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Metas IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Provos admirolo Schleyo 
dar negalima laikyti už pasi-

• baigusią. Kad Amerikos u- 
rėdai sudemoralizuoti, susi
deda ne isz doriausių žmonių, 
tą seniai žino ne tik paezioj 
Amerikoj, bet visame sviete. 
Amerikos laivynę vienog, ka
dangi jos dviem admirolams, 
Schleyui ir Devreyui beveik

• be jokių aukų pasisekė isz- 
naikinti iszpaniszką laivynę, 

, visi laikė už gerą, tikėjo, kad 
’ bent czia demoralizacija ir 

korupcija ne įleido dar szak- 
nų. Tuom tarpu niekinimai 
Schleyo, veržima^ nuo jo 
garbės ir atidavimas jos nie- 
kuom neužsipelnusiam Samp- 
sonui ir pati prova parodė, 
kad korupcija ir czia spėjo 
įleisti szaknis ir Amerikos 
garbė, jos kariszka laivyne 
yra rankose sukorupuotų y- 
patų, arba bent kad jau ir czia 
korupcija pradeda žydėti. 
Abidvi pusės, taigi Schley ir 
jo prieszininkas Sampson ir 
už jį stojanti laivynės minis
terija pakėlė protestą priesz 
sūdo: nusptendimą. Schleyo 
pusė^ protestuoja priesz nu
sprendimą daugumos audžiu, 
o Sampsono pusė priesz isz- 
reikš^tą Deweyo nuomonę. 
KadangLuž Sampsoną stoja 
laivynės mainisterija, tai 
Schleyo advokatai rengiasi 
atsiliepti tiesiog į prezidentą 
su Kai avi m u bepusiszko
isztirimo viso dalyko. Tokį

• reikalavimą iszreiszkė ir kon
gresas, Jis vienog, neužsiti- 
kėdamas admirolams, reika
lauja, kad isztirimas viso da
lyko butų pavestas ne admi
rolams, bet komisijai suside- 
daneziai isz. visai paszalinių 
žmonių. z"Matyt ir akyse kon
greso laivynės ministerijos 
paskirti tirinėtojai ne verti 
užsitikėjimo. Isz tikro, jei
gu Schley yra ne kaltas, tai 
kalti ne4 tik sudžios, iszdavę 
neteisingą nusprendimą, bet 
turi būt daugiau kaltų; jų 
reikia jieszkoti paezioj 
nisterijoj. Kaip bus 
mėžtas tasai mėszlynas, 
bar negalima įspėti, bet
turi būt nuo meszlo iszvaly- 
tas. Teisybės geidžia pati 
tauta ir jos iszrinkti į kon
gresą reprezentantai. Jeigu 
yra kalti ministerijos prižiū
rėtojai, jie turi būt nuo <ie- 
tų praszalintį^ New Yorke 
isz tautos aukų rengėsi pa
statyti puikų paminklą ant

’ t pagarbinimo teip atsižymėju
sios Amerikos laivynės pas
kutinėj karėj. Dabar vie
nog pats užmanytojai atsisa
ko rinkti aukas ant pamin
klo, kol per Schleyo provą 
pažeminta laivynės garbė ne 
pasikels, kol ji nenSsivklys 
nuo visų nužiūrėjimų.

Amerikos laikraszcziai pra
nesza, buk Vokietija atsilie- 

« pė į Suvienytų Valstijų ran
dą, melsdama daleidimo su 
prievąrta atimti nuo Venezu
elės vokiszkiems ’ pavaldi
niams prigulinezią skolą. 
Amerikos randas buk dalei
džia Vokietijai reikalauti 
užmokėjimo skolų, bet neda- 
leidžia užimti kokį nors Ve
nezuelės žemės szmotą. Ta
me- turbut mažai teisybės, 
kadangi nieks nepraszo kito 
kraszto daleidimo reikalauti 

> sau prigulinezių pinįgų; apie 
žąmės szmotus yra kitaip: ant 
to reikia pritarimo kitų krasz
tų arba bent kad jie nesiprie- 
szintų.

Priesz iszsiskifstymą priesz 
szventee kongreso, senate 
perkratinėjo klausymą muitų 
nuo atgabenamų į Su vieny-

syti naujus ginklus. Užsi- 
manymas caro neiszdavė to
kių vaisių, kokių jis isz savo 
suszaukto kongreso laukė, 
kadangi mat kiti krasztai ge-

Demokratisz- 
prieszi nori

mi- 
isz-. 
da- 
jis

tas Valstijas nuo Filipinų sa
lų tavorų. Senatas užgyrė, 
idant nuo atgabenamų nuo 
tų Suvienytų Valstijų valdy
bų tavorų butų imami toki
jau muitai kaip ir nuo tavo- rai caro mierius suprato, 
rų kitų krasztų; nuo tavorų 
atgabentų isz Amerikos ant 
Filipinų turi būt teiposgi 
imami muitai, 
ki senatoriai
muitams, bet persvėrė juos rei
kalaujanti muitų ir muitai 
likosi užgirti. Filipinų salos 
yra Amerikos valdyba, o pre- 
kystoj jos laikomos už sveti
mą krasztą. Czia trūksta 
mat konsekvencijos. Anferi- 
ka mat iki sziol ne turėjo ko- 
lionijų, tai jos politikieriai 
ne žino, ką reikia daryti; 
jiems rodosi, kad iszranda 
naujus kelius, tuom tarpu jie 
mėgždžioja sanlygas buvu
sias priesz 100 metų daugely j 
europeiszkų kolionijų, ypacz 
gi angliszkose visokių kompa
nijų valdybose, bet kurios, 
kaipo netikusios, turėjo būt 
panaikintos. (

Pasikėlimo galo ant Filipi
nų salų ne matyt, nors kova 
czia prasidėjo daug pirmiau 
negu pietinėj Afrikoj. Rods 
ant mažesnių salų pasikėli
mas eina silpnyn, bet užtai 
ant didžiausios Luzon salos 
dabar pasikėlėliąi labiau su
bruzdo. Pasikėlimas gali 
trauktiesi dar kelis metus, 
o gaudymas pasikėlėlių kas 
metą kasztuoja Amerikai su 
virsžum 50 milijonų doliarų; 
iki sziol ta kova jau ne vieną 
szimtą milijonų doliarų su
ėdė ir juos turėjo iždui duo
ti Amerikos gyventojai. Rods 
isz karės tos turi pelną mažas 
skaitlius Amerikos kapitalis
tų, urėdninkų ir oficierų, 
kurie kitaip turėtų sunkesnį 
darbą dirbti, bet ne reikia 
užmirszti. kad ir tą pelną su
deda ne Filipinų gyventojai, 
bet ukėsai Suvienytų Valsti
jų. Perdėtinis filipiniszkos 
komisijos Taft grįžta į Ame
riką. Kaip mena, jis užims 
vietą pasitraukusio nuo urėdo 
iždo ministerio Gage.

Priekiais

Azija.
Garsus maskoliszkas 

siuntinys Lessar vėl pradėjo, 
dėl pasimirimo Li Hung 
Czango pertrauktas, tarybas 
su Chinų randu reikaluose 
likimo Mandžurijos. Ar 
sziuom kartu Lessarui grei- 
cziaus pasiseks pertikrinti 
Chinų randą, sunku įspėti. 
Maskoliai mat, teip kaip ka
tė ant pelės, isz syk neuž
puola su kumszczia ant kai
mynų, bet stengiasi perti
krinti juos, kad jiems butų 
naudingiau geru atiduoti 
Maskolijai kokį savo žemės 
krasztą, kadangi per tokį ati
davimą apsisaugotų nuo mas
kolių kumszczios. Kad Mas
kolijai naudingiau s be karės 
gauti nuo kaimynų tą, ko ji 
geidžia — tą kiekvienas su
pras, kadangi karė, nors ji 
pasibaigtų kuo geriausiai, 
visgi ne apsieina be aukų ly
giai kareiviais, kaip ir pinį- 
gaiš, o ypacz paskutinių 
Maskolija ne turi per daug. 
Maskolijos kreditas užrube- 
žiuose jau beveik iszsisėmė, 
o namieje randas ant karių 
ir negali gaut pakaktinai pi
nįgų. Tas tai ir padaro 
Maskolija teip neva sutikimą 
,mylinczią. Dėl stokos pinįgų 
antį ginklavimosi, caras už
manė Haagos santaikos kon
gresą, ant kurio norėjo nuo 
kitų krasztų iszgaųti pasiža
dėjimą, kad jie ne gerįs savo 
kareivių ginklų, kadangi 
mat Maskolija, neturėdama 
pinįgų, ne turi už ką įsitai-

pa

Ant permaldavymų sveti
mu krasztų, Chinų randas pa
rengė iszkilmingas laidotuves 
iszskerstų laike paskutinių 
bokserų maisztų misijonierių 
ir krikszczionių kūnų; laido
tuvėse dalyvavo chiniszki u- 
rėdninkai ir kariauna. Ant 
vietos, kur tie kriįcszczionys 
bus palaidoti, Chinų randas 
savo k a sz tais apsiėmė pasta
tyti puikų paminklą.

’ Turkijos sultanas iszsiun- 
tė pasiuntinius į Keikut, 
pertikrinti savo vazalių, to 
kraszto szeiką, kad jis geru 
pasiduotų sultanui ir jo klau
sytų. Tas vienog ne tik at
sisakė tą iszpildyti, bet visai 
ne įsileido sultano pasiunti
nių į savo krasztą.
Keikut, Persiszkoj jūrių ko
joj stovi keli angliszki ir keli 
maskoliszki kariszki laivai. 
Maskoliai mat czia atkako ne 
daleisti anglijonams iszsody- 
ti savo kareivių ant kranto. 
Kol maskoliai stovės, be abe
jonės anglijonai nė ne ban
dys tą daryti. “

Pereitą sanvaitę laikrasz- 
cziai praneszė, joff Maskolija 
padarė sutartį su Persijos val
donu.Pagal tą sutartį Persija 
daleidžia Maskolijai dirbdin- 
ti Persijoj strategiszkus gele- 
žinkelius; jeigu gi Persijoj 
užgimtų maisztai, tai ant jų 
suvaldymo Maskolija turi , 
tiesą siųsti savo kareivius. 
Tokiu budu Persija atsiran
da kaipi Maskolijos valdyba. 
Karės laikė persiszki karei
viai turėtų stoti Maskolijos 
pusėj. Mat Maskolija vis 
platina be karės savo valdy
bas Azijoj, artinasi prie an- 
gliszkų Indijų. Susidūrus 
gi maskoliszkoms ir anglisz- 
koms valdyboms didelė karė 
terp tų konkuruojanezių, už-- 
stojanezių viena kitai kelią 
tautų turės užgimti. Netu
rėdama kur daugiau platin- 
tiesi, Maskolija be abejonės 
pasikėsįs ir Indijas nuo an
glijonų paveržti. Ar tas pa
siseks, sziądien niekė ne gal 
įspėti, kadangi nieks pirm 
laiko ne gal įspėti, kas su pa- 
czia Maskolija gali atsitikti. 
Iki sziol prarijo ji daugiau 
svetimų krasztų,negirtas yra 
galimu — tai pati gali už
springt! nuo tų svetimų 
krasztų.

Pietine Afrika.
Pereitą sanvaitę kitchener 

atsiuntė į Angliją kelis pasi
gyrimus; svarbiausias isz tų 
pasigyrimų yra tas, kad vie
nas isz geriausių būrų įsi
veržusių į angliszkas •valdy
bas vadovų, komendantas 
Kritzinger, besistengdamas su 
savo žmonėms persigriebti 
per tarpą tuomtafĮrinių an
glijonų parengtų tvirtynių. 
likosi paszautas ir pateko į 
jenerolo Frencho rankas. 
Kitchener vienog nieko ne 
pranesza, kas atsitiko su 
Kritzingerio kareiviais. Ro
dosi, kad jeigu ir jie butų 
patekę į anglijonų rankas, 
tai Kitchener ne butų už- 
mirezęs pasigirti ir butų net 
dvigubai padidinęs skaitlių 
paimtų į nelaisvę būrų. 
Tuom tarpu nieko ne mini 
apie paimtus drauge su Krit- 
zingeru jo kareivius. Mato
mai szitas būrų vadovas mu- 
szyje sunkiai likosi paszautas 
ir nuo arklio nupuolęs, pate
ko anglijonams, jo gi žmo
nėms, turbut, pasisekė isztruk- 
ti. Kritzinger buvo vienas

isz geriausių būrų vadovų. 
Jo paėmimas be abejonės 
svarbus atsitikimas ir isz to 
anglijonai gali džiaugtiesi, 
bet isz to laukti jau dabar 
pasibaigimo karės ne galima. 
Be abejonės terp Kritzingerio 
oficierų per ilgą karės vedi
mą galėjo iszsidirbti ir kitas 
sumanus, galintis ano vietą 
užimti. ’ Juk ir garsus De 
Wett pradžioj karės ne daug 
iszmanė apie karės vedimą; 
jo sumanumas tik vėliaus isz- 
sidirbo. Isz pradžių ir jis ne 
mažai klaidų darė ir terp pa
ežių būrų ne turėjo didelės 
įtekmės. Jo garbė pasikėlė 
tik tąsyk, kada įtekmingiau- 
sias Orąnijos būrų vadovas 
Cronje,per savo nesumanumą 
pateko su 8000 būrų į pa
stigtas Robertso kilpas. 
Patvirtinimo isz Kitchenero 
pusės apie paszovimą Bothos 
iki sziol nėnuy Gal būt, kad 
tas paskatas ne yra teisingu.

Svambesnis muszis su De 
Wettu, apie kurį pii na an
glijonai visokius paskąlus 
leido: tai kad jis pakvaiszo, 
tai kad nuo paszovimo pasi
mirė, atsitiko pereitą san- 
vaitę. De Wett su 800 žmo
nių užpuolė ant angliszkos 
kariaunos stovyklų Oranijoj 
ir be mažo mažą jų pulkelį 
ne paėmė. Užpultiems vie- 
nog atėjo pagelba. De Wett 
muszėsi beveik per visą die
ną, bet pajutęs, kad angli
jonai gavo pastiprinimą, pa
sitraukė. Jis su savim turė
jo ir dvi kanuoles. Kadan
gi jo anglijonai nedrfso vy
ti, tai matyt, kad jis jiems 
gerai užkirto.

Keli paskutiniai pasiseki
mai, nors ne labai svarbus, 
vėl pakėlė viltis anglijonų ir 
sudrutino Kitchenero padė
jimą. Jis buvo nekenezia- 
mas jo locnų kareivių ir an- 
gliszkas randas rengėsi jį at- 
szaukti. Dabar vienog su
grąžina atimtą užsitikėjimą ir 
daleidžia daryti,ką nori. Ar 
mokės jis isz to naudotiesi ir 
kaip, pamatysime, ant to ne 
reiks ilgai laukti.

Dabar abidvi pusės viena 
kitą kaltina: Kitchener kal
tina burus, kad jie be sūdo 
suszaudo d e tik negrus, bet 
ir tulus patekusius į jų ran
kas anglijonus; būrai gi ap
kaltina anglijonus dar už 
bjauresnius nusidėjimus 
priesz terptautiszkas tiesas: 
būrai tvirtina, kad aglijonai 
užpuolimuose į pryszakį stato 
būrų moteris ir vaikus, kad 
būrai ne drystų szaudyti. 
Kad tas apkaltinimas ne yra 
be pamato, isz dalies pripaži
no ir Kitchener.

kiose sanlygose Venezuele bi
josi karę pradėti. —
’ Nesutikimai terp Chilį ir 
Argentinos teiposgi ne iszdi1 
lo. Argentina reikalauja, 
kad Chili atiduotų jai to
kius žemės krasztuB, kurie 
jai niekada neprigulėjo. 
Argentina ginkluojasi ir pri- 
verezia tą daryti ir savo prie- 
szininkę. Ant apsaugojimo 
savo rubežių, szaukia po gin
klu kariaunas visi kaimynisz- 
ki krasztai: Peru, Bolivija, 
,Urugvay, Paragvay ir Bra
zilija. Jeigu ežia nieks isz 
galingesnių ne įsikisz, karė 
gali apimti visą pietinę Ame-

Turkija.
Turkijos randas iszdavė 

prisakymą visiems ameriko- 
niszkiems misijonieriams ir 
sziaip pavaldiniams priimti 
turkiszką pavaldinystą, arba 
iszsineszdinti isz Turkijos. 
Priesz tai Amerikos amba
sadorius pakėlė protestą, bet 
ant to Turkijos "randas ne 
davė atsakymo ir savo pada- 
vadyjimone atszaukė.

ezvariausių Lietuvos rūbeliuose. 
Neszvarumę truputį praszalina 
gana tankiai ežia pasitaikanti 
gaisrai. Po paskutiniam gaisrui, 
iszdegusioj miesto dalyj 
iszrodo szvariau: vietoj pirmiau 
sugriuvusių, sziaudais dengtų me
dinių namelių,atsirado blėta deng
ti mūriniai ant dvejų lubų, ka
dangi mat statyti medinių dabar 
miestuose iie daledžia. Net uly
czios dabar platesnės, kadangi 
mat likosi apdirbtas Saujas plianas 
namus daleido statyti tik toliaus 
nuo uiyczių; net terpulycziai 
turi po 7 sieksnius. ploczio. Vien 
paežio* ulyczios pasiliko po seno
vei ne iazgrystos, pilnos purvo ir 
pelkių teip^kad po kiekvienam 
smarkesniam lytui, ypacz gi rude 
nyj ir pavasaryj,sunku per jas per
eiti ir dar sunkiau pervažiuoti ve
žimams tsvorų prikrautiems. Tai
gi pasigerino vien tas, kę pavieni 
gyventojai pagerino, o kę reikėjo 
gerinti miestui, tas pasiliko tokiu 
jau, kaip bavo keli szimtai metų 
atgal,

mrk., 
5.00

Isz Lietuvon
Isz Kauno.

Czlanykszcziai kriaueziai, kaip 
savo laike “Lietuvoj” buvo pami
nėta, užmanė sutverti artelę. 
Vietinės valdžios vienog atsisa
kė jos įstatus užtvirtinti, reikėjo 
todėl atsiliepti į iždo ministeriją, 
bet iki sziol Kauno kriaueziai ant 
stvo praszymo ne gavo isz minis
terijos nė jokio atsakymo.

Neseniai 50 metų žydelka, na- 
szlė žydiszko mokintojaus, Mera 
Zakon, ne galėdama uždirbti ant 
prasimaitinimo, ant pasiliuosavi- 
mo nuo alkio, užsimanė nusižu 
dyti. Ji perpjovė su peiliu ger
klę, bet tę į laikę patėmyjo ir pat- 
žudę iszgelbėjo. Dabar 
Kauno žydai pasirupįs apie 
resnį jos maitinimę.

gal
g®-

Isz Peterburgo.
4 d. Gruodžio, ant salės Pas-a 

žo, ant Nevilto prospekto, Peter
burge, vietinė Lietuviszkai- Že
maitiška Labdaringa Draugystė 
parengė kopcertę ir baltų ant 
naudos lietinių studentų, besimo- 
kinanczių augsztesnėse Peterbur 
go moksbeztos įtaigose. Koncer
te dalyvavo.pagarsėję sviete gies
mininkai, kaip antai Mira He- 
ller ir Peterburgo muzikantei ir 
chorai lietusių giesmės mylėtojų. 
Sziuom karlp ant programų jau 
nieko lietuviszkai ne buvo at
spausta. ’

Pietine Amerika.
Suvienytų Valstijų randas 

vėl iszsiuntė kariszką laivą 
į Panamą, kadangi ten atsi
rado revoliucijonieriai ir buk 
prigulintis amerikoniszkai 
kompanijai geležinkelis atsi
rado dideliame pavojuje.

