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Politiszkos žinios.

* Amerika.
Prova Schleyo -zvilko 

daug įnėszlo į aikštę, 8Z jos 
galima manyti, kad t'di mi- 
nisteriai priguli prie sAalbio 
priesz Schleyų. Kok k prie
žastis tokio nekentim■» vieno 
isz geriausių Amerika latvy-j
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triobą per kelis metus be jo- jau beveik suvaldyti. Pul
ki© reikalo mokėjo bankui kai besiprieszinanczitį mas- 
jm) 130000 dol. raudos koliams mandžnrų ir chinie- 
už triobą ne bankieriams, bet ežių likosi iszgaudyti. Ma- 
sau prignlinczią. Į tyt todėl, kad Maskolija, sn

Kiek teisybės jra laikrasz- Pritarimu’ ar be Pritarimo 
ęzių apkaltinimuose, sunku *‘dių ciecoriaus,pasirengusi 
susekti. Ant praszalinimo Ma,l<lžuriją ant \isados pasi- 
nužiūrėjimų ir pakėlimo gar-pa*^y^’ 
lies augszcziausių AmerikosSvetimi

nes virMiinnkn, kuri. <ir,« "rSd1 PrOeretų prašalinti Į.ambasadų 
ir sumanumas aiszkiai pasi- dabartinius ministeri. I tvirtynes, 
rodė muszyje po Santjago, 
kuriame visa iszpanis:ka lai-l
vyne likosi išnaikinta sunku Ar to prezidentas ne Įtadarya 
įspėti. Apie tuszczią garbę tų neužilgio pamatysime.
jeigu už ją neužmoka pini
gais, Amerikoj mažai kas ru-1 traukiasi savo keliu ir ame 
pinasi. Paskutinėj karėj A- rikonai visgi ne gali pas i gi r- 
inerikos laivynės mii isterija j ti, kad butų sziądien areziau 
paskyrė dovaną už isznaiki- karės galo negu jiernai. Pe
nimą isEpaniszkos 1; ivynės; 
dovaną'tą gavo m admi
rolas Schley, bet visai ne da
lyvavęs muszyje admirolas 
Sampson. Jeigu tapė lai
vynės ministerija Įnsirodė 
ne teisinga, tai ji turėjo 
jieszkoti priežasezių Lzteisi- 
nanezių jos pasielgimj.
dėl tai turėjo varyti L i 
mą jos nuskriausto S 
Tarnaujantis laivyne- 
terijoj Maclay iszleidt 
istoriją Amerikos ka 
laivynės, kurią m i 
prisakė vartoti kaip1 
vedi laivynės akademijoj. 
Maclay vienog savo istorijoj 
ne prisilaikė teisyllės. bet 
stengėsi visaip žeminą! Schle- 
yą. Melagį istoriką ministe- 

. — ris ne nuo ^pni- 
szalinti; tą padart | tik 
ant reikalavimo paties prezi
dento Roosevelto. Maclay 
isz syk ne norėjo klausyti nė 
prezidento, kuris li»-pė jam 
pasitraukti nuo vietos, bet 
kreipėsi į civiliszkos tarnys
tes užveizdą su protestu priesz 
prezidento 
Perdėti n i s 
pripažino 
prasžalinti 
rėdninkus; todėl Madayuine 
liko nieko daugiau, kaip pa
sitraukti nuo urėdo. Czia 
vienog ne Maclay kaitriau
sias: jis 
Schleyo 
jog tas 
niams.

. jo nuo
kalcziausių, bet vien jų įna
gį. Vienoje vieszoje kal
boje vyriausias Amerikos ka- 
riumenės virszininkas, jene- 
rolas Milės išreiškė pritari
mą admirolui Dewey, užsto; 
justam už persekiojimą 
Schleyą; tuom tarpu užtai 
karės miniateris Root teip 
kaip mažą vaiką nubarė daug 
daugiau už ministerį .meri- 
kai užsitarnavusi jei srolą. 
Taigi argi czia ne ais. k b su- 
kalbis ministerijų vir 
kų ant nuakriaudimo 1 
šiai užsitarnavusio Am rikos 
admirolo, kuris ne no 
nauti politikierių mie 
Provą Schleyo vienog1 dar 
ne galima laikyti už į i baig
tą, kadangi Schley ne pasi- 
ganėdina santaikos t-udo nu- 

» isprendimu. 1
Nuo vietos pasitn nąė A-J 

menkos iždo ministet is Gage. 
Tuojaus po jo pasitraU ūmui 
laikraszcziai kaip isz i inko- 
vės pradėjo pilti viaokii 
kaltinimus pasitraukus i mi- 
nisterio. Vienas isz 
blausių apkaltinimų yn , buk
jis darė visokius geszef 

* bankieriais ant Am
i iždo ne naudos. New
i vienas bankas pirko m o A-

merikos iždd trioMta mu tiny-
esioe, bet pinįgų ne užfookė-
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minis- 
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riszkos 
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rank-

ambasadoriai isz 
Pekine padarė 

jas apginklavo 
jų virszininkns ir prezidentas kanuolėms, kad užpuolus vėl
turėtų pasirinkti doresnius. chiniecziams, turėtų kuom jų 

užpuolimą nnmuszti. Vien 
amerikonįškas ambasadorius 

Kova ant Eilipimi salų Ine turi kannolių. Sargy bos 
/ virszininkas.nenorėdamas aj>- 

sileisti, įiareikalavo isz \Va- 
shingtono nors dviejų kanuo- 
lių, bet ne gavo, kadangi 
ambasadorius jas 
už nereikalingas.

Niu Tchvang 
maskoliai paėmė į 
kas visas telegrafų linijas. 
Priesz tokį maskolių pasiel
gimą pakėlė protestą visi sve
timi konsuįiai, liet iki sziol 
jų protestas pasiliko be pa
sekmės.

reita aanvaitę amerikonuBąnt 
salos Satnar pasiekė vėl di
desnis nepasisekimas: viena
me muszyje sn filipiniecziaia 
amerikonai nužudė net ke
liolika kareivių.

Nors Amerika sutarė sn 
Danijos randu, nuo kurio no
ri pirkti Mažų Antilių salas, 
bet tų salų gyventojai ne no
ri patekti jx) Amerikos globa. 
Ir paezioj Danijoj yra daug 
prieszų pardavimo valdy
bų; gal bnt todėl, kad ran
das ne galės iszpildyti pada
rytos sutarties bu Ameri
ka.

jiems 
užtai 

sveti- 
reikia

pripažino

apskrityj
savo ran-

150; 250
nelaisvę.

padavadyjimą. 
vienog to biuro 
tiesą prezidentui 
ne tinkamus u-

platino niekinimus 
todėl, kad žinojo, 
patiks jo perdėti-

Praszalinintas todėl 
urėdo ne užgauna

;inin-
biau-

tar
iama?

s ap-

svar
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Azija.
Uhinų ciecorius ir ciecorie- 

nė keliauja jau nuo gana se
niai į apleistą dėl įsiveržimo 
europeiszkų armijų sostapilę, 
be^jos pasiekti ne įstengia. 
Ant pabėgimo isz czia 
ne daug reikėjo laiko, 
ant sugrįžimo, nors to 
mi kareiviai ne stabdo,
labai ilgo laiko. Ta ilga ke
lionė į apleistą sostapilę Chi- 
nų valdonų, turbut, turi ko
kias ypatiskas priežastis, apie 
kurias gal ne daug yra ži- 
nanezių. Laikraszcziai stato 
visokius spėjimus, bet neži
nia, kiek teisytės yra visuose 
jų spėjimuose. Isz visko 
vienog matyt, kad Chinų val
donas ne nori grįžti į savo 
seną sostapilę. kur jo darbai 
turi būt kontroliuojami ne- 
keucziamų svetimtauezių. 
Žinoma, kad tokia kontrolė 
ne gali patikti Chinų valdo
nui, kurį jo locni pavaldiniai 
visgi dar laiko už tvireziausią 
ant svieto galybę; daugelis 
chinieczių dar ir sziądien ti
ki, kad visos europeiszkos ir 
amerikoniszkoB ^vieszpatystės 
yra tik provincijoms Chinų; 
visi svetimi valdonai yra va- 
žaliais Chinų. Žinoma, pats 
ciecorins ir augazeziaosi urėd- 
ninkai gerai supranta silpnu
mą savo kraszto ir numMno, 
kame yra jo silpnumas, bet 
teisybę slepia nuo žmonių, 
kurių daugumas visai nežino, 
kas yra už Chinų rube- 
Žių. Vien Japonija szią
dien norėtų, kad Cbinai ga
lėtų susidrutinti ir pasiprie- 
szinti europlecziams; tą 
supranta jeigu ir ne cieco- 
rienė, tai daugumas valdan- 
czių atskiras provincijas vice 
-karalių. Jie azaukia vis 
daugiau ir daugiau japdnie- 
ežių kaipo padėtojų prie įve
dimo reikalingų ant sudruti* 
nimo Chinų reformų. Net 
ciecoriaus valdžios pasikvie
tė japoniszkus oficierus ant 
mokinimo ir organizavimo 
chiniszkos armijos.

Nors maskoliai dar i 
gė tarybų su Chinų ra 
kainose Mandžuri jos,
tą provinciją valdo kaipo sa-

trei- 
t jie

V jo, o bank^a likosi i 
triobos ir jų ui II

Pietinė Afrika.
Pirmų Kalėdų dienų garsus 

burti vadovas De Wett neti
kėtai, su 1200 būrų, Oranijos 
republikoj, j>o Zeefontein už
puolė ant anglijonų stovy
klų ir gerai jiems sudavė į 
kailį; paveržė net dvi kanuo- 
lee. Kad muszis buvo smar
kus, galima manyti, kadan
gi jame anglijonai nužudę 
užmuaztų ir sunkiai paszali
tų kareivių 
pateko į
Kadangi anglijonai stovėjo 
ant kalno, kurio vienas szo- 
nas buvo status, o kitas isz- 
palengvo leidosi žemyn, tai 
anglijonų vadovas pastatė 
sargybą tik isz vieno szono, 
kitų laikė už ne prieinamų. 
Tuom tarpu būrai gerai sau 
žinomais takais prisigriebė 
nuo staeziosios pusės ir visai 
netikėtai pradėjo laidyti tai
kius szuvius į viski ne pasi
rengusius anglijonus. Be a- 
bejonės butų De Wett galė
jęs paimti visus į nelaisvę,bet 
anglijonams atsiuntė pagel- 
bų; kų jiajutęs De Wett, isz- 
skirstė savo žmonis į mažus 
pulkelius ir nutraukė sau ge
rai žinomais keliais į kalnus. 
Paimtus į nelaisvę prastus 
angliszkus kareivius, atėmęs 
ginklus, paleido, jiasilaikė 
tik oficierus. Tėvus esan- 
ežių De Wetto nelaisvėj an
gį iszkų oficierų apėmė bai
mė, kad būrų vadovas, at- 
monydamas už bjaurų elgi
mąsi Kitchenero ir kitų an- 
gliszkų jenerolų, kurie ne 
mažai būrų oficierų suszaudė 
be jokios tiesos, to paties ne 
padarytų su patekusiais į jo 
rankas angliszkais oficierais. 
DeWett net pagarsino, kad 
jis tų patį darys su anglisz
kais oficierais, kų daro an
glijonai su būrais. Anglijoj 
ne abejoja, kad DeWett sa
vo pažadėjimų iszpildys, o 
bausti angliszkus oficierus jis 
turi tiesų jeigu jau ne už kų 
kitų, tai už laužymų terptau- 
tiszkų tiesų: už deginimų be 
jokios priežasties būrų far- 
rtų, veržimų gyvulių ir pa
prastus plėszimus. Tų darė 
ir daro visi angliszki oficie- 
rai, o tas terptautiszkoms tie
soms yra nedalelsta.

Sitai vienas sugrįžęs į Ka- 
nadų isz Afrikos oficieras 
Kero, kuris per du metu ka
riavo su būrais ir tai po va
dovyste visokių angliukų je-

nėra visai fannų, kadangi 
anglijonai BĮičjo jau visas isz- 
deginti. Transvaaliuj esą 
truputį geriau, kadangi dėl 
visokių priežasez-ių czia an
gliszki vadovai ne galėjo teip 
visko isznaikinti kaip Urani
joj-

Angliszki laikraszcziai, ku
rie pirma szauke ir reikala
vo nuo Kitchenero. kad jis 
nė vieno būro gyvo ne pa
liktų, dabar szaukia, kad jie 
bu būrais elgtųsi žinogiBZ-j 
kiau. Mat aglijonns ajiėinė 
baimė, kad būrai nesigriebtų 
žiaurumo, o jų rahkoae mat 
dabar yra dikta^ angliszkų 
oficierų. Tas Jai pataisė 
dorą angliszkų laikrasz- 
ežių.

AngjiszkaB randas prane- 
szė svetimūuns krantams, jog 
karę su būrais jis užbaigs 
iki balandžio mėnesiui, arba 
vėliausiai iki gegužio mėne
siui azių metu. I’anaaziud 
pažadėjimus davė ir pirma 
ir paskyrė jau kelis termi
nus užbaigimo karės, bet pa
žadėjimų iki sziol ne iszpil- 
dė. Totlel ir dabartiniam 
jiažadėjimui angliszko rando 
ne labai kas tiki.

rinko ant vokieczių persekio
jamų Poznaniaus lenkų; nuo 
maskolių vienog lenkai aukų 
ne gauna. Veidmainiavimu, 
rodosi, maskoliai lenkų ne 
patrauks, kadangi apart aris
tokratijos ir kunįgijos nėra 
lenkų pritaria nczių masko 
liams ir jiems tikinczių.

Isz Lietuvos.

revoliucijonie- 
kariaunos dar 

pasitaiko krasz- 
ir tai muaziai 
toki, kuriuose

Pietine Amerika.
Nors Amerikos randas ti

kėjo, jog per jo prieidėjimiĮ 
revoliucija Columbijoj pasi
baigė ir kariszkiems laivams, 
stovėj tįsiems Panamos jiorte, 
prisakė grįžti namon, liet iėz 
tikro revoliucija ne isznyko. 
Musziai terp 
riti ir rando 
gana tankiai 
to viduriuose 
gana .dideli,
ant muszio lauko puola net 
įk) kelis szimtu8 žmonių ir 
kas svarbiausia, > kad revo- 
liucijonieriai tankiau^ už
puola ant rando kariaunos 
negu ta ant revoliucijųnie- 
rių. Tas aiszkiai rodo,/kad 
revoliucijos ne galima laiky
ti už pabaigtų.

Nesutikimai terp Venezue- 
lės ir Columbijos iki atvirai 
karei dar vis nenužengė,■ kas 
teijuisgi rodo, kad abiejų 
krasztų randai ne ant tvir- 
cziausių stovi kojų, todėl bi
josi karę pradėti. Venezue- 
lė, apart beairengianezio pa
sikėlimo prezidento Castro 
prieszų, turi dar nesutiki
mus su Vokietija ir Prancūzi
ja už skolas sžitų krasztų į>a- 
valdinmms. Prie Venezuelės 
pakranežių stovi dabar yvo- 
kiszki ir prancuziszki karisz- 
ki laivai sn kareiviais.

Užtai nesutikimai terp Ar
gentinos ir Chili bent 
sziuom tarpu isznyko, tik ne
žinia, ar ant ilgo. Szitiems 
krantams pasisekė susitaiky
ti ir suszaukti po ginklu ka
reiviai abiųjų krasztų likosi* 
namon paleisti.

MftskoUja.
Maskolija, kaip moka, sten

giasi isz naudot i lenkus, įnir-
* szusiusant vokieczių už pa- 
1 skutinį persekiojimu lenkų 
: vaikų ir nūbaudimę lenkų 

tėvų už pasiprieszinimę vai-
1 kų mokintojų prisakymams. 

Maskoliszki laikraazcziai už
taria už vokieczių persekio
jamus lenkus, bet tie laik- 
raszcziai užmirszta pridurti, 
kad lenkai ir lenkystė Mp- 
kolijoj daug labiau prispaus
ta negu Vokietijoj, o už mas- 

i koltų persekiojamus, maako- 
liszki laikraszcziai ne užtaria.

Lenkystė bažnyczioj.
Sziaul uose lenkai nori bu'inai 

savo kalbę visur įvedi, kur tik 
gali. Ypacs tie visokį užmany
mai apie įved’mę lenkiškos kal
bos į musų bažnyczię labai gerai 
klojasi. Ir kaip gi neklosb? 
Vyskupas iszleido paliepimu, ku
riame uždorudė įvesti gielojimus 
žmon ų kai‘ oj, o ypacz g eioti 
1 eiuv szkai, kur iki sziol giedojo 
lenki-zkai. Tol ►aus turime kle
benę lenkę, gudrų kaipla|rę, kur- 
kokiam lengvatikiui lietuviu:- 
tamsuoliui gie tai apvylia akis. 
Lenke iai turi czia “valandas”, 
lenkirzkai giedamas, sako j ems 
evangelijas, nors jie nė vienų, nė 
kitų ne klauso: ant piimųjų 
atsikelia, o ant antrųjų tingi 
ti.

Dabar jie užsimanė įvesti 
kiszkus giedojimus gegužės 
uesyj.

Gieda vakare kas dienę. 
na;, žinoma, nit kuomet nebūna, o 
ateina tik praszcztokėliai, kūne 
ir lenkiškai nelabai sugrabalioja. 
Kad ir ne žmoniszkai, bet tik ki- 
toniszkai. ,

Besibaigiant balandžiui, lenke
li*’, susitarę su klebonu, pradėjo 
rinkti rssztuąanl praszymo prie 
vyakupo. Phsiraszfi arti 200 
žmonių. Bet kad žinotumėt, kas 
tai |»er žmonės buvo? Daugybė 
vaikų, kę-tik mokanc/ių raižyti ir 
nieko ne iszmanancz ų, kame da
lykas. Pasiia-zė ir keli masko
liai, su koriais kas kartę labiau 
susideda musų lenkeliai lietuvių 
naikinimui. Kad tai teisybė, jau 
matyt i«z to, kad lietuvius nai
kinti kreipiasi prie žandarų, piie 
kurių kreipiasi ir tūli musų kunį- 
gai.

Suraszė praszymę ir nusiuntė 
vyskupui... tik stiezittikių vysku
pui, ai ba arebierėjui! Szis skai
to, skaito ir tųeko nesupranta: 
gal nete p tankiai kreipės priėjo 
'etikai ir gal dar pirmę sykį pra- 
szo nuo jo daleidimo lenkiszkę 
ka'bę įvesti. Vienog jis atitar
navo lenkams už tokię jo paguo 
donę, kad prie jo isz pradžios 
kreipėsi: jis nusiuntė musų vys
kupui. Szis nusigando ir užriko 
ant lenkų, vienog praszymę isz 
klausė; ledo giedoti lenkisz- 
kai.

Žmonėms tas varžymąsi sveti
mos kr Įbos į musų bažnycz'ę b»i 
šiai ne pitiko. Nežinojo nė kę 
daryti. Ant galo susirinko ne
mažas butelis per Sekmines ir no
rėjo užgiedoti 1 etuvisakai. Drę- 
so8 nueiti ir įeiti j bažnycaię už
teko, bet kaip reikėjo užgiedoti, 
vi-as dręsum&s sulindo į kulnis, ir 
palengva iszvaikszcziojo isz baž- 
nyczios.... ‘Priprato aklai klau
syti ponų ir kunįgų, nors tie sta- 
cziai spjauna žmonėms į akis, 
apjuokia juos,paniekina kalbę, jų 
paėstų bažnyczioj, o žmonės 
tyji, kaip tamsi naktis. Kad bu
tų užgiedoję, tai kitę sykį lenke
liai nesiveržtų į musų bažnycsi^, 
kur viskas užlaikoma žmonių kasa-' 
tu: bažnycz ę taiso ir puossia, 
kunįgus maitina ir peni — vieni 
tik praiszcziokai lietuviai.
• Taigi nedyvai, kad dabar 

lenkeliai žada dar ražanesi^gie
doti lenkiškai, nės žmonė* 
ko ne sako, u klebonas tik te 
nori. Nors vienę gėrę darbę 
darys parapijonai: įves lenki-skę 
kalbę, o nuo to bus d desnė Die 
voi gaibė. ’

les “Ūkininko”

ne 
utei-

len-
mė-

iai Siiaullų, Kauno gnb.

įėjimo visai be kaucij'8 ir paran 
ko*; gyvent jam liejiė savo tė- 
viszkėj, Mulavėnų sodžiuj, 6 vers
tai nuo Szisulių. Janulaitis gy
veno tėviszkėj, bet beveik kas
dien atkc iaudavo į Sziaulius p>s 
savo ee eris. Patėmyjo tę policija 
ir pad vė Janui litį j sudę, bet sū
dąs jį iszteisioo. Pasirodė, kad 
tokį Vonsiackoi neturi tiesos liej t 
ten ir ten gyvent; tę gali pada
ryt piokmoras palatos aibi mi- 
nisteris. Bet pol cija da ne nuti 
lo: padavė Augusiinę į apakriczio 
audę (okružnę). 1 birželio buvo 
byla ir sūdąs vėl jį irz eisino.

