigydyma
vi»ų slaptų ir paprastų ligų, kai palai: 

plaucxių. kepenų, skaudė i i mj vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriazkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

iizgydysiu į kelea dienas, įeipogi li
ga* pilvą uždegimą žarnų, itzdžiuvi- 
mj pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimf pajiegų ir lt. Iš
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszka* liga* gydau pasekmin
gai, ir slepema* ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th8L.,Cor.Lexington Av.

Offlw valando.^
N*delloml*:nuo 8 Iki 10% w*l.ryto; auo t Iki * vai. 
po plėk

Ftocln per Gromsta, Dyai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00 

.Jeigu sergi, tai pa r asz y k kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraazyk savo lig}, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dyai

GYDYKIS NAMIE!
užsimokės raszyt in ViropotensCo. |ann gydy 
mosi kur kitur, nes jie užtikrina vimszka iszgy- 
dyma kožnos lig'* kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

siaie MBdioal Disoensaru gali lūs iszouMH
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jos nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuotl
Per 'specijalistu* “Stale Medical Dis

pensary". ant pietvakarinio kampo Sta- 
^e ir \ an Buren ui.

Ju eleclro-chvmiszkas gydymas yr* 
gėrinusia* » n t vis<* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yr* iszgydom*. tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate užgydyti.

Farmeriai

YARICOCELE^fc-
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerui žinomi, idant insigilinti in 
tirinejinus. * Yra gana sakytie, jog ap
sunkiu* protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu *y*tema ir pasibuigi* ant vi- 
■i*xko nusilpnėjimo. Jeigu esate suka 
szito baisau* padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jum* iazaiszki* nauja 
metodą fr kaip syki jau suprasit, tada 
Denusiitebesit jog jieiugyde virszH50 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus-

ir žmones isz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pr'buva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytai* per pa
garsėjusius specijalisius. Jie užtikrina 
iszgydvtnu kiekviename dalyke.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZtZlNSKlO.

3315 8. Mobsin Sr., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

jog užlaikau agentūra sxLUtorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei I 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek- ; 
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara ; 
koki kas nori [ligonio namus. Dr. S. 
Drazdotvicz, Qr. Sweeney.

Dr. M. Katte&kovski, 3315 S. Morgan st.
Telephone Yards: 709.

Ataiszauknsiems per laiszkus ir apra- [ 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- ! 
ežiu gydyklas. Norint gauti atsakyma [ 
reikia ideti marke uždu cen.u.

Tki.efonas Yards 709.

MALDAKNYGES.
Maža* Ankao Altorių*.katallkiszka maldų kny

gele. Maldoe yra rytmetine*. Kakarine*, prie 
•paviedne*. komunijo* možiu, miazparu Ir 
daugybe kitu; miaziu maldo* au abrozelial*: 
miazparai giedami lietūwl*zki ir lotiniazki; 
daug totyniazku giesmių giedamu prie i*z*ta 
tymo SS. Sakramento, procealju, pakrapim- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliau* Dowido: aktai, ražancziai. 
•tacijos. karunka. keliolika srwentu gleamm 
Ir lt Yr* tai naujauaia ir gražiauaia knygele 
i*z visu lietuviuku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiera: stambu*, alszku* druka* 
Miera coliai. SzJtu knygeliu apdarai 
ir preke* yr* sskaucrlo*. ________

PFo 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 
kalimo........  ..........................................SO.

Gylio visas ligas ir tokias kuriu dakta
rai negali iszgydyt'i. Kurti girdi, akli 
mato. Acti na siuncziame po visa Ame
rika ir Europa. Ofiso valandos: vaka
rais auo 3 iki 10. Nedelden’ais nuo 10 
iki.3. ■.