Nesutikimai terp Venezue- 
lės ir Columbijoe teip toli 
nužengė, kad dabar diena 
nuo dienos laukia prasidėji
mo tikros, oficialiszkos karės 
terp tų kaimynų. Szalinin- 
kai buvusio Venezuelės pre
zidento Andrade, terp kurių 
yra ir vienas lenkas, ar mas
kolius Lutovski, rengia revo
liuciją priesz valdžią dabarti
nio prezidento Uastro. Dagi 
Vokietija, ant atgavimo vo- 
kiszkų pavaldinių pinįgų, į- 
kisztų į visokius užsiėmimus, 
siunezia į Venezuelės pakran
tes kariszkus laivus ir gazdi- I 
na bombordavimu pajūrių, , 
jeigu pinįgai ne bus iszmoke- ! 
ti. Ne įstabu to^ėl, jeigu to-

Isz Vilniaus.
Neseniai į vienę isz didžiausių 

Vilniaus valgomų daiktų parda- 
vinyczię Grigorjewo, ant DidėsSs 
ulyczios, įrikraustS naktyj vagi
liai. Jie iszmuszė duris nuo kie
mo ir per jas įėjo į pardavinyczię. 
Viduj iszkraustė stalczius ir isz jų 
isztusztino pioįgus, kurių ndo 
apie 300 rublių. Apart piuįgų, 
paszlavė jie tavorų už kelis sz i ra
tus rublių, daugiausiai arbatos. 
Ėmė, žinoma, geriaueię.

Szį metę isz paszauktų į kan
tu ngę jaunų 919 vyrų (507 kriksz
czionių ir 412 žydų) reikėjo į ka- 
riumenę paimti 264 ir tiek paėmė, 
bet kad 182 paszauktų pabėgo, 
tai skaitlių reikalingų kareivių 
reikėjo papildyti tais, kurie ki
taip butų buvę liuosi nuo tarna
vimo: papildė nepriteklių paleis
tais nuo tarnavimo pereituose 
metuose.

Isz Vilniaus gub.
Gedraiciių valszcziuje, Geice- 

niszkiuose, laike užgimusių musz- 
tynių likosi mirtinai sumuszti du 
broliai Rinkevicziai.

Pereitu sanvaitę Vilnians gu
bernijoj buvo apaugimų viso 
kioms limpanczioms ligoms: Vil
niuje: pilvinėms sziltinėms apsir
go 16 žmonių, tymais 14, rože 6, 
kraujine 2. A-zmėnų pav. kai
me Vaszkeliuose pilvinėms azilti- 
nėm apsirgo 6, numirė. Vilei
koj rauplėms apsirgo 1 žmonės, 
isz kurių 2 numirė. '

Isz Lietaviszko Minsko.
MasKolisjkąs randas du leido 

czianykszczįai moterų draugystei 
parengti ir užlaikyti savo kaso
tais prieglaudos namus jaunoms 
merginoms,' ant apsaugojimo jų 
nuo įpuobmo į kilpas mergų 
prekėju, rupinanezių tavorę vieti- 
niems ir užrubežiniems paleistu
vystės namams. Kadaugi Lietu
vos merginos mažai apszviestos, 
tai tokiems ne imoniszkiems mer
gų prekėjams lietuvaites len
gviau? į ravo tinklę ;>agauti negu 
kitas daug už lietuvaites apsz- 
viestesnes. ' Minsko prieglaudos 
namuose gulės patilpti 12 mergi-, 
nų. Tai labai mažai. Czia, ap
sistojus darbams, daugybė jaunų 
merginų atsirado be darbo. Ne
turėdamos už kę pirkti duonos 
kąsnį, merginos elgetauja po 
miestę, meldžia praeivių kelių 
grsszių antiduonos kąsnio. Alkis 
ir vargas nuekur ne prisideda prie 
pakėlimo dpros merginų, negali, 
jis pakelti jr doros Minsko mer- 
ginų.

Isz Pinsko, Minsko gub.
Minsko gubernijoj, Pinsko pa

vietas apgyventas gerai panemu
nių gyventojams pažįstamų pin
čiukų, kurie su trotais taukiai 
plaukinį Prusus. Didžiausias mie
stas yra Pinsk, daugiausiai žydų 
apgyventas. Nors jis veda gana 
placzię prekystę ypacz medžiais 
ir lentoms, gyvena jame diktai 
turtingų prekėjų, kaip kokio tur
tas pereina milijonu rublių, bet 
miestas tas buvo vienu isz ne-

Nauji geležinkeliai.
Maskoliška karės ministėrija 

džgyrė padirbti nauję geležinke- 
lip liniję huo Kauno į Kreutzbur- 
gę. Privatiszka gi kompanija 
apdirbo projektę dviejų naujų ge
ležinkelių nuo Kauno: per Vilk
mergę, Duehaburgę į Sebežę ir nuo 
Kanuo, pet Janovę, Panevėžį į 
Kreutzburgę. Treczia gi hnija 
užmanyta nuo Kauno, per Resei- 
nius, Sziaulius į Mintauję; nėra 
vienog vilties, kad ant padirbimo 
szitos linijoskarėę ministerija duo
tų daleidimę.

Isz Mintaujos, Kurszėj.
Dvaruose numylėto caro tarno, 

grafo Paleno, 25 mylios nuo Ry
gos, skriaudžiami Paleno darbi
ninkai ir aplinkiniai ūkininkai pa
kėlė maiszlus ant atkerezyjimo 
skriaudėjui. Susirinko visi ap 
linkiniai ūkininkai, prie jų prisi
dėjo ir grafo dvarų darbininkai ir 
visu pulku užpuolė ant dvaro ir jį 
padegė. Vietinė policija pasiro
dė per silpna ant iszvaikymo ūki
ninkų. Paszaukė kelis regimen- 
tus kareivių, bet jie atėjo per vė
lai. Visos dvaro triobos sudegė, 
sudegė ir grafo palocius su daugy
be visokių brangių daiktų.

Isz Prūsų Lietuvos.
Karaliaucziuje sūdąs perkrati

nėjo provy artilerijos batalijono 
adjutanto, t oficiero Meyero isz 
Lingero. *jJis apskųstas už dirbi-

mę ne tikrų vekselių. Sūdąs 
persitikrino, kad Meyer isz tikro 
vekselius dirbo, bet jį iszteisino, 
kadangi tę darė jis girtas būda
mas, todėl nežinojo, kę daro.

Pabaigoj lapkriezio mėnesio ’ 
prekės javų Tilžėj buvo sekan
čios ; už 200 svarų kvieczių mo- 
kėj- 15. 80 — 16,10 Mrk.; ru
gių 12. 50—13,25 Mrk., miežių 
11.75—12. 90 mrk., avižų 11.65- 
12 20 mrk,,žirnių 18.50 
bulvių 3.50 mrk., szieno 
mrk., sziaudų 4.50 mrk.

Už kiaules mokėjo 36 — 50 
markių (pagal svarumę), už par 
szus iki 36 markių, už penėtas 
kiaules po 40—42 markių už kiek
vieną 100 svarų svarumo.

Netoli Goldapės, ūkininkas 
Naujų Bodszvinkų, Novak, va
žiuodamas su miltais isz malūno, 
prapuldė kelię ir įvažiavo su veži
mu į upę Goldapę. Ant jo rik
smo subėgo netolimo kaimo žmo
nės ir isz vandens isztraukė žmo
gų ir vežimę. Vienas arklys bu
vo jau prigėręs, o pate Novak ga
na sunkiai apkultas. Isz miltų, 
žinoma, pasidarė koszė ar teszla 
pyragams kepti.

Insruczio pavietyj, kaime Sza- 
k i uos e gyvena du szimtamecziai 
lietuviai: ūkininkas Preikszaitis 
turi 102 m., dar pernai vasara jis 
pėkstezias eidavo czielę mylię ant 
lietuviszkos dlevmaldy?tos į Au- 
luvėnus. Jo moteris turi 94 me
tus ir teiposgi dar su visu sveika 
ir drūta. Kitas lietuvys, Rudai
tis dar senesnis, turi jau 104 me
tus. Szitas teiposgi dar gana 
tvirtas, bet jau seniai apjako. 
Jis kasdienę rytmetyj ir po pietų 
iszmeta savo degtinės mierę, . o 
prie progos ir tai gana taukiai, 
perima mierę ir gerai užsiduli- 
na.

Prūsų Lietuvoj 21 d. lapkri
ezio atsibuvo rinkimai pasiuntinių 
į Prūsų seimę Tilžės ir Pakalnės 
paviecziuose. Nė vienas isz lie- 
tuviszkų kandidatų ne tapo išb
rinktu. Iszrinko konservatyvę 
Spilgį ir liberalę Glatzelį. Terp 
Prūsų lietuvių nėra mat nė vie
nybės nė supratimo savo tautisz- 
kų reikalų, todėl ant jų vokie 
ožiai ima viražų. Gėda už tai 
turėtų būt Prūsų lietuviams, ku
rie per savo nesupratimę nupul- 
do visos tautos garbę net akyse 
vokieczių, kuriems savo balsais 
padeda,

Kamsztis.
Kamsztį visi pažįsta, bet ar pa

klausė kas savęs, isz ko jis yra? 
Kamsztis susideda isz smulku- 
czių, turinezių plonutes sienas ce- 
lelių, kurių viduryj yra oras — 
todėl kamsztis yra teip lengvas. 
Vienas tik ant viso svieto yra 
medis, kurio žievė iszduoda už
tektinai kamszczio, kad jį galima 
būt suvartoti ant to visko, ant ko 
vartoja visiems žinomę kamsztį. 
Medis tas yra tai kamsztinis ar
žuolas, mokslinczių vadinamas 
Quercus euber ir jo atmaina Quer- 
cus occidebtalis (aržuolas vaka
rinis).

Kamsztinis aržuolas užauga 45 
- 50 pėdų augszczio, k amienos jo 
turi iki 15 pėdų aplinkui, kuris 
ne augsztai nuo žemės iszsikero- 
ja. Medis tas auga pietinėj • da
lyj vakarinės Europos ir aziauri- 
nėse pakrantėse vakarinės Afri
kos,) rytus siekia Europoj Dal- 
macijos, o į sziaurius pasiekia vi
durinės Prancūzijos. Kamszti- 
niai aržuoiai auga lygiai klony- 
se, kaip ir ant kalnų: Algerijoj 
jie auga kalnuose iki 4300 pėdų 
augaztai, o Prancūzijoj iki 2200 
pėdų. Geriausiai jie auga ant 
lengvos dirvos,o praecziausiai ant 
kalkinės. Medžiai duodanti 
kamsztį reikalauja daug szilumos 
ir drėgnumo, szalczio žiemos lai
ke nepakenezia,jauni medeliai ne- 
pakenezta didesnio szalczio kaip 
8° pagal Celciaus termometrę, to
dėl Lietuvoj, kur žiemos laike 
szaltis pereina 20°, o kaip kada 
net 30°,kamaztiniai aržuoiai aug
ti ne gal.

Iszpanijoj yra daugiausiai 
kamsztinių aržu olų girių, jos už
ima apie 250000 Lietuvoj pažįs
tamų desiatinų. Girios tos yra 
tose provincijose, kur daugiiį^bi

būva lytaus, sausose gi provinci^H 
jose Lszpanijos kamsztiniai aržuo-^B 
lai visai ne auga; daugiausiai gi M 
tokių girių yra provincijoje: An-■ 
daluzijoj, Estremaduroj ir Kata-fl 
Jionijoj, isz kurių tai provinciją ■ 
paeina geriausias ant svieto kam- M 
sitis. M

Portugalijoj yra teiposgi kam- J 
sztinių medžių girios, o Francu- ■ 
sijoj yra jos Gaskonijoj, Provan- ■ 
cijoj ir ant salos Korsikos. i

Kamsztinį aržuolę pažinojo jau I 
rymionys ir grekonys nuo labai I 
seniai, bet dirbti kamszczius pra- I 
dėjo tik neseniai, nuo kada viso- ' 
kius skystimus pradėjo laikyti sti- 1 
kilniuose buteliuose. , Kamszti- 
nius aržu oi us pradėjo tyczia au
ginti Iszpanijoj 18 szimtmetyj; 
tuom pirmiausiai užsiėmė vienas 
vokietis. Jis augino medžius, o 
nuluptę kamsztį siuntė ant per- j 
dirbimo į Vokietiję. Vokieczio ’ 
paveikslę sekė vietiniai gyvento
jai : jie ne tik augino medžius, 
bet parengė ir kamszczių apdir
bimo dirbtuves. Katalionijos J 
kamszczius ir sziędien laiko už I 
geriausius ant svieto. 1

Užėmę po savo valdžia Algeriję J 
ir Tunisę, sziaunnėj Afrikoj, 1 
prancūzai uždėjo czia kamsztinio | 
sriuolo pliantacijas, kurios szię- 
dien užaugo jau į dideles girias.

Kad kamsztis tiktų ant iszdir- 
bimų, ariu olas turi turėti apie 25 . 
metus. Po pirmam nuėmimui, 
kamsztis į dešimtį metų vėl at- ■ 
auga ir jį nuima, pirmutinis būva I 
skylėtas, tolesnis gi vis gere*- 1 
niu ir geresniu. Aržuo- 
lai auganti ant mažai vaisingos 
žemės duoda plonę eilę kamszczio 
bet gero, užtai auganti ant rie
bios žemės turi story kamszczio 
eilę, bet jis skylėtas, ne teip ge
ras. Papras'ai nuo auganesių 
medžių nuima kamsz'į kas 8-12 į 
metų: Algerijoj daro tę kas 8 j 
metę; Iszpanijoj ir Portugalijoj J 
kas 10 metų, o Prancūzijoj kas 12 I 
metų. Paprastai, kol gyvuoja I 
medis, tol duoda jis kamsztį, bet/1 
isz medžių senesnių kaip 200 1 
metų jau nesinaudoja, kadangi I 
juo senesnis medis, juo paleng- I 
visu atauga nuimtas kamsztis, I 
nors jis nuo senesnių medžių būva 1 
geresnis. 1

Nuimti kamszczio eilę reikia I 
labai atsargiai, kad ne užgauti poj 
ję esanezios medžio ž evės. NuoM 
jiuuų medžių nulupa kamsztį tik ■ 
nuo kamieno, o nuo senesnių tei- w 
posgi ir nuo storesnių szakų ir 1 
paskutinis yra geriausiu. Kam- " 
sitis lengviausiai duoda-i nuimti 
pavasaryj, kada aržuolas sprogsta 
ir leidžia naujus lapus.

Ant nuėmimo aamszczio ap- 
griežia aplink medžio ramienę d 
dviejose vietose ir įpjauja skersai “ 
giliai ir nulupa visę kamštį; ant 
senų medžių reikia skersai per
pjauti keliose vietose. Suduoda 
kelis kartus į kamsztį ir ji^atszo- 
ka nuo apatinės medžio žievės.

Pirma syk nuimant, kamszczio 
būva ne daug, antr&syk nuimant 
būva jau dusyk tiek ir juo toliau, 
juo daugiau. Nuo medžių 120 
metų nuima kamsztį 9 kartus ir 
nuo to surenka vidui iniszkai ; 
500 svarų kamszczio vertės 100 
frankų. - Taigi kamsztioia medis 
atgabena žmogui daugiau naudos 
negu koks nors kitas girių me- _ 
dis. M

Nuimtę kamsztį gerai nuvalo^ J 
o paskui, pnriszę kokię sunkeny- ■ 
bę, įmeta į specijaliazkus katilus ■ 
su verdaneziu vandeniu ir virina ■ 
per i - f valandos. I

Po iszvirinimui szmotus presuo- I 
ja,risza į pundus po 70-80 kylio- t 
gramų ir apkalu geležiniais lan
kais. 100 kylioeramų geriausio 
kamszczio kaaztuoja 120-150 fran
kų,o niekiausio—15-10 frankų.

Kamszczius isz žalios medegoa 
pjausto dabar maszinoe: viena 
maszma gali iszdirbti 15000 
kamszczių per dienę, dirbdamas 
gi rankoms darbininkas gali isz
dirbti tik 2000.

Gatavus kamszczius sortuoja 
teiposgi maszinoms ir viena ma- 
szina į valandę laiko susortuoja 
30000 iszdirbtų kamszczių. Ma- 
szinos ir suskaito: viena maszma 
į valandę laiko gali suskaityti ir 
sudėti į maiszus 100000 kamsz
czių- M

Nuo 1860 m. kamsztinę mede- 
gę pradėjo vartoti ant dirbimo 
linoleum.

Kamsztinio aržuolo žievė, teip j 
kaip ir paprasto,naudojama yra ir A 
prie iszdirbimo skurų; medis 
eina ant malkų ir aut visokių isi^H 
dirbimų.

Sudėjus naudę, kokię žmogiH. 
atgabena kamsztinis aržuola^H 
reikia jį laikyti už vienę isz^Hy 
d i ixg: austų Laukiui ų



LIETUVA

Isz Amerikos ir atsukusi gaz?, pati atsigulė. 
Pargrįžęs su kandžiais 5 metų 
vaikau, ne galėdamas įeiti į vidų,

stacij?, 
stacij?

Stengiasi užlaikyti monopoliu.
/ St. Johs, Newfoundland. Ka

da pasirodė, kad su pagelba Mar- 
f conio telegrafo be vielų galima 

siųsti telegramus per Atlantiszk? 
ocean?, iš Europos į Amerik?, 
telegrafų kompanijas, turinezias 
monopolių ant tokių susineszimų, 
•pėmė baimė, kad Marcom jiems 
tedarytų konkurencijos. Jos at

sišaukė į Nevvfoundlando val
džias su reikalavimu, kad jos už
draustų Marconiui siuntinėti te
legramas į Europę. Kaip nus
pręs Kanados sūdai, dar nežinia. 
Jeigu Marconini uždraustų ant 
Now Foundlando 
vielinio telegrafo 
tai jis ketina
perkelti ant’ prigulinezių Pran 
c unijai saluczių, ant kurių nė Su
vienytų Valstjų, nė Kanados su4 

x dai ne gali turėti nė jokios tiesos 
iszdavinėti uždraudimus arba da- 
leidimus.

Trūksta vandens.
z Detboit, Mich. Nuo didelių 

szalczių suskilo ežia didėsės vau 
dens traukimo dūdos. Tūlose 
vietose nuo to užgimė tvanai, 
bet užtai mašinos ne įstengia 
pampinti vandens,kiek jo miestas 
reikalauja. Jeigu užgimtų gais
ras, ne butų kuom ugnį gesinti. 
Dėl mitokos vandens reikėjo už- 

' daryti daugelį mokyklų.
f Žeme prarijo.

Y Ne’v York. Vien? vakar? pe 
r ei tos sanvaitėsdu jauni vaikinai, 
Mc Cobe ir Dovvn susitiko Midel
io kalnuose ir sustojo pasisznekė- 
ti. Jiems besznekant, atsivėrė 
žemė ir Mc Cabe prapuolė. Tik 

į po kelių dienų jieszkojimo rado 
jo kun? gilumoj 200 pėdų po že
me. Įpuolė jis į oi? turinczi? tik 
18 colių ploczio.

Hannos užmanymas.
Ganus Mark Hanna, protekto

rius užmuszto McKinlejo, su 
szaukė į New York? didelį snsi- 
važiavim? kapitalistų-darbdavių 
delegatų ir delegatų darbiuin- 

į kiszkų organizacijų ant apkalbėji- 
i mo, ko reikia ant praszalinimo ant 

visados nesutikim? terp kapita
listų ir darbininkų. Ko reikia 
ant to,be abejonės žino ir Hanna: 
reikia teisybės iš kapitalistų pu
sės, bet kad jie, kur eina apie jų 
nąud?, teisybės nesilaiko, tai ir 
iš visokių susivažiavimų abiejų 
pusių naudos didelės ne gal būt.

Nupuolė kėlimosi prietaisa.
St. Louis, Mo. Didelėse par- 

davinycziose Brolių Stsperų, besi
keliant ant augsztutinių lubų, r.u- 
puolė pilna žmonių kėlimo-i prie
taisa. Prie to viena moteriškė 
likosi ant vietos užmušta ir 7 mo
terys ir merginos sunkiri sužeis
tos.