Riudonukai mato, kad negil 
Janulaitį įkast, pasiszaukė jį pas 
savę ir pasakė: “Jei tamsta a- 
teisi kada į Sziaulius, tai mę« a 
resztuosim”! Bet Janu'ait's ne
nustoja vaikšcziojęs į Sziaulius, 
ir jo nearesztavo, nes tiesos nelu-

O poicija vis gęzdina, 
bet letuviai jau nębenusigęsta, tas 
jau jiems ne naujiena!

Isz “Ūkininko”

Inz Eiriogalos, Kauno pa v.
Liepos mėnesyje buvo suimtis 

ant Prūsų sienos Karolius Iva 
nauskas isa Eiriogalos su yvairio- 
mis I etuviszkoinis knjgomis. Su 
ėmę. nuvarė j Raseinių kalėjmię; 
tėti palaikė, isz.grudo į Knunę, o 
i-z Kauno parvarė į Eiriogalę. 
Czia jam pavyko iszsipirati nuo 
pristavo,, kad paleistų ant kelių 
dienų savo namus sutvarkyti.

Bet tuo tarpu, naktyj 29d. rug- 
pjuctio, atpyszkėjo isz Kauno pro
kuroras su žandarais to žmogaus 
jieszkodami. Sauna lojimo paža
dintas, Ivanauskis greitai viskę 
suprato ir spruko per langę, ir

pakėlė baisų ermiderį jo bejiesz 
kodami, bet nesuradę, vuodegę 
paspraudę, -spūdino namon. Q 
Ivanauskis palaukė, kol viskas nu
tilo. perbrido per Dubysę, nuvėjo 
į miszkę, tenai pasilsėjo ir iszke 
liavo į A menkę, palikęs czia pa- 
cz'ę su mažucziais. Už poros 
dienų naktyj vėl buvo atvažiavę 
žandarai isz Kauno, bet sugrjžo 
nieko ne peszę. Dabar pristavas 
su urėdninku ir vietiniu žandaru 
pakaitais lankosi pas Ivanauskio 
moterį ir jos kaimynus, klausinė
ja, bet niekas nieko nežino.

Isz “Ūkininko”

Isz Rudos, Senaplles, pav.
Pradžioj rugsėjo men. czigo- 

nai pavogė nuo Rudos klebono 
apie 10 tukstanczių rub. Ilgai 
prabaszczius rinko nuo parapijo- 
nų pinįgus ant naujų vargonų; 
dabar • parėjo nauji, o piningai 
pavogti—ir vėl turės rinkt. Tai 
pamokinimas žmonėms: tegul jie 
teip padeda parapijos pinigus, 
kad nė ugnis negalėtų jų sude
gint, nė pavogti

Isz Kauno, gub.
Survilų kaime pasivadino pas 

savę ūkininkas Tautkus žydę kur 
pių avalynes <*iut Ūkininkas.isz- 
važihvo į Reseinius, paliko pie- 
meniukę ui namsargi. Buvo pet- 
nyczia. Piemeniuką*, numanyd* 
mas, kad žydas taiaosi aut szabo, 
įlindo į užkakalį ir žiuri, kaip žy
du ruosziasi. Sztii paimt jis 
puspadžius ir dar keletę mažmo
žių ir eina laukan apsidairyt, kur 
yra likusi szeimyn*. Piemeniu
ku szoka is* uipeczkio ir pastato 
Jėzaus,liudnę pavekslę. Žydas ra- 

, miai žengia į grinezię ir iszvyata 
besėdinezię ant krepszuko mukelę.

Persigando, ranku gniaužo.
— Oj Ponu Dievą, juk asz nevo
gei—aaz tik aste kavoj ei... Ass 
ant visa savo amžių eisi ant įsika
lę ir ant Tavo apipoterau- 
si/T

Isz Vilniaus.
Vilniuje, 

tilto rado ant rėlių negyvėlį su 
trūkio ratų nupjauta galva. Pa- 
sir.»dė, kad negyvėlis yra ofieie- 
ras maskol'us Makoviejev.

Ant paskutinės vsosv’eUnės 
parodos Paryžiuj isz Vilniaus ne 
daug buvo daiktų. Už alų gavo 
garbės dipliomę savininkas alaus 
kidinycsios Lipski; užveižėtojas 
tos alaus leidinyczio^ Salomon 
gavo auksinį medalį 
nius medaliu-: alaus 
Jaginovski ir mašinų 
jas M. Jasinovski.

Vidaus ministerija galutinai da- 
leido Vilniuje uždėti inteligentų 
Kl ubę ir jo įstatus užtvirtino. 
Klausymas dabar, kokiais inteli- 
gentiszkais darbais at-ižymė< mi
nėtas Kliubas. Visi Kliubai Lie 
tuvoj kaipo svarbiau-ię už.-iėmi 
mę laiko kazyras. Ant kazyra- 
vimo vienog ne reikia inteligen
tų, tę moka gerai ir ne inteligen- 
ta:.

Vilniuje atsibūva dabar paroda 
abrazdų teplioriams įkvėptų Sen- 
kevycziaus apysakų. Abrazdų 
ant parodos yra 80. Atsiuntė 
juos lenkiszki teplioriui: Stacbe- 
wicz, Bsdowski, Tetmayer, Kos- 
trzewski ir Kossak.

Vilniuje maskol’ai padirbo jau 
pamatus paminklui garsios mas- 
koliszkos paleistuvės, ciecorienės 
Katarinos II, kuriai valdant, Lie
tuva likosi prie Maskolijos pris
kirta. Pastatymas paminklo pa
matų kasztavo 9C00rubI.; kbsztus 
apsiėmė užmokėti vietinis prekė- 
jas, maskolius Pimenow. Pats 
paminklas bus padirbtas pagarsė
jusio akulpturiaus, žydo vilnie- 
czhT ’ AntoloTsklū.— Talnlnktas 
bus nulietas isz bronzo. Aplink 
paminklę bus sodelis; parengti jį 
apsiėmė sodauninkas, rodosi, len
kas, Pawlowicz. f, >

Maskoliszkas senatas paaiszki- 
no, kad visoj Maskolijoj nė vie
no tikėjimo kapinės ne priguli 
bainycziai, bet valszcziams, kai
mams arba miestams. Bažnyti
nės valdžios nė jokios tiesos ne 
turi savintiesi sau kapines, ka
dangi jos ne bažnyczioa savas
tis.

Naujas Vilniaus gubernatorius 
Wabl iszdavė padavadyjimę, kad 
visos miesto pardavinyczios, iszė. 
mus pardavinyczių valgomų daik
tų, valginyczių, konditorijų szio- 
kioms dienoms butų atidarytos 
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro.

5d. gruodžio, naktyj, vagiliai 
įsiveržė į Gurlando pardaviny- 
czię, sudaužė kasę ir isz jos pasz 
lavė pinigų ir procentinių popie- 
rų už 14000rubl. Į pardaviny- 
czię vagiliai prisigriebė per lu
bas, kuriose išpjovė skylę.

Vilniuje miesto rodą iszgyrė 
įvesti elektriszkus žiburius ant 
miesto ulyczių ir privstiszkuo-'e 
namuose, vietoj gazinių. Ant 
privatiszkų reikalų rengia miestas 
savo kaastais paįiegos staciję apt 
16000 liampų, u ant ulrcsių 366 
liampų. Dabar miestas atsiszau- 
kėJ prekėjus ir visokius urėdus, 
užklausdamas, kiek kas reikalaus

< elektriszkų žiburiai Ant ulyczių 
žiburiai ant pradžįoc* ne bus ant 
visų, bet tik ant svarbiausių; 
sziuom kartu nuspręsta elektrlsz 
-kus dratua nutiesi i ant ulyczių: 
Vokiazkos, Vilniaus ui., Antoko- 
liaus, Šiv. Jurgio, Puszkinoakve- 
rę,Botaniaako pliaciias,Polocinės, 
Sav. Ignatn, Trakų ui.,4 Sodinės, 
Szopeno, Žandarminėe, 8sv. Ste
pono, Vakzalinėa, Auazros vartų, 
Didėlės,Naujos,G ube rnatori azkoa,

czię, iazsiraszyti laikruzezius ir 
netoli geležinkelio5 g“1' ,en£li ir pamoRinan-

ir ddabri- 
leidėjas S. 
ufveižėto

czias prelekcijap.
Vilniaus miesto rodoj pabaigė 

peikratinėjinaę klausymo parengi
mo Vilniuje augtzle.-nėa Rūky
klos. Miesto rodą nutarė praazy- 
ti valdžių parengti poliiecbniszkę 
inbtitutę jeigu jau ant pradžios 
ne pilnę, tai nors ki d jame butų 
fakultetai: žemiaibiszk^s, giri- 
ninki-zkas, cbetniszkas ir mteba- 
ni-zkas Miestas nuo savęs ant 
to paskiria 300000 rub. Su tokiu 
jau pratzymu ir sykiu, at-i-zaukė 
į valdžias ir Vilniaus Žemdirbys
tės draugystė. Keikia dabtr vien 
laukt’, kę apszvietimo ministeri
ja ant to atsakys? Jeigu ji nesi- 
prieszįs ir duos daleidimę, tai gal 
ir be iždo prisidėjmo Vilnius su
lauks vienatinės Lietuvoj augsz- 
tesnės moksliškos {taisos,

Kaip pernai, teip ir szįmet mo
kintojai gimnazijų ir realiszkos 
mokyklos Vilniuje, salėj pirmos 
giminazijos, rengia eile* pirm ki 
nanezių lekcijų. Kursą apie elek- 
tiikę ir magnetizmę skaitys Po- 
sockis vakarais kas panedėlį. Kur
šę naujos maskoli-zko, literatū
ros skaitys kas utarnikas mokin
tojas Dadikin. Istoriję žemės 
skaitys kęs seredę mokintojas 
Baraszkov. Lekcijas populia- 
riszkos cbemijcs skaitys kas ket- 
vergas Szeszukov. Istoriję vaka
rinės Europos skaitys kas pėtny- 
czię mokintojas Pulikarjiov. Ui 
sėdynes pirmose eilėse ant visų 
lekcijų reikia mokėti ptr^rubl., 
tulesnėse gi po 2 rub. 50kapi 
ant pavienių kursų po 60 ir 40 
kap. Lekcijų kiekvieno kurso bus 
po 15. Skaitymai vienog bus 
parengti vien tęsyk, jeigu atsiras 
pakaktinai norinezių įtatSusUn-' 
kyti.

Isz Gelvanų, Vilniaus pav.
Pradžioj gruodžio mėnesio 

maskuoti plėszikai atsilankė į 
dvarę, prigulintį grafui FHaterui, 
Gelvanus. Grafo namieję ne bu
vo, apie kę matomai plėszikai ži
nojo. Jie prisigriebė į palocių 
ir nors prie pinįgų prieiti ne galė
jo, bet paszlavė sidabrinių ir auk
sinių daiktų net už kelis tukstan- 
czius rublių.

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę,nuo 14-21 d. lap- 

kriczio, Vilniaus gubernijoj užsi
krėtė limpanczioms ligoms nami
nių gyvulių: Vilniuje infiuenca 
užsikrėtė 9 arkliai stovinczio czia 
artilerijos regimento ir 3 arkliai . 
pastipo. Szventėnų pav., kaime 
Pagurgi pasiuto viena karvė ir 
žinoma, pastipo. Isz viso guber
nijoj per tę laikę apsirgo 11 na
minių galvijų, isz kurių 3 pasti
po, o vienę užmuszė.

Isz Vileikos, Vilniaus gub.
Nepauauktu gydytojas, nemo

kantis su ligoniais , kaip reikia, 
apaeiti ir priderančiai pagelbėti, 
visada daugiau Mėdies negu gero 
atgabena. Neseniai czia prie 
gimdaoez os moteriukės susirin
ko pagelbėti gimdaneziai kaimo 
bobos. Jo$ teip karsztai gelbė
jo, kad gimdomui vaikui n u tian- 
kė rankę. Tik pukui paszaukė 
daktarę, bet matyt .ir to ne pri
gulėta prie gerą. Jis pamalęs, ‘
kę bobos padarė, atisakė gelbėti, J 
nuspjovė ir sugrįžo namon. Po JF 
kokiam laikai, visų be pagelboajj* 
palikt* moteriazkė, pagimdė ntCė^1 
gy^ vaikę. - Be pagelbos ueisa- 
mintiogų bobų, jeigu-but iszsyk 
paszauktaa daktaras, vaikas butąą 
užgimęs nyrąs. { • .

isabėgo lau
4«n. Piemeniukai, issssokęs i** 
uikakalio, vėl pastatė ant hago- 
mukelę ir vėl pasikarėjo. Žydas 
sugrįžęs, su džiaugsmu iszėmė 
vogtus daigtus ir laukė pat^idŽ- 
tent ūkininko. Sugrįžo Tautkus

pliaciaua.nų . sodo, T
8*v. Jono, Ki - ..-t?___

oėa,Budnikų, Milijoninė*, Polici 
jos terpulyczin, Bajorie^km, Par

Isz Lieto visiko Minsko.
Minsko Žemdarbių draugystė 

užmanė parengti ežia beržę me-
L n'i—" diių ir 4enKlapby8t68 produktų.

i tarpininkautų tarp . tokią

Uoi. ir kil, ’
Minūtėrijor užtvirtinta* Vil--.7. -

i

ir žydelis labai nuostabiai praaa- fnteligeatų Kliubaa 
oaierį rūpinti tiokamin .4neko: platesnioMitokas randu tyU, bet buvo byla studento I 

slapta pagirią pasielgimą jaQU|axxjo policija; byla ba- 1 
vokieczių su lekais. Lenkai Totanuikoa audė (myraram); , 

Policija apabondB Janalaltį ai 
tai, kad Šri* ti

dabar gauna aukas nuo «e-Grodekow praneszS į Peter- w .
burga, kad parikSe priesz Jos ir Transvaaliaus republi- kų įr kitų slavų. Galicijoj 
maskolius gyventoj^ U, dako, jog Oranijoj di ‘

mite* sehak* prie gyvenimo labai 
reikalingu. Oj su daug pinige* 
na napiricri jam1 Tau $■_ vi*kę

»«<Ui rengti litam



LIETUVA

. hz Mintaujos.
Lenkiszkas laikrasztis “Kurjėr 

Lvovski” paduoda, kad ežia, ui 
platinimę apšvietidoo, likosi su
areštuotas gimnazijos mokintiniu 
Krape r. Kadangi nieko nuo jo 
raudonsiuliai iszkvoszu ne galėjo, 
tai jį nugirdė ir padirbę’melagin- 
izji su apkaltinimais . nepatiukan- 
czių maskoliams ypatų protokolę, 
davė Kraįierui pasiraęzytL Tas, 
girtas būdamas, pasirašė, nieko 
nežinodamas, kas protokole fra. 
Paskui vienog, susipratęs, kad ne 

- gerai padarė, sugrįžę'* į kalinį, 
iszmuszė savo kamtario Lingę ir 
bu stiklu pasipjovė.

Naujos mokyklos.
Laike sįbiu mokslo metų likosi 

Lietuvoj atidarytos kelios pradi
nės mokyklos: Vilniaus guberni
joj 9, Kauno gubernijoj 8, Grod- 
no gubernijoj 11, Minsko gubem 
nijoj 6, Vitebsko gubernijoj 11, 
taigi isz viso 45 mokyklos.

jas reikėjo gabenti į ligonbutį; 
viena gi ypata likosi mirtinai pa 
szauta.

Isz Prūsų Lietuvos.
* Kadangi kaip kituose Vokieti- 
jes kraštuose teip ijrTilžėj wdar- 
bai apsistojo, tai darbininkams 
tankiai trūksta ant maisto. 6zia

* ' dabar tveriasi specijaliszka *draifr 
gystė, norinti parengti varguo
liams valginycziae, isz kurių j e 
gautų be užmokesnio arba už’Ja-' 
bai mažę užmokeanb ,?ž Itę valgį. 
Reikalingi s ant’to pinigas drau
gystė tikisi surinkti isz teatrų, 
koncertų ir kitokių pasilinksmi
nimų. •

Kaime Gaideliuose sudegė tvar
tas ir namai ūkininko Šimelio; 
ugnyje pražuvo daug krutanezių 
turtų, kūnų ne spėjo iszneszti.

Aplinkinėse Szilukarczemos ir 
kitoj rūbeli aus pusėj, taigi m«s- 
kol szkojLietuvoj, smalkiai siau- 
czia kraujinės. Kas dienę mirsz 

ė ta po kelis žmonis.
Ant trumpos geležinkelio al- 

Kunės nuo Pilkalnio į Szivintę, 
ant kurio kę tik pradėjo trukiai 
bėgioti, atsitiko pirmutinė nelai
mė; darbininkiszkastrūkis iszszo- 
ko isz lėlių ir nusirito į grabe. 
Žmonių prie to ant laimės neuž
gavo.

22d. lapkriezio. Prūsų Lietu
voj, Klaipėdos aplinkinėse siautė 
smarki perkūnija.

Netoli Priekulės, grabėj rado 
ne gyvę lietuvj Meineikaitį. Jis 
mat buvo girtuoklis ir girtas 
įpuolė įgraLę ir prigėrė.

Kaime Nienėj, 6 metų sūnūs 
-.naszlės Vibernaitienės įpuolė į 
pilnę vandens grabe ir prigėrė.

Dėl siauczianczių tūlose ap
linkinėse Prūsų Lietuves galvijų 
ligų, Ragainėj uždraudė su visu

• atvesti ant turgaus galvijus.
Klaipėdoj, paskutinėj sauvaitėj 

lapkriezio mėnesio už laukų pro
duktus mokėjo: už szėpelį kvie- 
czių 6.75—7markių, rugių 5.10— 
5.35mrk., miežių 4.S0—4.55mrk., 
avižų 3.10—3 25mrk., baltųjų 
žirnių 7.50—8mrk., palszujų 
žirnių 7.50—8mrk. Roputės 
1.40<—1.60. Sziaudų 1.70—1.90 
mrk., szieno 2.30—2.50mrk; už 
centnerį. Už svarę sviesto 0.90— 
l.lOmarkių. Kapa kiauszinių 
4.00markės. •

Kaialiaueziuje likosi suaresz- 
-tuotas darbininkas Wolke už pa
degimus. Jis prisipažino, 
mieste padegė daug triobų. Da
rė j>'s tę dėlto, kad ugnegeiiai 
imtų jį į pagelbę prie czirezkynių. 
už kę padėtojams užmoka.
’ Klaipėdoj lietuvy? botiuinkos 
Jokūbas Reinis apvaikszczicju 
azimtmetices sukaktuves savo gi
mimu.

10 d. gruodžio, kaime Katy- 
cziuose sudegė namak ūkininko 
lietuvio Padžiaus. Piie to sude
gė ir daug supiltų „ ant augszto 
sziųmetinių javų.

Isz Amerikos.
k - Suaresztavo mokintoja.
r MiLwaukee, Wis. Likosi czia 
suarestuotus mokintojas Georg 
Young isz Jonia, Mich. Apskun
džia jį už bjaurius darbus su savo 
mokintinėms. Kada jo bjaurus 
darbai iszėjo į aiksztę, jis isz Jo- 
nia pabėgo. Isz pradžių gyveno 
pas savo gimines Green Bay, bet 
kad ir cz:a prisigriebė žinia apie 
jo negražius darbus, Young pabė
go į Mdvaukee, kur likosi su 
aresztuotas.

Kruvinos musztynes.
William^town. Ky. Sanąriai 

trijų szeimynų: Gonghe, Redehc- 
vero ir McKitto, nuo seniai be 
sipyketanti, antrę Kalėdų dietoę 
susitiko viename saliune ir iszsi

Reikia apsisaugot.
Washington, D. C. Czia- 

nyksztė paslapta pobcija perserg- 
sti žmonės,kad nežinomi piktada
riai paleido į svietę daug netikrų 
jų paežių padirbtų, popierinių 20 
dolfarinių pi'nįgų. Reikia todėl 
apsisaugoti. ■ - •

Negyvėlis bažnyczioa bokszte.
, Birmingham, Ala. Trys medė

jai, nuo audros pa-ialėpę į boksz- 
tę netoli miesto ėsanezios Mount 
Zion metodistų bažnyczu s, rado 
jame negyvėlio kunę. Ar k imas 
yra negro ar baltve džio, nežinia, 
kadangi mėsos te i p pagedusios, 
kad negalima pažinti. Numirė 
lis gulėjo ant trijų užklodalų, 
szalejobuvo didelis peilis; dra
bužiai jo buvo geri ir brangus.