290\Vells.,
Utnich,

Chicago, III.

kūmo, nusilpnejes. nuvargę* rytmecziais, ne
rangus greitai (Muistantis, gedingas,nusimine*, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, išdubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszku* sapnus, negam- 
tiszku* dieniniu* ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, vancocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuros, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ąr plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapume? 
Jeigu teip, tai Viropotens Čo., Koom i, 3506 
Indiana Avė., Chicago, 111., užtikrins jum 
nuoszakny<ir visiszka iszgydyma už 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 

: gydoma. Jus pajausi! pagerejima isz pirmos 
1 dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 

sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkada* linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gnr 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausio) pa- 

, *laP‘yj- I-igoniu* per gromatas gydo su di- 
i džiausią pasekme. Atsilankymas nėra reika

lingas. Jokio paraszonuo ko, ant grumstu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil
nos klausimu listos.
- Atsakancilausi Ir pigiausi gygyuyctia 

rakamose. kodą DyIaI.
VIROPOTENS C0„ Chicaoo, III.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lieluviszk* 

I karezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gervinai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau- 

‘ sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandvti. Teiposgi turiu dailiausia, 

Szviesiausia ir didžiausia Lietuviszk* Sa- 
i le. dėl mitingu. ve*eliju, balių ir kitokiu 
; pasilinksminimu. Atvaževe isz kitu 
j miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvine. Su guodone,

Petrą* SslnkyH, 
3321 Atibum Avė. CHICAGO.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie vL-ka daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i • 
eroseopa, Harmocytome- 
tero, Bphigtnographo, E 4 
lėk t rink u balsu R eo * t a - 
to ir Btethecropo Pho- 
nondoscrope tirinejimo,
iszczlupinejimo, iszbraszkinimo ir iss- 
klausymo idsnt ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų, Bpecijalistai gali at
rasite liga szlapume (mižaluose) per tirt'- 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi Ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty Inejimss |ier66 Van Buren ui.

Puteniyk ndresa.

URAH YYRAIU!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Specijhlistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie Užgydo nerviszka nusilpnėjimą 
[ ir visu* dalykus prie to prisidedanczlus 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunyste* neiszmintin- 
gumo jiersižagimosenesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsskaucziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasozia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos. ftsiązko ir prolisvko nusilpnėjimo, j mai a|Wii,oja anl ,yk. gmarve ir uidegi.Į 

prmttojimo energijos ir užeiti- r ' J ,
kejitno, nubudimo, baimes, nesmagiu mal bematant pranyksta; kraujas, susi- 
sapnu ir kitu tam panagiu gymptomu. j rinkes padidintose gyslose isssiakirsto ! 
Tokiem* ligoniam* rodosi jųg visi žino irj« atgauna savo normaliszka tvirtu-

I - * v... >«-»

myri. Jeigu buvai kada nors gydytas numo pranyksta idant padaryti vieta 
l«r kita daktarą ir ne likai iszgydytu. ' sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal aenas nszkumui.

"<iah.,,M.d"1"LZi“*fX7r< Teisdariszkas užtikrinimas bus
nuo metodu vortojamu duotas kiekvienoj ligoj, priim- toj ant gjdymo.

ŲįT Prekes yra pigiausio**.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
bzita lig* yra vadinam* karaliumi veneriszku Ilgu, dėlto jog yra baisiausi* 

savo pasekmėse Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stemn yra užnuodinta. Ūda liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime guzeliu, 
puolimą plauku ir pHj>ra>ui ilžvibsigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba įam par>MKziu«.Hymptomus, Ui pasirodavyk su specijalfstai* tuojau* ir 
jeigu jie po egzaminavimui Miras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidnbro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, g, -eiUs ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi iss- 
gydyt“ • <*, /

dideliai skyriau nuo metodu v 
30 metu ntgal t’ _
užgydyti jus su eiectro-chemiszku gy-, 
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską ■ 
užlaiko didžiausioj paslapty). Haiti* spė
ri (alintai turi szimtus gero* valio* pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyli. , !

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

czia prie nusiszlapinimo, nesszlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Ta* yra labai 
pavojinga* dalykas, ne* gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturo*. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru Štate Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydy* ju*. jeigu tik atsiszsuk- 
sit ir imsit gidytiv. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistam* 

Disfensartj yra paprasta, turi raszyt 
aprėžydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namie jie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo pilanti, gyduole* ir gydi
mas nieko ne kasztuoja. Jeigu ne esi isz 
gydytu.

