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Politiszkos žinios.

Amerika.
Pro va Schleyo, lai vy nes mi

nisterijos iszniekinto ir nu
skriausto dar vis nepasibaigė. 
Schley atsiszaukė tiesiog prie 
prezidento Roosevelto, jam 
pavesdamas galutinę nu- 
sprendimą. Kokį tas iszduos 
nusprendimą, dar ne žinia. 
Senatas szteto Mississippi už
gyto priimti už teisingą De- 
weyo nuomonę apie Schleyo 
nuveiktus darbus karės laike. 
Teippsgi nutarė uždrausti 
vartoti mokyklose tokius 
rankvedžius, kuriuose kokiu 
nors budu autoriai bandys 
mažinti nuopelnus Schleyo 
laike paskutinės karės:

Kongresas pereitą sanvaitę 
perkratinėjo klausymą nu- 
kasimo\kanalo jungianczio 
Atlantiszkę oceaną su Di
džiuoju. Mat Amerikos ka
pitalistai, besitikinti uždirbti, 
užmano, kad randas nukastų 
kanalą per Nicaraguos siau
rumu, o neseniai prancuzisz- 
ka kompanija, kasanti kana
lą per Panamos siaurumą, pa
siūlė Amerikos randui pirkti 
jos-dirbamą kanalą su nu
veiktu jau darbu, su maszi- 
noras ir visoms 4taisoms, už 
40000000 dol. Kongresas
vienog atmetė užmanymą
prancuziszkos komponijos, 
nors jiasinaudojant isz to, 
Aperika pigiau turėtų kana- 

'lą. Atmetimas vienog ne 
teipsvarbus, kadangi kon
greso pasiuntiniai vieni ne 
gali iszduoti galutino nu
sprendimo, tokį nusprendimą 
gali daryti senatas; jis gi ga
li nuspręsti visai prieszingai 
ir paversti į niekus] kongre
so geismus. Senatas gi 
klausymo kanalo dar ne per
kratinėjo ir nežinia, kokį nu
sprendimą iszduos. Prezi
dentas Roosevelt, kaip pa
duoda laikraszcziai, norėtų, 
kad Amerika pirktų nuo 
prancūzų jų pasiūlytą kana
lą; jeigu tokius jau norus tu
rėtų ir daugumas senatorių, 
tai be apsvartymo kongreso 
iszduotas nusprendimas butų 
be vertės.

• Teip garsiai rekliamuotas 
panamerikoniszkas kongresas, 
atsibūvantis dabar Mexike, 
kaip rodosi, ne iszduos svar
besnių vaisių, jis ne tik ne 
suartįs labiau. Amerikos re- 
publikų, bet, kaip rodosi, 
dar didesnius nesutikimus ir 
neužsitikėjimą terp jų pasės- 
Kol perkratinėjami buvo 
mažmožiai, delegatai ramiai 
užsilaikė, bet kaip tik pakėlė 
svarbiausią klausymą: idant 
visos Amerikos republikos 
visus savitarpinius nesutiki
mus priverstinai pavestų ant 
iszriszimo santaikos sūdo, 

. tuojaus užgimė toki nesuti
kimai, kurie gali visą kon
gresą ir jo ikiszioliszkus nu
tarimus į niekus paversti. 
Chili, tvircziausia pietinės 
Amerikos republika, ne su
tinka ant priverstino šautai 
kos sūdo ir turi pritarimą ke
lių mažesnių. Chili delega
tai ir kitų jai pritarianczių 
republikų žada apleisti kon
gresą, jeigu bus užgirtas pri
verstinas , santaikos sūdąs. 
Argentina gi ir jai pritarian- 
czios republikos vėl gazdina, 
kad jų delegatai pasitrauks, 
jeigu priverstinas santaikos 
sūdąs ne bus užgirtas. Su- 
szaukusi kongresą, ant r reika
lavimo Suvienytų Valstijų, 
gi nežino dabar ką da- 

tengiasi galutiną nu- 
imą ant toliau nuvilk- 
šdama, kad gal nesū
riems delegatams pasi- 
it kokių nors pamatų

susitaikyti. Ar iszjtikro jie 
susitaikys, ar iszsiskirtys dar 
labiau susipykę, nežinia. 
Kongresas vienog aiszkiai pa
rodė, kad ir terp Amerikos 
republikų nėra meilės, užsiti- 
kėjimb ir vienybės; ir Ameri
koj terp jos atskirų republi
kų vieszpatauja toks jau, 
jeigu ne didesnis nesikenti- 
mąs, neužsitikėjimą^ kaip ir 
terp Europos tautų. Tautos 
mat visur vienokios: jos ne 
veržia silpnesnių savasties, 
jeigu mato, kad isz to naudos 
ne turės, kitaip nuo godulys- 
tės tvirtesnių nė joki sutari
mai silpnesnių ne apgįs; 
tvirtiejie, jeigu jiems pasi
rodys naudingu, pats sudras
kys savo su silpnesniais pada
rytus sutarimus.