, • Sniego darganos.
SaltLake, Utah. V>8u°3® 

Szaurvakariniuose krasztucsd 
Suvienytų Valstijų per Kalėdas 
siautė bas os sniego dargaites; 
traukėsi jos nuo ,Montanos iki 
Wa?hingtouo pakrar.czių. Snie
gas užpustė geležinkelius ir tele
grafų dratu?. Ant Pacifico siau
tė smarkios vėtros, laike kurių 
pražuvo ne mažai laivų, i* . ■ x| ,

Užiuuszysta.
Milunecket, Me. Netoli nuo 

czia sudegė italijonų apgyventi 
namai. Daibininkai dirbanti 
prie praszalinimo degėsių, juose 
rado kunus trijų italijonų. Vie
nas negyvėlis turėjo perszautę 
gatvę. Kaimynai pasakoja, kad 
tę na^tį, kada užgimė ugnis, tuo
se namuo- e girdėjo azuvius. Mat 
rasti degėsiuose italijonai likosi 
užmuszti, o užmušėjai, norėdami 
supain:oti pėdsakį, namus pade-- 
g6-

Kareiviu musztynes.
San Francisco, Cal. Netoli 

nuo czia, vietoj vadinamoj Presi- 
dio, viename sa,liūne du gelianti 
kareiviai susivaidyjo ir prie to 
artileristas Ross likosi savo prie- 
szo su peiliu perdurtas. Tas pa
gimdė smarkias musztynės, į ku 
lias įrimaiszė ir ne kareiviai. Ant 
iszskintymo besimuszanczių rei
kėjo szaukti netik visus policistu?, 
bet įx kareivius su ginklais.

Tvanai.
Knoxville, Ten. Nuo ilgai be- 

sitratikianczių lytų szitose aplin
kinėse pasikėlė vandens ir tuluo 
?e k r a sz tuose užgimė tvanai. Bė
giojimas trukių ant Southern ge
ležinkelio apsistojo, kadangi mat 
daugelyj vietų, užtvinę vandens, 
iszardė kelio pylimus. Lytus 
vienog ne pasiliovė ir vanduo ky
la upėse dar vis augsztyn.

Didele vagysta. 
f *■

New York. 30d. gruodžio, 
Tbebando namuose, ant Madison 
ui., paszlavė visokių auksinių ir 
deimantinių daiktų už 59000 dol. 
Vagystę papildė neseniai ant tar
nystes priimtas Tbebando tarnas, 
kuris su pavogtais daigiais pra
puolė.

Vėtros.
Denver, Col. 24d. gruodžio, 

taigi kuczios dienoj, siautė aplin
kinėse Uolinių kalnų baisi vėtra,

Gaisrai.
PiTTrBURG, Pa. , 26 d. gruo

džio sudegė czia aliejaus pervaly 
mo į taisos. Baczkos su aliejum 
sutruko, skystimas isz jų iszsil:e- 
jo ir užsidegė, greitai užėmė gele
žinkelio rėles, pasiekė Jelly gele
žų s liejnyczę ir ję ir kelis na- 
mus uždegė. Prie to ir vienas 
žmogus sudegė.

Hattiejburg, Mis. Iszdegė 
beveik visas szilas miestelis. B13 
dį ugnies padarytę skaito ant 150- 
OOOdol.

ViCTORiA, Canada. Sudegė 
czia didelės Aicade pardaviny- 
czios. Blėdį ugnies padarytę 
įkaite aut vieno milijono duba 
rų.

Buffalo, N. Y. Ant Leo- 
nard str., gyvenime lenko Grze- 
lės, užgimė, gaisras. Ugnjje pra
žuvo trys Grzelės vaikai.

• ’ "... ( t 
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Canton. Oh. Kuczių dienoj 
vienoju pardavinyczioje atsitiko 
baisi expl ozija, kuru s viena ypa
ta likosi užmuszta, o 6 sunkiai 
sužeistos.

Scrantun, Pa, Dirbtuvėse 
Moosic Povder Co. 27 d. gruo
džio atsitiko smarki expliozija, 
kurios ne tik visa dirbtuvių trio 
ha likosi sugriauta, bet ir kelies 
aplinkinės. Langai visuose aplin
kiniuose namuose iszbyrėjo. Pr.e 
to viena ypata likusi mirtinai su 
žeista; sunkiai sužeistų yra 6 
ypatos.

Sharpsville, Pa. Senose Shar- 
psvilles geležies tarpinycziose 
atsitiko baisi expliozija, kurios 
trys darbininkai likosi ant vietos 
užmuszli, o vienas mirtinai už
gautas. Visa dirbtuvei trioba ta
po expliozijos iszgriauta.

Isz darbo lauko.
Trenton, N. Y. Szitose 

aplinkinėse neužilgio bus pareng
tos kelios naujos kastynės.

■I Norwalk,O. Susitvėrė czia 
nauja kompanija su 1 milijonu 
doliarų kapitalo, kuri parengs 
czia plieno dirbtuvės.

«| MadI'ONVille, Kr. Susi
tvėrė czia kapitalistų kompanija, 
kuri aplinkinėse szito miesto pa
rengs naujas kautynes.

^1 Dover, Del. Susitvėiė 
czia anglekasių kompanija, kuri 
szitose aplinkinėse parengs nau
jas kastynės.

Brooklyn, N. Y. Sudegė 
czia Zef*pg mebelių dirbtuvės, 
per kę kelios dešimtys darbinin
kų ne teko darbo.

Trenton, N. J. Susitvėrė 
azia su 7500000 dol. kapitalo 
kompanija, kurį parengs mieste 
diibtuves visokių įnagių.

T Grand Mountatn, Cal, 
Darbai'aplinkinėse sidabro ir va
rio kastynėse eina labai gerai. 
Durbę ne sunku gaut. Moka po 
$2 50 -3.00 už 10 valandų.

5 Pittston, Pa. Kalnakasiai 
czianykszczio apskriezio nutarė 
nuo 1 d. balandžio reikalauti 8 
darbo valandų. Jeigu darbda
viai to neiszpildy?, užgims vėl 
sztraikai.

j°g kuri daug blėdies pridirbo. Mies
te Golden vėtra suneszė nuo pa
matų miesto rotuszę ir kelis kai- 
myn szkus namus. Bouldir ap- 
skrityj vėtra pagadino įtaisas sė
mimo kerosino, sugriovė fabrikų 
kaminus ir daug mažesnių trio-
bų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
SaultSt. Marie, Ont. Neto

li nuo czia, ant Kanados Pacif c 
geležinkelio,greitasis pasažierinis 
trūkis susi mus zė su darbininkisz 
ku. Prie to 6 ypatos likosi ant 
vietos uimu&'itos; sužeistų gi yra 
daug, o teip jų yra ir tvirtinai 
sužei-ti. * , J

Allentown, Pa. Netoli nuo 
czia, ant vieno užsibukinu), isz- 
szoko isz rėlių pilnas žmonių e- 
lektriszkas karas ir nusirito nuo 
aug>ztos kalvos. Prie to 6 žmo
nės likosi užmuszli; sužei tų gi 
yra daug.

Lynchbukg, Va. Netoli staci
jos Renfeen, ant Chesapeake & O- 
h o geležinkelio iszszoko isz rė
lių pasažierinis trūkis ir isz dalies 
susidaužė. Prie to tiys trūkio 
tarnui likosi užmuszti; suželtų 
pasas i erių yra ne mažai. .

Hamilton, Oh. 231. gruodžio 
siautė czia didelis gaisras, kuris 
isznaikino ..įtaisas Champion, 
Cout-id Paper Works. Blėdį ug
nies padarytę skaito aut 750000 
dol. Per sndegimę sz tų įtaisų 
400 durbininkų ne teko darbo.

Greenville.Pa. Pittsburg — 
Bessemer &Lake Ere gelež nkelio 
kompanija nuo naujų metų pakė
lė ant 10% užmokesnįkondukto
rių, maszmistų, peczkurių, vago
nų stibdėjų ir szėnių nustityto- 
jų

Soliu Bend, Ind. Indiana 
Railvray Co., kuriai priguli uly- 
czinių geležinke'ių linijos mies
tuose: South Bend, Elkhart ir 
Soihen, pagarsino, jog nuo 1d. 
sausio pakelia algas visų motor- 
manų ir konduktorių.

•j Ltnn, Mass. Vežėjų sztrai-f 
kas American Exprese Co. pasi
baigė. Nesutikimai likosi iszrisz- 
ti per santaikos sudę, ant kurio 
nusprendimo suliko abidvi pusės. 
Ant toliau vežėjai diibs 10 vai. 
ant dienos ir gaus po 52 dol. ant 
mėnesio.

Wilberton, Ind. Ter. Dar
bai czia eina labai prastai, j tu 
nuo mėnesio visai nedirba, žmo
nelių be darbo yra daugybė. Kas

traukę revolverius, pradėjo tikrę 
muszį. Muszyje trys ypatos ti
kos! teip sunkiai paszautos, kad

Scranton, Pa. Vežantis anglis 
trūkis Ontario Wesiępi geležin
kelio, netoli Poyntela iszszoko 
isz rėlių ir nusirito nuo 2^1 pė- turi kiek užsiezėdyjęs pinįgų. 
dų augszto kelio pylimo. 40 va
gonų susidaužė ir keturi trūkio 
t^rnatli^osi apt vielos užmu-zti.

tai baigia juos, o kas neturi, 
tai tie vąikszczioja po žmones 
melsdami valgio.

ISZ
Lietu viszkn dirvų.

Naujiems metams.
Užstojus naujiems metams, 

žmonės iszreibzkia linkėjimus. 
Laikraszczio užduotė tarnauti ne 
ypatoms, bet tautai (ant neisi 
mės mums tę dar sunku suprasti 
ir daugeliui dar vis rodosi, kad 
laikraeztis yra mazgotė, rinkimui 
visokio asifbiszko mėszlo), todėl 
laikraszczių linkėjimas ne apima 
re kalus pavienių ypatų, nė par
tijų, kadangi partijos ne tveria 
tautę, bet vien joe mažę dalį, 
laikrasztis privalo apimti reika
lus viios tautos, kurie ne visada 
sutinka su reikalais atskirų par
tijų. Norai pavienių ypatų 
mums visai ne rupi, tokiais daly
kais mei užsiimti ne turime nė 
noro, nė tieses, munis rupi vien 
reikalai vitos lietuviszkos tautos. 
Reikalų gi mes lietuviai turime 
daugiau negu daugel e kitų tautų, 
spėjusių pasikelti ant augsztesnio 
virbalo.

Svarbiausi'muitų reikalai, jau 
nė kartę musų laikraizczių pakel
ti, kokius mes pirmiausiai priva
lome pasistengti pastatyti ant 
geresnių pamatų — yra klausy
mas szelpimo musų besimokinan- 
czios jaunuomenės, klausymas 
pagerini no musų mokyklų, ir 
klausymas pagerinimo musų laik- 
rasztystės, .-klausymas padarymo 
mu.-ų laikraszczių tarnais lietu
viškos tautos, o ne ypatų arba 
atskirų partijų. Daugumos musų 
dabartinių laikraszczių ne galima 
vadinti lietuviszkais, jie vien 
kalbę ir tai tankiai sudarkytę, 
turi lietuviszkę, sziaip gi 
jie tarnauja arba ypa
toms, arba atskiroms partijoms. 
Tokių ypatų laikraszczių mes tu
rime daugiau negu reikia, bet už 
tai tikrai tautiškų turime labai 
mažai. Gal didesnė dalis musų 
laikraszczių relaktonų Amerikoj 
visai nesupranta paszaukimo 
laikraszczio, jiems rodo-i, kad 
laikrasztis yra tik ant to, kai per 
jį galima būt iszniekinti nepa- 
tibkanczię sau ypatę arbi kokię 
nors paitiję. Toki nesuprantanti 
redaktoriai iszt kro ne mažai blė
dies atgabena musų laikrasztya- 
tei.jie nupu dė laikraszcz ų garbę, 
sudemoralizavo ypacz korespon
dentus; dabar laikraszcziams y-- 
pacz sunku pertikrinti korespon
dentus, kad apraszymuose reikia 
prisilaikyti grynos te sybės, jie 
partiškos parvoe visokių atsitiki
mų. Dabar teip vienoj kaip ki
toj musų partijoj mažai rastum 
tokių laikraszczių korespondeatų 
kurie tę supranta. Tokię demo- 
ralizaciję terp laikraszczių skai
tytojų pasėjo vienog ne kunį- 
gų prieszingos pusės laikrasz^ 
ęzia*, bet kunįgų samdininkai,ku
rie,sėdami demoralizacijos sėklę, 
stengėsi netik patarnaut savo po
nams, bet ir gaudyti abonentus: 
mat rasztai ant doresnio pamato 
pastatyti mažai doros turintiems 
ne patinka. Tas vienog yra blo
gu ir tarnavimas ypatoms musų 
laikraszczių turi būt sykį panai
kintas.

Klausymas szelpimo beri mok i 
nanezios'jaunuomenės likosi isz 
dalies iszrisztas Ch:cagoj, kur 
pirmę Kalėdų dienę likosi sutver 
ti pamariai tam tikros draugystės 
po vardu “Auszra”. Reikia da 
bar vien geisti, kad ta draugystė, 
teip kaip ir Tėvynės Mylėtojų 
Dr. rastų pritarimę, kad tvertusi 
jos kuopos kitose lietuvių apgy
ventose vietose.

Kita? svarbus musų reika
las Amerikoj yra klausymas lie- 
tuviszkų mokyklų. Iki sziol, ant 
viso beluvių apgyveniino ploto 
lygiai Europoj, kaip ir Amerikoj 
nėra nė v cnos mokyklos, kuri to 
vaido butų verta ir rodosi ne la 
bai kam terp mus nė rupi, kad 
galėtume sutverti kę nors verto 
vardo mokyklos. Kunigai 
užlaiko kaip kur prie bažnyczių 
teip vadinamas lietuviszkas para- 
pijines mokyklas, bet jos uždėtos 
turbūt vien ant parodymo, kad 
tokios mokyklos ne gal būt, kad 
jų užlaikymas daug daugiau blė
dies negu gero atgabena. Ltik- 
raszcziai nesyk į kalbino lietu
viszkę visuomenę pasirūpinti pa
gerinti mokykla*, bet tas ne pa
siseka, kadangi kuuįgai dabar
tinių isz savo globos ne nori pa
leisti ir jus laiko net už paveiks-- 
lingas,ypacz jjbigu jų vedimas pa
vestas lenkiszkoins myni-zkoms. 
Rodosi todėl ne kuniginiai parti
jai priderėtų pasistengti parengti 
kę nois'panaszaus į mokyklę, kas 
nors isz dalies ant to vardo užsi
pelnytų. Bet ir toj partijoj tokio 
ųoio ne matyt, tūli jos vadovai 
sziuom kaitų pasiganėdina raszy- 
mu koliojimų ant “Rrromos 
kirokodiliaus” ir jo pasekėjų.

Toki vienog koliojimifl, ypacz be 
atsakanezio ūzmotyvavimo, ma
žai naudos atgabena, jeiąu atmes
ti atskirus koliojimo žodžius, ku
riuos žmonės ’ pagriebia ir susipy
kę galiūnuose,birriysejtankiai var
toja. Kobojimai vienog, nors 
ir teisingi, ne mokina žmonių, ne 
aptaszo, bet tik dar sziurksztes 
niais juos daro. Ne to vienog 
reikia musų žmonėms, bet mok do 
ir tai mokslo sistematiszko, pra
dėto nė nuo stogo, bet nuo pama
tų. Tokį mokslę gali duot tik 
mokykla atsakaneziai gerų mo
kintojų vedama, bet to ne duos 
nė joki koliojimai. Linkime to
dėl, kad mes šiuose metuose pa
liautume pripildinėję laikraszczių 
skiltis koliojaneziais rasztais vie
toj isznrotyvavimų apkaltinimų, 
kadangi toki rasztai ne mokina 
žmonių, ne prisideda prie išdir
binio kokių norą pastovesnių 
nuomonių; vietoj aptalžyti akai 
tytojus, dar sziurasztesnfair juos 
padaro. Tokį mokinimo budę, 
tuszczius keiksmu?, niekinimus ir 
koliojimus palikime kunįgams,jie 
nuo seniai tę budę vartoja, tai jų 
specialiszkumas; mes gi pasi
stengsime sutverti žmonėms 
szvaretmę pasimokinimo vietę; 
ypacz gi pabandykime sutverti 
kę nors panaszaus į mokyklę, ku
ri užstotų dabartines netikusias, 
kunįgų vedamas mokyklas. Vie
toj į er laikraszczius ir knįgas 
mokinti žmonis koliotiesi,' vietoj 
išradinėti jiems naujus besiko- 
liojimo žodžius, pasiotengkime 
juos supažindinti su pamatais 
visokių mokslų. Tik ant teip 
iszlavintų žmonių nuomonių ga 
lėrime reikalui atėjus užsitikėti, 
ant išmokytų tik koliotiesi užsi 
tikėti ne galima, kadangi toki 
savo nuomonių paprastai neturi, 
isz koliojimų jų iszdirbti ne gali.

Isz E. 8t. Louis, 111.
Musų miestelio lietuviai ren

giasi sutaisyti jau dbbar beveik 
iszirusię “ Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės” kuopę, nės išjos da 
bar tik kokie 5 draugai teliko, 
kiti atsimetė, o prisitaszyti nauji 
nenorėjo vien dėlto, kud Drau
gystė Tev. Myl. neiszleidžia 
maldaknigių ir “paskorių”bet vien 
inoksiiszkos įtalpos knygutes, ku
rių j^e neptengia suprasti. Pasi
likę prie draugystės draugai, sa
vo padėtę užmanymę apleisti ne
norėdami, vėl nutarė g^szaukt vi
suotinę susirinkimę “T. M. Dr- 
tės, kur s ats bus 11 d. Sausio 
1902 m. pas p. Smilmgį, po nu
meriu 501 Illinois avė.,8 vai., va 
kare. Matykime, kiek lietuvių 
ant to susirinkimo pribus, ir kiek 
prisiraszys. Jeigu atsirastų pusė
tinas skaitlius horinezių prigulė
ti prie ‘\T. M. Dr-tea”, bandy
sime tveri ir “Surivienyj mo Liet 
Am”, kuopę arba teip kokię nau- 
diugę tautūzkę draugystę,nė? be 
tuvių czia yra jau nemenka* skai
tlius, tik varga-1, ksd daugeliui 
isz jų truk>-ta snpratimo tautiškų 
reikalų; bat pradėjus raginti ir 
aiszkmti, gal pakils supratimas 
iri nors tūli pradės dirbti 
drauge su mums ant lietuvių 
naudos.

Kaip kitur teip ir czia yra terp 
nnbų lietuvių tokių szlatnsztų, 
kurie savo ištvirkusiu pasielgi 
mu daro liktai gėdę kitiems lie
tuviams, o k»8 navatniauria, kad 
terp jų yra net senių su'žiloms 
galvoms, kurie vietoje būti geru 
paveikslu jauniem?, dar anuos 
pralenkia girtuoklivimuose ir ap?i- 
leid me. Antai vienas isz tų 
diedų, turintis apie 70 metų, 
atiduoda mažne vi?ę tavo uždarbį 
saluninkams. Pereitę nėdeldienį, 
nuėjęs į karezemę, per visę dienę 
begerdami?, nužudė pmtę ir ne
bežinojo, kas su.juom d i rosi; iš 
ėjęs v a kai e isz karezemos, keik
damas ir rėkaudamas užrėpliojo 
•tropais pas vienę žmogų,gyvenan 
tį ant antrųjų lubų po num. 500 
Ohio avė. ir įėjęs į vidų, parodė 
viję savo kvailumę. Pakilo bar
ny?, vyrai, pamatę nepr^kytę 
sveczię sų dovanomis, norėjo tuc- 
sau8 mušt ir paduot pol c j ii,bet 
ga?p idinė pasigailėjo senu žmo 
gaus, nedavė muszti.

Skarmalius.

Isz Diamondvilles, Wyo.
Darbai czianykszcziose anglių 

kaetynėse eina labai gerai: angle 
k isiai uždirba po $ 60 —100 ant 
mėnesio.

L:etuvių yra czia 12 vyrų, vi 
si vienstipiai-- Vargas, kad reikia 
pas svetimtauezius eiti ant boar- 
do, kadangi lietuviszkų szeimynų 
nėra. Vieni lietuviai gyvena pas 
finlandieczius, kiti pas slovakus, 
treti, paėmę namę, vieni gyvena. 
Paeina jie isz visų trijų lietuvisz
kų gubernijų, yra blaivus ir gy
vena sutikime. Yra ir keletas 
lenkų, bet ir tie mokinasi lietu, 
viszkai.

Yra czia trejos kastynės ir viso 
se dirba. Darbę ne sunku gaut. 
Pereitę rudenį kompanija partrau 
kė japonieczius darbininkus, pa
statė jiems aut gyvenimo ilgus 
namus. Nors jtponiecziai prasti 
darbininkai, bet kompanija daio 
isz jų g-rę biznį. Nutraukia jiems 
ant sanvaitės po 1 dol. ant dak
taro. Už mokinimę darbo kom
panija jiems nutraukia po 5 c. nuo 
tono. Dauginus ai darbininkų yra 
finlandieczių ir italijonų. Perei
tę metę buvo susitvėrusi unija ir 
darbininkai pakėlė sztraikę. Ha
li jonai vienog nesilaikė unijos pa- 
davadyjimų, ėjo dirbti ;finland e- 
cziai laikėsi. Sztraikę daibinin
kai praloszė, todėl ir unija iszny- 
ko. ■

10 mylių nuo Diamondville, U- 
nion Pacific Rd. Co. atidarė 3 
naujas kastynės.