Nužudęs protą milijonierius.
Pobt Chesteb, N. Y. Gyve

nantis ežia milijonierik, 70 metų 
Oliver Harritnan, daktarų komiri
jos likosi už beprotį pripažintas ir 
nugabentas į beproezių namus. 
Išt irimo jo proto reikalavo 8 jo 
locni vaikai.

Kalėdų dovana.
Prezidentas American Express 

Co. pagarsino visiems tarnaujan
tiems darbininkams, kad ant Ka
lėdų duos dovan? po 110 kiekvie
nam. Pernai davė jiems tik po 5 
dol. Minėta kompanija laiko sa 
vo biuruose 10000 tarnaujanezių.

116 metu senelis pasimirė.
Asilėne, Kana. Netoli nuo 

ežia, miestelyj Herington gyveno 
senelis Aleksandra Gunn, kurisai, 
kaip pasakoja, išgyveno ant svie
te 116 metų. Pereit? sanvaitę 
jis pasimirė nuo didelių czalczių, 
kuriu ne galėjo pakęsti.

Baltveldts negras suszalo.
Grange City, Iowa. Rado ne

toli ežia, sukrautame ant lauko 
šiaudų kūgyje, suszalusį Fred? 
Krishik?. Jį šitose aplinkinėse 
visi laikė už negr?, bet dabar pa
sirodė, kad jis buvo baltveidis, 
parvuodavo savo veid? ir rankas 
tyczia su suodžiais. Kodėl jis t? 
darė, nežinia.

kurie iszmušė duris ir lygiai 
Blumhergienę, kaip du mažiau
siu vuiku rado jau be žado. Pa
uža ūkti du daktarai tik 3 metų 
mergaitę galėjo atgaivinti Mo
tina ir kitas vaikas buvo jau ne 
gyvi.

Negrai urednlnkai.
Washingt«n, D. C. Preziden

tas Roosevelt paskyrė du negru 
ant gana augsztų urėdų: Dr? 
Crossland? isz St. Joseph, Mo., 
ant Suvienytų Valstijų pasiunti
nio į negrų republik? Liberi?, 
Vakarinėj Afrikoj ir negr? Dancy 
ant muitinyczios virszininko į 
Wilmington, N. C. Be abejonės 
baltveidžiai politikieriai peiks 
prezident? už Ui, kad jis ir neg
rus už žmonis laiko.

. "Daug galviju suszalo.
Laike paskutinių szalczių ir 

sniego darganų gyvulių auginto
jai Oklahomoj neiszpasakytai 
dideles nuotrotes turėjo: pražuvo 
penktadalis jų auginamų gyvulių.

Užtroszko uuo garo.
Pittsbi’rg, Pa. Nakvynės na
muose Johno Kotaiekio, Etnoj, 
Pa. nuo pnė jutio kambar gazo 
užtroško darbininkas JonasMis- 
linskis; kiti gi trys rods dar ne 
numirė, bet ir tuos daktarai ne 
turi vilties nuo mirties išgelbė
ti.

žinkelių linijų. Nuo 50 metų 
ežia niekada teip didelių tvanų 
ne buvo.

Gaisrai.
Huntington, Pa. Sudegė ežia 

v:eaa isz puikiausių triobų: ope
ros teatras. Blėdį ugnies pada
ryt? skaito ant 200000 dol.

An dėbso n, Ind. Sudegė ežia 
Lincoln mokykla. Kada užgimė 
ugnis, mokykloj buvo 250 mo
kintinių. Juos rodą visus iszve- 
dė isz mokyklos, bet jų visi szil- 
tesniejie drabužiai sudegė,nespėjo 
jų paimti.

Frostel

* Dubuquę, Ia. Pasimirė vys
kupas Cheyenne, Ind. Tei., kata- 
likiszkos dijecezijos I. F. Leni- 
han. Daug vyskupų ir kunįgų 
iš visokių katalikiszkų dijecezijų 
Amerikoj atkako ant laidojimo

v kūno. Arčhivyskupas Keane pa- 
» škė ant kapo pamoksi?-

Nusižudė.
•- C Bbooklyn, N. Y. Gyvenanti 
| ežia 30 metų moteriškė, Minna 
. rilumberg, ne ėsant vyro namie
fe -iszsiuntė tris vyresniuosius vai-
r ls į mokyki?, o ketvirtąjį į mie- 
L- A nusipirkti kendžių, o pasili- 

su dviem mažais vaikais 
v:i.xainu uir. w‘:'-

■ onrjuldČ į IjJL

Sniegas.
Chayenne, Wyo, Paskutinės 

sniego darganos užnešė sztetuo- 
se Wyomiog irNebraskoj geležin
kelio linijas teip, kad trukiai ne- 
gali bėgioti. Ant Union Pacific 
geležinkelio aut kelio užpustė ke 
lis trukius. Kali? reikėjo valyti 
su gariniais plūgais. Vienas 
plūgas, netoli Sherman, užbėgo 
ant užpustyto pasažierinio trūkio 
ir 9 vagonus sudaužė : jų griuvė
siai paskui užsikegė. Mieste O 
mahoj teip pripustė miest?, kad 
bėgiojimai ulyczinių karų turėjo 
pasiliauti.

Bangob, M e. Dėl didelių 
tvanų, sniego ir ledų, per isztisas 
tris dienas negalėjo isz ežia iszei- 
tį į vakarus geležinkelių trukiai.

Espilozijos.
Pitts-bubg, Pa. Dirbtuvėse Jo- 

neso & Langhlino, ant Brady u- 
lyczios, a'sitiko baisi expliozija. 
Po expliozijai iszsiliejo sutirpęs 
metalius ir kai tusios, nelietos 
szėnys pradėjo lakioti po dirbtu 
vę. Darbininkai subėgo prie e 
levatoriaus, bet ant jų nelaimės, 
tas buvo į apaczi? nusileidęs. 
10 daibininkų likosi u£ 
muštų, o 4 sunkiai sužeisti, terp 
jų trys sužeisti mirtinai. Už
mušti darbininkai, kaip rodosi 
iš i pravardžių, daugume buvo 
lenkai arba slovakai.

Pittsbubg, Pa. Sniger Minicks 
Work dirbtuvėse atsitiko garirio 
katilo expliozija, kurios 7 darbi
ninkai likosi mirtinai nuplikyti, 
o 24 užgauti lengviau.

Ptttbbubg, Pa. Dirbtuvėse 
Black Diamond Mill atsitiko 
smarki garinio katilo expliozija. 
Expliozijos keturi darbininkai 
kosi užmuszti. Sužeistų isz 
triobos griuvėsių isztraukė 
žmonių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
McKeespobt, Pa. 14 mylių 

nuo South Haven, ant Baltimore 
& Philadelphia geležinkelio, susi
daužė pasažierinis trūkis. Prie 
to daug žmonių likosi sunkiai su
žeistų.

Saunas,Cal. Netoli nuo ežia, 
ant Šou hern Pacific geležinkelio 
susimušė du greitai bėganti į 
priešingas puses geležinkelio tru
kiai ir abudu sa visu susidaužė; 
vieno trūkio griuvėsiai paskui už 
sidegė. Prie to 10 žmonių liko
si užmusztų, o apie 50 sunkiai su
žeistų, terp kurių diktai yra mir
tinai apkultų. Nelaimė atsitiko 
per tai, kad vienas trūkis ant 7 
minutų pasivėlino.

El Passo, T«x. Ant meksiko- 
19 d.

tavo- 
žmo-

li
po
12

niško - geležinkelio 
gruodžio susidaužė didelis 
rinis trūkis. Kiek prie to 
nių pražuvo, dar nežinia.

Paskendo laivas-
Chableston, W. Va. Garlai

vy* Kanwba Bell, plaukinėjantis 
terp Charleston ir Montgomery, 
ant Pant Creek perskilo pusiau ir 
paskendo. Prie to prigėrė 8 
žmonės.

Tvanal.
Scranton, Pa. 15 d. gruodžio 

Lackavanna upė užtvino ir už
liejo daug triobų mieste. Gyve
nanti arti upės vos spėjo iszbėgti 
isz namų ir pasislėpti ant augš- 
tesnių vietų. Vandens nunešė 
daugėtų, vietoms iazardė gele-

Isz darbo lauko.
Fobt VVayne, Ind. Susi

tvėrė ežia kompanija, kuri ne už- 
ilgio pastatys naujas plieno dirb
tuves.

5 Cincinnati, O. Sudegė ežia 
dirbtuvės “United Superior Wall 
Paper Co.” Per tai 250 darbi
ninkų ne teko darbo.

5 Altoona, Pa. Skundžiasi 
ežia ant stokos iszlavintų stiklo 
darbininkų; dėl stokos darbinin
ku kelias dirbtuves reikėjo užda
ryti.

r Iassilon, Oh. Anglekasiai 
sz , apskriezio, pritardami dar
bininkams Columbia pav., ketina 
teiposgi sztraik? pakelti.

Butleb, Pa. Naujai susitvė
rusi Chicora Coal & Coke Co. 
szitame pavietyj parengė naujas 
anglių kastynes.

Delray, Mich. New Yorko 
kapitalistai ketina parengti ežia 
dvi cimento dirbtuves, kuriose 
rastų darb? 5000 darbininkų.

Wheeling, W. Va. Phila- 
delphijos kapitalistai Harrison 
pav. nori nupirkti daugiau že* 
mės plotų su anglims ir ant jų pa
rengti naujas anglių kastynes.

South Manchesteb, C. Cheu- 
eygo šilkų diibtuvėse pakėlė 
sztraik? 200 audėjų. Jie nesutinka 
ant naujų dirbtuvių savininkų pa- 
duvadyjm?.

•f Acron, Oh. Darbininkai Ac- 
ron Electrical Mfg. Co. pakėlė 
sztraik? todėl, kad dirbtuvių 
direktorius vienam darbininkui 
kirto ui k? ten per ausį.

ShabpsVille,Pa. Youngstown 
Iron Sheet & T u be Co. nori czia- 
nykszczias plieno dirbtuves 
teip padidinti, kad rastų darb? 
5000 darbininkų.

1 Connellsville, Pa. Prie 
kokso peczių szitame apekrityj 
pereit? sanvaitę dirbo prie 19063 
peczių. Prie visų peczių dirbo 6 
pilnas dienas.

Youogstown, Oh. Dirbtu
vėse National Steel Co. dalbai ei
na labai gerai: dabar ežia dirba 
su dviem darbininkų atmai
nom.

5 Cleveland, Oh. Youngs- 
town Iron Sbeet & Tube Co. pa- 
didįs czianykszcsias savo dirbtu
ves, o paskui prie darbo priims 
daugiau darbininkų.

Joh8Town, Oh. Darbai ežia 
sziuom kartu eina labai gerai: 
dirba per dienas ir per naktis. 
Ir isz kitur atkakę darbininkai ga
lėtų ežia gaut darb? greieziau ne
gu kitur,

5 Milwaukee, Wis. Plie
ninis trustas nutarė jam prigulin- 
czias Bay View dirbtuves padi
dinti. Ant to paskiria 1000000 
dol. Reiks ežia daugiau darbi
ninkų.

McKees Roks, Pa. Dar
bai czianykszczioee plieno dirbtu
vėse eina gerai ir yra viltis, kad 
teip bus per ilgesnį laik?, kadab- 
gi dirbtuvės turi diktai reikala
vimų.

Cleveland, Oh. Darbai sziuom 
kartu eina ežia labai gerai, Tas 
tik ežia ne turi darbo, kas dirbti 
ne nor. Rengia ežia dabar dau
giau dirbtuvių, kuriose galės pas
kui prie darbo patilpti apie 20000 
darbininkų.

Tabentum, Pa. Czianykszczi? 
popieros dirbtuvę ketina padi
dinti ir priimti paskui 75 darbi
ninkų virszaus. Pittsburgo gi 
kapitalistai ketina parengti ežia 
nauj? popieros dirbtuvę, kurioje 
gautų darb? 400 darbininkų.

1 Chicago, III. Czianyksz- 
czios darbininkiszkos organizaci
jos atsiszaukė į kongres? su rei
kalavimu, idant butų uždrausta 
sudžioms iszdavinėti uždraudimus 
priesz sztraikuojanczius darbinin
kus.

* j
Newton UppebFalls, Mas. 

Vyrų darbai eina ežia vidutinisz- 
kai, o moterų ir merginų eina 
labai gerai; dirba visur piln? lai-

25 d. lapkriezio atidarė ežia

Darbai

nauj? pardavinyczi?, kur keli vy
rai ir 25 merginos isz syk gavo 
darb?; po Kalėdų prie darbo pil
ims d tugiaus žmonių.

Cudahy, Wl8.
Bros. padidina czi&nykazczias 
savo skurų iszdirbinyczias. Pas
kui priims 150 naujų darbininkų. 
Bus ežia perkeltos isz Springheld, 
Oh. Kolley Mfg. Co. dirb 
tuvės. Czianykszcziose galvijų 
pjovinycziose sziuom kartų darbai 
eina gerai.

*| Sumitville, Ind. Czia: 
nykszcziose stiklo dirbtuvėse už
gimė nesutikimai su darbininkais. 
Dirbtuvių savininkai ne nori su
tikti imti prie darbo vien prigu- 
lincjtiuS'įzunij? darbininkus. Isz 
tų nesutikimų gali užgimti dideli 
sztraikai. Dirbtuvėse gi Mac- 
betb Evans Glass Co. darbai eina 
labai gerai.

Uniontown, Pa.
sziuom kartu eina ežia labai gerai, 
visi darbininkai turi darb? ir Us 
tik ne dirba, kas dirbti ne nori. 
Uždarbiai teiposgi ne blogiausi. 
Kokio kompanija ketina pareng
ti daugiau kokso peczių, kadan
gi dabartiniai ne (stengia iszdirb- 
ti tiek kokao, kiek aplinkinės 
dirbtuvės reikalauja.

Soafil,Utah. Darbai czin- 
nykszcziose anglių kautynėse eina 
geraL Dirba ežia 59 lietuviai. 
Darb?galimagaut,tik darbininkų 
isz Illinois nenori priimti, kadan
gi bijosi, kad jie unijos ne sutver
tų; mėnesį atgal kompanija pra- 
sza Ii n o 50 darbininkų už nor? 
sutverti unij?. 6 mylios nuo ežia 
yra Clear Creek kautynės, bet 
darb? jose sunku gauti.

ISZ
Lietu viszkn diryu.

“Lietuvos” redakcija lin
ki visiems skaitytojams 
linksmų Nauju Metų

Besibaigitnt metams.
Su sziuom numeriu baigiasi me

tai Paprastai, praslinkus me
tams, žmogus žiuri į užpakalį, 
perkratinėja svarbesnius savo nu
veiktus darbus. Nėra tautos, 
kuri per melus k? nors svarbes
nio teip gero, kaip ir blogo ne 
butų nuveikusi. Ir lietuvių gy
venime szitie melai ne praslinko 
be svarbesnių atsitikimų.

Tėvynėj Lietuvoj maskoliszkos 
valdžios po senovei persekioja lie
tuvius, kemsza juos į kalėjimus 
už skaitym? ir platininim? lietu
vi szkų rasztų, už nor? apsiszvies- 
ti. Amerikoj nežiuia kas buvo 
paleidęs paskal?, buk dar rugsėjo 
ar spalinio mėnesyj maskoliszka 
vieszpatystės nda perkratinėjo 
klausym? nuėmimo drausmės nuo 
Jietuviszkų knįgų spaudinių loty- 
niszkoms literoms ir buk ant nu
rodymo Lietuvos vyskupų, vieaz- 
patystės rodą nutarė nuimti 
drausmę ir ant toliaus daleisti 
paezioj Maskolijoj iszleidinėti, 
žinoma po kontrole maskoliszkos 
cenzuęoe, laikraszczius ir knygas 
lietuviškoj kalboj lotyniszkoma 
literoms. Kadangi apie tokį nu- 
sprendim? iki sziol maskoliszki 
laikraszcziai ne pagarsino, tai 
matyt ir paskalas apie neva da- 
leidim? lietuviszkoaspaudos Mas
kolijoj buvo tyczia paleistas ko
kių maskoliszko rando tarnų. Da 
leidimo tokio kaip ne buvo, teip 
ir nėra, maskoliszkos valdžios 
kaip persekiojo pirma, teip ir 
persekioja lietuviszkus rasztus 
nors nekalcziausios, neatbūtinai 
žmonėms reikalingos įtalpos.

Svarbiausiu pereitų metų atsiti 
kimu Amerikos lietuvių gyveni
me buvo pasidalinimas tautiszko 
lietuvių Susivienysimo į du sau 
prieezingu skyrių: į tautiszk? ir į 
ėsantį po neaprubežiuota kunįgų 
kontrole katalik'szk?. Kaipo pa
sekmė to pasidalinimo ir terp pa
ežių lietuvių pasikėlė smarkesnė 
partiszka kova: jie pasidalino į 
neužsikenezianezias partijas: į 
kuniginius ir prieszkunįginiue. 
Ar pasidalinimas toks Susivieny
simo ir visų lietuvių buvo nau
dingas ar ne naudingas, apie tai 
de kalbėsime,bet jis turėjo bul rei
kalingu,jeigu teip atsitiko. Žino
ma,be partiszkumo,dirbant visiems 
ant tautos Vien labo, butume ga
lėję krūvoj daugiau nuveikti ne
gu pasidalinę, bet jeigu reikėjo 
skirtieai, tai matyt darbas krūvoj 
ne buvo galimu. Kaip 
rodo ir dabar musų kova, mee ir 
dabar dar kovojame ne tiek už to
lesnius musų tautos reikalus, kiek 
su kunigijos despotizmu, priesz 
jos asahiszkus reikalus; klerika- 
iiszka gi partija stengiasi palai
kyti kunįgų despotizm? ir mono
polių visuose lietuvystės reika
luose. Kunįgal, gindami savo

luomoe monopolius, a pasaukia 
drįstanezius jų despotizmui pasi- 
prieszinti už prieszininkus tikėji
mo Tam vienog gal įtikėti tik 
mažai suprantanti žmonės, labiMus 
■szailavinę gerai supranta, kad 
ežia neina apie tikėjim?, bet vien 
apie kunigijos peln? ir jų priva- 
tiszkus reikalus, kuiie nieko ben
dro su tikėjimu ne turi. Kunįgų 
apszaukti pricszais tikėjimo, su 
mažais išėmimais, tikėjimui 
niekur kelio neužkerta, tikėjimu 
neužsiima, todėl jo griauti ne gal. 
Keiksmai ir interdiktai todėl kun. 
Saurusaiczių, Kurųt Juodiszių, 
Milukų, Kaminskų, Kaulakių, 
Jakszczių et eonsortes ne perti- 
krįs sumanesnių lietuvių, kad ku
nigai kovoja vien su tikėjimo 
prieszais ir kad te jų apszaukti 
tikėjimo griautojai isz tikro isz 
žmonių szirdies nori tikėjim? išs
irauti. Ypacz kunigėliams ne pa
tinka “Lietuva”, “Vienybė”, 
“Varpas”, “Ūkininkas” ir “Nau
jienos”, o Amerikos kunįgams la 
blausiai ne patinka du pirmuti
niai lietuviszki laikraszcziai: juos 
iszkeikia per savo pamokslus, 
draudžia žmonis nuo skaitymo 
per iszpažintį, o vienog kad ir 
kasiin kaip ve dmainiautų, neį
stengs darodyti, žinoma suma
nesniems žmonėms, kad tie laik- 
raszcziai kame nors užgautų tikė
jim?. Jie prieszinasi vien kunį
gų savvaliai, užstoja už žmonis 
tūlų kunįgų skriaudžiamus ir isz- 
uaudojamus ant savo asabiszkų 
siekių, bet tikėjimo niekur ne 
kliudo. Dievas, tikėjimas ir 
kunigas ne reiszkia t? patį ir asa- 
biszki kunįgų reikalai, asabiszka 
jų nauda nieko bendro su tikėji
mu ir Dievu ne turi Besisteng
dami žmonis pertikrinti kad ku- 
n gas reiszkia tikėjim?, pats pla
tina priesziug? krikszczioniszkam 
mok si?.