Asz likau iszgydytu,
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangu* Gydytojai!
Turėdama* paslaptinga liga daugiau 

kaipti menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu (Mtentno- 
t u gyduolių. nAapturedamn* jokios nau
dos Netikėta laime imdavo mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja jiagelbos. su 
kuria kaipo specijaJistai esate teip gerai 
su*i(iežine. Viena* menesi* szito nuste- 
betinogydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

State of Illinois Į
County of Cook f 8' *’

Ąsz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
cgjonai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkal atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yrn tikras, ir kad originalas to 
pHliudyjimo yra duodamas “State Me-

Pasi raszyta ir prislegdintas priesz 
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad Hovvard Czarra
(Seal) 

George St<rlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT •
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dy kaT^S7

ma*

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenaneziu Ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

| Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir ezimtus 
kitokiu daiktu galite iszturinkti ir 
•parsitrauk 

ti, jeigu 
urite mu- 
u lietu- 
ziezka ka- 
alioga.ku- 
•i prisiun
čiame ko- 
žnam dy
kai ant Į>a-

Kelpsch & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Sare, to Kelpacl), Noreiko & Co. LABA! SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.

TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
iRnlimi laikrudiiti ir sziandirn laikra&zczio skaitytojams smarkiai numariname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra

dabar pripinanAu. ir joki kili laikrodėliu partiavviai mamii konkuruoti.

LIETUW1U DAKTARAS

M AR J A DOVVIATT
Kauno <ub. Szauliu pavieto.

! 723 W. 18th Street.
' jg Nuo 8toa iki lito* ryto.

Telei Catial 78.
Telefonu galima isz kiekvienos

Kn.ygos .<awo8 spauvog.
A-kyw! Apsireiszkimat 8w|ete. ant' kuriu amo 

ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
•V. *u 7 abrozelial*. Naudingiause knygele ant

• wleto dssižinojimul isz ko darosi žai 
bal. griausmai, lietu* ir sniegas: kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi...................  3Oc

^AAitmetika. K alga Iszsimokimmul roknndn.
Frake..................................................  Silss?

HYGIENA Daktariszka knyga arba mokslą* 
apie užlaikymą *weikato*. isz kurios g*H b“ 
pagelbės d*ktarq Iszsigydyti nuo daugybes 
Ilgu. Szlta knygele privalo rasti*-kiekwie- 
nuoae namuose, ne* kas ją *u atyda perskai- 
tys.pataiky*apsisaugoti nuo tekstaneziu tvi
stais ligų, palaiky*užlaikytiorielybeje»awo 
tovaikate.pailginti aawo atui ir mokės užau
ginti sūreliais ir tvirtai* sawo vaikelius. 
Frake..........................................................350

A,pie turtu iszdirblm*. Parasze Sėbram: verte
S. M. Veikalas gvildenantis politi.zk,ją eko
nomija. Kokiais keliais isaidirh* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo......................................35c

A-r vyskupo* Valancziui (Valancznuskaz) nebu
vo vilingu lietuvyste*’ Paraazyta kn. Demb- 
taio. įsileista kaiztaia Susivienyjlmo Liet. 
Laisv. Am. 37 puslapiai......................... 16c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Szernas Chi- 
cago, III. 1901. Puslapiu 147. Mokslą* kokiu budu 
vadose gyvi »utverimai ant musu žemes, kaip 
Jie vystosi pradėjus nuo mažu vabalėli*! fct 
daejo iki pauk»scziu4vierin ir paties žmogau*, 
bu pavulkslei*........... r......................................4Oc.

Geograli> arba žeme* aptaszyma* Pagal Gal- 
kie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Szerna*. Yra 
tai naudingiausia i»x visu sulygszioi iszeju- 
»iu lletuviszkn knygų. Aiszktal ir *npran- 
t&m&i aproizo vi*a muiu šerne, jos pavidala. 
diduma Ir platuma, jo* kalnu*, ju vardus, 
augszti. vulkanus metanczlus isz savęs ugnį: 
i»z kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek toj* yra anglių, geležie*, aukso, dru* 
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru upiu, 
ju vardai, ploti*, gyli*; koki kuriuose van
denys: *uru*. prėski, saldu*, ar kartu*, ko
ki juose gyvūnai gjrveua irtt. Žeme apra- 
szyta dalimi*. l*z*kaityto* viso* vie*zpoty»- 

f te*, karalvstes. kunigaiksztyste*. re*pubH- 
ku« ir tt. ’ Kiek kartoto Semeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbo*. paprocziai. už
siėmimai. pramone*, iszdirbiai Ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: »zaiczial ar karsz- 
t’iai. lietu* ar giedro*; kur kok* ilgi* dieno* 
tr naktie*; kur visada yra lygi diena ir nek
ito kur saule per kelete dienu nenusileidžia