4uastynėse Cumbedand, Wyo. 
dirba labai gerai, su 3 darbiu'nkų 
atmainoms. Aplinkinėse Kem- 
mer yra 3 anglių kastynės, bet 
jo-e iki sziol dirba mažai: už dar
bę moka $1.25 nuo karo. Kasty- 
nės labai geros. Napirko jas Uni
on Pacific Co. ir pradės geriau 
diibt, tik nežinia, ar norės mokė
ti po $1 25 nuo karo. Kemmer 
Co. 6 mylios nuo Will Creek, 

Wyo. rado nauju? anglių plotus, 
kur be abejonės neužilgio parengs 
kastynės.

Skaitytojas.
-* 4

Isz Lawrence, Mas.
Dabar Amerikoj visur girdėt apie 
nesutikimus parapijonų ?u tavo 
dvariškei? vadovais. Nors dide
lės meilė? terp avių ir piemenų ir 
pirma ne huvo, bet paskutinės 
skerdynės lietuv szkoj bažnyczioj 
Philadelph joj nesutikimus ir neuž 
sitikėjmų žmonių savo dvariš
kiems piemenims tik labiau dar 
nekėlė. Ir pas mus nėra tvarkos 
parapijos reikaluose. Neseniai 
czianykszcziai lietuviai buvo parri 
kvietę kunįgę Žebrį, kad jis pi- 
mokytų Juos, kaip įvesti geresnę 
tvarkę bažnytiniuose reikaluose. 
Jis vienog,vietoj ko gero pamoky
ti, iszgyrė dabartinį parapijų su- 
rėdymę, aiszkino, kad kitaip ne 
grali būt, tik teip, kaip vyskupas 
reikalauja; niekino musų parapi
jos czarterį, jos konstituciję ap- 
szaukė už bedievių darbę; pagyrė 
kunįgus Kriauczunus, Masziotas, 
Gricius, ypacz gi teisino ir baili 
no Kaulakj ir Kamim-kę.

Iszvažiavus kun. Ž įbriui, para
pija dagirdo, jog nuo naujų metų 
isz Broktono Mss , pasitraukia 
kun. Servetka, tai jį ir parsikvie
tė. 16 d. gruodžio atkako pas mus 
minėtas kunįgas ir žmonės ėjo 
prie iszpažinties. Saitas kunįgas 
žmonėms teiposgi ne patiko, ka
dangi žmonės sako, kad jis ėsas 
per piktas, su juom^tiuku ė-ę su- 
rikalbčti. \ /

Para p: jonas.

Isz Mahanoy City, Pa.
Neseniai czia gyvenantis p. J. 

Puida užmanė parengt teatrę, b it 
tūli draugai ir draugės atsisakė 
nuo aktorystė?, kadangi, 
du “bedieviai” priguli. Norėtu
me pamatyt lietuviszkę teatrę, 
bet vargu Kas hz to bu?.

Gruodžio 15tę pas mus prasi
dėjo 40 valandų atlaidai, žmonių 
buvo pilua balnycsia. Pirma pa- 
mokslę pasakė kun. Dargi? isz 
Sbenandoah, Pa., o paskutinį pa
sakė kun. J. Žilinskas isz Ply- 
mout. Pa. Paskutinis pamoks
las geriausiai buvo 'pįsakytas. 
Kunigėlis aiškino, peikė girtuo
kliavimus, išrodė visus jų vai
sius, tik gaila, kad neiazaiszkino 
klausytojams,kę reikia daryti ant 
atsikratymo ir kuomi užsiimt, 
kai nuo jų atprasti

Pas mus 14 ir 15 d. gruodžio 
buvo didelis lytus, teip smarkiai 
lijo, kad vanduo pasėmė visas 
anglekasyklaa ir žmonės ilsėjosi 
visę sanvaitę. negalėdami diibti. 
Trukių ir stritkarių kelius iszar 
dri vanduo, ir žmonės per kelias 
dienas turėjo sėdėt namieje, ne 
galėjo vieszėtis, ne ėsant ke- 
liy-

22 d. gruodžio pas mus buvo 
parapijos susirinkimas, ant kurio 
terp kitų nutarimų buvo pakel
tas klausymas įėjimų kunįgo už 
krikszcziontszkus patarnavimu*. 
Susirinkę nutarė jam numuszt ai- 
gę. Iszgirdęs tę kunįgas, szoko 
smarkiai ant užmanytojų, žadėjo 
parvest policijantę,kuris nuvėsęs į 
“die'ę” už pakėlimę tokių klau
symų, bet susirinkę suszuko: 
“czia ne Philadelphia, kad butų 
musztynės ir< policijantai ■ kad 
drystų kapoti žmonis”! Toliaus 
nusprendė pakelt dudoriui algę, 
atėmus nuo kunįgo algos aštuo
nis doliarius. Tada kunįgas, pa
siprašęs balso, paaiszkino, kad 
diecezijos tokios padarytos tie< 
tos, kad parapija ne gali kunįf

gu! t gę arba įėjimus sumkžint. 
Ant 
sas:

o atsiszaukė isz toliaus bal- 
‘teip, numažini mes nega 

lime tiktai duot galime”. Tada 
kunį ’a?, perpykęs, griebėsi už 
kepi rėš ir suszoko,“kad jeigu jam 
bal-d neduoda, tai jis eisęs lau
kan”! bet papraszius sėst, vėl at 
sisėdo. Paskui vienas parapijo- 
nas paaiškino, kad numuszdami 
kunįgui $8 00 algos, jam parapi
ja tkriaudos ne padarytų, tiktai 
atsiimių tę, kę kunįgas nieko ne- 
siklausę-*, ėmė per kelis metus. 
Tada kunįgas suszuko: “Tu ic- 
lisu.(tai tikrai kunįgiszkas moty
vas. Rdjdar kiaule? ganei Lietu 
voj, kaip asz tuos pinįgus sau 
užrikėliau. Nežiūrint L it kunį 
go gynymosi, numuszė jam $8.00 
algos ant mėnesio, už kę jis, žino
ma kunįgiszkai supyko ir pasakė, 
kad parapija, jieszkotusi kito ku
nįgo ant Kalėdų- Parapija, iszė- 
jus kunįgui isz salės, išrinko ke
lis vyrus, kurie nuėjo pas jį 
klaust, ar jis tikrai t-ip darys 
kaip iszsitarė? Jeigu jis midija 
teip pidaryt, tai kad kuo grei- 
cziausiai kraustytus), nes turipiut 
tuszczia vieta ant Kalėdų kiliai) 
Kunįgui. Tada musų dvasiszkas 
vadovas sutiko būt ir per Kalė
das, (o gal liks ant visados. Ku- 
nįgais tik tašyk parapijonus kei
kia, niekina ir gazdina, jeigu jie 
priesz jį isz baimės drėbs).

Gruodžio 19 dienę patiko ne
laimė jaunę lietuviszkę vaikinę, 
Petrę Czernių: užmuszė' jį gele
žinkelio truki?, bevaikszcziojant 
su draugais ant geležinkelio. 
Ve'ionis turėjo apie 16 melų. 
Tapo palaidotas krikszczioniškai 
22 d. gruodžio. Paliko didelia
me nubudime tėvus ir gimines.

, Puspadis.

IszPort Washington,W18.
Sztmet darbai eina czia gerai: 

kas tik pribzva, £darbę.^greitai 
gauna.
. Lietuvių yra czia ne daugiau
siai : yra 6 Hetųyiškos szeimy- 
nos it apie 100 pavienių. Mate
riališkai visi gyvena pusėtinai, 
bet už t ii tautiškai ir protiškai 
daugelio ne galima pagirti.

Neseniai buvo czia vienos lie- 
luviszkoe kriksztynos ir vestuvės, 
ant kurių he musztynių ne galėjo 
apseiti. Gal musztynių ne butų 
buvę, jeigu butų susirinkę visi 
lygus, bet paprastai susirenkh 
žmonės visokių nuomonių, neuž- 
sikenezianti terp savęs ir pradeda 
ginezus apie dalykus, apie ku
riuos nė ant vestuvių, nė ant 
kriksztynų ne priderėtų ginezų 
vesti. Užsitraukusiam rodosi, 
kad jis didelis ponas, o nesupran
ta, kad akyse svetimtauezių vien 
žemina visų lietuvių garbę, ka
dangi labiau* už-ilavinę svetim 
ti u ežiai negali supr.sti, kaip tai 
lietuviai, vaikai vienos tautos,ga
Ii teip labai neskęsti, kad viens 
kitam grivę skaldytų.

Terp lietuvių net per tankui 
atsitinka, kad viens kitam galvas 
skaidosi. Neseniai vienas boar- 
dingbosis daiba suskaldė galvę 
vienam vyrui (ar be priežasties?. 
Rd.) ir už tai turėjo užmokėti 30 
dol.

Rudgalvis.

Isz WUmerding, Pa.
Tautiszkas supratimas terp szi- 

tų aplinkinių lietuvių kyla vis la
biau, hz ko tik diiaugtiesi gali
ma. ' Visi, dirbdami isz vien ant 
užganėdinimo musų tautiškų rei
kalų, daug daugiau nuveiksime, 
negu dirbant pavieni ii. 10d. gruo
džio atsibuvo susirinkimas Lie
tuves Sūnų Dr., ant kurio buvo 
petkrarinėjama? klausymas prigu
lėjimo prie Sųsivienyjimo Liet- 
Amerikoj. Katrie norėjo prigu- 
lėt prie tos t-iutiszkoe musų orga
nizacijos, už?i mokėjo po Idol. 
czvertmetinės mokesties ir nu
siuntė Susiv. kasieriui p. Paukš
čiui.

Lietuvos Sūnų Dr. susitvėrė su 
mieriris šelpti, pagal užgalę, vi
sus musų tautiškus reikalus ir 
šelpti susirgusius savo sąnarius; 
sąnarys laike ligos gauna po 5 
dol., jeigu sąnarys sirgs dvi san- 
vaiti, tai gauna užmokėti tik ui 
vienę (? Red.); toliaus Wii tiesę 
gauti po 3d. Pasimirus sąnariui, 
ant paizelpos šeimynai ir palai 
Jojimo kūno sanariai sudeda pa
gal jų skritlų.

Pažįstamas.

Isz San Francisco, Cal.
Lietuviųczia ne daug yra: vos 

5 lietuviszkos šemyno? ir 25 pa
vieni. Yra vienas lietuviszkas 
sali u nas. Yra czia, turbut, dau
giausiai lietuviszkų kriauczių. 
Uždirba jie gerai ir daibo kriau- 
cztams ne trūksta. Galėtų ir isz 
kitur czia atvažiuot', o daibę vi
sada gautų. Molderiai uždirba po 
$3. 50c ant dienos.

S.

iJz Cleveland, Oh. .
I (n> iszkas laikrsztis “Gazeta 

Poli paduoda, buk koksai ku- 
nįgi B Jankauskas suorganizavęs 

n»tję lietuviškę parapiję irczia nthję lietuviškę parapiję ir 
pradėjo statyti bažnyczię ant ker
tės Perry ir Orcgon ui. Dievmal- 
dystos naujoje bažnyczioj prasidės 
nuo pabaigos sausio mėnesio szių 
metų. i

<4

Nauji iszradimai
Garsus Marconi parengia 

savo bevielinio telegr?fo stacijas 
Prancūzė j mieste D eppe ir Nevv 
HuveB, Amerikoj. Plaukianti ant 
Atlantiko laivai, turinti Marconio 
aparatus, kada tik panorės, galės 
siųsti ž nias ant minėtų stacijų 
tięsiog nuo jūrių.

Paryžiaus Dras Doyen iez- 
4ę nuo vėžio; vaistasrado

tas.įcM-ksztas po oda. gydo vėžį. 
Iki szifel dūktaias rtLeka banda- 
vonės ik ant žvėrių ir jos iszpuo- 
1? užg mėdinaneziai. Neužilgio 
Doyeii keltina bandyti gydyti žmo
nis vėžių sėrganczius. Pažiūrėsi
me, kuip'su tuom pasiseks.

** Amerikos laikraszcziai

dūktai a? i tbeka banda-

praneš a, buk garsu? Amerikoj 
išradė as, gyvenantis New Yorke 
serbas liięola Tešla, kuris nuo ke- * 
lių me ų giriasi, jog iszrado ne
būtus į aiktus, kaip antai budę 
susikalbėjimo su gyventojai Mar
go, bet į-u jais susikalbėti negali, 
dabar padirbęs organiškę mede- 
gę, i-z kurios galys padirbti gy
vus daiktus. Jeigu teip, tai gal 
Tesi) padirbs ir žmogų, o tęsyk 
nere ks žmonėms, ,ant palaikymo 
jų veislė?,jungties! į poras ir mai-. 
tyti szeimynas, kadangi Tįsia 
pridiibs tiek žmonių, kiek tik 
kas panprės. Nežinia tik dar, ko
kios tuAyst^s žmonis dirbs Tasla. 
Turbūt maskolius, kadangi serbai 
labiau? b
Saugyi ?i _ _
Ir juoh ilgais iszraiimais, jeigu 
yra tik
kai apd vanoja savo Szczepanikę 
visekia i jo neiszrastais iszradi- 
mais, 
cziti t 
pesijj
koniszk'l iszradėjų. Užtenka mat 
iszrasti ' 
mėgs tau
to p <L szimtus visai negalimų, 
ir toki),koki ir į szimtę me‘ų nieks 
ne i-ZrB6„kadaugi ant išradimo to 
mokslas ne sutvėrė pamatų, o vėl 
beTnokslO sunku kę iszrasti.

^== r -
Isz visur.

fli degut > smarvę., 
iszradėjai gali gir.iesi

iti jų pasigyrimams. Len-

amerikoniški laikrasz- 
rina ant melo paremtus 
bus Teriės ir kitų ameri-

ienę arba du daiktu, o 
lalkraszcziai isz

H Iš T-flrio miesto kaso? (ant 
Kaukazo), nežinomi vagiliai pa
szlavė 592000 rublių miesto obli-
gacijų.

H Mieste Liveipool, Anglijoj, t 
viename pilname žmonių ulyczi-^ 
n>ame kare atsitiko smarki esplio- 
zija. Jos 7 žmonės likosi už-‘ 
musztL

U Sriaurinėj Afrikc j, Morokko • 
vieszpatystėj. jūrės išsiliejo ant 
turinezio 120000 gyventojų mies
to S -He ir didesnę jo dalį nuplo
vė. P rie to prigėrė maža u šiai 
.200 žm ojiių. Terp prigėrusių eu- 
ropieczių nėra.

‘ || Per Kalėdas Norvegijoj siautė 
smarkios smego darganos.
rytiniu
užpusto
trukiu?;
grafų dį

Piet- 
lose Noivegijos kraštuose 

Ibėganczius geležinkelių 
; sniegas užneszė ir tele- 
ratua

11 Vi ronežo gubernijoj, No
vai hop iro pavietyj, Kazaniška- 
me sts ^iatikiškame moteriszza- 
me klir szlorjuje gyvena minystka 
Slefanida, turinti 145 metus.
Kasiiut ar jai nenusibodo teip il
gai antį svieto gyventi.

II Kadangi amerikoniški didž
iu rezi J paskutiniuose laibuose 
supirki Europoj daug senovės 
dailėsflaikių ir gabena juos i A- 
merik|| tai Vokietijos laikraszcziai 
reikalljja užgyrimo ypatiszkų 
tiesų, f ut paveikslo išduotų Ita
lijoj, k urioe uždraustų iszgabeni-
mę sve ur tokių daiktų.

trę dienę Kalėdų Ryme 
misi vėtra, kuri daug trio- *

II Ai 
Siautė 
bų mi jste drueziai pagadino. 
Prie te viena ypata likosi užmusz
ta, o 3 
aptinki lėse daug triobų tapo su 
visu su 
Į ėjo p 
ęplink 
daug 1 •edics pridirbo. 
liaus l' 
dideliu 
.uilieji 
oanesj

viena ypata likosi uirnusz- 
sunkiai sužeistos. Miesto

griautų. Upė Arno iszsi- 
r krantus ir vanduo,ypscz 
(lėse Florencijos ir Pizos 

_  Neapo-

B
kinėse Vižgimė teiposgi 
nai: užtvinę vandens 
ine?, išplovė kapus ir 
,ug numirėlių kuuų.



mėsos,

smar- 
vokie- 

Minios žmonių iszdaužė 
su- 

prie
Nežinia, ar

ii Finlahdiji'S jeneral- guberna
torius pareikalavo nuo augszeziau- 
sio kraszto prokuratoriaus,kad bu
tų atiduoti po ’sudu liuteromszki niuJ 
pastoriai, kurie atsisakė pagar- ^au~’

ja, betjei

1| Mieste LiverpooLuj, Angli
joj, tunelyj požeminio ulyczinio 
geležinkelio ui siti ko didelė nelai
mė. . Įbėgus karui į tunelį, page-

LIETUVA
0 Kadangi Amerikos randas 

nuo szių metų pęnaikina 
isztirimę sveikumo gabenamos į

■ užrubežius mėsos, tai Europos 
vieszpitystės rengiasi visai už 
drausti atgabenimę mėsos isz A- 
merikos. Vokietija pirmiausiai 
ketina įvesti tokį uždraudimę, ji 
prie tokių padavadyjimų papra 
tusi: per ilgę laikę juk ue leido 
visai per savo rubiežių nė 
nė galvijų isz Maskol jos.

|| Maskvoj b ivo 
kios demonstracijos priesz 
ežius.
langus vokiszko konsuliato;
daužė ir vokiszkę ženklę 
konsuliato prikaltę.
tas demonstracijas (takėlė Mas 
kvoj gyvenanti lenkai, ar masko
liai. Mas kol isz kas randas už 
draudė laikr iszeziams kę nors a- 
pie tas demonstracijas raszyti.

Isz Melbourne, Austra
lijoj.

Lietuvių yi*a ežia tik 3, lenkų 
gi gal yra kur kituose mies
tuose, bet ežia man nepasitaikė 
jų patikti. M lbourne yra di
džiausias Austialijos miestas, turi 
apie pu-ę milijono gyventojų.

Gyven m *s ežią butų ne 
giausias. Vaigižkpigus: ant 
gio ant dienos užtenka vieno 
lingo. Drabuži *i teiposgi 
kasztuoja pigiau nngu Johi 
burge(p etinėj Afrikoj):už apairė- 
dymo ganiiturę reikia mokėti 15 
szibngų, taigi ne brangiau negu 
^menkoj. Alaus stiklas kasztuo
ja 3 penus. Kvatiera gražiame 
kambaryj su lova kasztuoja po 
13-14 ezilingų(| 3. 75)ant sanvai- 
tėa. Vaisiai pigus: svaras abuo- 
lių kasztuoja 2 pen. 
butų ne blogiausi: paprastiems 
darbininkams moka po 5. 6..ir 7 
szdingus ant dienos; amatininkai 
gi gauna po 8. 9 ir 10 šzdingų 
ant dienos. Dienos darbas visur 
traukiasi tik 8 valandas ir pu'ę.

Vietines Žinios. Draugyscziu Reikalai

ido- 
val-

> szi 
ežia 

tnis

Uždirb ai-

do maszina ir elektriką uždegė I Datb? vienog labai šanku, gauti 
pilnus žmonių karus, 
prisipildė durnų ir
Skait ių pražuvusių prie to žmo
nių paduoda ant 45.

Tunel s 9er la’’ ^ad ^veik vi i užsiėmi- 
smalkių. mal’ dirbtuves yra angį1 jonų ran

kose, kitokių taulysezių b znie 
rių yramažbi Angbjonai drucziai 
terp savęs eusiriezę, jie kitokios 
kilmės žmonių ne užkenezia, to 
dėl ne anglijonui darbę labai sun
k.u gauti. Kitokių kil-

žmonių ežia ne
daugiausiai yra ch nioczių, 

sinti bažnycziote nauję caro palie- ptol-jonų. žydų ir vokieezių, bet 
pimę panaikinantį Fmlandijos ka- Jie ne*l,a i fabrikus dirbti, turi 

Lietuvoj kata- nlie:ite uždėję sziokius tokius szto- 
jrus; vokieezių fermerių ir sodan 
niūkų yradiktai miesto aplinki
nėse. Juodų žmonių ežia* labai 
mažai raityt,į inrestę jie nė neina 
irisz aplinkinių baltveidžiai juos 
jau beveik Dznaikmo.