Kcva ta terp kunįgijos ir ne 
kunįgijoe, kokia dabar musų gy
venime ypacz Amerikoj yra veda
ma, isztikro nieko ypatiszko ne 
turi. Pas apezviesteenes tautas 
tokia kovo seniai užgimė ir pasi
baigė. Monopoliams ir isznaudo- 
jimui tikėjimo kaipo įnagio ant 
apgynimo kunigų luomo s reikalų 
proteetoniszkuose krasztuoee ga
lę padarė reformacija, o Prancū
zijoj didėji levoliucija. Pas mus 
vienog kova teip toli nenužengė 
ir turbut ne ^pužengs. Vokieti
joj autai pergalėjimas kunįgijos 
despotizmo k a sz ta v o
tukstanezių žmonių gyvaeczių, 
Prancūzijoj 
drabužiuose ne dryso aut ulyczioe 
pasirodyti, kadangi tokį revoliu
cionieriai pagaudavo ir galv? nu
kirsdavo. Tokio pasielgimo su 
kunįgais ne galima pagirti, bet 
tas parodo, kaip kunįgai, per ei
les amžių jų isznaydojamų žmo
nių buvo ne keneziami. Sxi?- 
dien užtai Prancūzijos kunįgai 
susiauiino rūbelius savo valdžios 
ir daboja vien tikėjimo reikalus, 
labai retai randui reikia jiems 
rubežius jų valdžios priminti. 
Kol toks supratimas terp kunįgų 
iszsiplatino, ne vieno kunįgo gal
va nusirito po giliotinos kirviu.

Pas tautas mažiaus apšviestas 
supratimas, kad kunįgija jas isz- 
naudoja ant savo asabiszkos nau
dos, užgimė daug vėliaus. Ispa
nijoj, Portugalijoj kova prasidėjo 
tik dabar; pas lietuvius nuo szių 
metų smarkiau yra vedama. Ko
voje su kunįgija paima viražų 
milijonai žmonių norinezių nuo 
joe vodingo despotizmo iszsiliuo- 
suoti, kunįgams reikia leisti 
isz palengvo viržius, kuriais žmo 
nės buvo supaneziuti. Turime 
viltį, kad ir pas mus ne milijo
nams žmonių reiks pulti ant ke
lių priesz kunįgus ir amžinai 
neszti kunįgijos jung?, bet ke
liems šimtams kunįgų atseis nu
mažinti savo geismus, dalį jų 
paaukauti ant tautiszko aukuro. 
Juo tas supratimas greieziau pri
sigriebs į musų kunįgų smegenis, 
juo jiems patiems ir visai lietu- 
viszkai tautai bus geriau.

šimtus

pulkais vaikszczioja k? i p žvėrys, 
muszasi, su peiliai? pjaustosi, isz 
revolverių szaudo. į!eigų koks 
isz tokių beteisnių szjukorių pa
baigia alų ir reikalaujantiems ne 
gali duot, tai toki isztroszkėliai, 
iszėję laukan, su akmenims lan
gus daužo.

Teip elgiasi šitoj peczėj dauge
lis lietuvių. Laikraszcziai ir isz- 
lav i na nesioe prot? knįpos galėtų 
sziek tiek ir negražiai besielgiau- 
ežius aptaszyti, įkvėpti godonę 
savęs, bet tie ne gražiai besiel 
gianti nė knįgų, nė . laikraszczių 
ne mėgsta, ne tik jų ne skaito, 
bet neųžkenczia. Užmink gir
tuokliui, kad užsiraszytų laik- 
rasztį ir jį skaitytų, vietoj girtuo
kliauti — tai skubink bėgti, kad 
į tokio nagus ne patektum. Vi
si sako, kad geriau pinįgus pra
gerti, negu nors cent? ant knįgų 
apversti. ’

14 ir 15d. gruodžio buvo ežia 
labai didelis lytus, kuris daug 
blėdies ežia ir Sbonandoryj pri
dirbo. Vandens apsėmė dirbtu 
ves ir kastynes, kaip kokiose kas- 
tynėse net mulai prigėrė. Darbai 
todėl turėjo apsistoti bent ant teip 
ilgai, kol vandens ne nupuls ir 
kol ne pataisys psgadinimų, ko
kius tvanai pridirbo.

Mariutė.

kunįgas savo

Isz William, Penna.
Szitoje peczėje gyvena daug lie

tuvių ; terp jų yra: dzūkai, pa- 
prieniokai ir prusai. Nors jie vi
si lietuviai, bet jie terp savęs ne-

Isz Baltimore, Md.
28 d. lapkriezio czianyksztė lie- 

tuviszka Teatraliszka Draugys 
tė parengė teatr?. Atlcszta bu
vo komedija p. a. Amerika pirty
je. Aktoriai savo roles atloszė 
labai gerai. Teatro rengėjai 
daug darbo turėjo padėti, bet dar
bas jų ne nuėjo ant niekų. ^Kur
tina ir dekoracijos buvo kuo ge
riausiai nuduotos: seklyczia, .su
rukusi pirkezia, dūminis peczius 
ir mažiausi daiktai buvo teip* 
kaip Lietuvoj yra. Mes, ant te
atro susiiinkę, ant valandos už- 
mirszome, kad ėssme Ameiikoj, 
rodėsi mums, kad ėsame brangio
je musų tėvynėj. laz teatro visi 
buvo užganėdinti ir rankų ploji
mais dėkavojo aktoriams ir tai- 
tro parengėjams.

Vanagas.

Isz VVaukegan, Wis.
Ant czianykszczio priemiesezio 

Washburn Springs prapuolė 17 
metų jauna lietuviška moterisz- 
kė, pati Mykolo Trumkio. Jos 
draugai tvirtina, kad ji turėjo 
nusižudyti, negalėdama ilgiau 
gyventi su savo vyru. Apsivedė 
ji su nenoru su dabartinių vyru 
ant prikalbinėjimo draugų, ka- 
dangi mat Trumkis yra turtin
giausiu gyventoju minėto prie- 
miesezio. Per ta sanvaitę ji at
lankė savo drauges, o vienai, ko
kiai ten Faladinskienei davė 100 
dol., prasydama pasilaikyti pinį- 
gus ir už 4 dol. užpirkti miszias 
už jos duši?, kadangi ji pasiskan- 
dysianti ežere. Isz tikro netoli 
Waukegano, ant ežero kranto ra
do jos skepet?, bet ežere kūno iki 
sziol ne rado.

tai pasikvietė mažiau gėdos turin
tį Amerikoj isziavint? sandraug?. 
Kun. Kaminskas kaipo drūtes
nis, iszdryso ant Dievo gaibės at
laikyti toki? dievmaldyst?, kad 
ant ypatiszko Dievo pagarbinimo 
tekėjo kraujas vyrų ir moterų. 
Tokiems musų dvasiszkiems vsdo- 
vams nusibodo prie miszių gerti 
Iszganotojo krauj?, tai užsimanė 
paragauti kraujo sayo brolių ir 
seserų.

Mes labai nusiminėme, iszgirdę 
savo laike apie skerdynes musų 
brolių Kražiuose, parengtas Klin- 
genbergio ir'Kražių katalikiszko 
kunįgo, bet kaip liūdna tun bū
ti kiekvienam lietuviui, iszgirdus 
apie tokias jau skerdynes pareng
tas Philadelphioj besivadinau- 
ežio savę lietuvių vadovu kun Ka
minsko. Kražiuose lietuviai nuo 
kazokų gynė savo bažnyczi?, 
Philadelphioj už savo bažnyczi? 
reikėjo teiposgi krauj? pralieti. 
Vadovai, bes stengian* i paveržti 
savo brolių savaetį ne verti vardo 
vodovo. Žmonės aukauja sun 
kiai uždirbtus pinįgus ant pasista 
tymo bažnyczioe, o tie neva dva 
siszki vadovai, neva Christaus į- 
pediniai stengėsi žmonių daib? į 
niekus paversti, veržle veržia už 
žmonių pinįgus pastatytas, už- 
raszo airisziams vyskupams 
bažnyczias. Toki musų kunįgai 
negal būt lietuvių vadovais va
dinti, kadangi jie yra tik airių 
bernais; maiszatį keli? terp savo 
brolių, kad tik isz to airiai 
turėtų naud?. Samdo policij?, 
kad padėtų nuo žmonių pinįgus 
iszspausti. •

Broliai lietuviai! Laikas mums 
nusikratyti nuo piktų vadovų, 
skriaudžianezių kokiu nors budu 
savo penėtojos, Tegul tokiems 
ne bus vietos terp lietuvių, tegul 
tokie ne ras prieglaudos 1 etuvisz- 
kose parapijose, ypacz apsisaugo 
k i m e nuo tokių, kurie per kraujo 
praliejimus szventoje vietoje sten
giasi sau naud? isztraukti, o ne 
paiso, kad tuom gėd? daro vi 
siems lietuviams, terszia 
jų garbę akyse visų svetimtau- 
czių.

Musų Draugystė linki kuo go
riausios kloties Philadelphios sa
vo dvasiško vadovo nuskriaus
tai parapijai ir linki,kad prov? su 
besisavinanoziais jų bažnyczi? isz- 
loeztų.

Isz Philadelphios, Pa.
Pagarsėjęs Amerikoj Dilionis 

rengiasi iszleidinėti ežia nauj? 
lietuviszk? lajkrasztį p. a. “Var 
pas Lietuvninku Amerikoj”, kuris 
užsiimsęs bažnytine reforma. 
Dabar, jis įsileido abrozd? “Sker
dynės”, kuris turys perstatyti 
paskutines muštynes Philadel
phios lietu viszkoj balny ežio j. Jei
gu ne butų parašau, sunkų butų 
įspėti, k? abrozdaa reiszkia. Ant 
nupieszimo abrozdų reikia geres
nių pieszėjų, šitas nupieštas 
biauriai, daugumas žmonių pers
tatyti lyg butų isz medžio xfūta7 
szyti, krutėjimai klaidžiotnupieš 
ti, o jau apie kokį pots estitišk? 
nudilinim? ne gal būt nė kalbos.

X.

Isz Brooklyno, Jį Y,
Czianyksztė lietuvr^zka D. L 

K. Gedimino Draugystė, 8 d. 
gruodžio, laikė savo mėneeinį su- 
sirinkim?. Apsvarszczius bėgan- 
czius Draugystės reikalus, pakel
tas tapo klausymas atsilikusių 3 
d. lapkriezio Philadelphios lie- 
tuviszkoj bažnyczioj lietuvių ske- 
rdynių. Musu Draugystė vien-

sikenezia labiaus negu szunes ir balsiai nupeikė negražų pasielgi-
katės ir viena kit? pravardžiuoja. 
Isz to kyla visoki neeutinimai, o 
tankiai ir žeminanezioe lietuvių 
garbę muštynės.

Valdžios ant pėczių uždarė 
daug saliunų, pas mus liko dabar 
tik vienas; į jį visi troksztanti 
gėrymų ne gali patilpti. Todėl 
tai priviso ežia daugybė gėrymų 
pardavinyczių, kurios pasirūpina 
gėrymus ir juos be leisnių parda
vinėja troksztantiems; tuom ui- 
liima lygiai lietuviai, kaip ir an- 
[lijobai. Pro tokias paslėptas szin- 
cavimo viet, baisų eiti. GirtJ

m? kunigų Kaminsko ir Kaulakio 
per kurių ar nesupratim? ar pik
tumu užgimė tos skerdynės. Mes 
gerai žinome, kad kun. Kaula- 
kis nuo seniai stengėsi į savo ran
kas paimti parapijos kas? Ir pi
nigus vartoti be jokios kontrolės 
(gal to reikalavo vyskupas, bet 
žmogus ne privalo pasiduoti 
pikto ir neteisybės reikalaujan
tiems. Be abejonės, kunigas 
Kaulakis ir Kaminskas mokėtų 
pasipriešinti, jeigu vyskupas 
lieptų jiems kisiti rank? į ugnį), 
bet kad parapiia/gynė ir ne davė,

,. Komitetas.

lulu. Jis turi apie 40000 gyven
tojų, o tame skaičiuje 9000 balt- 
veidžių visokios kilmės. Parda- 
vinycziųyra dauginusiai chiniszkų. 
Gyventojų ežia yra visokių par- 
vų. Ypacz parvuoti vargsta, kk- 
dangi ballveidžiai, turinti val
džias savo pusėj, be mielaszirdya- 
tėk juos isznaudoja. Mieste yra 
daug bažnyczių visokių tikėjimų, 
yra ir katalikiszki kliosztoriai. 
Vietinės moterys cziabuvės yra 
tinginės, ne moka nė jokio darbo 
apart skalbimo ir kvietkų augini
mo. Kvietkų ežia daugybė, mer
ginos pina vainikus ir jais puoszia 
sau galvas irkaklus.

Anglis ežia gabena isz Austra
lijos, lentas ir medžius atgabena 
isz Orepona ir Washingtono.

Keleivis.

Balsas po vandeniu,
Ne vienas lietuvys gal.patėmy- 

jo, kad balsas ant vandens eina 
toliau negu ant sausos žemės. 
Rytmecziais, jeigu ant pievų 
yra rasa, bals? daug toliau gali
ma girdėt negu vidurdienyj, ka
da rasa iszgaruoja. Ne vienas gal 
patėmyjo, kad varpų skambėjimas 
bažnyczių stovinczių prie ežero 
daug toliiAis duodasi girdėt toj 
pusėj, kur yra ežeras, negu kitoj:

Isz Kavai salų.
2080 angliszkų mylių nuo San 

Francisco yr* Havai salos, apgy
ventos kanakų. Jos tvėrė pirma 
neprigulming? viešpatystę, bet 
atkakus amerikoniszkiems avan- 
turistams, jie iszgriovė karaliaus 
sost?, pagarsino republik?; pir
mutiniu prezidentu naujos repu- 
blikos apsigarsino amerikonas 
Dole. Kadangi amerikonų ir 
szi?dien ant tų salų ne daug, tai 
kad nieks ne galėtų valdžios isz 
jų rankų atimti, susiaurino jie tie
sas vietinių (gyventojų kanakų ir 
pats valdė salas beveik teip des- 
potiszkai, kaip ir maskoliškas 
caras-Maskolijoj. Bet ir to ame
rikonams ne pakako. Kad salos 
ne patektų japoniecziams, Dole ir 
jo draugai pasiūlė Suvienytų Val
stijų randui paimti tas salas po 
savo valdžia. Prezidentaujant 
Clevelandui,užmanymas likosi at 
mestas, bet McKinley praszym? 
iszpildė ir Havai salas užėmė ir 
pavertė į Suvienytų Valstijų val
dyk- - .

Žemė ežia yra vaisinga, kli
matas sveikas. Augina daugiau
siai cukrinių lendrių. Pasody- 

■laariendres j 18 mėnesių kerta ir 
veža į cukraus dirbtuves, kurios 
isz jų isztraukia cukrų. Ant cu
kraus pliautacijų dirba daugiau
siai japonieczių. Gauna jie po 
1 dol. ant dienos. Kadangi ant 
salų nėra upių, tai atvarymas van
dens ant pliantacijų daug pinįgų 
kasztubja. Kasa gilius saulinius 
ir pumpomis traukia vandenį į 
tyczia pritaisytas grabutes, o 
joms jis bėga į pliantacijaa Ant 
didžiausios salos Havai yra dau
giau lytaus, todėl amerikonai ant 
joe perk? žemę ir ant jos rengia 
cukraus arba kavos pliantacijas. 
Kviecziai ežia ne auga. Plianta
cijų savininkai nuo cukraus pelno 
nuo kiekvieno akro po 100 dc” 
isz kitokių augmenų tiek pelno 
ne turi.

Geriausiai uždirba ežia maši
nistai : gauna jie po 8 dol. ant 
dienos, mūrininkai po 6 dol., sta- 
lioriai, kalviai po 5 dol.; prasti 
darbininkai tik po 11.25.

Valdžios salos uždraudė dabar 
gabenti ežia japonieczius, gabena 
ant darbų darbininkus isz Porto 
Ricoir isz Portugalijos. Pigiai 
dirba ir japoniecziai— už 1 dol. 
ant dienos^

Didžiausias miestas yra Hono-

varpų skambėjimas kitoj ežero 
pusėj aiszkiai duodasi girdėt, o 
ant sausžemio jis nė pusės 
tokio tolumo ne siekia. Klausi
mas todėl ar balsas ir po vande
niu eina toliau, negu ant sau
sos žemės pavirsziaus? Isztirti t? 
užsimanė pagarsėjęs mokolinezius 
profesorius Elisha Gray. Nulei
do jis nuo laivo varp? 700 svarų, 
taigi nedidelį varp? į jui e%panar
dino ant 20 pėdų giliai po van
deniu, ir liepė jurininkams skam
binti. Balsas varpo aiszkiai buvo 
girdėt apaezioj kito laivo, etovin- 
czio ant dviejų viorstų nuo skam- 
banezio varpo. Paskui nuleido 
po vandeniu vai tojam? ant laivų 
susikalbėjimo dud? ir per j? kal
bėjo; kalb? aiszkiai galima buvo 
girdėt ant 5 viorstų, taigi kelis 
kartus toliau negu ant žemės. 
Su pagelba gi nuleisto į.jūres 
drato, jeigu prie jo piilvfrtinti 
telefono dūdelę, lengvai ant jūrių 
galima buvo susikalbėti su laivu 
stovinczių tris lietuv szkas mylias 
nuo vietos, kur buvo paskandinta 
į vandenį kalbėjimo deda, taigi 
teip toli kaip susikalbėti ant 
sausos žemės niekam ne ant mis- 
lies ne gali užeiti.

Taigi isz tirinėjimų profesoriaus 
Gray iszpuolė, kad balsas ne tik 
ant vandens pavirsziaus eina 
daug toliau negu sut žemos, bet 
kad ir balsas einantis isz gilu
mos,isz po vandens siekia daug to
liaus,negu ant sausos žemės pavir- 
sziaus.

Nauji iszradimai
David Nicol iš Baltimore, 

Md. tvirtina, kad jis iszrado bu
dę pavertimo stiklo į sky^Um?, 
su kuriuom paskui galima triobų 
sienas ir visokius daiktus, kaip su 
parvs, užtepti; stiklas apsaugotų 
ypacz medines triobas nuo puvi
mo.

*,* Atnenkoniški laikrasz- 
cziai praneša, jog kokši McCle- 
am isz Clevelando iszmislyjo nau- 
j? revolverinį karabin?, su ku
riuom kareiviško valdžios atlie
ka dabar bandavones. Naujas 
karabinas su vienu patraukimu 
paleidžia penkis šuvius, o į minu- 
t? paleisti 150 šūvių.
Tokį karabin? McCleam galėjo 
išmislyti, bet turbut nė jis ne į- 
stengs iszmislyti tokių kareivių, 
kurie galėtų su švim nešioti 
tiek szuvių, kiek tas karabinas į 
valaud? gali paleisti. Ne didelė 
nauda iš karabino galinezio iš
mesti ant syk penkias ar dau- 
giaus kulkų, jeigu nė viena iš 
kulkų ne pataikys, kur reikia; 
ant pataikymo gi kur kas nuri ne 
reikia 5 kulkų, bet užtenka vie
nos. Turbut Amerikos prieszai 
nenusigąs Lbai naujai McCleamo 
inmislyto karabino. Ant perve
žimo reikalingų patronų tokiems 
karabinams kiekvienas kareivis 
turėtų imti su savim vežim? su 
patronais, o tas sunkintų tik ar
mijos pasikrutinimus, kas išeitų 
ant naudos priešų turinezių len
gvesnius karabinus,iš kūnų rods 
mažiau gali šūvių paleisti, bet 
taikių szuvių.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po......................52|c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .52fc 
Virsi 1000 rubliu, rublis po..............52fc

Galima siusti szimtus ar tukstanezius 
rubliu kiek tik nori, bet siuucziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia siusti tik šil
toki as sumas:
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

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

Prie kiekvieno siuntinio reik 
30c. ant paėsto kasttu.