- arba neužteka Ir U. Knyga didele 8x« -oliu. 
480 pualaplu, ant gero* standžios popiero* 
spaudini*, su 71 paveiksjeliai*: “apu-RYT^ 
liu ir tt............................................ 89 00

Ta pati, apdaryta audimu kietuoae apda
ruose. auksinėmis lltaromi* at*pau*tl !>•£*- 
•zal ant nukaro* ir srono. Pr^te. SU 50 

Istorija Chicago* Lietuviu, Ju parapijų Irkn.
Kraucziuno prova su laikraszezlu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje, 18G0m. M6 pustepiu 
didelą formato, aiszkau* d ruko. Fotografl jo* 
yra abieju pustu advokatu, kn. K ra neriu no, 
"Lietuvo*“ laztoiitojo, redaktoriau* Ir paveik
slai Chicago* S Jurgio lietuvtatao* boinyczios 
Topiero* apdarai*...................................|2 00
• Audimo kietai* apdarai*, auksiniai* -■ 
U tu lai*...................1.............. .....................$8 60.

9. Mažas Ak»o Altorius pr*stalt,dru-- 
tai* apdarais, auksintai* krasztai*. ap
kaustytoms briaunom* paudabruotomi* 
blutelemi*. su kabute............................... 76c. Į

F.PBradchulis
Attoroey and Coonselor at Law.

Chimter of Commerce Bldį. Koom 703.
8. E. Corner LaSalle Washington st*.

CHICAGO. 1LL.
Telephone Mai n 3642.

Wieninteli* lietuwys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip civriliszkas teip ir 
kriminaliszkas .visuose suduos e.
Kęst. 1OS W IHth Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

No. 8. Maža* Ankio Altorių*, moroko 
•kuro* mink*ztai< apdarai*. apwalel* 
kampai*, aukclntl kraaztal. panuzal* 
ir kwietka..................  Si .85

KLAUSYKIT!
Ar reikia TainiNtai izaikrmtelio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą MstuU. o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to, Matuti* turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,ma*zineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu tnagiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatom* popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abror^u 
ir abrozeliu. Kas k* norit isz<£ augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o rausite katalioga su pla- 
cziu apraszymu anie visk*. Adiesa*.

Jose n h Matuti"
112 Grand st. -srooklyn, N. Y.

No. 4. Maža* Aukso Altorių*, francurlsz- 
ko* glnodnlo* taureles apdarai* apwa 
1*1* kampai*, auksinta kwletka,kryžių* ir 
krasztai ....... 81.60

pę-o. e Maža* Aok*o Altorius, balto* celiu
lioido* apdarai, uzkiluaio* kvietko*,»u 
kaulina kabute, auksinti kra«ztal...*145O

Dr-ns A. M. BACEYICZE,

ginami augmenys? Pagal Lunkevicriu, sutaisė 
Szerna*. Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su paveikalelei*........................................... ..9Oc.

Itasip Maskolita persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
preseion ru»*e en Litbuanle suplesze kun. V. 

Dembaki*.................................................. lOc
Kaip guriausiai laidoti uuminllt Pieszlny* Dro 

L. Weblam. Iss angliazko Iszguld* kun. 
Dembaki*..................................................15c

Kaip gvvena Augmenys? Yra tai mokiliis-

tratos Ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menki*-ė»to pavidalu Iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su30 paveikslėliu., 1S8 pusla
piai ......... „....i..............i...................................»3c.