Asz pirma dirbtu medžių 
dirbtuvėse ir gaudavau po 7 shi- 
hngus ant dienos; paskui dirbau 
ant geležinkelio ir gauda
vau po 6 >hilįngus ant dienos. 
Dabar ės u be daibo ir 
isz ežia keliauti kitur 
darbo jeszkot’.

riumenės tiesas, 
liki-zki kunįgai tokios dręsos ne ; 
turi, jie spangai pildo maskolLz- 
kų valdžių prisakymus. Ūžėto-' 
jus ant sosto carui* Mikalojui juk 
daugume Lietuvos bažnyczių

I katilikiszki kunįgai prisaikino 
^lietuvius maskoliszkoj kalboj.

| Ant prisakymo Ausi rijos cie- 
coriaus, likosi isz Austrijos iszvy 
ti lenkiszki kazyyiinkai grafai Po 
teekiai, atkakę į Vmdobouę pra- 
losztt 750000 dol Argi tų pi- 
uįzų ne galėjo namieje apversti 
ant naudos sava1 tautos? Nauda 
lenkys ės Lenkijos grafams, prar 
lobusiems isz žmonių prakaito, 
mat visai ne lupi, o vienog aris
tokratija, su kunjgija susidėjusi, 
(ir kunįgai antai daugely] Lietu
vos krasztų savo amžį pralediia 
prie kazyrų), per e les amžių val
dė Lėnkiję ir L'etuvę ir abudu 
krasztu nuvedė į svet inę jungę. 
Na ir dar szitos, tiek blogo pad t 
r i usios luomos ir sziędieu drysta 
savintiesi sau vardę tautos vado 
vų.

|| Priimdamas kardinolus, po
piežius Le nas XIII laikė kalbę, 
kurioje peikė ne tik laisvamanių 

.ir socialistų nuomones, bet ir sė
jančius nesutikimus t e r p visokių 
krikjzczionių. Pagal popiežiaus 
nuomonę, visokį krikszczioniszki 
tikėjimai turi laikytirsi vienybėj. 
Turbut popiežius visai ne p įžįsta 
Amerikbs ypacz lenkiškų ir lielu- 
viszkų kunigų, labiausiai priside- 
danezių prie nesutikimo katalikų 
su kitaip tikineziais, jeigu tokię 
nuomonę iszreiszkė. Musų sude 
moralizuotų fanatikų, turbut, nė 
popiežiaus prisakymai. nė patai
sys. Siundė jie katalikus ant ki
taip tikioezių iki sziol, o kad isz 
to turėjo pelnę, siundys be abejo
nės ir toli iup.

0 Daugelis laiko auk?ę už bran
ginus ę metalių, tuom tirpu yra 
daug metalyų brangesnių už auk- 
sę: kyliogramas (2| svaro) me
ntaliau* biryum kasztuoja 5000 
mark'ų, bėry Ii um 25000 mark'ų, 
caesium 25000 markių, calcium 
26000 markių, ceriam 8500 mar
kių, aukso 2743 markių, indium 
18000 markių, iridium 4500 mar
kių, hihium 10000 markių, n;o 
bium 16000 markių, osmium 35- 
00 markių, palladium 6000 mar
kių, platinos 1297 markių, iho 
dium 16000 markių, rub dium 
20000 markių, mthenium 6500 
markių, strontium 8000 gjark., 
tautai 15000 markių^ titanium 
3000 markių, vonadium 6000 
markių, iriam 14OO0 markių, 
zirkon' 3000 markių.

Redakcijos atsakymai.
T. K. Gedim. Su protestu 

reikia kreiptiesi į tę laikrasztį, 
kuris atsiszaukimę patalpino. 
“L etuva” su tuorn nieko ne turi 
ir ue turėjo, todėl jai talpinti pro- 
testę ne paranku ir ant galo ki
tur patalpintas ne atsiektų mie 
rie, kadangi daugelis kito laik- 
raszczio skaitytojų nieko ne žino
tų. Kiekvieno, laikraszczio re
dakcija visada alstko už visus 
rasztus jame patilpužius, ne atsa
ko vien už visuomenės atsiliepi
mus ir, žinoma, už apmokamus 
apgarsinimus ir tai ne visada.

rengiuosi 
geresnio

Andr.

Isz gyvenimo FiUplnie- 
ežių.

Nors amerikonai laikofilipinie 
cziua už nuožmiu®,ne civilizuotus, 
bet isz t kro jie^ne nuožmi. Nors 
sziędien jie papil lo žtnogiudystes, 
užpuolimus ir plėszimus, bei prie 
to priverezia amerikonai, norinti 
uždėti savo jungę ant laisvę m^- 
linezių žmonių; plėszimai laike 
karės būva pas civdizuocz ausias 
tautas. Filipiniecziai gyvena 
vargingai,liet jie kantriai keiiczia 
vargus ir nesiskundžia aut sun
kaus savo padėjimo. Namai sta
tyti bambuso, i-zkelti ant ąug-<ztų 
padėlkų, kad laike lytų ne apsem
tų vanduo Langų nėra, tik pa
darytos sienose skylės su uždan
galais. Maistas jų yra ryi ai ir 
žuvys pajūriuose; kalnynų gyven
tojai valgo viskę, kas papuola po 
ranka, kaip antai: varles, vaba
lus, sliękus, po pievas ir dirvas 
szokiuėjancziuj ožiukus, net gy
vates. Su žemdarbyste rods jie 
mažai susipažinę. Drapanas įsi
taisyti ne turi nė už kę-; jeigu gau
na drapanę, s iaug-mu neszio 

jos nėra, tai mažai 
filipinie ai apie tai tes:rupina. 
Moksle raszto ir skaitymo jie, 
turbut, stovi augszcziau už lietu
vius. Jie turi daug laikraszezių, 
visokių knigelių, atspindintų vi
sokiose jų kra-zto kalbose. Trūks
ta jiems tik vienybės,nės jie susi
deda isz keli ų tautų: kaip tai; 
Tagalių. Panpmgų. Nagoritų, 
Makabibių irt krų Filipinų. Ma- 
kabibiai yra ate:viai aut tų salų, 
su jais tai yra viena bėda filipi- 
niecziams, jie kariauja su cziabu- 
vrilis be perstojimo. Valdant isz 
panijonams, jie laikėsi iszpanijonų 
pusės. Amerikonai turi suorga
nizavę isz Makabibių net kavalė- 
riję,£uri atlieka didelės expedi- 
cijas po kalnus, ir turi tankiai su
sirėmimus su ginancziais liuosybę 
filipiniecziai*. Filipiniecziai yra 
d deli patriotai, myli jie savo 
krasztę labiau už lietuvius ir ne 
sigaili aukų ant jot labo. Isz 
pradžių jie amerikonus laikė už 
labai galingus, bat dabar jie ge
riau* apsipranti su amerikonais, 
o kaip.žinoma, Amerikos kariau
na ne priguli prie gerbusių; f !•- 
piniecziai tę supratę, kovoja drą
siau negu su Iszpanija. Jie patys 
man sakė, kad jiems lengviau ka
rę vesti su amerikonais, kurie dau
giau už iszpanijonus pinįgų turi. 
Daug pinįgų nuo amerikonų pe
reina į fdipinieczių rankas už 
skalbimus ir kitokius darbus, o 
karėj pinigai labai reikalingi. Yra 
ant salų gana amerikoniszkų a- 
gentų. kurie pristato slapta viskę 
už pinįgus, net ginklus ir arnuni - 
ciję. Mes patys radome apimtuo
se apkasuose blekines žirnių, pu
pų, mėsos, žurių ir visokio proxj- 
janto atgabento isz Amerikos.

(Toliaus bus.)

— Pu. 2818 Union avė. nuo 
trepu nupuolė 71 metų senelis 
Gebhard ir teip sunkiai apsikulė, 
kad nugabentas į Alexjonų ligon 
būtį, ten | porę valandų pasimi-

— Czisnyk-ztis National Bank 
pastitya Chicagoj triobę savo biu- 
r»ms du syk augsztesnę užaugez- 
cz'au-ię dabar visame mieste trio
bę Mason c Temple. Nauja trio 
ba ka-ztuos 5 milijonus ' dolia- 
rų.

— Du vaikai: Ripetto ir Brovn, 
pereitos pė nvcz oi dienę 
užsimanė peibėgti per tunelį ties 
La Šalie ui. Vienas isz tųv.nkų, 
Rapetto, likosi prisirinku.-ių tune
lio oloj gazų užtroszkinlas, kitas 
gi t k apsvaigintas. Paskutinį 
atgaivino.

— Gyvenantis pn. 306 Indis 
na avė., 31 metų Paiiiter, pereitos 

Įsitnvaiiės pėtnyczioj už-imanė nu 
I sižudyti. Jis perpjovė sau. su 
stiklu kaklę. Pamacziusi tę jo 
pati, szoko gelbė’i vyrę, bet tas 
nesidavė ir muszėsi su morinezia 
gelbėti jį paezia. Paszaukti poli- 
cijantai suvaldė įdukusį patžudj 
ir nugabeno į ligonbutį, kur jis 
vienog nuo isztekėjimo kraujo į 
purę valandų pasimirė.

— Penki uridninkai telefonų 
kompanijos, namuose ant kertės 
Franklm ir Washington avė. nu 
sileido į namų apaczię. Be ilei- 
džiant.kėlimcsi prietaisa susto
jo ir užtvenkė szitieins žmonėms 
iszėjimę. Jie szaukė, kiek galė 
darni, bet nieks jų balso ne girdė
jo. Tik po kelių valandų jų 
szauksmę iszgirdo ir Lzalkusius, 
pusiau užtroszkusius isztraukė.

— Pereitos nedėlios dienę, ant 
Boven avė. siautė didelis gaisras: 
užsidegė teip vadinamas Alexan-. 
drian Block ir m nėtę triobę ug
nis su visu isznaikino. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant 2501’00 
dol. Resigelbint ’ esantiems 
augsztutinių lubų žmonėms, 
likosi pavojingai sužeisti.

1 Sąnarius Lluoeybes Dr-tee.
Chicago. Sanariai Liuoaybea Dr-ies at

minkite, kad pagal nutarime DraugyatM 
gausite kiekvienas "Lietuva** iki naujn 
metu. Todėl privalote ant aekanezio 
susirinkimo, kurs bus laikytas nedalioj, 
5 sausio, 1902m. Jono Petroeziaus ."IT 
je, 168 Weet 18-th. Street visi ateiti ir 
kurie norite "Lietuva" turėti per visa 
meta, turite tuojaua ant to susirinki- < 
mo užsimokėti prenumerata (draugys
tes kasa,, o kurie nenorite turite vieszKi, 
ant susirinkimo atsisakyti, neatsisakė 
gi ant azio susirinkimo — bus paskaityti 
už norinezius ir turės užaimokėti prenu
merata lyčiai su visais kitais sąnariais. 
Naujiems sąnariams instojimaa in Dr-te 
tik 61.00.

. Li uosy bes Dr-te.
Chicago, Dr-te Sim. Daukanto laikys 

savo czvertini susirinkimą 5 d. Sausio, 
1902, j pirma vai. po pietų, saleje K. 
Liaudanskio. 3301 So. Morgan f t. Visus 
sąnarius užkvieczia pribuL kadangi bus 
rinkimus knygisus, organo ant 1902 me
to ir daug svarbių kitu dalyku apezne- 
ketu.

8. Abromaviczia. sekr.,
946 33-czla ui.

Philadelphia, Pa. 10-ta Kuopa Susi
vienyjimo L. A. laikys savo metini susi- 
riniiimn -fd. Sausio, 1902 m. ant So. 2nd 
st. Neprigulmingojo Kliubo saleje, ant 
7| valandos vakare. Užpraszome visus 
gero noro tautieczius, kaip prigulinezius 
teip ir mislyjanezius dar prigulėti ateiti 
ir prisiraazyti.

Su guodone, J. Butkus, aekr.
Antra* metinis Balius.

Chicago. Dr-te Sz. Franciszkaus tu
rės savo antra metini balių nedeloj, 5 
sausio, 1902. Freiheit Turner saleje 3417, 
8. Halsted st., terp 34 ir 35 ui. Prasi
dės 5 vai. vakare. Iženga vyrui, su 
mergina25 c. Visus lietuvius ir lietuvai
tes szirdingai kvieczia atsilankitT?
(1-3) Komitetas.

Pa jieNzkoj linui.
Pajieszkau savo brolio, Augusto Pa 

diegimo, Vilniaus gub., Traku pav., 
kaimo Buganiu. Teiksis atsiszaukti ant 
adreso:

Mlss Rože Padiegi m i ute, 
Box 48, Poųuonock, Conn.

Pajieszkau savo draugu: Valerijono 
Plevoko ir Aniceto Pali.uno, abudu pa
eina isz sod. Upeliszkiu, Vabalninku pa
rapijos, pay. Panevėžio, Kauno gub. Jie 
patys ar ku kitu duokite žinia ant adre
so:

ant 
keli

AtNiNziiu kimus.
Meg, Pb ladelpb'jos lietuviai, 

S-to Antino parapijos ir visos 
suvienytos Dr-tės siuneziame 
szirdingę paddkavonę broliams 
\Vaterhurbi ui prilanieumę ir rę- 
jausmę broliams ir seserims Pbi- 
Indei (ibi joj. Te:p gi uitčmyjotue 
50 No. "Vienybės” sęjausmo iod- 
iius lietuvių isz Wanatue, kurio 
pirmiausiai pasirodė su naszlės 
skaliku, ant naudos aukų kruvi
nos skerdynės parengtos .Kazoku 
ir Kaminsko ui musų kruvinus 
centus fundavotoj musų locnoj 
bainyczioj. Tie neva bainyczios 
tarusi nedavė Dievę pagarbinti, 
bet draskė, lauiė kaulus moterų, 
spardė vaikus, o vyrams si laz 
dums skaldė galvas; krauj u te
kėjo biinyczioj, imonis apalpu
sius kunįgo szalininkai su polici
ja dauiė liaisiau-iu ivėriszku bu
du be jokios mielaszirdystės.

Tas nekaltas kraujas, pralietas 
3d. lapkriezio 1901 ji. balny-, 
ežioj, szaukiasi atmonij nio.jis isz- 
duoi gausius vaidus ateitėj, o 
pralietojai kraujo liks uigėdinli 
ir nubausti

Reiks iszduoti rokundę ir priesz 
tiesdarius, nes kraujageriai par- 
iengė įstatymus Suv. Valstijų. 
Mes, nuskriausti lietuviai, nuta
rėme varyti provę ir reikalauti 
nubaudimo kraugerių Kazokų, 
Kaminskų ir jų szalininkų, už 
bjaurius jų darbus.

Garbė jums br itams kurie at- 
iaucziate musų skriaudoms ir de 
date aukas ant nuskriaustų lietu
vių,baisiausiai nuskriaustų Kaula- 
kjo ir Kaminsko.

Brangus broliai Wammiecziai I 
mes su dėlkingumu priimame jūsų 
aukę, kurię paskyrėte ant nubiu- 
dimo lietuvių skriaudėjų, teiposgi 
meldžiame ir kitų brolių’ir šeše
tų, myliaezių teisybę, lietuvystę 
ir tikėjimę, suszelpkite, kiek kas 
galite, padėkite mums atjieszkoti 
teisybę ir nubausti nevidonus. 
Jau bus antri metai kaip mes 
provę vedame, o da nematyt jos 
galo; daug jau iszleidom pinįgų 
ir sugaiszties turėjome.
' Aukas, kokias panorėsite isz 
geros vai oi sudėti, siųskite į 
"Lietuvos” ir ‘‘Vienybės" re
dakcijas, o jos maloningai pri
duos teisybės jieszkanczių Komi
tetui Ph-ladelphijoj.

Kazimeras Unika, 
Aleksandra Jotis, , 
Antanas Linavskas, 
Teofil Dūdas, 
Jonas Gudiszkis, 
Antanas Patapas, 
August Laistromas, - 
Apolinar Danileviczė, 
Gabrielius Kozmą, 
Kazimieras Poszka.

Jonu Szedlauskiz,
160 Arthur U., Brocklon. Hm.

Kur gyvena Mot. Ermanu, |xein.inti* 
ial Lygusiu parap.,8ziauliu pav., Kauno 
gub. Meldžiu duoti žinia ant adreso.

Anton Margis, Sampson, Wis. 
l'ajieazkau savo brolio, Franciszkaus 

Jucevicžiaus ir draugo Antano Glazaus- 
kio. Jie paeina isz Kauno gub., Rasei
nių pav,, Kražių parapijos. Brolis gyve
no pirmiau New Kensington, Pa. Teik
sitės duoti žinia ant ądreso: '

Florijonu Jucevicze, Pricedale, Pa.
Pajieszkau savo draugo, Franciszkaus 

Giedraiczio, Pakaląupiu kaimo, Szim- 
kaieziu vol., Raseinių pav., Kauno gub. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Joe W. Mosteikoe
Box 251, Westville, III.

Pajieszkau savo draugo, Karolio Gru- 
zinskio ir Antano Juraszkos, abudu Kau
no gub., Raseinių pav. Teiksitės duot 
žinia ant adreso:

Petet Bare i s,
Box o- Seatonville, 111.

Pajieszkau Juozapo Liko, Kanuogub., 
Panevėžio pav, kaimo Žumbo. Jispats 
ar ku 4citu teiksis duoti žine ant adreso: 

Povilas Palikeviczia,
Box 111, Bellwood, Pa.

PerintUnau savo arlresa.
Praneszu visiems savo draugams ir pa

žystamiems, kad asz dabar permainiau 
savo gyvenimo vieta. Dabartinis mano 
adresas yra:

Juozas Szn i pas,
236 Poplar st., Wilkes-Barre, Pa.

Aukos ant kankintiniu.
Gruodžio 25 keletas sąnariu S.L.L. 

8cranton,Pa.,pas P. Dubicka sudėjo 1.05
Gruodžio 21, Matylda Rugieniute 

Scranton, Pa. draugiazkose vaiszeae 
surinko.........................,....;............  2 60

3.65 
laz tu puse skiria ant besimokinan- 

czios jaunuomenes 1.82 
Kankintiniams lieka 1.83 

Buvo 189.06
Sykiu 6190.89

Ant pardavimo Bucxerne, labai geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo yra liga da
bartinio joa valdytojo. Atsiazaukite pas 
Jos Breveckis, 64? So. Canal st. (10—1)

Jleszkau darbo, groaernej arba bu- 
czernej. Pirma menesi apsiimu dirt! už 
pigesnis alga. Reikalaujantiejie tokio 
darbininko tegul atslszaukia po adresu: 
630 So. Canal st., Chicago, III. (17—1).

Vienatine Lietuviazka Aptieks 
Cbicagoje!

— Atkreipiame lieiuvb atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekus Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokiu gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap
tiekose randui ir už pigesnę prekę pegu 
kitose aptiekose. Csia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalauja.

Teipgi szioje aptiek o ja gali gauti vi
sokių lletuvlszk", knygų, abrozelių. gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liCluviizkoje ka'boje.

Aptiekus adresu:
167 W. 18th bl, kert# Union, prie pat 

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

Kiekviena silpna ir mažai kraujo te
turinti mergina in trumpa laika gali at
gauti savo skaisluma, jeigu ji vartos re- 
guliariszkai Trinerio Amerikoniszka 
Gydant* Vyną. Yra tai gyduole, turinti 
prii m na skoni, kuri padaigina krauja, 
reguliuoja vidurius ir sudrntina visa sis
tema. Mes gauname tukslanCzius pa- 
liudyjimu nuo msteru ir morginu, ku
rios tuo slnbuklingu vynu atgavo savo 
sveikata Ir skaistuma. Perkant reikia 
reikalauti tikrojo Triner's American 
Ėlizir of Bilter Wine, kadangi ant to 
paties modelio yra daug falsziujotu vynu. 
Gali gauti visose aptiekose arba tiesiog 
pas Joa. Triner, 799 So. Ashland avė., 
Chicago, Iii. Siusk orderius kuoveikiau- 
šiai.

Dainų mylėtojams!
Apsiėmė* lizleidima delnu su natoms 

kurias surinko P. L. Eriminas, krei
piuosi prie dainų mylėtoju, kurie dar 
malonėtu prisidėti prie iszleidimo, pri- 
siusdami prenumeratos 11.00, kaipo 
knygos preke. Visu tokiu prenumera
torių vardai bus pagarsinti knygos pabai
goje, kaipo prisidėjusiu prie įsileidimo 
ir kiekvienas toks szeipejas po atspaudi- 
mui gaus po viena knyga, apdaryta. Vi
so dainų bus 66. Maiszytiems balsams, 
vyriszkiems ir moteriszkiems, bus 
dainų 30, o vien vyriszkiems balsams 36 
dainos-

Dainos bus gatavos pradžioje Kovo 
menesio irapie pabaiga Kovo jau turės 
visi prenumeratoriai “Dainas" savo ran
kose.

ETHNOLOGIJA. 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandtą.

tybių: jeigu vienas iš tėvų bus negras,užten
ka 2 - 8 gentkarčių, ant nužudymo gi ne
griškų ypatybių reikia 5-6 gentkarčių.

Homogenesis dygenesica būva prie susi
maišymo europiečio su australiečių: vaikai 
europiečio ir australiečio lygiai pirmoje, kaip 
antroje gentkartėj yra terp savęs nevaisingi, 
jie gali išduoti vaisių tik su ypata tėviškos 
arba motiniškos rasos ir per tai turi sugrįžti 
ar | tėvo, ar į motinos tipą, naujo, ‘ maišyto 
tipo iš tokio susimaišymo ne gali išsidirbti.

Kitokių laipsnių giminystes terp žmo
nių mokslinčiai ne patėinyjo.'

Nauji tipai, taigi naujos rasos išsidirba 
ne greitai. Vaikai maišytų rasų tėvų peri
ma visokias ypatybes savo tėvų, pasitaiko 
vienog ir teip, kad maišytų rasų tėvų vaikai 
būva panašus tik į vienį iš tėvų, yjiatybių 
kito visai ne perima. Teip būva vienog tik 
iš pradžių, vėliaus išsidirba iš susimaišymo 
tipų ypatybės naujai išsidirbusio tipo, nau
jos žmonių rasos. .