Jei norite kad pinigai greitai 
(zlotu ir niekur nežutu, tai si’ 
“Lietuvos“ redakoi;

37 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
46 rublius.
40 rublius.
50 rubliu.
53 rublius.
56 rublius.
50 rublius.
62 rublius.
65 rublius.
68 rublius.

71 rubli.
74 rublius.
75 rublius-'
78 rublius.
81 rubli.
84 rublius.
87 rublius.
00 rubliu.
03 rublius.
96 rublius.
00 rublius.

100 rubl<- .

tL



Isz visur.
fl Ant salos Samar, vienos 

isz Filipinų salų, apsireiszkd azi 
jatiszkas maras. -

] Berlyne yra dabar 8000d 
darbininkų be darbo. Ne links
mas jie turi Kalėdas.

(| Prusnose, netoli Paderborn, 
susitnuszė pasaiierinis trūkis su 
tavoriniu. Prie to 50 Įmonių 
likosi aimusztų, o daug suleistų

| Pekine, Chinuose, pereitu 
sa n vaite nukirto galvas 15 plė- 
szikų, kurie uimuszė vienę 
vokuzkę prekėj j.

|| Finlandijoj, Uleaborgo gu
bernijoj rado turtingus aukso plo 
tus; ten dabar pulkais keliauja 
Įmonės, tikėdami greitai pralob
ti.

|| Dėl ulgimusių isz naujo stu
dentų maisztų, likosi ant neapru- 
beiiuolo laiko uždarytas Charko
vo (pietinėj Maskolijoj) universi
tetas.

U Pereitu sanvaltę Kroatijoj 
(pietinėj Austrijoj), aplinkinėse 
Zagrebo buvo smarkus žemės dre 
bėjimai, kurie ne matai blėdies 
pridirbo.

0 Mieste Zacatecas,Mexike, už
sidegė budos ant mėsos rinkos. 
Kaip sako, prie to 45 Įmonės su
degė, o 25 pavojingai likosi ap
kulti.

|| Maskolijos studentai vėl ke
lia demonstracijas priesz padava- 
dyjimus Upszvietimo ministerijos. 
Visi universitetiniai miestai likosi 
pagarsinti po karės laiko tiesoms.

H Mieste Genevoj, Szveicari- 
joj, greitasis trūkis užbėgo ant 
ulyczinio karo ir jį sudaužė. Prie 
to 4 Įmonės likosi ant vietos už- 
muszti, o 23 sunkiai suleisti.

į| Pietinėj Prancūzijoj, aplin
kinėse Nizos, rengia dide'ę, ant 
pavidalo ėsanczių pietinėj Afri
koj, sztrausų auginyczię. Bus 
tai pirmutinė tų paukszczių augi- 
nyczia Europoj.

| Ant Filipinų salų, mieste 
Manillėj vėl apJreiszkė azijatisz 
kas maras, kuris buvo jau czia isz 
nykęs, Pereitę sinvaitę nuo ma
ro pasimirė ežia keturi Įmonės.

» ĮĮ Berlyno ministerijos urėd- 
ninkas Voig likosi sūdo ant trijų 
mėnesių kalėjimo nuspręstas ui 
tai, kod jis ministerijos paslaptis 
pardavinėdavo pirm laiko laik- 
raszcziama. .

| Prancūzijoj 19d. gruodlio 
daugely j jo i k rasotų siautė smar
kios sniego darganos. Paryliuj 
ant ulyczių tiek pridrėbė sniego, 
kad turėjo ant tulolaiko pasiliau
ti valinėjimas' ulyczinių karų.

| Vindobonoj (Austrijos sos ta- 
pilėj), aristokratų kliube lenkas 
grafas Potocki į tris valandas be 
kazyruodamas praloszė pu«ę mi
lijono doli arų. Teip mat lenkisz- 
ki aristokratai kelia savo tautos 
garbę.

|| Sziaurinėj Italijoj, 10 mylių 
nuo Milano, susimuszė du bėgan
ti į prieszingas puses geležinkelio 
trukiai ir susidaulė. Prie to 6 
ypatos likosi ulmuaztos; sužeistų 
yra^lč Įmonių, terp kurių yra 

mirtinai suleisti.
--------------------- T--------

| Rytinėj Prancūzijoj, mieste 
Dijon, likosi suaresztuotas direk
torius Bauque de Bourgogne, 
Moiret. Banke pasirodė ne pri- 
teklius 5 milijonų frankų banko 
pinįgų, kuriuos direktorius pra- 
loszė ant berlės.

U

J Įtakoj upės Rhonos, Prancū
zijoj, susidaužė prancuziszkas gar- 
•laivys “Klefter”. Isz buvusių ant 
laivo 52 Įmonių 46 iszsigelbėjo; 
kapitonas ir ofkierai atsisakė ap
leisti Skęstantį laivę, todėl jie visi 
prigėrė.

| Popiežiaus kardinolų rodą 
galutinai nutarė pripažinti garsi? 
piemenę, Orleano mergelę Joannę 
d’Are už szventę. Su jos pa- 
gelba prancūzams pasisekė isz 
Prancūzijos iszvyti anglijonus, 
kurie didesnę dalį jos bu
vo apvaldę.

| 19 d. gruodžio, Portugalijos 
pakrantėse, ant jūrių siautė 
smarki vėtra, laike kurios pa
skendo diktai mažesnių^bu^ju.

prigėrė 15 portugaliszkų jurinin
kų.

|| Vengrijos sostapilėj Peszte, 
neturinti darbo 5000 darbininkų 
pakėlė demonstracijas ir vaiksz- 
cziodami- ulyczioms, reikalavo 
darbo ir duonos. Policija isz- 
skirstė juos į mažesnius pulke
lius. Tie pulkeliai iszdaužė ir 
iszplėszė kelias'pardavinyczias.

|| Pare’tę sanvaitę Anglijoj bu
vo neibzpasakytai dideli szalcziai: 
termometras nupuolė iki 12° že
miau zero. Ant lauko nieks ilgii 
iszbuti negalėjo, todėl prekysta ir 
darbai ant miesto ulyczių turėjo 
pasiliauti. Kraszto viduriuose 
sniegas užneszė ne tik geležinkelių 
rėles', bet ir telegrafų dratus.

J Maskoltjoj, kaip pranesza 
“Petersburger Ztg”, dėl darbi 
ninku ir studentų maisztų 20 vie
tų apgarsino karės laiko tiests. 
Rytinėse gubernijose baduojanti 
kaimiecziai pakėlė^jnaisztus; Pe- 
tersburge ypacz smarkus buvo 
studentų maisztai, kuriuose daly
vavo 2000 dudentų. J ie pretes 
tavo priesz Pobedonoscevę, kuris 
iszdryso iszkeikti Tolstojų.

|| Mieste Kięl polie ja ant galo 
susekė asiradusį ežia mergų 
darinotoję, kuris ant ulyczių su 
pediu subadė daug merginų. Pa
sirodė, kad tas užpuldinėtojas 
buvo tai daktarystos mokslų stu
dentas isz Vindobonos. Jis tei
posgi pajuto, kad polic’ja tik r? 
pėdsakį susekė, todėl ne laukė 
policijantų atsilankymo, bet isz 
ežia pabėgo, nežinia kur.

|| Daugiausiai moterų daktarų 
yra Amerikoj: ežia skaitlių jų 
paduoda ant 60C0. Anglijoj mo
terų daktarų yra 395, isz jų 85 
Londone. Angliszkose Indi jose 
yra 30 ligonbuezių, kuriuose 
praktikuoja tik moterys daktarai; 
apart to yra Indijose dar 85 mo
terys gydytojos. Prancūzijoj 
1898 m. moterų daktarų buvo 
71, Paryžiuj gi praktikuojanezių 
14. Italijoj buvo 21 moteris už
siimanti daktarysta.

L Azijatiszkoj Turkiioj, netoli 
Alepo, apaezioj kalno Emratz ne 
tikėtai užtiko didelį nuo labai 
senų^ąi^ų požeminį mie?tę. Į Či
lę, kur yra miestas, veda puikiai 
nudaryti vart ii; ant bssitęsian- 
czių po žemė ulyczių pastatytos 
murinės triobos; yra ir tiltai ant 
požeminių upelių. Tas žingeidus 
požeminis miestas dar prideran- 
cziai ne isztirtas, iki '■ jo galui 
nieks ne nuėjo, todėl nežinia, 
kaip toli jis traukiasi.

i| Turkiszki kareiviai Scenicoj, 
Albanijoj, ilgai ne gaudami pri- 
gulinczių sau algų, užsimanė pa
bandyti ypatiszku buku priversti 
jas užmokėti. Kareiviai apgulė 
tvirtynę, įsiveržė į ję, paėmė civi- 
liszkus ir kareiviszkus virszinin- 
kus ir pagazdino juos užmuszi- 
mu, jeigu ne užmokės algų. Na, 
ir algos tapo užmokėtos. Dabar 
be abejonės ir kitur turkiszki ka
reiviai bandys to paties budo.ka- 
dangi sultano kareiviai visoj 
vieezpatystėj nuo seni»i ne gauna 
užtarnautų algų.

| Padirbimas didžiojo Siberijos 
geležinkelio, kaip dabar pasiro
do, kasztuos Maskolijai daug 
daugiau,negu isz pradžių buvo ap
skaityta. Kasztai padirbimo to 
geležinkelio inžinierių buvo isz- 
skaityti isz viso ant 350 milijonų 
rublių, o jau iki dabar kasztavo 
ant 460 milijonų rublių daugiau, 
nors dar ne viskas įtaisyta, kaip 
reikia. Įrengimas visko, kaip 
reik i a, kasztuos d sr ne mažai mili
jonų ir kaip dabar apskaito, ke
ltas tas kalztuoe 1 milijardę-^rub- 
lių su virszum , taigi trissyk dau
giau, negu rsz pradžių buvo ap
skaityta. Kur visi, kas tik gali, 
vagia, ten kitaip ir būt ne gal.

| Laike atsilankymo Maskolijoj 
Japonijos specialiszko pasiunti
nio, markyzo Ilo, jis praszė Mas- 
įcolijos paramos prie iszvijimo isz 
Japonijos amerikoniszkų ir an- 
gliszkų misijonierių, bet Maskoli- 
ja tam ne pritarė. , Krikszczio- 
niszki misijonieriai visur spėjo jau 
užsipelnyti ant ne meilės tų krasz- 
tų gyventojų, kur jie neva kriksz- 
cziouybę platina. Paryžiaus so- 
cialistiszki laikraszcziai pagarsino 
raportę buvusio pifcncuziszkos 
kariaunos virszininko Chinuose, 
jenerolo Voyron, kuris praneszė, 
kad misijonieriai, gerai žinodami 
kur yra kas ant paėmimo, atėjus 
svetimoms kariaunoms į kokį 
miestę , pirmiausiai užsiėmė plė- 
sz linais ir į pagelbę ėmė net ka-

gerai jiems mcAk

Voyron buvo pakeltas ir Pary 
žiaua parlamente, bet randas atsi
sakė t? raportę pagarsinti, ne 
dryso vienog užginti, kad žinios 
apie misijonjerių darbus Chinuo
se, socialiatiazkų laikraszczių pa
garsintos, yra neteisingos

II Mieste Birmingham, parla
mento pasiuntinys Lloyd George 
parengė susirinkimę, ant kurio 
savo kalboj peikė raudę, ypacz gi 
dabartinį kolionijų ministerį 
Chamberlainę. Ant susirinkimo 
vienog atėjo, tikrų ar gal rando 
papirktų, jo szalininkų dauginus 
negu jo prieezininkų, tie sten
gėsi kalbėtoją nuo tribūnos nu
traukti. Priesz rotuszę, kurioj 
atsibuvo susirinkimas, susirinko 
apie 40000 rando szalininkų. Jie 
mėtė akmenis, iazdaužė visus lan
gus ir drueriai pagadino rotus z ės 
triobę. Sutraukta visa atliekama 
policija su dideliu vargu demons
trantus iszvaikė. Susimuszime 
daug žmonių likosi sužeistų.

| Airijoj užgimė smarki ‘ kova, 
dar vienog be ginklų ir kraujo 
praliejimų, terp ang iszko rando 
ir airių nacionalistų. Kadangi 
angliszkas ržndas rengiasi susiau 
rinti tieses airių, tai tas tik dar 
labiau airius suerzįs ir gali juos 
priversti prie atviro pasikėlimo 
priesz savo skriaudėjus. Kad 
Anglijoj dalykai ne teip stovi, 
kaip angliszkas randas norėtų, 
galima manyti isz to, kad naujas 
Airijos valdonas, karalius Ed
vardas, po savo apsivainikavimui 
žadėjo atlankyti Atriję, o dabar tę 
atszaukė . Mat Edvardas bijosi 
įerzintų jo ministerių airių ir ne 
drysta į jų krasztę atkeliauti, kažĮ. 
airiai k? pikto ne padarytų.

| Danijos randas sutiko už 
4500000 dol. parduoti Suvieny
toms Valstijoms Danijti prigulin- 
cziasMažų Antilių salas. Dani
jos vienog gyventojai ne pritaria 
tokiai prekystei, kol tų danisz- 
kų valdybų gyventojai ne pano
rės tapti pavaldiniais Suvienytų 
Valstijų; dabar jie ne nori tapti 
ukėsais “Liuosybės kraszto”. Da
nijos laikraszcziai teiposgi ne pri
taria pardavimui Amerikai tų ma
žų saluczių. Londono laikrasz- 
tis “Times” abejoja, Kad Danijos 
parlamentas pritartų rando pada
rytam sutarimui, o be pailamento 
pritarimo randas ne gali niekam 
parduoti vieszpatystės savasties. 
Taigi padarytas terp Danijos ir 
Suvienytų VaLtijų sutarimas gali 
nueiti ant niekų,_ jeigu jam ne
pritars tautos irtnukti parla
mento pasiuntiniai.

| Australijoj prisiveisė daug 
triuszių, kurie daug blėdies pri
dirbdavo žemdarbiams laukuose. 
Randas to kraszto buvo paskyręs 
dideles dovanas mokslincziams, 
kurie parodys budę isznaikinimo 
tų žvėrių, bet praktiszkos ir isz- 
pildomos rodos nieks ne suteikė. 
Negalėdami žvėrių isznaikinti, 
gyventojai užsimanė juos sunau
doti. Dabar ant jų medžioja, 
gaudo slastuose, o kad žvėrių y- 
ra daug, tai žinoma, su medžioja 
nemažai. Paskui juos suszaldo 
ir suszaldytusriunczia į Angliję 
ant maisto anglijonams. Per 
pirmus. 10 mėnesių'pereitų metų 
isz Australijos iszgabeno į Angli
ję tiek suszaldytų triuszių, kad jie 
pagal svarumę, atsako 750000 a 
vių; per tę patį laiirę szių metų 
iszgabeno jau dvigubai daugiau. 
Triuszų mėsę pradėjo kaipo i»z- 
gabenimo tavorę isznaudoti nuo 
1895m., kadangi tuose arėtuose, 
dėl stokos vandens, iszgaiszo 35 
milijonai avių ir 2 milijonai ra
guotų galvijų. Dabar skaitlius 
avių vėl pasįdaugino: pereituose 
metuose vien avių vilnų į .kitus 
krasztus iszgabenę už 100 milijo-- 
nų dol. Už tiek Lietuva svetur 
neiszgabena visų savo tavorų.

ka szelpimai besimokiaanezioa 
iietaviszkoa jaunuomenės drau
gystė. Iszsyk pneiraszė 21 sąna
rys. K įsoj jau yra 16 dol. pinį- 
c**

— Namuose po. 160 Cuatom 
Houee place bandė nusinuodinti 
20 metų Dixia Murrell. Mat ji 
susibarė su savo numylėtiniu ir 
ant jo nubaudimo, užsimanė ke 
liauti į gere t nį avietę. Nugabeno 
ję į Samaritonų ligonbutį, kurio 
daktarai iszgelbėjo nuo nuodų 
pasekmės.

— St. John hoteiyj, ant kertės 
Washington Boulevard irHslsted 
ui. užtroszko nuo priėjusio gazo 
atkakę isz Valley City, N. D. du 
jauni vokiecziai: Weber ir Hens- 
berger. Isz vakaru jie gėrė su 
pažįstamais ir gerai uisidulinę, 
parėjo į gavo kambarį; turbut už
minto užsukti gazę, žiburį 
užpulė. Hotelk) tarnai rado 
budu jau ne gyvu, daktarai 
įstengė jų atgaivinti.

— Miestas nuo seniai tęsosi 
kokiu ten kapitonų Streeier, ku
ris tvirtina, kad jam priguli že
mė ant visos paežerės. Jis su sa
vo pasekėjais buvo užėmęs žemę, 
pastatė būdas ir gyveuo kaip ti
ruose, bet ant galo policija sziaip 
teip jį iszkrapsztė. Dabar 
ant tos žemės, pasinaudodami 
isg*-azalczių, jo szalmtnkai dvi 
Vnlandi pastatė namus jr juos 
pavedė aldermonui Cullertonui, o 
tas pasamdė McMannersui. Pa- 
bar be sūdo policija ne gali ~nė 
namų praszalinti, nė jos pasisam- 
džiusio. Jeigu dabar pasiseks, 
tai toliau? Streeter su savo szali- 
ninkais patina ant paežerės pašto- 
tyti didelį hotelį. Žemę tę vie« 
nog Aiestas laiko už savo savas
tį, o Streeter tvirtina, kad ji jam 
priguli.

ti n* teip greitai einui, kaip me* pety* 
troksstame.

Prieg tam velitina butu, kad—jeigu 
ku turi dėl laisvamaniu perui e* veika
lą* tąjį m u m* prisiųstų dėl pažiūros, nes 
pinigu yžde esant, galėtumėm urnai pa
duoti teip pat į spauda. Todėl pruso- 
me rasztininku netinginiauti. nu žmo
nes trokssta daugiau* dvasinto peno tu
rėti.

Rotondos stovio yždo 8. L. L. tapė 
po nauju metu pagarsintos per rassti- 
ninkasusivienyjimo. Bet tuomsyk kuo
pos yra užkvieosiamos į didesni darbes- 
tuma ir prisiuntima pinigu į v Įsotina 
yžde, nes tiktai tokiu budu kuopos gal 
prisidėti prie platinimo apsuietimo tar
pe Lietuviu. Nesant yžde pinigu juk 
ne ku-žin ka galima nuveikti. Syki 
krastelsime m miego, kada matome, 
juog prierig^to* lalsvamanybos lieja 
lietuviu krauja bažnycsioee ir net vie
nai girini tuomi kad puinaudos iu 
“Donoau“ ir kitu judoezystu. Žiūrėsime 
sr teisybe ar judoszyste Lietuviu tarpe 
iaigyvens....

18. XII. 1001. yždinjku S.L.U 
J. Szliupas, K.D.

431 Penn. avė. Scranton, Pa.

al-b^
Mokslas apie 2em?s tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.
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Draugyscziu Reikalai
„Amerika Pirtyje“,

Komedija, paimta isz lietuvisiko gy
venimo, bus losziama Vinco Kapso Chi
cago* Teatraliszkos Draugyste* 26 d. 
Sausio, 1902 m. Freiheit Turner saleje 
3417 S. Halsted st. Sale atsidarys 5 vai. 
lAMzima* prasidės 7:30 vakare. Tikielai 
50, 35 ir 25c. Perstatymas yra tikra* 
paveikslėlis isz gyvenimo žmonių Lietu
voje. l/osiis pilna* gyvybes ir gražumo. 
Loazikal iki vienam parinktiniai.