Karė ant Filipinų traukia
si savo keliu. Dabar Ameri- 
koniszkos kariaunos virszi- 
ninkas praneszė.kad net pro
vincijoj Batangas ameriko
nams pasisekė nuveikti svar
besnius darbus, kurie gali 
suskubinti pasidavimą filipi- 
nieczių. Pulkauninkas Wint. 
Labo apskrityj, iszdegino 
daugybę cziabuvių namų ir 
isznaikino gyventojų valgio 
produktų tiek, kad to butų 
užtekę ant iazmaitinimo 20000 
žmonių per pusę metų. O ką 
dabar valgys ne kariaujanti? 
Ar apie tų maitinimą pasi- 
rupįs amerikonai? Naikini
mu ramiai gyvenanczių žmo
nių turtų nėra ką per daug 
girtiesi; tą daryti net karės 
laike draudžia juk kariaujan
čioms pusėms tetptautiszkos 
tiesos; ant tų tiesų vienog nė 
anglijonai Afrikoj, nė ame
rikonai ant Filipinų salų vi
sai nepaiso.

Azija.
Chinų ciecorius ir cieco- 

rienė sugrįžo jau į. Pelyną ir 
ciecorienė tuojąus savo vardu 
iszleido kelis atsiliepimus: 
vienu atsiliepimu dėkavoja ji 
svetimiems krasztams už pa
dėjimą prie suvaldymo bok- 
serų pasikėlimo, kitu vėl į- 
veda tūlas menkos vertės re
formas, svarbiausia terp jų 
yra reformė. užrubežinių da
lykų urėdo. Svetimų krasz- 
tų ambasadoriai iki sziol dar 
ne buvo pasveikinti sugrįžu
sių valdonų. Iszleisdama 
savo ediktus, ciecorienė paro
dė. kad ne ciecorius, bet ji y- 
ra kraszto valdonė.

Tarybos terp Chinų rando 
ir maskoliszko paaiuntino rei
kaluose Mandžurijos vėl už
kliuvo, bent nieko apie jas 
ne girdėt. Ar jos užsibaigs 
teip, kaip maskoliszkas, pa
siuntinys geidžia, ne žinia; 
bet ir be pritarimo Chinų 
rando sziuom kartu Madkoli- 
ja valdo Mandžuriją teip 
kaip savo valdybą ir valdo 
tikrai maskoliszkai. Dėl to 
maskoliszko valdymo budo 
užgimė net musztynės terp 
maskoliszkų kareivių ir ame- 
rikoniszkų jurininkų nuo A- 
merikos kariszkų laivų. Mas
koliszkas randas kaltina už 
jas Amerikos konsulių. Ka
dangi dabartinis Amerikos 
prezidentas ar isz baimės, ar 
teip sau, yra Maskolijos gar
bintoju, tai gal nepatinkan
tis maskoliams Amerikos 
konsuline Niu Tshvange bus 
atszauktas ir kapitonams A- 
merikos kariszkų laivų atseis 
perpraszyti maskoliszką ko
mendantą už neramius juri
ninkus.

Korėjos randas uždraudė 
japoniecziams tiesti Korėjoj 
naujas telegrafo linijas; mas
koliams teiposgi ne davė da- 
leidimo, bet tie nepaiso ant 
priesztaravimo Korėjos val

džių: telegrafo tiestojai pe
rėjo rubežių ir tiesia dratus 
svetimame kraszte teip, kai pi 
kad jie prigulėtų Maskolijai. 
Mat Maskolija Azijoj atmeta 
visai terptautiszkas formas ir 
svetimuose krasztuose elgiasi 
teip, kaip jai patinka. Ji 
mat ant protestų silpnų Azi
jos valdonų ne paiso, o kiti 
krasztai mažai Azijoj tūri rei
kalų, iszėmus A ūgli ją,bet kad 
Anglijos pajiegos įpainiotos 
į karę su būrais, tai masko
liai dabar aut Anglijos,ypacz 
ant sausžemių, visai ne paso.