Greičiausiai persikeičia veido pavidalas,

miršti, kad apart pasekmių susimaišymo ra
sų, ant žmonių dar didesnę turi įtekmę gam
tiškos aplinkybės, terp kurių gal svarbiau
sias yra klimatas to krašto, kuriame susimai- 
šeliams reikia gyventi. Jeigu vienas iš tėvų 
ne gali aklimatizuotis kitokiame negu buvo 
jo tėvynėj klimate, tai jis tokį jau 
silpnumą, ne pastovumą, negalėjimų 
prisitaikyti prie kitokio klimato perduoda ir 
savovėslei, savo vaikams; todėl terp gry
nų vaikų baltveidžių, kaip ir terp paeinan
čių nuo susimaišymo baltveidžių su negrais, 
gyvenančių karštuose kraštuose,teip pasibai
sėtinai daug būva mirčių. Vienog ne 
Įiats susimaišymas rasų tą apsireiškimą gim
do bet graičiau tas, kad viena iš tų rasų,taigi 
baltveidžiai, . sunkiai pripranta prie nau
jo klimato, n# gali aklimatizuotiesi ir tą ue 
pakantrumą perduoda'netik grynos ne maišy
tos rasos vaikams, bet ir paeinantiems nuo 
susimaišymo su vietinėms, pakrantrioms ant 
karšto ir drėgno karštų kraštų klimato ra
soms. Jeigu gi abidvi besimaišančios rasos 
bus iš kitur į kokį kraštą atkakusios ir nepri- 
pratusios prie klimato, tai suprantama, kad 
ir jų vaik^ ne lengvai galės aklimatizuotis, 
mirs jie kaip musės.

Vaikai europiečių ir negrų ant salų Ja
vos, Jamaikos ir Pietinėj Karolinoj yra ne
vaisingi ir paprastai išnyksta, išmiršta, ka
dangi čia abidvi rasos yra neprilankiose sau 
sanlygosę, jos čia atkako iš kitur, kur kli
matas visai-kitoks. Tuom tarĮin Louisianej ir 
Floridoj vaikai negrų ir baltveidžių veisiasi 
ir dauginasi. Mokslinčius Nott tvirtina, 
kad vąikai geltonplaukių šiaurinių europie
čių irhnegrų yjiač būva silpni ir nepakenčia 
neprilankaus klimato, vaikai juodplaukių 
pietinių europiečių ir negrų yra daug tvir
tesni ir pakantresni.

Susi,maišeliai indiečių ir chiniečių prie 
didelių ttpių įtakų Indo Chinuose, pietinėj 
Azijoj, ne gali užsilaikyti, jie išmiršta, tuoip 
tarpu ant Filipinų salų jie gerai laikosi ir 
veisiasi gana greit. Taigi aišku, kad nyki
mas, silpnumas vaikų ne paeina nuo palies 
besimaišymo rasų, bet nuo kitokių aplin
kybių. (

Teipjau gal ne bepusiška nuomonė apie
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Popieros apda- 
.................$2.00. 
apdarais, auksi- 
...............*2.50.

P. Mikolaiuir, 
Wasser str. 11, Tilsit, Oermany.
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Pasargos Skaitytojams.
1). Kada tik rausi laisz^ą į "Lietu 

vos” redakciją. Visada paraszyk ant 
iaiszko savo varda ir adresą.

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

3) . Jeigu iazperki "Money Orderi",
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio" redakcija 
negali pinigu isą paeito gauti. Pasšai-j -------------------- * * ---------- ’
kiksautik mažai! balta koreziukia, o] parva odos, plaukų ir akių ir kitokias ypaty- 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai.
‘Money Orderį" siuskie prastoje gijo ma
to j e, registruoti Jo ne reikia. >

4) . Bumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisėsti pacztinemia markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuosas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant Iaiszko. Sulipintos 
ant laiuko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raazeju temytl ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y. 

Jonas Naujokas, 832 2nd Avė.

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y. * 
8tanislowas Rinkevriczius, 73 Grand si. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

i 
8HENANDOAH. PA.

Andrius Maczis, 447 \V. Linest.

MT. CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN. 
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

VVESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

SCRANTON. PA. ’
MikoJas Kamanauckas, 

1740 Nay Ang Avė.

DETROIT, MICH. 
M. Mockus,

BALTIMORE. M D.
L. Gxwlls, 2018 N. IVashington st.

PH1LAUELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.

“Lietuvos“ Keliaujanti agentai. 
IVincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakevriczia,
Juozu Petrikis,
Juozapas Matutis, '
K. Labanauskas, *

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gsli pu juos užsiraszyti "Lietuvą" 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgu 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

"LlBTVVOe" ISM.KIBTUVK.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tl- 

kejimiszki, mokslisaki ir draugijiszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu... .......................................... ffOc.

usip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas kpraszymas 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
piai .......................... 3ftc.

Ar vyskupas Valancsius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
ižyta Kn. Dembskio. .szleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai........................ Iffc.

Istorija Chicago* Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su.laik- 
raszcziu ‘‘Lietuva" buvusi balandžio 
menesyje, 1899 n*. 585 puslapiai didelio 
formato.aiszkausdrako. Fotografijas yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, "Lietuvos" Iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagoe 8z. Jurgio lie- 
tuvlszkos bažnyczioe.

Audimo kietais 
iais titulais.................

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal prof. Nusbaumą, sutai
sė Szernas.. Chicago, II). 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy*’ 
vi sutvtrimai ant mustį žem#s, kaip Jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daejo iki paukszczių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslais,................4Oc

Sniertis. Daktaro pasakojimas. Pa
rašte 8zvfentmi*cis. Kas nori dasilinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy
ri saka ar moteriszka, j uodą ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa joe pavidale 
daslžinoe. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkiai 
aprasze jos pavidale. Knygute kasztuoja 
Uk............. . ..........................................lOc.
■'IstiyijH epe Gražia Katruka ir joe 

vargus. Yra tai labai graži pasakai
te...............į................. I..................... lOc.

PanikaibeJiinaN apie Dangų ir žeme, 
inu kalbu P. A. Szi kny

gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
rsszo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kode! nerandame žemes kraszto, 
kokiu budi! daiusi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižinosi......................  25 c.

Szias visas knygai galima dabar gauti 
‘Lietuvos’ redakciioi.

bes greitai įgauna vaikai maišy
tų rasų tėvų, bet persikeitimas kauluose at
sibūva labai*palengva, ant visiško išsidirbi- 
mo naujo tipo reikia daugelio gentkarčių ei
lių. Europiečiai turinti savyje nors truputį 
negrų kraujo nesibijo drugių ir kitokių 
karštų kraštų ligų. Kaip kada vaikai mai
šytu rasų tėvų įgauna visai naujas ypatybes, 
kokių ne turi nė vienas iŠ tėvų, Įiaveikslan: 
visai kitokią odos parvą ir tą ypatybę per
duoda savo vaikams. Iš susimaišymo ilga- 
galvio geltonplaukio ir trumpagalvio juod
plaukio kaip kada užgema vaikai turinti 
šviesiai mėlynas akis ir plaukus tamsiai gel
tonus. Iš susimaišymo juodplaukio baltvei- 
džio ir mongolo užgema vaikai turinti veido 
ir akių pavidalą mongolų, bet baltą odos 
parvą. / j 
landijos, turinti tamsios parvos ' 
Kada pagimdo vaikus turinčius raudonos par
vos odą. Kaudonos parvos odą turi gyvento
jai Sudano (Vidurinėj Afrikoj), paeinanti 
iš susimaišymo arabų ir juodveidžių negrų. 
Vaikai indijonų ir negrų kaip kada turi 
plaukus susisukusius kaip negrų, bet kietus 
ir šiurkščius kaip plaukai indijonų. Mat 
vaikuose maišytų rasų tėvų ypatybės abieju 
rasų veda kovą ir tvirtesnėj! perduoda" savo 
vaisiui daugiau savo ypatybių arba visai iš
naikina ypatybes kitos; jeigu gi abidvi laiko
si tvirtai, tai turi susitaikyti ir vaikai maišy
tu rasų tėvų perima ypatybes abiejų rasų.

Prie maišymosi atskirų rasų labai retai 
pasitaiko, kad butų perimamos ypatybės tik 
vienos rasos, bet paprastai vaikai perima 
ypatybes abiejų tėvų.

Prie tokių maišymusi sveria nemažai ir 
apsireiškimas teip vadinamo atavizmo, taigi 
kad kaip kada vėlesnių gentkarčių vaikai vi
sai be jokios priežasties apturi tūlas ypaty
bes vieno iš senų savo prabočių. Buvo atsi
tikimas, kad negras, kurio vienas iš senes
nių laikų prabočių buvo apsivedęs su balt- 
veide, apsivedė teiposgi su juodos jiarvos 
gre, o iš to užgimė vaikas turintis rods 
griską tipą, bet baltos parvos odą.

Ar besimaišymas rasų yra naudingas ar 
vodingas žmonijai, ant to tėmytojai ne vie
naip atsako: vieni tvirtina, buk vaikai mai
šytų rasų paprastai yra menkos doros ir silp
no proto, neturi iWkalingos energijos ir buk 
jie ne teip vaisingi; kiti gi visai priešingą 
išreiškia nuomonę:pagal tą nuomonę besimai- 
šymas rasų išeina ant visos žmonijos naudos ir 
buk nuoto reikia laukti žmonijos išganymo 
ir lygaus pasikėlimo civilizacijos ant viso že
mės jiaviršiaus.

Katroj todėl pusėj yra teisybė? Terp 
dviejų visai priešingų nuomonių, kaip prie
žodis sako, teisybė yra viduryj, taigi kad jos 
nėra nė vienoj iš viena kitai priešingų nuo
monių. Iš besimaišymo rasų, be abejonės nė 
taip didelės blėdiesnegali užgimti,kad tas tu
rėtų išnaikinti ne tik civilizaciją, bet ir visą 
žmoniją, kaip stengiasi įkalbėti vieni moks
linčiai; nėra nė teip didelės naudos, kad ant 
tokio susimaišymo reiktų remti ateitį civiliza
cijos ir žmonijos, arba kad ji be susimaišymo 
turėtų pražūti. Ne galima užginti, kad iš 
besimaišymo stovinčių ant žemo kultūriško 
laipsnio dviejų rasų, kaip antai negrų ir in
dijonų,naudos civilizacija ne turi, bet iš ti
kro toks besimaišymas labai retai atsitinka. 
Iš susimaišymo gi civilizuotų baltveidžių su 
žemesnėms rasoms nauda žmonijai yra ue 
užginama, kadangi tuom pasikelia necivili
zuotos rasos, jų ne reikia naikinti, kaip tai 
ypač antai Amerikoj norėtų padaryti. Kad 
Iš pradžių, kol auja rasa dar neišsidirbo, 
maišytos kilmės žmonės ištikro yra silpnesni, I 
juos tankiau lanko visokios ligos, daugiau jų 
miršta, tas yra žinomu, kadangi toki maišy
ti, turinti ypatybes perimtas nuo abiejų tė
vų, žmonės ne gali išsyk išdirbti visų reika
lingų ant apgynimo savo veislės ypatybių: 
jos išsidirba palengva, ant to reikia čielių 
gentkarčių eilių.

Anglijonai ir gyventojai Naujos Ze- žmonis maišytų rasų yra ir tų, kurie juoe 
veidą, kaip perstato ka/po mažos doriškos vertes ir men- 

’ ko proto. Ypač tokios nuomonės laikosi
[Suvienytose Valstijose, kur ir pats baltvei
džiai, apskritai hnant, ne gali per daug gir
dėsi savo dora. Ne reikia užmiršti, kad to
kius maišyto kraujo žmonis visi nekenčia, 
skriaudžia juos, kaip galėdami: gyvena jie 
niekiausiose sanlygosę, o tos ne gali žmogaus 
pakelti nė doriškai, nė protiškai. Tuom. 
tarpu kituose kraštuose, kur žmonės maišy
tos kilmės tveria didesnį gyventojų nuošimtį, 
kaip antai pietinėj Amerikoj, kur juos la
biau už žmonis laiko, jie lygiai doriškai kaip 
ir protiškai gana augštai pasikėlė. Brazili
joj didesnė dalis geriausių krašto literatų 
yra maišyto kraujo: Veuezuelėj tokio mai
šyto kraujo yra geriausi kalbėtojai. Repu- 
blikoj Nąūjoj Grenadoj vienas susimaišėlis 
buvo krašto prezidentu, o kaip visi numano, 
ant tokio urėdo gali patekti tik išmintingas, 
įtekmingas žmogus. Vienoje iš augštesnių 
mokyklų New Yorke, iš 27’profesorių, 9 pro
fesoriai buvo maišytos kilmės, paeinanti nuo 
susimaišymo indijonų ir europiečių. Ant 
profesoriaus, nors antai Amerikoj daug jų 
yra ne atsižymėjusių moksliškais darbais, 
visgi ne pateks žmogus menko proto.

Ir Europoj ne trūksta atsižymėjusių 
moksluose ir literatūroj vyrų turinčių mai
šytą kraują. Prancūzijoj maišyto kraujo . 
buvo pagarsėjęs visame sviete gamtos tirinė- 
tojas Lislet-Geoffroy; garsus raštininkas 
Durnas, kurio raštai versti į visas civilizuotų 
tautų kalbas ir geriausias šios dienos Pran
cūziškas jenerolas Dods buvo maišy
to kraujo. ■ Geriausias maskoliškas raš
tininkas Puškin buvo teiposgi mai
šyto kraujo, jo gyslose buvo aštunto dalis 
negrų kraujo. Taigi, jeigu kur ant svieto 
žmonės maišyto kraujo pasirodo menkesnės 
doriškos vertės, menkesnio sumanumo, tai 
tas paeina ne nuo to, kad jie yra vaikai mai
šytų rasų, bet nuo to, kad tokius susimaišė- 
lius visi niekina, jų ne kenčia, nustumia į 
niekiausias sanlygas; tosgi, kaip kiekvienas 
gali numanyti, ne pakelia nė doros, nė proto, 
nė fiziškos tvirtybės. Ne reikia užmiršti, 
kad laike baudžiavos bajorija, apt apsaugo
jimo savo luomos nuo besimaišymo su jos 
nekenčiamais baudžiauninkais ūkininkais, 
stengėsi įkalbėti, kad bajorija yra kitokios 
kilmės, o ūkininkai baudžiauninkai vėl ki
tokios, o vienog mes šiądien žinome, kad an
tai Lietuvoj, teip bajorai, kaip ir ūkininkai 
buvo tos pAčios kilmės, buvo vaikais tos pa
čios rasos/

Prancūziškas mokslinčių.- Ųuatrefages 
skaitlių visokios kilmės susimaišėlių, gyve
nančių ant žemės, paduoda ant 18 milijonų 
galvų ir skaitlius tokių nuolatai 
Pietinėj Afrikoj iš susimaišymo 
ir hotentbtų išsidirbo jau atskira 
qua vadinama, kuri ir protiškai 
stovi augščiau už negrus.

dauginasi, 
baltveidžių 
tauta Gri- 
ir doriškai

VIII Amerikonai.
Amerika iki 1492 m., taigi 

mui jos, vystėsi savistoviai, ajit jo8 neturėjo 
įtekmės kitos tautos arba bent jos tautų gy- 

Jeigu vienog iš fiziškos pusės vaikai mai-; venime sunku tokią pašalinę {tek^pę surasti,
šytų rasų tėvų ir nėra teip tvirti, ne gali pa- į Civilizacija, kokia Amerikoj išsidirbo, buvo 
sėkmingai kovoti su neprilankioms aplinky- savistovė, ne primesta kitų^ tauriu Čia. po 
bėms, tai flHcitos pusėsitne maišyta rasa, už- įtekme vien gamtiškų 8anlyg<išsid\rbo y pa- 
sidariusi savyje,maibaranti savo protą toms tiška, gana augštai pasikelasi civHįzacija 
pačioms savo vien išdirbtoms mislims, pažiu- Meksike ir Peruvijoj. Ar ji buvo augštes- 
roms stabdo progresą. Tą mato- nė ar žemesnė už civilizaciją išpanijonų, kurie 
me geriausiai ant saugojančių savę nuo be jokio pasigailėjimo naikino vietinių gy-
visokių susimaišymų, nuo užsikrėtimo viso-1 ventojų ciyilizaciją, apie tai mes čia ne k 
kioms svetimoms pažiūroms ir nuomonėms besime, bet nesibijant apsirikimo, gali
žydų arba ir aristokratų; susimaišymas dvie
jų civilizuotų rasų idėjas ir pažiūras tautų 
išplatina, teip sakant, pastumia tautas prie 
pirmžengyMės. Tų matome geriausiai Ame
rikoj ir Europoj, kurių* gyventojai paeina 
nuo susimaišymo rasų.

Teisybė, kad terp vąifc maišytų rasų 
tėvų būva ne vaisingi, silpni, be energijos, 
bet taukiaus terp tokių galima patikti vai
singus, energiškus, sveikus. Ne reikia už-

tvirtinti, kad jeigu nevisame, tai bent tul 
se gyvenimo reikaluose, mekeikonai ir 
vijonai stovėjo aitgščiau už Sšpanij 
Ne augštesnė civįlizacija, ne 
tesnedora pergalėjo civilizuotas 
Amerikos tautas, bet geresni išpanij 
klai. Jie savo fanatiškoj neužkan 
ko pate neturėjo, naikino tų, ką 
likti, o primetė užkariautiems

(Toliaus bus.)

I '



Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų

užtikrinimas bus

Kauno gub. Saaullu pavieto.

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

100

52fc
52|c
52|c

3 rublius.
6 rublius.
9 rubliu*.

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

rubli, 
rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubli, 
rublius, 
rublius, 
rubliu, 
rublius, 
rubliui, 
rublius, 
rubliu

ANKER” (Inkarinis) 

PAIN EKPELLER.

Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 
k raut u via, kuriame galite gauti visokiu 
vyriszku drabužiu, ozebalu ir csevery- 
ku. Prekee pigesnes kaip Ičįtur. (22—3)

Dairiu kaip 
30 actas Iszmcgintas! 

Dr. RICHTERO

STJLIDARDIPG. CO., 29 Bastau St, P. O.Boi 1179, M. T. DepL L C

£ Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtua 
kitokiu daiktu galite iszgirinkti ir 
• parsitrauk 

ti, jeigu 
turite mu
su lietu- 
viszka ka- 
talioga,ku
ri prisiun-1 
cziame ko- 
žnam dy
kai ant pa- 
praszymo.

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

Specijdistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviška nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisideda nesiūs 
jauname, vidutiniame ir sename amlvje 
Bai|ioe pasekmes jaunystes neissmintin- 
gumo persižagi rno senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsskaiicsiai 
gydytu ligų, kurios yra prieėasozia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo, nugaros, 
skausmu krutinėję, panlurumo. nemi
gos, tisisako ir protisvko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už-itl- 
kejimo,. nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziusymptomu. 
Tokiem* ligoniams rodosi jog visi žiuo 
ju miUis Ir manavimns. Liga, |e gu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada ik*ts gydytas 
l»er kita daktare ir ne likai isagydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanczias metodas. Gydymai 
•Tdale M. dlcal liispeusary" yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
issgydyti jus su electro-rhemissku gy
dymu ir užtikrina issgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Bsitie spe
cijalistai turi szimtus geros valios |iade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi isxgy-

Gydo visokiu llga> be skyriaus ir viską atlai
ko tvirtoje paslaptrje. Užtai lietuviai, karte 
tiktai reikalaut* daktariszkoi pageltai*, tegul 
kreipiasi pas saro tauto* dakiara, su kuriuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi Ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji, gauti pagvlba per gro- 
matu. Iss kita atesta. tegul pilasi aprauso savo 
ilga, o tada gaus pegelba

Teieunae: Canal 78.
rfonu galima iss kiekvienos 

aptiekos.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

csia prie nusiaxlspinlmo, nes sxlapumas 
(mitalai) iszeina povelei, sunkiai ir su. 
skausmu. Kaip kada pacientas turi et-, 
si kelti" vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusisslapina Kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akm'uo atsiranda pūs
lėj. ' Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su galviniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsisr.auk- 
sit ir imsit gidylis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo. bus užtikrinta.

J.P. RasbinsUs Photognlis.
Paėmė raktus nuo Fordtran Bros.Photo- 
graflszkos galerijos 14 Rugsėjo, 1901, ir 
nuoto laiko, yra pilnu užveizetojumi ir 
valdvtoju fotografiszko biznio firmos 
Fordtran Bros.

J. RaahlnskM, 
18724 Leyden avė., Chfcaffo, III.

Dr. Leonąrd Landės, 
134 E.24th 8t.,Cor.L<exington Av.

Offlso valandos :l< nuo opo piet iki BwBk&ro 
Nedeliomlsnao 8 iki 10H v*l.ryto;auo» iki 4 Vai. 
popiet. »

KckIu per Grotnatas Ilysi 
Užpraszydami gydykla* prisiuskite 91.00 

tyJeigu sergi. Ui paraszyk»kiek turi 
meti}, klek sweri įr apraišyk sawo liga, o 
aaz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy-

♦>Lietuviszka Dirbtuvei 
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

¥.nNDWXEYI(J2,
115 W. Divislon si. Chicago, TU.

ir žmones isz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno lrukio 
(treino) idant butu i,/gydytais per pn- 
enėjusius specijalistus. Jie užtikrina 

gydyme kiekviename dalyke.