Pasirūpink szita tikrai ietuviszka oer- 
statyma matyt, o busi užganėdinta*. Po 
teatrui bu* Kudirkos Giedoriu Dr-te* di
deli* balius, ant kurio visa jaunumene 
gale* prie puikios muzikos gražiai pasi
linksminti. Meldžiame visu kitu gerai 
velijancziu draugyscziu ant tos dienos, 
nerengti baliau* ar teatro,ne* tokiu budu 
vieni kitiems užkenktumem.

Komitetas.
1 Sąnariu* Li uosy bet* Dr-tes.

Chicago. Sanariai Liuosybės Dr-te* at
minkite. kad pagal nutarimą Draugyste* 
gausite kiekvienas “Lietuva” iki nauju 
metu. Todėl privalote ant sekanezio 
susirinkimo, kur* bu* laikytas nedalioj, 
6 sausio. 1902m. Jono Petroeziau* sale
je, 168 We*t 18-lh. Street visi ateiti ir 
kurie norite “Lietuva” turėti per visa 
meta, turite tuojau* *nt to susirinki
mo užsimokėti prenumerata į draugys
tes kasa,, o kurie nenorite tunte vieszai 
ant susirinkimo atsisakyti, neatsisakė 
gi ant salo Atsirinkimo — bu* paskaityti 
už norinezius ir ture* užsimeketi prenu
merata lygiai su visai* kitai* sanariai*.

Liuosybės Dr-te.

Didelis Balius.
Chicago, Dr-te Liuosybės turės savo 

dideli balių nedelioj, 29 Gruodžio, 1901 
m.. Freiheit Turner Saleje, 3417 d. 
Halsted 8ln, terp 34 ir35-tos ui. Pra
sidės 5 vai. po pietų, Bu* gera muzika, 
prie kurios svecziat susirinkę galės gerai 
pasiszokti ir pasilinksminti. Visu* lie
tuviu* ir lietuvaite* kvieczia skaitlingai 
susirinkti. Dr-te Liuosybės.

Antra* metinis Balius.
Chicago. Dr-te 8z. Franciszkau* tu

rės savo antra metini bailu nedeloj, 5 
sausio, 1902, Freiheit Turner saleje 3417, 
8. Halsted st., terp 34 ir 35 ui. Prasi
dės 5 vai. vakare. Iženga vyrui su 
mergina 25 c. Visu* lietuviu* ir lietuvai
tes szirdingai kvieczia atsilankiti., 
(1—3) Komitetas.

Chicago Pirma LietuvisskaKriaucziu 
Dr-te ture* mitinga su baloj, 28 gruodžio, 
8 vai. vakare J. Petroeziau* salėj* 168 
W. 18-th *L Dėlto visu* lietuviuku* 
sriaucziu* užkvieczia skaitlingai susi
rinkti. .

Vietines Žinios.
— Szalcziai traukiasi dar vis 

Chicagoj. Pereitos pėtnyczios 
rytę buvo ežia szalczio 7° žemiau 
zero pagal Fahrenheito termome- 
trę.

— Užstojus dideliems szal- 
cziams pasirodė, kad Chicagoj 
nėra pakaktinai anglių, trūksta y- 
pacz minksztų anglių. Prekės 
kuro neiszpasakytai pakilo, var
guoliai ne įstengia jų nusipirkti.

— Kunįgų niekinama Salva- 
tion army, kaip kitais metais, teip 
ir szįmet per Kalėdas duoda val
gį 10000 varguolių. Vietoj peikti 
ir pralobusiems kunįgams pride
rėtų sekti paveiksi? Salvation ars 
my, o tęsyk girdėtų gal mažiau 
nujreikimų ir rugojimų.^^

A. Žimontthz, seto.

Malonus Tautiecziai. I
8,d. gruodžio man esant Brooklyne, 

“Mildos“ giesmininku draugyste įteike 
įyždaS. L. L. 811169; aziadien- 
gi vardan to* paežio* draugyste* apturė
ję* esuii 831. Qp per rankas p. P. Stan- 
•kevieziaus, tai-gi Mildos giesmininku 
draugyste paaukavo dėl 8. I*. L. 
8133.49. Tikiu, kad visi laisvamaniai 
pritars man vieszai isztariant padekavo- 
ne Mildos draugystei už teip apszczlas 
aukas.—Visuomenei padraug tureesiau 
praneszti. kad velyjimu Mildos draugys
te* yra iszlesti knygele “Dvniai Vagiu” 
paraszyta kun. Dembskio, kas be abe
jones taps atlikta, nes knigele jau yra 
spaudoje. Likusiu* nuo kuštu szitos 
knygutes piningus Mildos draugyste lie
pė man apversti ant pet^ngvinimo iss- 
leidimoknygos” ~ 
laisvamaniai 
gai žinodami, kad 
mina keliu* dėl 
nybos.

Kaip greitai tos 
niai Vagiu” ir 
eis isz spaudos,

. Tikiu kad 
tam, i palin
kti yga pra*

Dainų mylėtojams!
Apsiėmė* Įsileidi m* dainų su natoms, 

kuria* surinko P. L. Erlminas, krei
piuosi prie dainų mylėtoju, kurie dar 
malonėtu prisidėti prie iszleidimo, pri- 
siusdami prenumeratoe 81.00, kaipo 
knygos preke. Visu tokiu prenumera
torių vardai bu* pagarsinti knygos pabai
goje, kaipo prisidėjusiu prie iszleidimo 
ir kiekvienas toks szelpeja* po atspaudi- 
mui gaus po viena knyga, apdaryta. Vi
so dainų bu* 66. Mainytiems balsams, 
vyriszkiems ir muteriszkiems, bu* 
dainų 30, o vien vyriszkiems balsams 36 
dainos.

P. M i kolai uis, 
Wa**er str. 11, Tilsit, Germany.

PajieHzkojimai.
Pajieszkau Antano Tirvos, Suvalkų 

gub., Marijampolės pav., Pagermoniu 
gm., toimo Važatkiemio. Jis pat* ar 
ka* kita* teiksi* duoti žine- ant adreso'

Bene Stase)urnas,
Box 74. 8ugar Note h, Pa.
Pajiesikau savo pusbroliu: Juozapo 

Bugailo* ir Juozapo Joniszkio, Jiauno 
gub., Bziauliu pav. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

John Bugaila,
25 Persona avė., Nashua, N. H.
Pajieszkau Antano Sedlausko isz kai

mo Mediszkiu ir An^no Obarjato isz 
kaimo‘Stakių, abu Hvuno gub., Basei
nu pav. Jie patys ar ka* kita* teiksi* 
duoti žine ant adreso:

K. Pranckevicz,
657 Millbury st., VVorcester. Mas*.

Pajieszkau savo brolio Benedikto Ar- 
licko, Kauno gub., Ssiauliu pav., isz 
miestelo PopiM*. Ji* pat* ar kgę kitas 
teiksi* duoti žine ant adreso: v/

Toby Ariik,
Springvaley, 111.Box 54,

PajiMzksu Felikso ir Petro Žilinsku, 
Kauno gub., Ssiauliu pav., kaimo Var- 
nonlu. Jie palys ar kas kitas teiksi* 
duoti žine anų adreso:

; Kajetonas Samulonis.
Box ^4, VVilburton, Ind. Terr.

Pajtesz kau tavo brolio, Augusto Pa 
diegimo, Vilniau* gub., Traku pav., 
kaimo Buganiu. Teiksi* atsiszaukti ant 
adreso:

Mis* Rože Padiegi m i ute, 
Box 48, Poaonock, Conn.

Vienatine Lietuvtazka Aptieks 
ChicaijoJe!

— Atkreipiame lietuvii- alydęant vie
natine* lietuvisiko* aplieko* Chicagoje, 
kurioje galim* gauti visokia* <ydykla* 
ir žoles kokios tiktai europCjisskose ap
tiekus* randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aplietose. Czia galima lietuviss- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktarisskę rodę dykai; už rodo* davimę 
mokestie* nereiks ir.uja.

Teipgi ssioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuvi*zk>< knygą, abrozėlią, gra
žią su pavincziavonemi* popierą groma- 
torns ir tt. Teip pat gali gauti szifkorte* 
ir pasiąsti pinigu* į krają, ir tę visą gali
ma atlikti lietuviiskoje kalboje.

Aptiekos adresas:
167 W. 18th *1., kertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apveisdoe Dievo parapijos.

Pigiai ant pardavimo arba iurenta- 
vimo nauju murini* namu *u lotu, pir
mo* klasos bisniu, vietoje lietuviu apgy
ventoje, prie pat lietuvisiko* bažnycsi<«. 
Prieiuti* savininke* liga veresia par
duoti. .

• J. K. Cbmielauaka*,
Chicago, III.880

Ar szaltia purto?
Ar negalite susiszildyti ir atgauti savo 

naturaliszka stovi net prie (kaitinto pie
niaus? Ar jauesiate drebuli kūne ir tu
rite szal tas kojas, kuomet jus galva yra 
karsite? Taigi, jei norite apsisaugoti 
nuo sunkio* llgoa, geriausiai t* padarysi
me vartodami Trinario Amerikan Elixlrof 
Bitter Wine, kurs i trumpa laika jus at
gaivins, prassalindam* priepludi kraujo 
galvoj, ji* pateisi* ir cirkulacija, nuo 
ko visos kūno dalys susails ir pertai pra- 
szallns negeistina liga. Trinario Ame
rikan Eiixir of Biter W i ne yra geriausia 
ir daugelio I si t irta gyduole nuo visokiu 
pilvo ir viduriniu ligų, net tokiu, kurios 
apnuodija ir sutrumpina žmogaus gyvas
tį. Žiemos laike, kada umoe ir žiauroe 
oro sTmainoa esti labai pavojingom* 
kiekvienam priderėtu vartoti ta pagel* 
blnga ir priimnau* smoko gėrimą ant 
susaiIdymo viduriu Ir pataisymo žleb- 
ctiojimo organu,kur* apsaugo* nuo per- 

i siszaldimo ir paeinanesiu isz to sunkiu 
ligų. Bonka Trinerio Kartojo Vyno yra 
geriause namine <iduole. Galima gauti 
ji visose aptiekose, arba parsigabenant 
tiesiog nuo vienatinio to garsaus vyno 

. iszdlrbejo Joeeph Trinerio, 799 So. Ash
land avė, Chicago, 111. Jeigu nori palai- 

- ky ti savo sveikata, kreipki* tiesiog pa* 
ji per grometa, o jt* prisius prekes, klek

I tas vynas kasztuoja.

kai paeinanti nuo tokių maišytų atmainų bu« 
va tankiai dar vaisingesniais, labai retai pa
sitaiko, kad vaisingumas pasimažintų.

Kryžiavojimasatskirų gatunkų arba teip 
vadinama hybridacija pasitaiko labai retai, 
tik kaipo išėmimas. Sodauninkai kaip ka
da kryžiavoja atskirus gatunkus vienos veis
lės augmenų, bet tas yra gailinu su ne dauge
liu augmenų. Terp gyvūnų tas yra galimu 
dar rečiau, tik kaipo išėmimas, paveikslam 
užleidžia arklį su asilu ir iš tokio užvaisini- 
mo užgema nevaisingi mulai: galima užvai- 
sinti teterviną su baltąją kurapka, zuikį su 
kraliku ir iš paskutinio sukryžiavojimo skir
tingų gatunkų gyvūnų užgema vaisingi, mai
gyti gyvūnai vadinami leporidais.

Kryžiavojimas skirtingų atmainų vieno 
gatunko lygiai gyvūnų, kaip ir augmenų, 
tinkančiose sanlygose, visada sutveria naują 
mąjšytą rasą. Tokios maišytos rasos vaikai 
visada būva vaisingi, jų vaikai teiposgi vai
singi, todėl gali palaikyti naujai užgimusią 
rasą. Sodauninkai ir gyvulių augintojai 
apie tai gerai žino ir iš* to tankiai naudojasi 
ant pagerinimo augmenų ir gyvulių atmai-f 
nų.

Iš kryžiavojimo atskirų gatunkų, nors tas 
kaip kada. pasiseka, ne gal susitverti nauja 
atmaina arba rasa, užgema vien vaikai maišy
tos atmainos, bet jie savo ypatybių ne gali 
perduoti savo vaikams, kadangi terp savęs 
jie yra nevaisingais, išėmus leporidų (paei 

'’nančių iš susimaišymo zuikio ir kraliko); per 
tolesnį kryžiavojimą su vienu iš tėvų gatun-, 
ko jie grįžta į savo tėvų gatunką, išdirbtos 
per hybridaciją atmainos ne palaiko/

Kaslink žmonių, tai kryžiavojimas jų, 
net rasų-stovinčių toliausiai viena nuo kitos, 
yra galimas ir yaikai tokių maišytų rasų 
arba tipų yra vaisingi; tankiai vaikai 
tokių maišytų rasų tėvų būva net vaisinges
nį negu nemaišytų. Todėl tai prancūziškas 
mokslinčius Quatrefages laiko visas musų 
žemę apgyvenančias žmonių rasas, nors kaip 
kokios iš jų teip labai skiriasi viena nuo ki
tos, už atskiras atmainas vieno gatunko, o ne 
už atskirus gatunkus, kadangi tėvai dviejų 
gatunkų,nors kaip kada ir gimdo vaikus, bet 
jie būva ne vaisingi.

Kitas gi prancūziškas mokslinčius, Po-^ 
vilas Broca, klausymą kryžiavojimo gyvų 
•daiktų labiau išplatino ir paiškino.. Jis terp 
gyvų daiktų suranda šitokius skyrius gimi
nystes: heterogenesis, taigi kur terp dviejų 
lyčių nėra giminystes, bet kur pataitė gali 
būt užleista patino; tekia sėkla ne užsimezga 
ir vaisiaus neišduoda; tas atsitinka terp pa
tino ir pataitės tolymesnės giminystes gatun
kų; ir homogenesis, kur terp lyčių yra dides
nė ar mažesnė giminysta, kur iš susijungi
mo lyčių užsimezga vaisius ir gali užgimti 
vaikai. Skyriuje homogenesis Broca randa 
šitokią giminystę terp lyčių:

1) Homogenesis abortiva — kur pati
nas gali užvaisinti pataitę, bet iš užsimezgu- 
sio vaisiaus negema vaikai, kadangi motina 
prieš pagimdymą išsibarsto. Šitokį atsitiki
mai, jeigu atsitinka gamtoj, tai labai retai.

2) Homogenesis agenesica. Čia iš su
sijungimo dviejų atskirų teip gyvūnų, 
nors užgema vaikai, bet jie būva ne vaisin
gi, ne tik pats ne gali užsivaisinti terp savęs, 
bet ir su gyvūnais motiniškų arba tėviškų 
atmainų, taigi .iš tegausi jungimo užgema vi
sai ne vaisingi sutvėrimai negalinti palaikyti 
savo atmainos. Teip būva autai iš susimai
šymo asilo ir arklio, taigi atskirų gyvūnų 
gatunkų, bet stovinčių artymesnėj giminys
te j.

3) Homogenesis dygenesica; Čia ats]>- 
rų atmainų lytys gali užsivaisinti ir išduoti 
vaisių, bet toki maišyti vaikai terp savęs yra 
ne vaisingi, gali išduoti vaisių tik su viena 
iš tėvų atmainos gyvūnų, tų vaikai terp sa
vęs yra teipjau nevaisingi, bet vaisingais yra 
su vienu iš pirmutinių tėvų atmainos gyvū
nų. Suprantama, kad ir šitame atsitikime 
ne gali išsidirbti nauja rasa arba naujas 
tipas.

4) Homogenesis paragenesica; čia tė
vai maišytų atmainų pagimdo vaikus, bet 
pirmos kartos vaikai terp savęs yra ne vai
singais, jie gali išduoti naują vaisių tik su 
viena iš motinos arba tėvo atmainų; antros 
kartos vaikai būva jau ir terp savęs vaisin
gais. J

5) Homogenesis eugenesica; čia vaikai 
maišytų atnainų tėvų pirmoj kartoj yra v^P 
singi ir gali sutverti ir palaikyti naujai išsi
dirbusią atmainą terp savęs.

Terp visokių žmonių rasų pasitaiko lik 
trys paskutiniai susimaišymo skyriai.

Homogenesis eugenesica būva tik terp 
giminingų žmonių rasų ir iš to išsidirba peą| 
ilgą laiką nauja rasa. Antai visi eurųojįfl 
čiai paeina nuo susimaišymo baltplaukių IM 
gagalvių su trumpagalviais juodplaukiais.! 
Ant to paties pamato stovi ir visokioj 
Afrikos negrų giminės. Kafrai antai kry-’ 
žiavejasi su gyvenančiais pietinėj Afrikoj 
bušmenais ir iš tokio susimaišymo išsidirba 
naujas žmonių tipas turintis ypatybes 
jų tų tautų: nuo kafrų apturi augštą 
nuo bušmenų moterys įgauna taukines 
gas ant apatinės nugaros dalies ir 
ypatybes. Vaikai kafrų ir bušmenų 
vaisingais ir terp savęs; todėl iš tokio 
maišymo gali išsidirbti naujas tipas ir 
laikyti. Tas pats išpuola iš susimaišymo 
ropiečių ir raudonveidžių indi jonų: 
tokių maišytų rasų tėvų yra visada ir 
eilėj terp savęs vaisingi. Meksike išsidirbfl 
atskiras tipas iš susimaišyiAp išpanijonų sfl 
indijonais, o Brazilijoj ir Argentinoj iš susi 
maišymo indijonų su portugaliečiais. Rel 
kia todėl manyti, kad indijonai, tveriau® 
maišytą ne gryną rasą, turi savyje ir kiefl 
baltveidžių kraujo. «

Homogenesis paragenesica išpuola iš sil 
simaisymo negrų su baltveidžiais: pirma iš ■ 
atsiradusi gentkartė terp savęs yra ne vX 
singa, tie maišytų rasų vaikai gali išducl 
vaisių tik su viena iš tėvų rasos ypata: ūžti 
antroje gentkartėj jie vaisingi jau ir terp

čiusiiiB ir augančius spirališkai. Dalinanti 
gi pagal pavidalą galvos, dalina tautas į: 11- 
gagalvius (dolichocefalus), vidutinegalvius 
(inezocefalus) ir. .trumpagalvius (brachice- 
falus).

Kaip ne dalinsime agyvenančius žemę 
žmonis, matome visgi, kad žmonės skiriasi ne 
tik odos parva, bet teiposgi galvos pavidalu 
ir pavidalu plaukų. Ant pirmo pažvilgio 
matome, ka*d terp visokių rasų yra didelis 
skirtumas. . Lietuviai gyvenanti Amerikoj 
turi progą matyt skirtomą terp tautų prigu
linčių prie keturių rast): baltveidžių, mongo
liškos kilmės chiniečių, negrų ir indijonų. 
Rubežiai rasų ne pasilieka be permainų, bet 
mainosi, rasos maišosi, vienos nyksta, kitos 
drutinasi. Pagsl mokslinčių nuomonę, visos 
tos rasos, paeina nuo vienos ir tos pačios for
mos, nuo vieno ir to paties žmonių veislės 
pratėvio, rasos gi išsidirbo po įtekme klima
to ir kitokių gamtiškų aplinkybių, tik žino
ma, ant išsidirbimo teip skirtingų rasų, ko
kias dabar matome ant .žemės, reikėjo labai 
ilgo laiko. Nors Amerikos indijonus 
arba malajiečius laiko už rasą susitvėrusią' 
iš susimaišymo, bet ne visos rasos iš susimai
šymo gimdo naują maišytą rasą. Antai iš su-, 
simaišymo australiečių ir baltveidžių ne išsi
dirba nauja rasa: nors iš tokių porų užgema 
maJyto paėmimo vaikai, bet su laiku toles
nės gentkartės tokių maišytų vaikų pereina 
ar į vieną, ar į kitą iš tėvų rasos, taigi arba 
pastoja australiečia i s. arba baltveidžiais.

Kad visos apgyvenančios musų žemę 
žmonių rasos paeina nuo vienos formos/ nuo 
vienos žmonių veislės, tą mokslinčiai pripa
žino, bet klausymas dar ne išrištas, ar ra
sos yra atskirais gatunkais ar atmainoms 
veislės žmonių.