Maskoliszki laikraszcziai 
pranesza vėl apie maisztus 
užgimusius sziaurinėse Indi- 
jose, apie pasikėlimą gyven
tojų Himalajų kalnų priesz 
Anglijos valdžią, dėl ko buk 
Anglija negali isz Indijų 
siųsti kareivių į Afriką. In- 
diszkų kareivių Anglija isz- 
tikro ne siunczia į Afriką, 
bet nežinia, ar tą daro dėl pa
sikėlimo sziaurinių Indijų 
gyventojų ar gal greicziau ne 
pasitikėdama ant maskolių, 
kurie ant Afganistano rube
žių sutraukė daugiau karei
vių negu Anglija turi visose 
Indijose. Anglijos laikrasz
cziai nieko ne paduoda apie 
pasikėlimą Indijose.

Bekariaujant Anglijai Af
rikoj, Maskolija beveik su 
visu ekonomiszkai apvaldė 
Persiją, iszplatino joje savo 
įtekmę, iszstumė veik visai 
isz Persijos Anglijos įtekmę 
ir jos prekystę.

Pietini Afrika.
Europos laikraszcziai vėl 

garsina apie neva pradėtas, 
per tarpininkystę vienos ne- 
utraliszkos vieszpatystės, ta
rybas terp vedanczių karę 
būrų ir Anglijos, ant užbai
gimo teip ilgai besitraukian- 
ežios karės. Angliezki laik
raszcziai to teiposgi neužgi
na, bet priduria, buk butų 
vadovai geidžia vien užtikri
nimo, kad jiems pasidavus, 
jie pats ir jų kareiviai ne bus 
isz Afrikos iszvyti. Ant isz- 
derėjimo vienog tokių iszly- 
gų būrai nereikalautų kreip
ties! prie tarpininkų, bet jei
gu tik jie padėtų 'ginklus, 
anglijonai su noru paliktų 
juos Afrikoj. Prancuziszki 
laikraszcziai, raszydami apie 
tą patį, sako, kad sziuom kar
tu Anglija jau ne etato rei
kalavimo, kad būrai be jokių 
pasargų pasiduotų aut An
glijos malonės, bet daleidžia 
jiems statyti savo reikalavi
mus. Ar isztikro vienog bū
rai ir anglijonai pradėjo ta
rybas ant užbaigimo karės ir 
ant kokių iszlygų karė gali 
pasibaigti, nežinia. Užklau
stas parlamente Anglijos ka
rės ministeris atsakė,. kad a- 
pie rengiamą buk būrų už
mezgimą tarybų ant užbaigi
mo karės nieko nežino. Tas 
užsigynimas vienog nieko ne 
reiszkia, kadangi apie už- 
megstas tarybas, ypacz jeigu 
besitarianti kariautojai taria
si per tarpininkystę kito 
kraszto, ne garsina,-kol besi
tariantiems ne pasiseka susi
taikyti. Gal būt todėl, kad 
isztikro kariaujanezios pusės 
pradėjo kokias tarybas ant 
užbaigimo karės. Ne reikia 
užmirszri, kad dabar Anglija 
gali karę vesti su būrais tik 
per tai, kad neutraliszki 
krasztai ne daboja prideran- 
ežiai neutraliszkumo: antai 
Amerikoj ir Vengrijoj ang- 
liszki agentai perka arklius 
ant kariumenės reikalų ir ga
bena juos į Afriką. Jeigu 
neutraliszki krasztai ant syk 
uždraustų gabenimą arklių, 
angliszki kareiviai ne galėtų

karės vesti, pėksztininkų ar
mija, nors didžiausia, ir į 
szimtą metų ne įstengtų bufų 
suvaldyti, kadangi ji jų juk 
ne pavys. Pradžioj karės 
būrų pusėj kariavo daug sve
timų liuosnorių. dabar sveti- 
raiejie beveik visi pasitraukė, 
kadangi jie tokioj karėj, ko
kią dabar veda būrai, ne tin
ka. Svetimi liuosnorU|i 
stabdytų tik būrų pasikrutį- 
nimus ir laikydamiesi su ne 
pratusiais svetimais padėtą- 
jais, būrai butų jau seniai ka
rę praloszę. Net pats būrai 
ne galinti per dienas iszbuti 
be valgio ant arklio, ne galin
ti Įjasekti su kitais, turi pa
siduoti anglijonams, kadangi 
dabartinėj karėj isz tokių di
delės naudos nėra.