[Rbeumatizmo, 
neuralgijos, Sausgėlos,

! Strėnų Skaudėjimo Ir tt 
ir wigoUa Rhcumctigtim 

tktudejimu.
■a Ma ir 6Oc. paar viena 

dpUdcorlas arbt pa*
L F. M Ricttcr & Ca, j
K aiftuianei, 4

Tolymi if Farmeriai,
serganti salta 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.

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant liįropiu toli gyvenanezi u ir/ar
mėnu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ D Y KAI! ! —

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

teri*xkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktHcavro ligonbucztuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karališkoje mo
kykloje Londone, buvropardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Bospital College ir t. L

. UaZtitsi-ina IiaZgrydyma 
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimu vidurių, 
galwoe,nepomigA»palpimj, skaudulius, 
žaizdas, tynimJRųpterinkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydyipui nervriszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Liga, Lyti.Ztu Daliu 
tszgydysiū į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdžiuvri- 
mj pieno, skaudėj i mj lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimų pajiegų ir tt. įsa- 
gydyme užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnronisxka* ligas gydau pasekmin- 

ir slėpėmės ligas užlaikau slaptybė-

YARICOCELE^B-
Nusilpninanti rezultatai saito* ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kūne, kanki
na nervu systema ‘ir pasibaigia ant vi
siško nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums tazaiszkjs nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusialebesii jog jieisxgyde vinz850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose i szs i skirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
mu ir |«vidala. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nsskumui.

Teisdariszkas 
duotas kiekvienoj ligoj, priim 

toj ant gydymo.
Prekes yra pigiausios.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku Ilgu, dėlto jog yra baisiausia 
savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido tr kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima, gerkles, atsiradime guzel i u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinfrto kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panasziui symptomua, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums 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 ne esi isz- 
gydytu.

Jus nieko neriziknojat 
‘ jeigu esat iszegzaminuotl
Per specijalistus "State Medical Dis

pensary", ant pietvakariuio kampo Sta
te Ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriaosias ant visus pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminsvima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reisžkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

State of Illinois 1
County of Cook f - *’

Xsz, Jurgis Sterlin, "Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog vinzui minėtas paliu
dysimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas ‘State Me-

Lietuviszka Aptieka 
i. LESZt ZINSKIO

315 S. Morgan St., CHICA3O.
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 
amerikoniszkoe Ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios Figos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną galt 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori Į ligonio namus. Dr. 8. 
Drazdowicz, J>r. bweeney.

Dr. M. Kassakovski, 8315 S. Morgan st. 
Telephone Yards:709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
czin gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke už du centu.

Tule fokas Yarm 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
8452 8. Halcted St.

Mm puikiu VuografllM: M tassaų tfkw 
S2.00 .

Dr. Leonard Landės, f .P RradchuliS
Lietui DaHa^. Į

Chunber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Oorner LaSalie & VVashtngton sis. 

CH1CAGO, 1LL. 
Telephone Main 3tt42.

Vienintelis lietnwys adwoketas, baigęs 
mokslų jurisprudencijosczlon Amerikoj. 
Weda prowas kaip civriliszku teip ir 
kriminaliszkas srisuoee guduose.
Res. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.
KLAUSYKIT!

Ar reikia Tainlstai Guikrodeiio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozų Matuti, o 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku mik
lu. Teipgi visokios Intai pos istoriszku 
knygų, msldaknygiu, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvieikomis k pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz- augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskil už 
2c. marke, o gausite kataliogaūsu pla- 
cziu spraszymu apie viską. Adiesas.

Joeeoh Matutis.
112 Graųd st. ->rooklyn, N. Y.

ŪKININKAS, Lietuvos u» > ku lai 
krasztis, iszeina wieną kart) ku mė 
nesį. kasztuoja-Prūsuos Ir Austrijoj 
2} markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

V ARPAS, literatūros, politikos ir mok
slo, dwimėnesinis laikrssstis, kasz- 
tuoja Prusnos ir Austrijoj 3 auksi
nus. Amerikon ir kiturprisiuneziant 
4 auksinus (Markes). .

Pinį^us ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakcija siuneziant reik toks 
adresas padėti:

Frl. Martha Saunos, 
Rokaiten, per N e tik i re h,

•. Ost Pr. Germany.

DYKAI
•a dvlfrvb*!. paaalnuaisl 
>a tiku AnaiKiszKAhi.
issdaodaai- ruivt* ________ ,—.—------------------ — .
S*U lyvlntl Ž*i viktm aukao LAiKSOUBLin. Vlii»«i paltis Isll

Šiais Mcdioai DisDcnsam gali jus lszoydyi.il
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Tik per 30 dienu!
Ku prisius 25 c. paczto markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
ruzitie, su puikiom kvietkom. apakai ti
ntais ir pavinezevonem. Už 9L00 ap- 
lalkys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:

W. Kudarauckąs,
Box 284 Lawrence, Msm

Mn parduodam ta vorui pilnai Juoa gvsrantuodami. Kam laikmdelii nepatik*, ar rai jame kokia yda. atmalnysign ant- kl
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D.
tiwaia ku dmg« rs orderiu, dsodame DOVANAI puUu ImktM prili ir visai espeeąo kautu mes pau apmokame.
viii nonroiiinri. Paduok uvo p,7aa adresą, paienklink numeri ir preže laikrodėlio, koki jus norite rynužd ar n 
KAIP UKUtKIUUH. gjtfrMO oJUa. gur nėra Exprese ofiso l»‘ “T0 <**** pasiunsk registrrot
ney Orderi Tada mes laikrodėli ir peili pasiuntime per paeita užre«iitruotam pundely). Jeigu ju* pirk lite ant tyk tte 
Si-DYKAl! VIENA LAIKRODĖLI. sretrir laikrodėliu* No. S, tai gausite prie to DY
KAI VIENA LAIKRODĖLI »• Niekur mplrk kitur laikrodėlio P‘m ““8“ pemtyst muiukiu*. Per tai užciedysite daug pinigu. Ssk» preke, 
ne viiados bu u-ip šėmos, lodei timuk orJtri ukmdisa. ...

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

Nausedū Broliai ir Stulga.
912 33-rdst., CHICAGO.

Prieszai lietuviszka bažnyczia.

i n msoii’š tunk*r* >fi.
.U ncam^o prit rjr.t’ko, SOeoUn
No. 6 Tikru 14k Auksu lietu bukszta — r šute ur->
ku ar moterUrka*. puikiai graviruotas. « I 
leses visa antai. Tikrai Atueriki.zka maszl 
u imsis, tszrndo kaip tini taJtrM
puikiausiu. Nerasi geresnio laiko rtdy tojo 
Kiti parduoda po *18. tte. *25
Ne. 7 Tikru Nikelinis, Be vinzkas . Ai mas. vytfiszkas i 
ral parodo laika, niekados n>-nul>la*ks. Til 
N ustaiomas kaip reik. Tikrai puiku laikr 
del“" Mutn preke už vyrtnzka ; 
No. 8. Nau|ojo Sidabro laikrodėlis, vyri 
aute užsukamas ir nustatomas, pilnai ak ra
kink a i* viduriai., niekados urnutUanks. ( 
Drūtas Ir Ilgai gali laikyti Geresnio negali 
da po *S-ft. 88.T5 ir 80.50.
No. 9. Grynai Sidabrigiz, yyrisritas ar t»r ’ ^-*lr nustatomas. į
Inksztal Padarytas isz grynai trtra kalto 
kais viduriais, pilnai akmeniuotaa. su nau; 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame sky
riuje. Kiti parduoda po 80. *10. *1*.
No. 10 Kalendorini* laikrodėlis, ryri na. mrf 
Luksztallsz juodooxįduoto plieno, kuri mei 
Yra tai vienas lai Puikiausiu laikrodėliu. , 
pilnai akmeniuolas. Laika kuoteuUngiausi 
*10.80. sruo. *15-50

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

Galima siusti *ximtu* ar tukstanczlu* 
rubliu kiek tik nori, bei siuneziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia siusti tik *xi- 
tokias sumas. , .

Budru tint mas plauku.
Tiarai vienatinė gydykla ant užteMini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
Į trumpa laika eulaįko plauku slinkimų, 
ir praszalina visokia neezista sistema.'

Geriausia dantų gyduole: Musu* gy
duole nustabdo Daniu skaukejima į kė
lėt minutaa. Mes sawo Gyduole* gsra- 
rantawo|am. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutee 81.00. Siuncziam Paeitu ir į 
«wetymas szali*. BudM kaip jM vartoti 
yra parodyta* kelioee kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Sta W. Box 106., Brooklyn, N.. Y.

DR. A. 0. FREED0M,
< LIKTVVISZKA8 DAKTABAB.) 

Paeekmingai gydo vi okia* ligas. Jau 
daugybe lietuviu pas ji iszsigyde 
Obhsas: 411 8. SbarpSt., BALT1MORB. ND. 
ArniKA: ant kampo Exeler ir Fayette Su.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktami klaidos jokio* negali 

padaryti, ne* jie viaka daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
o roseopa , H a rm o c y lome
le r o , Sphigmographo, E - 
F e U t r i * z k u balsu Reosta
to/ ir Stethecropo P h o• 
nondoscrope tirinejimo,
iszbziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga sziapume (mižaluoee) per tiri- 
nejimasu mlcr&scopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesx iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk In 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in \ an Buren oi. 
tJT Inėjimas per 66 Van Buren ui.

, Putemyk adresu.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES. 
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekviena* dabar galite turėt laikrodėli.

Mes esame miauii laikrodžiu prelrejai, ir iziandlen „k> laikraisczio ikairytojmu (markiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra 
dabar kukrimam pririnamot. Ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai a-ma/ea J------------ - —*■---------"

PrU kakao piAto Mkrodtlut pridedamų dorani puitv įtiekta* lenee 
No. L 14k Dvigubai gMUkSUOta* Hunttn* luk.ztaL Auaute nžiuka- * n>ai Ir nuitatoma*. vyriukai ar mo
teriška*. Išrodo ant #?S Auktinii laikrodrlio. Gerai akiueniuota ma- 
riioerija. nuataiomu lėitingiauiiai parodo i*iGvarancija ant 20 metu. 
ka^KiU pardavėjai garima lokiu, po »8J0. Mus„ preke ^2.98. 

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas au.nte užsukama. Ir nu*tatomaa. vy-* * riszka- ar n<men<-ka*, huntlng. Iš
rodo kaip km M anktinit laikrodt'i. Tikra Amnnkiazka ma.finerija, 
pilnaiaktnenlnota*. nustatoma. Puikiai i-r* GvaraMih Ant 20 metu, vižuoiai. Kii.dikrtau.la. laiko rodytoja*. Ki ” *,
ti garsina toki po *4 *. H.7S. ir *6.50. M IMU preke $3.98 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas gaubtai, papuošimai., dailiai*

* luksztau. puikus laikrodėliu. A u šute 
užsukamas Ir nustatomM. vyritrkas »r moteriška*: honting. Iszrodo 
ant VAI tHŽaudr. laikroii.'io. Tikra Arneriktszka mašluerija, su dauge
liu akmenų, nustatomu. Oriausiai laika lai- Gvaranciia ant 20 motu, 
ko. Kitur parduoda po M-SU. r.®. *8.50 M įtart preke $5.25. 
NO. 4 14k Dvigubai paauksuotu g*n»*ai» napuouimaie. Mššogta.’ - ta* tu 1‘rm HitMatUau, h uktnai*. tie
Pulkas lukštai Nerasi puikesnio. Ausine užsukamas ir nustatomas, 
vyriškai ar moterišku, huntlng. Išrodo kaip Akt Arktini* 'aikrok.U*. 
Mašinerija tokia pat kaip No. X Kitur to- GvanUtClja ant 20 metu, 
kiu. parduoda po fc.7!i, te-oi), w.2s Mitau preke $5.75. 
No. 5 Kk Dkru auksu liėtu, iMMeHmiviręotaA buntm*. Amu- te-uzsukamai ir nustatomas. T-.n»z- 
kai u moterišku, S lukštai storo gr\*o aukso. Niekad.* nenusiszers 
de eenuhlankt Išrodo kaip ftn Aukmnu laikrodtU*, su daugeliu akme
nų. grynai amertkiška muzinerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu, 
mu. Laika laBcokuogeriaaslal. Kiti garsinaMnw,k(.

Asz pasirodavyjau “State Medi* 
cal Dispensaryj”.

'Chicago, Balandžio 17, 1900. 
Msno Btangus Gydytojai!

Turėdamas paslaptinga liga daugiau 
kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamns jokios nau
do*. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
1u* tiem, kurie reikalauja |>agelbo*. su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Viena* menesis szito nuste- 
bėtino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas pulsimi na jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dekingM,
J. C.

37 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
46 rublius.
49 rublius.
50 rubliu.
53 rublius.
56 rubliu*.
59 rubliu*.
6? rubliu*.
65 rubliu*.
eH^ubliu*.

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

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

Kelpsch i Co. 74 Centre St., Chicago, 111.
Succ. to Keipscb, Norrlko & Co.

M puikiu dovanul Tokie pigumo dar niekados negirdėtai 
Ateikit puiuret. pazlurejlm* nieko ne f----- -—’-r
11 y be t m—v t . . — —. — ,---- —
-tai. lėkštai*, ausuke ušink.mu Ir m 

_ zuinuui pilnu .katrai ~ ~ 
evaaaitcii* akt *0 urrr;

Dr-asA. I. BACEY1CZE, 
----- Gtvbpa ro MA.----  

8839 Commercial įve. So. Chicago, III.

Robinsonu Kruzlu, morališka Ir tlngedl 
apysaka puzeula jeunumeael.....96c

Tikyba *r mokslu? Tyrinejlm-* Ukejimlszki 
mokslinki ir draugijiszkai puutiizkl. Antra 
laida su priedu. Zll puslapiu ................ 5O<-

V sodno *nt ketue*. po tame tr viroMje ėrae*. 
Rusiškei paruse Bu buklu's. Verte Drugys. 
Inteldo T M. Dr-te. 8zi knygele, labai eu- 
prantamo) Kalboj, apruso visas vaudena 
permainų ir veikmes: kaip II* persikėlei U 
in gare, kyla ia viražu ir tonai tveria debe
sius. debesiai. p«d*ngese atves*, keieziasl 
in vandens lašelius u inirgo lustelius ir 
vėl krinta ant Armes, tu kurio* buvo pakll{ 
Czia nukritę dideliu* darbui veikla: snie
gas k-jtali ušdeagis cielus kelmus ir l*>d<- 
ja savo puanvse tmools ir gyvallut, paskui 

, lįrpdama nuo saule* kviesi*ii ia vandeni ir 
uilteja laukvs. Iszrežo tavu*, upe* ir upeliu* 
ir kavoj*si po žente, kur vėl veikia t* p*U 
darbf kaip Ir ant virasaus šerne*.....lOo

Žmogus Nepbasskis. Verte iss azvediszko Ne
ris Gra*. apysakėlė: kaip turtingo pyškėjo 
susus ape.vede su vargioga mergina ir lai- 
mingiau gyveno už kitu*, su turtingo m* ap
sivedusiu}. dilia apysakėlė užima kiekvie
na b»ns.vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dori bes..................................AOc

-PlfiimiK PARDAYIIYCZIOS IAIAS 
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

Mimu fabriko niekiu yra apteikti 
ituotien reikaling * 

už kuopigiaunl 
n«pirk nieko.---

€1 apie mliau___ —_ ____________
alo Isatneai pinigu*.

Apart muzlksllssku Instromuntu Ir tt. mes parduodame yvalrta*<į*8*i*l*Į 
vaikam*, elektriniu* naujumynus. Ir 1 000 nkodiegiauiu naminiu duetu r* 
rieisDšiA rnsKia. Jei nebusite užganėdinti pirkiniu, sugražinsime piningus, 
triiruiui rinsuss earna rvntiaa Dovana*. Prie pirkinio ūžti 00 galite 
puinnkU dovanu vertes 10c; perkant už (10 00, dovanu gausite vertes *1 00, 
ir tt. Apart to, jei urnai pirksit*, nuleisim* 10 procentą. Puvikalauklte umu 
kata) togo.

Jei kori, kad namie butu liekama, nusipirk Bona Meste Boi. geriausias 
tr pigiausiu nemint* muslkahszka* instrumentu, ne* duoda dsugisu prtim- 
numo negu Ssinro dolbup vSbtšs vaaeonai, ksdsagt prie to nereikia jvkto 
mokslo,— jlt pats groji)* Visi pirkėjai džiaugiu! toki ingije. SnuuA ev- 

— kaip tai pendo pridėtu prie ktokwieno Instrumeo-
-iii naudoti bažnyezloae. mokyklom, giedojimo 

ijimo giesmių. Užprašytam ant kokio pui- 
__________ ke jo* gaH in viena naktį sugryžtl. Grojija 

._______ ______________ ________ ,olkas. kadrilius, arija* iss operų kaip ir naujausiu daina*.
Kožna įsa jn galite atkartoti kiek tik norite. Tilt 8*t.oo dailioj skrynutėj su metiką. Ant pa- 
reikslavtmo ta instrumentą puiuneslame kožnam posplaikymul 81.oo; likusioji suma turi bot 
isimoketa po apUlkymui mušiko*. JKsrentai <l*ru aut to didelius pini*ua. Prlsiusk

GYDYKIS NAMIE!
Jota" *ai kenklaamas kokia Hga. tai tumi 

užsimokės rašyt in V iropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiška išgy
dymą kožno* ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant mtnesio.
t ,4r ŽSŽ nerviškas, nustoję* viltie* ir vyriš
kumo, nusilpnės*, nuvargę* rytmecziais, ne- 
rapgus, greitai (Muistantis, gedingas,nusitnines, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyle, širdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puškuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus upnus. negam
tiškus dieninius ir naktinius nubegimus, šal
ta* dali* kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkle*, pūsles ar inkstu liga, varicticele, gleet, 
stnktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiška, nerviška, skuros, arba 
kronistka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve iš burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusietoj* ku šlapume? 
Jeigu teip, tai Viropotens Co., Room I, 3506 
Indiana Avė., Chicago, III., užtikrins jum 
nnoszakny ir visiška iszgydyma nž 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iu- 
gydoma. Jus pajausit pagerejima iu pirmo* 
dieno*, eisit geryn kasdien, ir neužRgio atsira- 

karaliumi terp vym, ant kūno, proto ir 
širdies. Visokias penukadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa- 
dkptyįj. Ligoni** per gromatas gydo «n di- 
džiauki* pasekme. Atsilankymą* nėra reika-

Jokio parašo nuo ko, ant gromatu ir 
rvdnrilin n»ra. Gyduole* prisiunezia meitasn 

Rašydamas indek marke ant pil- — r_»_

Matavo. Istorija, paroszyta Slroauo Daukan
te. Dvi didute* knygos, kožna po (t.Mc 
arba abi už.........................................  *8 00

1 Gupadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, iu kurto* rali"** issmokti 
Brai tvirti valgius Ir ateakancalai vokti

. ...........................................................
žtrisT—1-- praeitis, dabartis ir ateitis. lato- 

rtezkai socljohoylszks* piešinys... .  Mc
Ltotuvlal po mukolio jungu. Piroize Dr. 

Pteasinys *pte priespauda* Ir p*i**kioji- 
mu lietuviu iu. saalie* msikolisskos 
vsMtlos.........i........ . ............................. K>e

■aakolijos politika su Europa Ir kstellkisska 
bažnvcua. Išrodymu kaip maskoliai per
sekioja. kankina Ir naikina lietuviu* ir ju 
bažnyczia*........................................ ’Oe

■u*u mužikėli* lazduotas ant naudo* Ltetuvo*
Ukinykams Czia randasi trumpai apsaky- 

. ta Lietuvos tautiškai kilimai. Po tam ro
do* ukinykami prie pero vedimo ukinykys- 
te*. ir keletu peiakakziu Itte

■edega malu tautlszkal vaiitlnykyital. Szioj* 
knigoje aprašo visu Ilgu, ju vardui ko
kiais jas vadina Kauntecslai ir Suvalkte- 
aziai. kokčia vaistais prasti žmones ju 
gydo. . . *0c

Medega Slmano Daukanto bijogroBjai (gyve
nimui). Yro tai naujauM knigele tr labai 
akyva, kurtoje apro*zytargymen> mas Sima- 
m>Daul(anto nuo pat kūdikyste* Iki jo *mer- 
Ue*: kiip augo, kur mokinosi, ks velke Ir 
tt. Prie to Ir jo fotogrsflja patalpinta. 8Oo

Meaiprieszyk. Komedija gro)y)*m* teatruose 10e 
Orleano Mergele, tragedija penktuose aktuose su 

> inženga. Išleist* Tėvynė* Mylėtoju Dr-te*.
Yra tai puikiame tragedija grajyjatna tęst- 
nroee. pirma syk Išversta ant lietu visi
ko* kalbos Wlnoo Ksp><>. --------- --------

Olg* Liabetovycziute. vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus Ir užimanti* apsa
kymu isz gyvenimo nihilistu Rosljoje. kaip 
mergina Olga Llabatovycsiute, prigulėdama 
ta nihilistu draugystę, daug sykiu apgavo 
rukus czinovnlkus ir gaudoma gudriai iš
trukote! Iu ranku........ . ................... ŽOc

Knygos sawoa gpaaūos.
Zyvl Apairelszklmai Bvtet*. ant kuriu žmo 
ne* nuolato* žiuri, bet ju garai nesupranta; 

bu T abroaeliai*. Naudingiau** knygele ant 
kartoto dulžinojimul tos ko darosi žai 
^i, griausmai, lietus ir sniegu; ksiyrs 
■tesiai ir ant ko jie {(įkosi.................. 3Oc
^^tilro. Kniga iszsimoklnimuirotouadu.