Žmonių rasos maišosi, ko geriausią pa
keiksią matome Amerikoj: ant Suvienytų 
Valstijų plotų gali maišytiesiterp savęs balt- 
veidžiai, negrai, raudonveidžiai indijonai ir 
geltonveidžiai mojngdtai, o užėmus Filipinų 
salas, be abejonės atsiras daugiau mala j ie
čių. Gyventojai yisokių skirtingų rasų yra 
ir europeiškose kolionijose Afrikoj, Azijoj 
ir Australijoj. Ęad visos žm^pių rasos pa
eina nuo vienos žmonių veislės, apie tai šią
dien mažai yra abejojančių, Amerikoj vienog 
politiški reikalai ir neužkanta parvuotų 
žmonių, pagimdė nuomonę priešingą nuo
monei europeiškų mokslinčių: Amerikoj il
gai prisilaikė nuomonės, kad parvuoti yra 
kitokio paėjimo, nieko bendro ne turi su 
baltveidžiais; nuomonė ta vienog tapo pa
kelta ant išteisinimo nekentimo parvuotų 
gaivalų, kas terp Amerikos baltveidžių ap
sireiškia aiškiau negu kitur ir Čia ir neva 
mokslinčiai tankiai stengiasi pritaikyti ir 
mokslą prie žmonių norų, padaryti jį tarnu 
gyventojų nuomonių.

Žmonių veislė ant žemės dalinasi į kelias 
grupas, kurios skiriasi viena nuo kitos ne 
tik* kūno pavidalu, odos ir plaukų parva, tū
loms anatomiškoms yjiatybėms, bet ir dva
siškoms. Skirtumai tie ne yra tik pasitaiky- 
mu, bet yra tai tikros ypatybės tūlų žmonių 
grupų, jos nuo tėvij pereina ant vaikų, ant 
čielų gentkarčių eilių ir laikose per dauge
lį amžių.

Mokslinčiai ne kartą statė klausymus, 
ar tie visokio pavidalo apgyvenantį žemę 
žmonės, jų rasos yra tik atskirais tipais, at
skiroms atmainoms vieno gatunko, ar tveria 
atskirus gatunkus žmonių veislės ir ant tų 
klausymų ne vienaip atsakė. Paprastai at
skiros atmainos vieno kokių nors gyvūnų 
gatunkų duodasi užvaisinti ir gimdo vaikus 
maišytos atmainos, turinčius tūlas ypatybes 
abiejų tėvų.’ Tas pats yra ir pas žmonis. 
Amerikoj antai tankiai pasitaiko ypatos mai
šytu rasų: juodveidžių su baltveidžiais ar
ba raudonveidžiais ir raudonveidžių arba 
juodveidžių su baltveidžiais. Žmonių rasos 
buvo ant žemės nuo labai senų laikų ir jos 
maišėsi ir kryžiavojosi terp savęs, gimdė vai
kus maišytų rasų. Žmonių kaukaliai, su
rasti alose Prancūzijoj ir Pietinėj Amerikoj, 
paeinanti nuo pradžios ketvirtaeilinės eros, 
taigi žmonių gyvenusių keli šimtai tūkstan
čių metų atgal, rodo, kad jau tąsyk gyveno 
ant žemės kelios turinčios gana skirtingas y- 
pa t y bes žmonių rasos.

Dabartinės vienog rasos nėra palaikėjoms 
ypatybių anų seųųjų, kurių -kaukalius ra
do Prancūzijoj ir pietinėj Amerikoj; į tas 
panašių tipų nėra dabar nė Prancūzijoj, nė 
pietinėj Amerikoj, ne kitur ant žemės; da
bartinės rasos atsirado daug vėliau, jos išnai
kino, prarijo senąsias, kurios nesi veisė teip 
smarkiai kaip naujosios maišytos. Dabarti
nės rasos išsidirbo iš susimaišymo senųjų, ant 
sutvėrimo dabartinių rasų arba žmonių tipų 
reikėjo labai ilgo laiko; tą pripažįsta šiądien 
veik visi mokslinčiai atvėrimas! naujų tipų 
matome juk ir dabar europeiškose kolionijo- 
se, kur maišosi žmonės kelių rasų.

Kad naujos rasos arba nauji tipai galėtų 
t vertiesi, reikia kad kokioj nors vietoj butų 
visoki skirtingi tipai. Nors ant išsidirbimo 
naujų tipų neatbūtinai reikia, kad skirtingi 
senesni tipai maašytusi, Jcryžiavotusi ant iš
davimo naujo tipo, bet vieno maišymosi ne
užtenka, reikia dar kitokių aplinky
bių ant susitvėrimo naujų žmonių tipų, ka
dangi ne visi susimaišę gali veistiesi ir ne vi
si maišytų tipų vaikai būva vaisingais.

Besikryžiavojimas arba besimaišymas 
skirtingų tipų arba atmainų atsibūva ant že
mės ne tik terp žmonių, bet terp visų gyvų 
daiktų, terp višų gyvūnų (r augmenų. Už- 
si vaisinimą avie jų skirtingą—atmainų vieno 
gatunko vadina susimaišymutužsivaisinimą gi 
dviejų skirtingų gatunkų vienos veislės va
dina hybridacija.

Kryžiavojimą skirtingų atmainų gyvulių

--------------------------- /
VIRAI AR ŽINOTE?

Kad aaa atidariau nauja lietuviuką 
karetema po numeriu 3S21 AuburnAve., 
kur randaai vieoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, ssalcsiauaias ir *kaniau- 
liaaalu*. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
{šviesiausia ir didžiausia Lietuvisska Sa
le, dėl mitingu, veeeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe iss kitu 
miestu, gali pa* mane gauti geriause

“Dvy- 
knyga) iss- 

ne nuo musu prigu- 
tacziaus visi tikime* 

bu* gata- 
• Dvynia-

11,bet nuo drukoriU; tacziaus vii 
kad rasi galop Sausio menesiokad raiu galop
vos (Galop uuuo bug^atavatik” Dvynia- 
Vagiu” knygai o knyga “Spėka Ir me- 
dega” gal baigi* tik apie Balandžio ma
nėsi , nes pagM jo* didum® negalima

Vagiu” 
dega" gal 
nMi ,

greiczii

augintojai vartoji nuo UbaiZn, laikų ant “ ir mulatų ti:
■ J, Tori vmlrai ha Ifvatn^in i-r normi nrraiAipagerinimo auginamų galvijų, to budo grie- 

ūkininkai: jie veda kumeles 
ių atmainų bulius ir erzi-

inal

Toki vaikai baltveidžių ir 
paskui nužudo baltveidži 
negrų:

ypatybes



J. C.

Įeigu teip, tai Viropotens Co., Room I, 3506

Lietuviai, norintieji* gauti pagelha pergro- 
tnataa. U( kitu miestu, tegul pilasi aptaiso saro 
ilga, o tada gana pagelba.

~ Dasgias kaip 
30 metas iszmcgintash 

Dr. RICHTERO

Stabdo Kosulį ir uisfazaldyiua^ 
"Lezatlve Bromo Quiniae” toblyžele* lisgydo ui 
aiazaldyma su 1 diena. Jei ne Įsigysi nemokėsi 
Pinigu. Kc.

Telefonas: Caual 78.
Telefonu galima isz kiekvienos N 

aptlekos.

Užpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00
EF*Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, kiek sweri ir apraszyk sawo lig}, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysi

Oydo visokias liga* be skyriaus Ir vi*ksg>Alsi- 
ko tvirtoje paslaptyje. Vž tol lietuviMTkurie 
tiktai ralkslsuja dsktariszkos paselboe, tegul 
kreipiasi pa* *sto tauto* daktare. »u kuriuom 
savo prigimtoje kalboje gali seesaeketi ir gauti

1—V<yT>- a v m puikiu oovant
I > Y IX. 1 Ateikit pasiuret, kasituolai

a. -a*.*** Dabar nw* pstaldžiame turgan genausl laikrodėli: TiMA A«k*iki»zZA. I4K 
su dvigubai* paaek*uoi»l* lukutai*. su*uke užsuksma* ir nustatoma*. vyrl*zkes ar moterlsskss, 
•u Tikas AuzntkistkA ussimiku* pilnu skmrnu. B R gvaraatuotas, nikeliuotai* viduriais, 
Iszdnousm-rnssvta evsnanco* srr Z0 arrv: povsl Isiveivda ir geroms toki laikrodėli visados 
gali lyginti prie 4*0 virtu sckso L*iuaoom.to. Visiems puikiu lallirodelin mr>«tojams mes duo-

GYDYKIS NAMIE!
J*ic«**i kaakiaaesaa kokia liga, tai Jašai 

užsimokės raszyt in VirnpotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina vištuke iszgy
dyma kožno* ligos kuria priima ant gydymo,

linksminimo su szia muzika, preke Jo* sali in vis 
įsrsiea, veleną, polka*, kadrili**, arija* i*s open

_ atkartoti klek tik norite. Tik gA.oo dailioj si..,____ .-----------------------  
instromeat* pasluneilam* kožaaaa poaplaikymul Sl.oo; llknstojl snma tart bv* 

eplzlkymul muziko*. AsentaU datro ant tb dittelitie ptaiirue. Prisluak 
t*.

STANDARD MFG. CO., 19 Ruimui St, P. O.Boxil79, «. L Dept L. C

Lrt.u .dlmf 'yvairiauaro žaisle*

LIETUVA

ruroyuu |KaMun:Duyraau, prie 
ifus, giminia*, teflimslsla* tr mylimi!

Tikyba ar mokslą*? Tyrinėjo*** Uk*jlml**ki

laida «u priedu. tll puslapiu ..5Oc

1O<.

LIETUW1U DAKTARAS

M AR J A DOVV1ATT
Kauno gub. Bsaullu pawieto.

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

Altoriui, francuru*-

•1.50kratilai rietscsis
SOc.

kata! togo.

iU *.|

m——m

uju pusiu advokatu. Kn. Kraucziu-

J.P, Minsiąs Pbotografas.

«1OO
Adrezuokit teip;

Imperfect in original

Ir žmones isz priemiesosiu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytais per pa- 
gareejuaius apecijalistus. Jie užtikrina

tytorlja Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 

.raazcziu “Įdėtuva" buvusi balandžio 
menesyje, 1809 m. 585 puslapiai didelio

Ojiu gydyklas. Norint gauti 
reikia ideti marke ui du centi

Telefonas Yaads 709.
1...............  82.50.
a arba Mokslas apie Gyvus

Na 1. Maža* Aukso Altorius, prastai* dm- 
Ūda apdarai*, auksintais k ra* xtals.be a^

No. <1. Maža* Aukio Altorių*, balto* ealla* 
Uoldou apdarai, Užkilusio* kvlotko*. *u 
kaulina kabute, auksinti krantai.-. Sl.SO

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros mlnksztals apdsrals, spwalals 
kaupais, auksinu kresnai, parastais 

Ir kw teiks...................................... .781.:

ikzlai Chicagos 9«. Jurgio He
lis bafoyemos. Popieros apda- 
...................  ^...$2.00.

iMgydys užsiszaldyma su 1 diena.
I Imk “Lazatlve Bromo čuinine" tabliteles. Ap- 

Uekorius sugražins pinigus jei ne Įsigysi. E. W.
I Srove * parasza* yra ant kožno bozeUo. 36o

Paėmė raktus nuo Fordtran Bros. Photo- 
graflszkos galerijos 14 Rugsėjo, 1901, Ir 
nuoto laiko, yca pilnu užveltoj ūmi Ir 

i iyąjdYtoju fotografiszko biznio firnam

MALDAKNYGES.
Mažas lakto Altoriiu.katsliklszka maldo kny

gele. Maldos yrt rytmetine*, vakarines, pri» 
•pavtedne*. komunijos ml*zlu, mlszpara ii 
daugybe kita; mlszlu maldo* eu abroaeliai* 
mlsipantl giedami lietuwl**ki u lotlnmzkl 
daug lotynis&ku giesmių giedamu prie leista 
tymo 68. Sakramento, procesija, pakrapial- 
rlrtU Yra S litanijos: paalbesBz. Nerijo 

Ir Karaliaus Dowida; aktai, ražaaeziai 
stacijos, karunks. keliolika *iwenta giesmių 
Uit. Yra tai naujausia ir gražiausia knygrl. 
isz wi*u lietavi*zku maldaknygių, daili, ba) 
ta, slidi poplero; stambus, aUikua druka* 
Mlera Si<x*H coliai. Szltu knygelio apdarai 
ir prekes yra sekanortoa;

numo negu Szurro dolzbic vznrse tasujoksi, kadangi prie Jo nereikta J< 
mokslo.— JI* pats grajita. Vtal pirkėjai džiaugtasi toki tagije. Guru* 
viraium 100 y vairia graja. kaip tai parodo pridėtas prf*“k tek vieno iastrnn

Knygos sawos spauūos.
Akyvi A pene iszk i m ai 8 vieta, aat karia Amo 

aro n uote to* žiuri, bet }a geni neeupronta; 
•u 7 sbroseltato. Naudingiau** knygele ant 
ivieto dasižtnojtmui Itz ko darosi žai 
bai, griaaemai, lietu* ir *niesaa; kasyta 
debesiai ir ant ko Jie taikosi..... 8Oc

Aritmetika. Knlga leuimoklnimnlrokande.
Preke......... .......................................................»5c

HYGIE.NA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikynrąeveikatoe. iii kurio* gali be

»**> ant Naaja Meta, dMaoJe vardavla, 
gimimo Ir kltaoea evarUuoee atattikf- 
BtOH............................. 5Oc

Ežoblnsooa* Krežio*, moraltezka Ir žlngedl 
apysaka pasivesta Jsenumenel..... 8Sc

rimu kauu* randa, sali be apsirikimo aprons- 
ti, kaip MOiai tr žmona* ant inu*u žeme* at
sirodė. Knytta turi 873 puslapi* »camb*u» 

-Abatą
veikliu Ui
tvėrimą.

No- e. Maža* Ak»o Altorių*. prastaia,dro- 
tal* apdarai*, auksintai* krautais, ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotomis

Ru*l*skai parašte Rubakln**. Verte Drugy*. 
Iiateido T. M. Dr-ta. 8*1 knygele, labai *u- 
pranlamoj Kalboj, apraeio vtaa* vau4ea» 
Crmalsa* ir veikme*: kaip Ii* perolkeicite 

gare, kyla ia virote ir tanai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvesf, ketasiau 
ta vandens iasaallns ar *atego ivatelius ti 
vėl krinta ant žemes, In kurto* buvo pakils 
Cal* nakntf dideliu* darbe* veikta: *nte 

- ga* k'-rtai* uždengi* etelus kaimu* ir la>d<- 
.'Ja *avo pusnyse žmoni* D gyrė!!**, paskui 
fondam* ano *aute* keicztasi ia vaadeal b 

užlieja lauki *, Iszrežo tavus, epe* ir upeliu. 
Ir kavoje*! po žeme, kur vėl veikia tą pati 
darbą kaip Ir esi viršiau* žeme*.....lOo

Žmogų* Nepbuszki*. Verta tas ssvedlsako Ne ' 
ris Gnsz. apysakėlė: kaip turtingo prekei, 
■unu* apa.v«de su varginga mergina ir lai 
mtngiau gyvaao už kitu*, su turtingom* ap 
•tvMu*lux Stlta apysakėlė užima kiekvie
na Jauna vaikini-----“*— *-------‘—
giszkoe dorybes.

gabu.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimas! 
nuo pat menktaasla pavidalu Iki didžiausiu 
Ir tobuliausia. Su 30 paveikslėliu., 138 pusla
piai ............................ 85c.

Wraain Skerdjrne.Apraszo ana balso atsitikima 
kada 18B3 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czlos miestelyje Kražių, ausie, siaudė ir pjo
vė nekalta* žmonis, Įsigriovė altorius Ir už- 
peose ujo bažnyezis. Alszkiauslal aprasio 
ta visa atsitikima...............................15c

Uetuvlszkas Lementorias su ootortais, kate
kizmais U mlstrantura.........................15c

pąžinti, kaip sena yra mus* žeme, kibk daug «roiesau*p 
niilitoiin net* reikalavo pakol ant mirusio gzantiems savo lig**, 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks- ~ Nori
niu storio. Mokslinei!*! Isz to semta brau- U gydyklas, nori 
niausi* mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu ' 
bodu gyvi su tvėrimai keliesi Isz žemesniu 
in augsztesne* veisle*, ir pagal storumu ir

Mokslą* apie Žemą ir kita* sviete*. Ju bu .y D 
pabaiga. Aprsszo ka* yra žeme, u* ko Ji su
sideda, *at ko laikoei Ir kaip sukasi; k*a 

saule, žvalgžde*,m*nulu; kaip toli yra 
kita* žvaigždes; ka* yra pltan .o*, korne

to* ir kito* retai matomo* žvaigadee. Su 30 
astronomiszku abrosellu, turinti 22S pusi* 
pto*. Yra tai vienatine knvga, tos kurto* 

tikrai žmogus gali *p*l*zvle*ti..  ..75c
Drūtuose, gražiuose apdaruose......... 91.00
kliudą ūgis Lietuvos Karalius. Istortoska* pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkisikal I»- 
***** Julius Slovackl, lietuvtozkal verto 
Vincas Kapsas (Droš Kudirka) Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 85c

Lznkai ir Lietuviai nuo 1E8 iki IflOtn. Parasze 
pagal lenklszkui istorikus Žemkalnis. įsi
leista "Tėvynė* Mylėtoju Draiigyste*”.— Yr* 
tai apraszyma* Lietuve* su Lenkija suslvie- 
nyjimoir jo pasekmes. C na alsikial yra ap- 
raszyta lenko politika kaip Jie pasielgė su 
uletuvo* kunigalksiozlato: Kelstueziu. Vy- 
autu ir kitai*. įsa salo* knygeles skaityto

jas aistklai supras, ar lenku prietalyste yra 
mums naudinga ar bledlaga..............15c

Ule tu vi u protėviai Mažojoje Arijoje nuo senove* 
iki jie pateko p> valdžia uruu. Parasze Lie
tuvos Mylėtoja*. K n,-g* tari z^l puslapiu* 
ir * didele* snapas, parodaneztas vieta*, kur 
senovėje gyveno lietuviu protėviai. Apraezo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris

tau* gimimą.......................................... SOc
Naujausi* Lietuviszka* Sapnlnykas, surinktas 

D suredit. tol daugel svetlmtautlssku sapni- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Peroisakai 
Kgipttozka sapniuyka,—su 810 atozkiu abro- 
toliu,—su apraszymu planetų ir paslapeziu 
kokias senove* žmones vartojo InspeJUipl 
ateitos.—Geriausui iszguldo visokiu* • 
sapnus......................................  SOc
-Apdarytas........................  O5c

Olltypa, apysaka iss laiko torpsavlssko* karos 
ladijonu Amerikos...............................05c

Pulki istorija ape Kantria Atana,kuri per 81 me
ru* valksanalodama po sviete, daugybe 

bedu ir vargu kantrel teškentojo...0Oc
Pamokslai įsiminti** Ir Teisybes IsiguldineU 

Galerooriu visu amžių. C*la y ra patll pj 188 
gražiu .juokingu ir tozmlntingu paaakaieziu 
Kas nori turėti gražiu Juokingu Ir pamoki- 
nuneriu skaitiniu tegul noripezka szią knin- 
gete. o gardžiai pasijuoks, žmones* ture* ką 
papusakoti fraot kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmintiarą atsakymą......SOc

Senu Gadynių Isinyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
Hutobinsoo*; sutaisė Sieruas. Ji aprasio 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimu* gyve
nusiu* ant žemes dar prie** žmogaus aat Jo* 
atsiradima. Briaadien te sutvėrimu kilnus 
žmones kasdami giltas saulinius, kanalu* ar 
Imdami isz žeme* anglis, randa glitai palai
dotas žeme je. Tulu sutvėrimu atrado este
tas, nesugadintas, kunu*. užklota* eile ke
liolikos sieksniu storio žemės. Tie atrasti 
tanaja kūnai yra ssiandien Įsistatyti ivat 
riuore n. u tojuose, tos kurta žmonee mokina*! 
pažinti, kaip sens yra musu žeme, ktok daug

Kaip guriausiai laidoti uumlrell? Piesrinys Dro 
L. tVehlam. įsa angliuko toigulde kun. V. 