Paskutiniuose laikuose Kit- 
chener turėjo progą pasigirti 
keliais svarbesniais pasise
kimais, nes į anglijonų nelat 
svę pateko keli svarbesni bi» 
rų komendantai. - Pasigyrf 
jis teiposgi, kad per jo suma
numą jiateko į nelaisvę keli 
tukstaneziai būrų galvijų 
drauge su jų dabotojais, tik 
tais dabotojais ne buvo vy
rai, bet merginos. Žinoma, ir 
merginas anglijonai paėmė 
į nelaisvę. Netoli Ermela 
anglijonai paėmė vieną dalį 
burų,susidedanczią isz 42 ka
reivių.

Peikimas anglijonų už ne
žmonišką laikymą būrų nelai- 
svių pradeda iszduoti vaisiui. 
Dabar Anglijos randas pri
sakė ne stabdyti persikėlimu 
nelaisvių isz vienos stovyklos 
į kitą ir nusprendė nelaisvius 
perkelti į sveikesnes vie
tas.

Pietine Amerika.
Pereitą sanvaitę pasklydo 

I>askala8,buk Columbijos pre
zidentas pateko į revoliucijo- 
nierių rankas. ’Nė patvirti
nimo vienog to paskalo, nė 
užgynimo iki sziol nėra; ne
žinia todėl, kaip toje nelai
mingoj Tepublikoj stovi daly
kai. Tiek žinia, kad‘garsi
nami už pergalėtus revoliuci- 
jonieriai atsirado vėl ant Pa
namos siaurumos.

Karė terp Venezuelės ir Co
lumbijos dar vis ne užgimė, 
bet ir nesutikimai terp tų 
kaimynų neiszdilo. Prieszi- 
ninkai prezidento Castro dar 
atvirai ne drysta stoti įjnu- 
szius su rando armija, kadan
gi mat jų per mažai atplaukė. 
Kita revoliucijonierių dalis 
yra ant jūrių, bet kad ran
das sargiai daboja pakrantes, 
tai tiems sunku ne patėmy- 
tiems iszlipti ant kranto.

Revoliucija užgimė ir re- 
publikoj Urugvay. Isz pra
džių laikraszcziai buvo pą- 
garsinę, buk prezidentas to 
kraszto likosi revoliucijonie
rių paimtas į nelaisvę, bet 
paskui pasirodė, kad jis, ne
galėdamas valdžios palaikyti, 
pats nuo urėdo atsisakė.

Verda kaip katile ir vidu
rinėj •Amerikoj. Nicaraguos 
prezidentas Zelaya stengiasi 
isz visų vidurinės Amerikos 
republikų sutverti vieną ryszį 
ant atsigynimo nuo prieszų ir 
ant užlaikymo tvarkos. Tam 
vienog prieszinasi republika 
Guatemala.

Vokietija.
Vokietija rengia dabar 

naujas tiesas priesz lenkus, 
tūli vokiszki laikraszcziai tie
siog siundo randą ant lenkų. 
Lenkai ne misly ja L lengvai 
pasiduoti ir tuom tarpu už
moka atsisakydami pirkti ką 
nors nuo vokieczių.

Pereitą sanvaitę Vokietijos

parlamente buvo pakeltas 
klausymas kalbos Anglijos 
ministerio Chamberlaino, per 
kurią jis įžeidė Vokietijos ar
miją. Parlamente tūli pa
siuntiniai smarkiai niekino 
Chamberlainą; kancleris Bu- 
elow, nors iszsitarė už Cham
berlainą, bet gynė jį silpnai. 
Tas Anglijos laikraszcziuose 
pakėlė piktumą ir jie smar
kiai siundo ir niekina Vokie
tiją ir jos ciecorių.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Nuo maskol sakų naujų metų 

likosi panaikinti seno* formos po
pieriniai pinįgai: 5, 10, 25 ir 100 
rublių. Kas iki naujų metų ji^ne- 
apaikeitė iviaezpatystės kasoje, 
tas turės žudyti, kadangi nuo to 
laiko pinįgai tie žudo savo vertę 
ir nieką jų ne priima.