Kraštu 8kerdyae.Apre»zo ana baisa atsitikima 
. kada 1888 m. maskoliai užpuola antbažnv- 

ozioa miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo
vė nekaltusAmn m s, iszgnove altorius ir už- 
pecse 'Jjo bažnyrzia. Aiszkiauslai spraszo 

ta visa atsitikima................................. 15c
t Jatuvlszkas Lsmentorius su netartais kate- 

klzmais ir mlstranturu..................... 13c
ivrokslaa anie Žetn^r kitus svietus, Ju bary ir

No 7. Maža* Aukso Altorių* baltos oslln- 
Uoidos apdarai, kvtelkos aut vieno sao- 
no Užkloto* sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krass- 
tal........................................f..............t«OO

to* ir kito* retai matomo* AsraKude*. Bu® 
astronomiszku abrozenu. turinti 236 pusta 
pina. Yra tai wi*naUne knyga, i*« kurioj, 
tikrai žmogus Kalt apsi*zwie»ti..

O’u’.uose, gražino** spda.-uos®
u adau.-»: «

z- ' • ?I-ZV
/■'.’**??■į'-‘

FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

PIGIAUSIAS PARDAYIIYCZIOS RAIAS 
SŪVIEJYTOSE VALSTIJOSE.

Musu Fabriko niekiu yra apteikti 
žmones reikalingaiH daigtals 

už kuopigiatiKia preke, 
nepirk

mozlkalizzko lua'rumrntu Ir yvalrtau.es žalale* 
naminiu dalgtu vi 
ažlnaime piningu*.

_____________________________________________  r____ nio už *1 00 galite 
P.lrtnktl dovaau verte. IOc perkant už 810 00. dovana gausite verte. *1 00, 

tt. A part to. XI "">*) pirksit*, nuleisim* 10 procepja. Pareikalaukite ūmai 
kalallogo________________________________________ t

Jei nori, kad namie bate linksma, nusipirk Haas Mrmc Boz gerinusia* 
ir pigiausia* namini, muzlknlisska* mstrumeuia*. ne* duoda daugiau prtim- 
numo negu Szibto dolsbiv vistu* vaaeonai, kadangi prie jo nereikia jokio 
mokslo.—jis pat* grajiia. Visi pirkėjai džiaugia*! toki ingije. Onzzu* n- 
virsrum 100 yvairlu graju. kaip tai parodo pridėta* prie kteksneno instrumen
to lalszk*. Sxy in.trutnenla guli nnndotl bažnvczlose. mokyklos*, giedojimo 
ir kitose draugystes* dėl palydėjimo giennlu. Vžpra.tytam antkoktopo*!- 
linksminimo *n *zia antika, preke jo* gali in viena naktį sugryžtl. Graji> 

£ rainu* bymnu*. marszn*. vairu*, polka*, kadnns*. arija* isz opera kaip ir naujausia* daina*.
ožn* l*s jn galite atkartoti kl«k tik norite. Tik 8*1.00 dailioj skrynutėj *u muzika. Ant per 

reikalavimo te instrumente pa*lunoxl*me kožnam ponplalkymul •! .00: likusioji suma tart bu* 
i.zmoket* no aplalkymul m u t.ko*. Agentai daro ant todidiliu* pinigu*. Prisiūta 
8c ant katallogo

STANDARD MFG. C0.f Barnia St, P. O.Box 1179, N. Y. DepL L. C

8839 Commercial are. So. Chicago, III.
Gydo visokia* litras be skyriaus ir viską atlai

ko tvirtoje paslaptyje. Ui tai lietuviai, kurie 
tiktai relkalaui* daktartazko* patelboe, tegul 
kreiptasi pas savo tautos daktarą, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti 
visa rodą. A

Lietuviai, norintieji* gauti pagelha per aro
matas. iss kitu miestu, tegul pilnai spraszo savo

KaHprlsiun 25c. paežio markėm 
ant žemiau padėto adreso aplaiki* puiku 
kauliuką paveiksią D. L. K. Keistuti su 
Bvruta. Adresuoki! teip: 

TV.Kudarauckss, » (12—21)
Bx. 234, ‘ Lawrence, Mass.

Daugiai kaip 
y 30 metas išmėgintas! 

Dr. RICHTER® 
wlsa® aviete! žinomas 

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EXPELLER.

RlHumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wlsokin Rhaumatistku 
skaudėj ima.

aptiek orias arba pi
F. AL Ridrttr & Co.,

New York.

DYKAI g® įme turgau g»nau*i laikrodėli, tik a* snzaiKtsiK*, I4K. 
_____ _______ ___________ ________ _____ te užsukama* ir nustatoma*, vyrlstaasar moteriitaa*, 
•u tik a* Aauiuuu naaznrzau*. pilnu akmenų. R R rvaran tuota*. nikeliuotai* viduriai*, 
lazduodama raszyta uvanancu* akt 30 irrru; pagal taivelrda ir reniui* toki laikrodėli visadoa 
gali lyginti prie 4*) virtu* auaso itaignopsue. Visiem* puikiu laikrodėliu mylėtojas** maeduo- 
■Ime bagyje 00 dienu puikiu* prašautu*: 1. viukus naain rtrrc rrrn *u didele galvuke ir glnta- 
rinie elbuku, verte* Ši to: l grynu naaiv rvrv ciUAairrczia. verte* TSc.; 1 nikeline annzžvuaris 
DBžtm. 36c: 1 dailu auksinuota Dicksk* L*>ciu*BU su Cameo kabute, *1 80; 1 puikia suktinuo 
t*saut'TB. 81 00 l pora puikiu Acsasaiv dalmeniui* sodintu. *100: 1 puikia arn-aa įsisodinta 
brangakmeniai*. žOo; 1 pora paauksuotu koltonlku su parmuterio viražai*. 40c: 1 pora rankovėm* 
guziku. *u permuterinia apaczla. 36c; S kalnierlamsguzlku. parmuterio apnerto*, tos; ir 1 puikia 
inkrutinę sagute tu dailiu aknftnlu 76o. Laikrodėli Ir 14 dovanu siuncziame C. O. 13. už 
*4.08. apmokėdami teipgi Ir ezpreso kasztus; siuntini galite iszegzaminuotl ant expra*o ir jei 
nepatiktu, sugražinkite mum* atgal musu kaszial* Kur nesiranda Ezpreeo offlsaa. 84.98 turi būt 
nrtolunstl drauge su orderiu. Jeigu kss prisluns pinigus drauge su orderiu, gaus dar eztra dova
na puiku itaZBTmi raiti: dalk’us mes paslunerlam* tad* per paozta. užregistravę savo kasztei* 

LAIKRODĖLI SD VIS03S DOVAIOIS DYKAI. SS7SLK 
laikrodėli ar moterisak* Jeigu moterUzka. tad vyristko Dtokeu* ianclugello me* pasiunslro* mo 
tenszka 80oollu auksinuota Lorgnette ienelugell Raszvk anendlen. pakol l*zpard*vlma* nelsrai- 
baUrea Adreauok: ATLA8 JEWELRY OOMPANY. I< Metropolitan Block, OHIOAOO. ILL

J. P. Rashiūskas Pbotografas.
Paėmė raktu* nno Fordtran Bros.Photo- 
graflssko* galerijos 14 Rugsėjo, l|01, ir 
nuo to laiko yra pilnu užvelsstoUmi ir 
valdytoju fotograflszko bisnio Jlrrno* 
Fordtran Bros.

13724 Leydeu avė., C’hi<

siiiM.
g O 
g

BudrutininiM plauku.
Tigrai vrianatinC gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkim}, 
ir praszalina visokia neesista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Daniu skaukejtm* į kė
lės minutas. Mes savo Gyduole* gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkute* 81.00. Biuncziam Paėstu ir į 
svety m a* ssali*. Budas kaip jas vartoti 
yra parodyta* keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per Isdavn*, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA^X>., 
Su W. Box 108., Brooklyn, N. Y.