Dembsku........ ......................................   15c
Kaip gyvina Augmenys^- Yra tai mokritoa-

1) . Kada tik raszai laiszkj į “Lietu 
■ vos” redakcija, visada paraižyk ant

laiszko savo varde ir adresą
2) . Kada reikalauji permainymo adre

so. visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mdkaneziam, 
paraižyti. ’

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tai nelaikyki* jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio“ redakcija 
negali pinigu iss paežio gauti. Pasilai- 
kiKsautik mažaia balu koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siaskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianeziaa vieno dole
rio, gali prisiųsti pacztinemii markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncsiant markes, reikia jas 
įdėti įlaisska liuosas, sausas, nesulipin-

A tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

1 Meldžiame raszeju temyli ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. "Lietuvos” iszleistuve.

datjo iki paukszcnų, žvėrių Jr jatiei 
žmogaus. Su paveikslais..4Oc 
A Smertfcs. Daktaro pasakojimas. Pa
raižė Szventmikis. Kas nori daiižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy- 
risaka ar moteriszka, j uodą ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper 
ka szia'knygele, o apie visa jos pavidale 
dali žinos. Mat viens dievobaimingas kle-

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y.

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

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

Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand it- 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 447 W. Linest 

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN.
Jonas Taraila, 677 Riveraide st. 

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

SCRANTON. PA.
Mikolas Kamanauckas,

1 1740 Nay Ang Avė.
DETROIT, MICH.

M. Mockus,
BALTIMORE. MD.

L. Gavlis, 2018 N. Washington st
PH1LADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 s'. Front 8t.
“Lietuvos” Keliaujanti agentai.
Wincas Kudarauckas,
Jurgis Kažhkeviczia, 
Juozas Petrikis. » 
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,

Kurszie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už t j paezią prekę kaip ir redakcijose.

‘•Lietuvos” Iszleistuvs.

ŪKININKAS, Lietuvos u> i ku lai 
krasztis, iszeina vrienąksrtą 
nesį. kasztuoja Prusnos ir Austrijoj 
2y markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS,ltteraturos.politikosir mok
slo, dwimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prusnos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitnr prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkns į Ūkininko ir Var
po redakcija siuneziant reik toks 
adresas padėti: "

Frl. Martha Šaunus,
Rokaiten, per Neukirch,

Ost Pr. Germany

Adresai Dr-tes Si mano Daukan
to virszininku.

A. Bijanskas, Prez., 3327 Auburn avė.
B. dĄbromavicz’a, Sekr. 946 33-d st.

Reikaluose Draugystessanariai teiksis 
kreiptis prie virsz minėtu virszininku.

‘Vienybe Lietnvniku” 
iszeina kas sereda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztusl 
“Vienybe” ant metų kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį* 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

i J. J. PAUKSZTIS, . 
KPlymouth, Pa.

VARDAI IR ADRESAI 
Sus. Lietuviu LaLsvamanlu Amer.

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

Raaztininkas, Kun. V. Dembskis,
Udininkas, Dr. J. Sziiupas, 

A21Penn avė., ^^Sjganton, Pa.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
I Tikyba ar mokslas! Tyrinėjimai ti- 
| kejimiszki, moksliszki ir draugi j iszkai- 
[PoUtiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu............... .......  5Oc.

Kaip gyvena Augmenys!- Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu_ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla- 
pki................................... 38c.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
rkas) nebuvo viliūgių lietuvystes! Para- 
szyta Kn. Dembskio. .szleista kasztais 
Susi vieny j i mo Liet. Laisv. Am. 37 pus^

Medlcai DlsMB gali lūs iszouduui
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgjdyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligųbonaa mirdamas mate ja ir labai aisskiai 
aprasze jo* pavidale. Knygute kasztuoja 
dk.,..t ......... v.............................lOc.
'-'Istorija ape Gražia Katruka ir jo* 
vargiu. Yra tai labai graži pasakai
te........................;............................... lOcl

Pasikalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu kalbu P. A. 8si knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
raszo kekių budu žeme eina apie saule, 
kodėl me* nerandame žemes kruztę, 
kokiu b^du damai užtemimai saule* ir 
meneaio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesuprinta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižinosi...................................  25 C.

Szia* visas knygas galima dabar gauti 
‘Lietuvos* redakcijoj.

Maskoliai Bis meteoro arba Jurgi* Mitot- 
law*kl*...... . .................. ........ 777,..........o,

Medeto pasakojimas. Ssi knygele yra naudinga 
kt*kwieuam ant perskaitymo, nes este ap
rasio atsitikimu* srleno Medėjo *u wt*okiais 
žwerlmis po snretlmns krautus svieto. Yra 
tai aky*** 1* pamokinantis apsakymas su 
trimis abroaeliai* . . . lOo

Markus ir Anrellona*. aplsaka 1** pirmu am
žių krikssesionyste*........ . ........................|Oo

Mythal. Pasakos ir Legendos Žemale*!u. su
rinktos Kd. Veokenstodt o, vertoj. 8*ilu- 
pa* M. D. D. I. Yra tai, kyvlauslos Ir 
Juokingiausios neaovissko* pasako* apie 
visokiu* stebuklus ir prajo ros apie dar
bus geru D piktu dievu, t pie Laumes, 
Laimes, Raganius, Vilkaloku* Iru., in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir sita- 
dien dar nekarto tiki. Kas vieną isz to 

perskaitys panorės ir visas skai-

tyi,petaiky* apsisaugoti nuo tuKstanciiu wi- 
•okiu ligų, patalky* užlaikytiouelybejesaaro 
sveikatą, pailginti *awo emži ir mokė* užau
ginti sveikata u tvirtais savo valkelius.
Preke............................................................35c

4.pie turtu issdirbima. Parasze Bebram; verte 
8. M. Veikalas gvildenanti* polltlszkąją eko-

. nomiją. Kokiai* keliai* isaidlrbą turtai, 
kaip jie susikrauna Ir kaip atsiliepta ant 

draugijos gyveaimo. ............................35c
Ar vyskupas Valanczlas (Valanczanskas) nebu

vo vilinga lietuvyste*? Paraižyta kn. Demb- 
skio. įsileista kasstal* Busivienjrjlmo Liet. 
Laisv. Aol 37 poslapiai......................15c.

Etlologi> arba Mokslas apie Gyvas Daiktus.
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaiso Ssernas. Chl- 
eago, IU. 1801. Puslapiu 1*7. Mokslas kokiu budu 
rudose gyvi sutverimsl ant mu*u žeme*, kaip 
Jie vystosi pradėjus nuo mažu vabalėliu Ka 
daejo iki pauksscaiužvieriu Ir paties žmogau*. 
8a pa ve Įkalei*................................................ 4Oc.

Geografija arba žemes aprasiymas. Pagal Gel- 
kie, Nalkovski ir kitu*, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiau*!* i*s visu salygssiol issejn- 
•iu Uetavisaką knygų. Atšakiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jo* pavidale, 
diduma ir platuma. Jo* kalnu*, Ju vardu*, 
augsiti. vulkanus metanoliu* Įsi tave* ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsnlu susideda, kur ir 
klek Joje yra anglių, geležie*, aukso, droš- 

\ ko* Ir kitu gerybini klek mariu, ežero, opiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
deny*: suras, prėski, saldos, ar kartus, ko
ki Juose gyvūnai gyveua iru. Žeme apra- 
siyta dalimi*, užskaityto* vtode vieszpatys- 
tee, karalyste*, kunigaikutyste*, resputo*- 
kuo ir U. Kiek kurtoje žemeje yra gyveato- 
Jtf: koki Ju tikėjimai, kalbos, naproezial. už- 
siemimaL pramones, IszdtebiaJ Ir tiesos; ko
ki miestai su kiek gyventoju, fabriką, pra 
momu; kur koki orai: *zaleziai ar kanz- 
c-lai. lietu* ar giedros; kur koks ilgis dieno* 
U nakties: kur neada yra lygi diena ir ėsk
ite kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tL Knyga didele fli* .oliu. 
<80 puslapiu, aat geros standžios popieros

Tapati, apdaryta audimu kieteoee apdė
tuose, auksinėmis literomis atspausti para- 
•1*1 ant nukaros ir srono. Preke. . .SU SO 

Istorija Suvienyta W»l*tlju Szlaurines /.men
ko*. Apraszc kaip Kohumbas atrado Ame
rika, koki czta tad* žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausia' isz Europo* pradėjo va
žiuoti in Amerika, Kokio* kare* bavo, už ka 
karevo ir itokiuoe? nAtuoee; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare ssiai 
žemei. O ant pat galo telp:na*l KonsUtacita 
Suvienytu .Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
žzioje Amerikos žemeje gyveoaneziam. idant 
suprasta koke* Ji* ežia tiesa* turi, kas Jam 
g* vale daryti, ka* n* vale. Turi puslagta 

'Dretuoee. gr**luč*e apdaruose...............g! 35
Istorija Chicagos Lietuviu, Ju parapijų irkB.

Krauoziuno prova su lalkraszcuu ” L lėtu va” 
jovusi balandžio menesyje, 18Wm. 165 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokate, kn. Krauczteoo, 
• ‘Lietevo*’’Įsileistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chicagos S.Jurgio lietuviszko* bažnyczios 
Popiero* apdarais........................ ..........g U OO

Audimo kietai* apdarai*, auksintai* 
titulai*.......................... ..............................$0 50.

I** kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevtoziu, sutaisė 
Szernas. Cbicago IU. 1901 m. Puslapiu 78. 
8u pa veik sietais.

Kaip Maskotita peroekioja Lietdva. Pagal b’op- 
prsssiou russe en Lltbuanto supiesze kun. V. 

Dembskis................................................ lOc

Jos nieko neriziknojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistua “State Medical Diz- 
pensarv”, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren u).

J u electro-chemiszkzi gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoms, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; lai reiszkta jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate užgydyti.

Farmeriai

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos Jokios ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i • 
croacopa, H a r m o c y t o m e • 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, E-

to ir Stethecropo Pho- 
nondoscrope - tirinejimo, 
iszcziupinejimo, iubraszkinimo ir iss- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai .nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga szlapume (mižaluoee) per liri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iezlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi Ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsissauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adreaa.

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

Specijrlistai "State Medical Dis 
pens&ry" yra tai žmones,

kurie Užgydo nervinki nusilpnėjimą 
ir visus dalyku* prie to prigidedanezius 
jauname, vidutiniame ir zename amžyje 
Baisio* pasekmes jaunyatet neiszmintin- 
gumo persižagimo genesniuose metuose 
Ir pasekme* užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yr* priežasetia: nu
liejimo sveikalo*. silpnumo nugaros, 
skausmu krūtinėlė, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir proiiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, auliudtmo, baim**, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panaszių symptomu. 
TokietOs ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mialis ir minavimus. Liga, jeigu per 
Ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai Kada nore gydytas 
per kita daktare ir ne likai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gVdomu pagal senas 
ir neatsakanezias metddaa. Gydymai 
“Stele Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 meta atgti. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chamiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijallatai turi szimtus geros valio* padė
ka voniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusisaiapinimo, ne* szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapiua kraujais. Ta* yra labai 
pavojinga* dalykis, ne* gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsle* ligos arba 
strik turo*, tai poli rodą vi k su gaivinta 
daktaru State Medical Dispensary. N • 
kenlek n volą tai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidyUs. ,;Ki<ek viena liga pri
imta ant gydytho?'Bus užtikrinta.

YARICOCELE«Br
Nusilpninanti rezultatai .szitos ligos 

yra per gerai žiftomi. idant inslgilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytis, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vl- 
stssko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito.baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nsuja 
metodą ir kaip syki jau‘suprasit, tada 
senusiitebęsit jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ilgos ir silp
numo pranyksta idant pajdaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, pritm; 

toj ant gydymo.
ty Prekė* yra pigiausios.

KRAUJO OŽNUODYJIMAS.
Salta liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra________

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rbeumatisskus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido tekūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima gazelių, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam penaazius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuo jaus te 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog južu baimes yra be pamato, tai jnms ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz
gydytu.

g ^Armonikų pigiu ir brangiu, laikro* 
dėlių, lenciugeliu, žiedu ir srimtus 
kitokiu daiktu galite isžairinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
urite rau
ti lietu* 
iszka ka- 
alioga.ki 
i pįriuii 
ziame ko- 

znam dy
kai ant pa- 
praazyroo.

Kelpscb & Co. 74 Centre St, Cbicago, III.
Succ. to Kelpscb, Norrlko & Co.

'Ml
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_ _ _ _ _ _ _ _ _

PIGIAUSIAS PARDAYINYCZIOS NAMAS 
SUVIENYTOSE VAISTUOSE.

Moru ttebriko siektu yra apteikti 
žmonee reikalingaiM daiftals 

už knopiffiaupia preke.
Daplrts nieko,

No. 7. Maža* Aukeo Altorių* balto* sėliu- 
Įleido* *pdurai, kertetko* ant vieno (eo
no Užkloto* lidebru ir perlu, *u dwUm 
kaulinėm!* kabutėmis, auksinti krasz- 

•fl.OO

sime beev)efl0dt-na puikia* preseatu*: I. vtsm* masių rtrru rrru *u didelenlvuke ir ginta 
rialu oibaku. verte* SI .Ž0; 1 grynu usnių rerrv ctaiurrcaiA. verte* Ttc.; I nikeline anrnScKam* 
DBŽUT*. »c: I dailu auksinuota Dičkiu* lbuc.u^li »u Cameo kabute. SI 1 puikia uukalnuo 
ta *Asuva SI 00; 1 pora puikiu Ausksbiu deimantai* n dlntu, SI 00: 1 puiki* *rn.KA įsuodinta 
brangakmeni*!*. *te: 1 pora paauksuotu kol ton ik u su parmuterio viražai*, SDo: 1 pora rankovėm* 
guiiku. su permuterinla apaozla. ZSc: S kalnieelam*gu*lku. parmuterio apaoilo*. ton: iri pikta 
In kratine sagute *u dailiu akmeniu ito. Laikrodėli D le dovune siu neitame C- O. D. už 
itlIM *pmoked*mi leipui iv ei preso kafitus; ,lentini galite įsiegiamlnuoU ant etpreeolr Jei 
nepatikta. *ugražloklie menu eigai musu kasimi*. Kur nesiranda Kzpreeo ofti*a* S* M tari bul 
prielanstl drauge *u orderiu Jeigu k*s priaiuu* pinigus drauge *u orderiu, gaus dar -lira Šova 
na polka lskktuii r»n.i: dalk-e* mn pesiuse-ism' tada per užrrgi-truve savo kasytai*^M7i:!i.“^ VIENA LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOVANOMS DYKAI. SffS 
laikrodėli ar moteri*ik* Jeigu moterl-rk*. tad vyrteiko D tok-r. s luacliigello mes pa*taa*fme mo 
tertsika 80 eoliu auksinuota Loegnette Jenoiegvll Ra*zvk srendien. pako* lnpardsvtma* nelsm 

-------------- 16 Metropolitan Block. CHIOAOO. ILLLietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZ1NSK10.

315 8. Morgan St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

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

Dr. M. Kassakovaki, 3315 S. Morgan st. 
Telephone Y ards: 709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra-

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispensaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraišydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu. Į į

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Cbicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
Ius tiem, kurie reikalauja pageltos. su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas manasis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jus u gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,

State of Illinois ) 
Oounty of Cook j •- *•

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkzs supe
rintendentas “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaiiudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszytt ir prisiegdintas prieez ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901.

Oonrad HovardCzarra
(Seal) .

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
PietvakarinlS kampo STATE Ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Dr-as A. M. BACEYICZE, 
------Gtvbsa ro sa. -į— 

1839 CommeKial ne. So. Chica^o, Ui.

g '“O ® 
a. o

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tanristai ž*aikrodelio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
neai^ailesi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to, Matutis turi didelę krautuve 
žiedu.lenciugeliu.maszinelid gromaloms 
druksvoti ir visokiu magiszku daik
tu. Taipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu grontf^ims popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavlntezinvonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit iss< augzz- 
cziau minėtu daiktu, tai prlsiuskit už 
2c. marke, o gausite kaultogaūąu pla- 
cziu apraszymu anie viską. Adieeas,

Joseoh Matntin-
112 Grand st. -vrooklyn, N. Y.

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. HalstedSt.

suima psUlaa goto—

HudrutiuimM plauku. 
Tikrai vrienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikuaiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika tulaiko plauku įlinkimą 
ir praazalina vlaokia neeziita aniem a.

Geriausia dantų gyduole: Muau gy-1
duole nuatabdo Dantų akaukejima į ke- 
lee m mulai. Mes iawo Gyduolei gw»- 
rantaFojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkutez 81.00. Bluncziam Paeitu ir į 
•wetymaa izalii. Budai kaip jai vrartoti 
yra paroAtai keliate kilboae. 
NorėdanAaiiklauu rodoe pe

Rknmatizmo,
I neuralgijos, Sausgėlos, 

Sirenų Skaudėjimo Ir it.
tf V&aJtfu Rhearuat£sxku 1 

skaudėjimu.

aptiekorias *rb* n

Dr. Leonard Landės, iF.RBradchuliS
Attorney and Connselor tiLai.

i Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
Į 8. E. Corner LaSalle & Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telepbone Main 3642.

I Wienintelis lietuwys adwokalaa, baigęs 
moks!} jurisprudencijosczion Amerikoj.
Weda prowas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduoce.
Res. 168 W. 18th Cor. Union 8L .

-r Telephone Ganai 788.

Liet,uwi«zka8 Daktaras.
134 E. 24 Ui., J__________

Garsingai gydytojai vyriszkų ir mo 
teriiskų ligų. Mokinosi universitete į 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoie: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo-! 
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks-1 
lo Lebapon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t. L

UaZtikHna laZ^ydyma 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvoi,nepomietį, apalpimą skaudulius, 
žaizdas, tynimą moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą Gydymui nerviszkų ligų i 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Lign* Lyli.Ztu Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 1 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir lt. Isz- I 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki- | 
me. Cnnmiszkta ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė- , 
je. ,

Dr. Leonard Landės, i 
134 E.24th Sž.tCor.LextiiKton Av.

Ofltoo valandos: {s^tui s*K£SJ 1 
NedeliomU:nuo81kllOKwaLryto;»oSiki4vaL ■ 
J»P»et- * * . (

DR. A. G. FREED0M
(LIETTVISZKA8 DAKTARAS.) 

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu nas ji israigsde. 
Ozn***: *118. SbaroBt., RILTIMOBE.MD. 
Amnia.: ant kampo Exeler Ir Fayette 8t*

♦>Lietuvi8zka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

l.^PWZEVIOZ,
115 W. Ditlaion st. Cbicago, ĮU.

rangus, greitai pailitantis, gedingaz,nusiminea. 
neužstikintis, oespakainai, suerzinantis, ban
gus? Ar turi prasta atmino, galva* svaigimą, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusia* ir aptemusias akis, pajuodavo- 

I sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratrnki- 
mu* ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nu bėgimus, saalr 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant krutinės,' puvime 
gerkles, pūsle* ar inkste liga, varicocele, gleet, 
stnktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arb* 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skaras, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigo*? Ar eina

menesio, jeigu pasirodys jog jusu lig* yr* {**- 
tpflom*. Jus pajausit pogerejiti* itt psrpM 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio aašsar 
«t karaliumi terp vyru, ant kui 
Kirdies. Visokia* periszkadai imli

Tik per 30 dienu!
>er gromatas gydo 
Atsilankymas nėra

xtals.be
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