........................................................U 5c
Daktariszka knyga arba molui** 

M^^s.'o’tn* I»eikau>s, iiz kurios g* 1 be 
■ iKtaro i.iz>it:vdvti nu.- daugybes 

knygele privalo rastu kiekvie- 
JOV. nes k*. ;s IU atvd* persksi- 

apsisaugoti nu- tukstanczlu wi- 
ž'.- .•vtirwiTte)-MW'
ž'. ‘.į; ginti š-A ; smži :r ruek-i uzau-

" tvirtais savo vaikelius.
...........  35o

dical Dispensary” ant peržiurejitno pu
blikai.

Puirėszyta ir prisiegdintas priesz ma- 
nj, szia 18 diena Gegužio, 1901. * 

Conrad Howard Csarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inėjimas per 

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

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

gyduoles dykai^l

kple turto iizdlrblm*. Paraše Bebram; verte 
S. M Veikslas KVildananu* politiška;* eko- 
nomijg. Kokiais keltais iisldlrb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepta ant 
dro-igijo* cvvsnlmo. ....;.......... .....35c

Ar vyskupas Valanczlua (Vslanozaoska) nebu
vo vtriugu lietuvyste*? Parašyta ku. pemb- 
•klo. Isslejsta kaštais 8u*lvienyjimo Liet. 
Lalsv. Am. >7 puslapiai....................15c.

Biologija arba Mokslu apie Gyvus Daiktu* 
Pagal prot. Nusbeumų. Sutaisė Szernu Chi
cago, IU. 1901. Puslapiu Ifž.Mokslu kokiu budo 
ridose gyvi sutvėrimai aut musu žemes, kaip 
jie vystosi pradeju* nuo mažu vabalėli*! k. 
daejolkl paoksaoalaAitertu ir peties žmogau*, 
bu paveiksi*!*......i..................................4Oc.

GJeogroIi> arba tame* apruzymu. Pagal Gei- 
kie. Na'koviki ir kitu*. lutaiae Szernu*. Yra 
tai naudingiausia Iš visu su lygutei lazeju 
siu lietuviuku knygų. Aiuklai ir supran
tamai a p raižo vii* mulu žeme, jo* pavidala. 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu* 
auguti, vulkanu* m*tanezlu« Iusavęs ugnį: 
iu kokiu tame sluogsnlu susideda, kur ir 
klek joje yra anglių, geležtes, aukso, dru* 
ko* ir kitu gerybių: Klek mariu, ežeru, upiu. 
6Tardai, ploti*, gylis; koki kurtuose vau- 

ay»: suras, prėski, raidos, arkanus, ko
ki juoee gyvūnai gyrė u a Ir tt. Žeme apra
išyta dalimis įsukaityto* visos vleszpatys- 
te*. karalystes, kunigaikštystes, respub'*- 
ku* iritt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, papročiai, už
siėmimai. pramones, išdirbiai ir tiese; ko
ki miestai, iu kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: ualozlai ar karu 
irtai.lietu* ar giedro*; kur kok* ilgi* dieno* 
ir nakties; kur visada yra lygi dien* ir nak- 
i‘» kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x0 utliu. 
*80 puslapiu, ant geros stsndžioi popieros 
•paudinta, su 71 paveikslėliais; mapu. gyvu
liu ir tt........ ................................89 00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis litaromi* atspausti para 
ual ant nugare* ir troso. Preke . 89 50 

Istorija ttusrienyiu Wel>tiju Sziaurlnei/.men
ke Aprauc kaip Kohumba* atrado Ame
rika, koki czia tada žmone* gyweno. koki 
žmones pinniausLi* Įsi Europe pradėjo wn- 
žiuoti In Amerika, kokio* kare* buwo, u* ka 
karesro Ir goklue? ntetuose; kiek prezidentu 
bu iro, koki ir kiek kuris gero padare uiai 
žemei. O ant pat Kate ta<p na»i Konatiteeija 
Suvienytu (Valstijų, kurt yra reikalingiausiu 
dalyki: perskaityti klekelunam imotul 
šioje Amenke temeje yyweuancsiam. idant 
suprastu koke* jis ežia tiesas turi, ku jam 
vra trale daryti, ku na trale. Turi puslapiu

■ ŽM. Preke...................................... 8100
Oretnose. gra*!uoee apdaruose....... 8? 36 
Istorija Chtoage Lietuviu, ju parapijų irkn.

1 Krauczluno prova su laikraszcziu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje, 18Wm. 585 poslapiu 
didelo formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, ka. Krauczluno, 
"Lietuvos" iszleistojo, redaktoriaus ir p*veik
alai Chicgoi S.Jurgio lietuviazkoi bažnyčios. 
Popieros apdarais............................ 89.00

Audimo kietais apdarais, auksiniais
titulai*...................................................89 50.

Iš kur atsirado musu namini*! gyvuliai tr su
ginami augmenys? Pagal Lunkevlczta, sutaisė 
Szernat, Chlcgo I1L 1901 m. Puslapiu 73. 
Bu pavelksleleis........... . ............................9Oc.

Is.ai'p Mukolila persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preseioo russe en Lilhuanie supieize kun. V. 
Dembski*........................ ...........lOc

’Ka'p geriausiai laidoti uumireli? Pieszlny* Dro 
L. Wehl«m. Įsa angliuko išguldė kun. V. 
Dembskis...........    15c

Kaip gyvena Augmenys? Yra-tai moksliš
ku apruzyma* apie yvalrtus musu žeme* au
gutei.ju sudėjimą, atmainų, gyvi ir plėtojimui 
nno pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30.paveikslėliu., 199 pusla
piai ..........................  35c.

Krežiu Bkerdyn*. Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m- maskoliai užpuolė ant bažny- 
eztes miestelyje Krežiu, musze, šaudė ir p jo
ne nekaltus žmonis, iizgriotre altorius ir už- 
pecze 4)0 bažnyczia. Aiškiausiai aprašo 
ta trisaatsitikima................... .....15c

Liietuviszkas Lementonu* su "oterisis kate
kizmais ir mlstranturu...................... 13c

Mokslas apie Žrmį ir kitus svietus, jubu.ylr 
pabaiga- Apruzo kas yra žeme, isi ko ji su
sideda. *nt ko laikosi Ir kaip sukau; kte> 
yra saule, žvaigždes, menplls; kaip toli yra 
in kitas žvaigžde*, ku yra pliau o*, korne
te ir kitos retai matomo* žvaigade*. Su 30 
SStronomilZku abrpzeliu. turinti 225 puila 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurie 
tikrai žmogus gali spsiszviesti.. . 75c

D’u’.eose, gražiuose apdaruose...........81.00
Ulbdaugi* Lietuvos Karalių* Istoriškas pa

veikslas penkiuose akluose. Lenkiszkai pa
ra žve Julius Slovacki. Itetuviszkal vert* 
Vincu Kapsas (Dra* Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 95c

Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 Iki l*30tc. Parute 
pagal leuktszkus istorikus Žemkalnis. Iš
leista “Tėvynė* Mylėtoju Draugystes".—Yr* 
tai spraszymas Lietuve su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekme. Czia atšakiai yra ap
rėžyta lenku politika kaip jie pufelge su 
detuve kunigaiksscziais: Keistuoziu. Vy- 
autu ir kitais. Iu šie knygeles skaityto

ju alszklai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga.............loe

Lietuvio protėviai Mažėtoje Azijoje n no senove* 
Iki jie pateko pyvaldžls Tirsu. Paroaze L** 
taros Mylėto)*:;. Knyga turi z=3 puslapius 
ir * didelei matai, psrodancziai vista*, kur 
•enoveje gyveno lietuviu protėviai Aprašo 
lietuviu padėjimu dar 800 metu priesz Kris- 
sat gimimg..................................... 5Oc

Naujausia Lietuviukas Sapnlnyka*. surinktu 
ir suredit. Isz daugel svetimtautiszku išpai
šyk u ir surėdytas pagal tikra Persiaaksi 
Eglptiizka upninyk*,—su 910 aiškiu a bro
leli u.—su spraszymu planetų ir pulanczlu 
kokiu sžnovea žmones vartoja inspejimui 
ateitu.—Geriamel išguldo visokius
upbus ............................................... ...*..5Oc
uVpdarrtae ....................  O5c

_>litypa. apysaka Isz laiko terpssvlizkos karos 
Indijon u Amerikos............................. 95c

Ertiikl istorija ape Kantria Alana,kurl psr tk mo
tu vaikščiodama po svietą, daugybe 
tad u ir vargu kantrai laaksntejo...2Oc

Pamokslai Iszmlntle* ir Teisybe* iszguldineti 
Galvocziu visu amžių. Czia yr* paillpj 128 
gruiu.juoktegu Ir vtzmlntlngu p***k»lcziu 
K»s nori tureli gruiu juokingu ir pamoki 
nanczlu (kaitimu tegul nusiperka szlf knln- 
gėla, o gardžiai pasijuoks, žmonose ture* kf 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo1 mo 
kės duoti iszmintlngg atsakymu. ...5Oc

Senu Gadynių Isznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsong; sutaisė Szernas. JI apraišo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemee dar prieš žmogaus aut jos 
atsiradim* Bsiandien tu sutvėrimu kunu 
žmones Kasdami gilins uuliniiu, kanalus ar 
imdami iš žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czto- 
ius, nesugadintus, kūnas, užklotos eite ke
liolikos sieksniu storio žamer. Tie atrasti 
žemoje kūnai yra šiandien užstatyti ivsi 
riuose nuujuoae. iu kuriu žmones mokinasi 

> pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugu jos eite keliolikos sieks
niu storiu. Moksiloeziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip Jr kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi Isz žemesniu 
in augsrtesnes veisles. Ir pagal storuma Ir 
senumą žemes sluvgsnlu. kuriuose ta sutvė
rimu kuuu* randa, gali be apeiriRimo sprens- 
U. kaip seniai tr žmogus ant musu žemes st 
•Įrodo. Knyga turi 370 puslapiu stambaus 
druko. att grąž os popieros ir apie 1 M) pa
veikslu ir.vairiu senu gadynių Isinykuiiu pu- 
tverimn. Preke........... ...............81.00

Trumpa Geografija. Sutaiso Neri*. Trumpai ir 
suprantamai apraszo visu b dalis svieto. Su 
74 pa veik.lėliais: mapu. žmoni*, gyvu Iu ir 
medžiu. Tinkami*use geografija in pradine 
mokslai n{....................................... 95c

Rankvedis Gromatu raižymai. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromatu in:pažystamus, prieto- 
lius, giminiu, myllmalslu ir mynmno- 
*.ca priesz a privedima, in ponus, kuni
gus, vyskupu* tr kitu aunztai stovin
čiu ypatų. Pasveikinimai (pa v Ine te vo
ties) ant Nauju Metu, dienoje vardnvta, 
gimimo ir kituose svarbiuose atoitlki-

^engvas būdas paežiam per save* pram°g- 
Ub raszytie. dėl nemokaneziu 10c

Mstavtukoi dainos ist visur larlnktos,
apie keturi szimtai dainų “ 93.00

T-tetnvluku Albumu. Laida I. Istoriško* ir 
szeip jau Lieta vos vietos Parengtu ir iš
teistu ku Miluko su pagelbt prenumerato- 
rtn. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais apruzymais žymiausio Lietuve vieta, 
iudirbimu ir naminiu darbu-, kaip tai: Al
torius Ansrroa Varto so stebuklingo paveik
slu Panele* Szvencziausios Yilnioje: Griu 
vestai MindauKio romo Naumiesteiyj: Griu 
vešiai Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilis*. 
Ltezkava; Nauji Trakai: Griuvėsiai Medini 
ku pilies; Gelgaudiškis; Griuvėsiai Gede 
mino pilie* Vilniuje; Perkūno uventinyczia 
Kaune; Kėdainiai, Mir, Vysokie Lltevskte; 
Kretinga: Kražiai; Rakiškio bažnyczia. 
Kapa* Slmano Daukanto. Birute* kopljreala. 
Palanga. Buomas tie* klaipeda. M t aito* •te
nto tie* Garidsis. Nemunas ties Vilkija, U- 
ke-lietavio Buvatku gubernijoj, tokia Jau li
ks Kauno gub'. toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt Apraszymas paveikslu dviejose kalbo 
ee— lietuvlszkoj ir angliuko!. Preke,.. .BOc

Otavos Tėvynė* Dainos, paraszytoskn. A n La
so Wl*aožinako. Labai gražios dainos 20c

Lėstuviai smilu gludumuose Czia tafpinul ty-Į 
rinejimalapte lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per- 

1 skaitymo kiekvienam lietuviui lOe
Litvim > Polacy. Lenkiszkoje kalboje, iszrodo 

ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare Ir 
š tunme su lenkais laikytu u nuo jg ' 
a šalintis..........................................  10c

Laisvo* Valandos. Eite*. Paruze Viįea* 
Kapsu (D-ras Kudirka). Cziayra sūrio 

- kta 23 mažesnes eite* garbaus musu poe
to. jsuosme amžiuje in kapu* nuteigu
sio. D-ro Kudirkos. Bzioee Jo elteu kiek
vienu skaitytojas ras sau nusiraminimu

1 • ir dvaSiškf naudg.......... . . £••••• l5c
Laima ir Planeta*. Knygele, tinkanti jau 

-anuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jož gali suburti apie savo laimf 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jf vaikinu myli ir tt.......... A.. ... 26c 

Msžnviszkas Sziupinys, II Laida. Kumradu
Tallenrodu ................................. 4......_ 10c

Matuviszlri Dainiai pradžioj XIX szimlme- 
ezio. Kltasiszkai tautišku perajoddu 
Parengs Jr Jonu............... į.............  «>c

MstaviszzĮtūžtai ir raštinlakaL raszlla- 
vtozka peržvalga Lietuvos M y Mojo, ju 
gyvenamu ir darbai Czia surašyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurte, k* 
Bors-g-ro parašte Itetaviszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Basanavtezins, Ivinskio, 
8. Dausanta. vyskupo- Votaucziauikte, 
kn. Burbos ir kitu........................  *>>

Mesavos Kankles, turinčios 71 naujas dai-

Knygų Katalogas
Knygom swetiiuos spaudo*.

Aaecdotai įsuilarimal ir patarles isz gyveni-_ 
aso senove* Grekonu bei Rvmionu " " lOo 

Asta kalbu pradžia ir tikros rodo* dėl apsisaugo
* jimo nup neprieteliu vedanoziu isz tikro Ir 

tozganingo tikėjimo kelto in prapulty. Czia 
ruzejas nurodo kurie yra seniausios **» 
svieto gulbe, nuo kuJpa paeina, nerodo kad 
lietuviszka kalba yfa seniausia Ir kad turi 
daugmu.iai neprieteliu, kurie stengiasi ja 

> toznaikinti; ant gulo paduoda, rodąs kaip 
nuo ju apsisaugoti .lūs

Arielka yra nuodai paeinanti li9 girtybes. Czia
apraszo ku yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozeliai parodo žmogaus pū
va kokie iss . girtybes puto)* ilge 
tr paduoda rodu kaip nuo ta iszsigydyti.ltio. 

A tarne la ir teip moklntave dėl vaiku, sutai-
*yta A—es irj. 8a. Yra tai geriausiu temen- 
torin*. nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinaaczlu straipsneliu, prie pabaigė gi po
teriai ir prisakymai........ .................... >#n

i marike Pirtyje, komedija Keturakio........... 10c
Ajtaliszkai-lietuviszkaz žodynėlis, sutaisytas

kn. P. Saurauiczlo. turi apie 3S» 0 žo
džiu: angliszkl žodžiai lizguldlneti lieta- 
viszkai............................t................ 30c

Birutes daine “ “10c
Medu gydymo. Daktariszka knyga................ «0c
Daina skrynele ,, „20c
Dailyde arba patarmes italioriams. surinktos

In naujausiu knygų, su 130 paveikslu, 
Antano Dailide*. Yra tai rankvedls mo- 
kinautlems ir mokantiems stalionsik* 
larbg........ . ...............    <0o

■tmotogiške smulkmene, D-ro J. Basana- 
vynaian*. Moksliszki lietuviu praeitos 
tyrinėjimai, su viena mapa................  25c

^le žalčiu karaliene ir iszgriovimu Kau
no pilie* 1332 m., du puik** dramai para- 
nyti Aleksandro Gužuczio 25c

Genu Deda. Graži pasaka iš szlandieninro
Lietuviu padėjimo . . . • ■ 10c

PYvenimu Klemenso Marijos Hofbrauero, 
■u trumpu apsakymu apie pargabenimg 
Urtei Atpirkejistu isz (talijos tu žiemiu 

r- karalyitei skersai kalnus AlpVSsis •*- 
dioamus. wwrstA. ant lietuwiszko Kn. 
PetroSanrusalczlo Kai nori turėti dva- 
■tozku nauju pasiskatinu tegu! nusiper- 
ka *zę knlngelg......................... ... 300

Gyvenimai Jėzaus Kristaus, pagal naujau-
sius mtyrinejlmire suruzytu...............Iro

larankial szrento* Inkviiieijos, vartoti VI ir
VII ežlmtmeeziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant teme*. Parašte Mac 
Donald. Labai akyva knygute............... lOc

fin ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasze kn. Dembski*. Szi kni
ga paduoda svarbiausiu isztraukas iss 
šventos Biblijos, kuris* perskaito supra
sit. ku yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia 1a žmonėms skaityt .......... ..

lu kur akmenys ant musu lauku atsirado?
Groliogiszku Lietuvos isztjtinejimu. 
naudinga moksliszka knygele........ . ........ l°o

istorija Europe su mapoms 
Istorija gražio* Katrų ko. “ ,0°
Istorija Iš laiko Prancūzu varno* atsitiks-

i stos Afrikoje . . . . -s“0
Istorija arba apsakymas apie Lietuve praei-

ga. Paraše Zanavyku. . **'
itoganima.. vargdienio. Knigt.* pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 2Sc 
latoekme Socijalistiszku sanlygu ant visu kultu- 

ro* suku. Geri pamokinimai darbinin- 
kam* kaip pagenat savo būvi........loc

Kadarytie. kad butume sveiki ir ilgai gy-
ventumem..  ..................................  K*

Kaakles. lietuviuko* daine su natomis,
sutaisyto* ant4 balsu dei vyru talis 1. »» 

Kankles, lietuvitzko* daine 4 balsam* vv- 
riszkiems sutaikytos: parūpino Dr. V.
Kudirka. 11 dalis.......................................... 300

Keli Žodžisispie Auginimą, paraszyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tevams. norintiems Užauginti savo vai
kus ant sveik u, doru ir naudingu draugi- 
jai vyru . ,..........................• lf0

Khlp igytle pinigus ir turtą ,. K*°
Kaip apsiginti nuo keteros ir kiti naudingi 

skaitymai , . , d l°o
Kktotijonas Duonelaitis „ • 10c
Kas Yra. o ku bus ,. » 10c
Krumpliu Jonas pasaka - .. 10c
Kalėtu žodžiu apie lietuvius tr naudingi pa-

. mokinimai dėl Lietuve žmonių. 10c
KatnUku Bažnyczia ir mokslas pagal Zabn>

verte kn. A. Miluku.................................... l»o
Kristijono Donelatezio Rasztai..................... 40c
Kapai Didžiu Kunigsikizeziu IrKarallu Vil

niuje Pagal A Kirkorg, parasta N. Yra 
tai istoriszku isžszniptoejimssapie \11- 
niaa* praeiti pagal paminklus, užslliku- ‘ 
šiušant grabviecziu D. L. Kuuigaiksz- 
cziu ir Karalių............................................  10e

Kritaolial izvlee bei abrozai Sutaisė Bevar
dis. Kallolika labai akyvu abrozu per k ra- 
taacziu tūlas tikejimlszkus dogmatus... 50c 

Kabalų talpinanti* savyje visokius užmtnl-
mus Ir ant jn relkaianjanti atsakymai. * 10b 

Valine totoriszke daine. Gražios ir svarbios a- 
pte Lietuve praeitie, je itetaviukus ku

I Bigaikšczit,*. Kražių skerdyne irtu...... 10c
Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru......... 20c
■etatu žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumą ......   l<h>
500968

lszoydyi.il

	1902-01-03-Lietuva-00001
	1902-01-03-Lietuva-00002
	1902-01-03-Lietuva-00003
	1902-01-03-Lietuva-00004