Prie kotno pirkto laikrodėlio pridedame doranu puiku dfickene lenci
NO. 1. 14k Dvigubai paauksuotos Hunting InksrtaL Aninfo užsuka- 

ma* ir nuRUtomaa, vyrbzkM ar mo 
trriarkaa. Juzrodo ant Auktfnio laikrodėlio Gerai akmeniuota ma- 
•zinenja. nustatomai temugiau»iai par<>d<> i > Gvaranciia ant 20 metu k*_Kiti pardavėjai garsius tokiu, po 83.50. M„su pr£ke

No. 2. Uk Dvigubai paauksuotos *'«"»•“ užsukamas ir nustatomas, vy- 
* riszkas ar nioteriszkas, hunting. Isz-

rodo kaip teo no aukeinie laikrodelit. Tikra Amerikiszka maszinerija, 
pilnaiakiner.iuota*. nustatomas. Puikiai gra Gvaranciia ant 20 metu, 
viruota.. Kootikriausias laiko rodMojas. Ki-_- , __ __
ti garsina toki po M. W. « 75. 84.U6 ir 05.5(1, M UStl preke $3.08.
No. 3 14k Dvigubai paauksuotos, u gaubtais papiioszlmais, dailiai* 

r luksziais. puikus laikrodėli*. Ansute
užsukama* Ir nustatoma*, vrrlsrkas ar rooieriszkas: hunting. Iszrodo 
ant ilė lukeinio laikrodėlio Tikra Amerikiszka maszinenja, su dauge
liu akmenų, nustatoma*. Oriausiai taika lai- Gvaranciia ant 20 metu, 
ko.- Kitur pardmala po 86.W. 87.25. 88.50 Muj,„ pr,.ke g5.25.
No. 4 14k Dvigubai paauksuotos 8» gaubtai* napuo*»imate. MW<xH«a

* tae n Peru Dienoinzaie. kabinau. Cte
Puiku* luksztai. Nerasi puikesnio. Ausute užsukama* Ir nustatomas, 
vvnszkas ar moteriszkas. hunting. Iszrodo kaip Aki Aukeini* ‘aikrodelis. 
ktaszinerija toki* pat kaip No. x Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
klu. parduoda po fe.7X orart. 8» s> Musu preke $5.75. 
No. S Uk Tikras auksu lietos, INiiklal graviruotas, hnnting. A asu- te uzbukamaM ir nustatoma*.. vyriftz- 
kat ar moteriszkaa. t lukiztai storo crrvno aukso. Niekados n«*uns[szer* 
de nenublanks. Bzrodo kaip š*** .ImJEihima laikrodžiu, au daugeliu akme
nų. grvnai amerikiazka maazinerijn. nustato- Gvarancija ant 25 metu.

K“‘ "^‘"‘Muhu preke $6.25.

tfii »« nroMO prir ryrintn. 5n coliu Lor^ncttc prie motrriozto laiirndeUo. 
No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luksr.tai geriausio darbo, bunting. au

kotą užsukamas ir nustatomas, vyrisz- 
kas ar moteriszkas. puikiai grariruo'as. t luk.ztai isz eztra gryno aukso 
tęsęs visa amži. Tikrai Amerikiszka tnaszinerija su naujausiais pageri- 
nimais. Iszrodo kaip fro» Aužnais la>tro<teli», nustatomaa. Pulko* isz 
Eiikiau*iu.J>era»l geresnio laike rodytojo. GvZtancij* ant 25 metu.

iti parduoda po »i8, aso, »» Musu preke
Ne. 7 Tikras Nikelinis, Be virszau* . Ausute užsukama* ir nustato

mas. vyriszka* ar moteriszkas. Prutas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka maszinerija. 
Nustatoma* kaip reik. Tikrai puiku* laikro- Gvaranciia ant 5 metu.

Muša preke už vvrtsgka mot. $2.ftS.
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėli,,
šute užsukamas ir nustatoma*, pilnai akmeniuota* ir su grynai* ameri- 
kiszkais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūta* ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panasziu* parduo
da po 85.35, 85.75 ir *6.50. s Musu preke $4.50.
NO. 9. Grynai Sidabrinis, vyrtszkas ar moteriszkaa, ausute užsukamas 

ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting 
luksztai. Padarytas isz grynai citra kalto tidabro. su tikrais amerikisz- 
kais viduriais, pilnai aktnėniuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tat 
viena isz didžiausiu musu ofortu tame aky- mmzz (IX 
riuje. Kiti parduoda po 88. 810. 81*. MU8U preke
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, ratprlrzkot. Parodo ralmdtu <tie. 

nae. rzi.azjnuv ir menulio atmamat.
Luksztai isz juodoozidooto plieno, kuri me. gvarantuojame ant visados. 
Yra tai vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmai*, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteitingiauaiai parodo. Kiti parduoda po 
*10.80.813.50. *15.50 Musu preke $7,50,

Me* parduodam ta voru* pilnai juo* gvsranttiodauii. Kam laikrodėli* nepalik*, ar ra* jame kokia yda. atmainysime ant kito, arbapmięrut ruęmkiaoime. 
vien* I aivennci me emarviAMC r n n i^razaminariuio pirm užmokėjimo pinigu, bet czia pirkėja, užmoka tik F.xpreso kasztu*. o jei 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. )*ikn>deli ne tokiu, kokiu nie» paduodame, gali sugražinti mu*v kasztei*. jei piaigue pn- 
eiunesia kae drauge eu orderiu, duodame DOVANAI pidku lenktini peili ir visus e z preso kasztus mes pat* ipmokame.
v*io nonCDiimTi. Paduok savo pilna adreea. paženklink numeri ir preke laikrodėlio, kokt-ju* norite rynetka «r moteriezka. diduma. Ir paduok 
AAlr unutniuuil. įpreeo ojlea. Kur ners Expreso ofiso ,al “voorderi ir pinigus pasiunsk registruotoj gromatoj arba iszplrk Mo-
nev Orderi. Tada me* laikrodėli ir peili pasiunsime per paczta užregistruotam pundelyj. Jeigu ju* plekšite ant syk tzeszfo vienokio numerkrlaikro- ±ldykaii viena laikrodėli • neezie laikrodėlius No. tai gausite prie to (jy. 
KAI VIENA LAIKRODĖLI N«s 8. Niekur nepirk kitur laikrodėlio P‘nn negu pamatysi musUzkius. Per tai užezedysite daug pinigu. SzkM preke* 
□e visados bu* teip žemo*, todėl tiunek orderi uiandien. _ ________.

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

Kalėdinės Dovanas
DUOSIME

Visiems Musu Pirkėjams.
, ATEIKITE PASIIMTI.

Dovanos dalysis nuo sziadien iki pat
KUCZIU DIENAI.

Kiekvienas pirkėjas (Jolaktiniu tavoru, Drapanų, 
Skrybėlių, Gzeveryku, Moteriszku Skry
bėlių ir Naminiu rakandu vertes qž $2.50, $5.00, 
$7.50 ir $10.00 aplaižys dailia ir naudinga KALĖDŲ DON ANA,— 
Dovana, kuri kiekviena nzganedins ir bus ant ilgo laiko gera pa- 
rili n klu Dovanos da-1 .....
ivjjis VISISZKAI DY
KAI. Masu ta vorai, I 
kuriuos savo pirkėjam Į 
parduodame, yra ge- I 
riausi ir puikiai pada- I 
ryti, o prekės žemiau- I 
sios visame mieste.' I

PETAILER5 0F EVERYTtlIKG..........

Š FDERER&0?
IILb i COMMERCiAL AVĖ.

SO.CHICLGO.
etCK BLOCK

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 o. paėsto markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu po peri u gromatom* 
raasitie, au puikiom kvistkom, apskaiti- 
mai* ir pavinezevonem. Už 81.00 ap- 
laikys 5 tuzinu* virs* ^minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas,

Box 234 L4twrence, Man

DR. A. G. FREED0M,
(LIKTUVISZKAS DAKTARAS.)

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu pas ji isssigyde. 
Osmas: 411 8. Sharp St.. BALTIMORE, MD. 
Ajtizka ant kampo Ezeler Ir Fayette SU.

Stabdo Kosulį Ir uisbttaldyma, 
"Lezatlve Bromo Qninine" toblytele* Iszgydo už 
•iszaldyssa uu 1 diena. Jei ne lat«y»l netaokesi 
Pinigu. 36o.

♦>Lietuvlszka Dirbtuve*
Bažnytiniu parodu, Draugy 

tems karūna, szarpu, ki 
kardu ir tt. Darba atliel 
gerai, greitai ir pigiai.

¥. ^fiDĘU3ZEYIC2,
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