Sziuose metuose Vilniuje atsi
bus v i ao s Liet įves žemdarbystės 
ir pramonės paroda. Parodoj da
lyvaus; Vilniaus, Kurszėe, Viteb
sko, Grolno, Kauno. Suvalkų ir 
Minsko gubernijos. Paroda da
lysis j aekanezius skyrius: žem- 
darbystės, gyvulių auginimo, pie- 
n’nkyitėa, arklių auginimo, iem- 
darbiszkų maszinų ir įnagių, so- 
daunin kystės, daržininkystės ir 
auginimo kvietkų, bitininkystės, 
auginimo azilkmedžių,medžionės, 
žuvininkystės, girininkystėa, mo
delių ukininkhzkų triobų, žeru
da rbinkos pramonės, amatų ir 
fabrikinės Uzdirbystės, naminės 
išzdirbyttėsir ant galo bus ir 
moksliszkas ekyrius. Paroda 
trauksis nuo 30 d. pjutės iki 8 
dien 4 rugsėjo. Norinti atgaben
ti daiktus ant parodos, iki 1d. 
gegužio (pagal maskoliszkę ka
lendorių) turi paduoti parodos 
komitetui dekliaraciję.

Ruimuos! pirmos vyriszkos 
gimnazijos prasidėjo jau vakari
niai kursai visokių mokslų. Iki 
sziol skaitė jau lekcijas:- fizikos, 
geografijos,ir inaskoliszkcslitera
tūros. Buvo rengiamos ir lekci
jos chemijos, bet jų szįmet ne bus, 
kadangi ne atsirado užtektinai 
norinczių kursus lankyti, nežinia 
kodėl, kadangi chemija žmogui 
labai naudinga, susipažinti nors 
payirszutiniszkai su ja reikia kiek
vienam, norineziam savę už ap 
szviestę laikyti.

Vi niuje, aatSzvento Jurgio u- 
lyczios parengė ab.'ozdų ir skap
tuotų daiktų parodę] Ant paro
dos yra daug abrazdų lenkiszkų 
ir maskoliszkų tepi orių ir isz 
skaptuotų statuų.

Savo laike mes “L etuvoj" pra- 
naszemė, kid Vilniuje likosi už- 
musztas užveizėtojas namų nasz- 
lės Raduszkevycz enės, senelis 
Lopata. Policija ilgai nė jok:o 
užmuszėjo pėdsakiosurasti nega
lėjo, bet ant galo nužiūrėjimas 
jos puolė aut jauno tiruo Ra- 
duszkevyczienės/ Plutoczo. At
kako komisoriui padaryti kratę 
Plutoczo kambaryj. Ozia nieko 
ne rado, bet kada užsimanė isz 
kratyti ir kiazenius tarno,tas per- 
sidandęs, iazszoko per langę nuo 
antrų lubų,užbėgo ant kaimyniaz- 
kų namų kiemo ir pasislėpė klio 
zete, bet jį surado ir suaresztavo. 
Ant rytojaus kliozete r>do įmęs- 
tę puudelį, kuriame buvo visokį 
auksiniai ir sidabriniai mažmo
žiai. Daiktus tuos naszlė Lopa
tos pripažino už tuos, kurie pra
puolė po uiruuBzirpui jos vyro. 
Plutocz tarnavo pas Raduszkevy- 
czienę per isztisus keluris me
tus.

Vilniuje,ant 200000gyviantojų,‘ 
yra 180 policistų. Užlaikymas 
policijos k*Kituoja miestui 75950 
rublių. Dabar policijos virsziuin- 
kas reikalauja padidinimo polici- 
jautų skaitliaus iki 880. Tas, žino
ma, dvigubai padidintų kafcztus 
policijos užlaikymo, o naudos isz 
to miestas visgi ne turėtų dide
lės.

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 21 — 28 d. 

lapkriezio Vilniaus pavietyj pa

stipo trys karvės nuo sibiriszko 
maro. Aszmėnų pavietyj padū
ko daug szunų.

Vilniaus girių apsiugojimo ko
mitetas uždraudė kirsti medžius 
privat szkoso giriose: giriose 
Drorec.Krasnopoliaus val-zcziuje, 
Vilniaus p iv., prigulincziosp Fo- 
t nsk:ui, uždraudė kiisti medžius 
per 15 metų; giriose Bogdanisz- 
kių, Varnėnų valsscziuje, Vik- 
n;im pav., prigulmcziose Feziui, 
uždraudė kirsti medžius per 10 
metų; girios! Bujaczkų, Lydos 
pav., prigulineziose Anžjanui, už
draudė kiistL medžius per 30 
metų.

Per sanvaitę nuo 3—10 dienai 
gruodžio Vilniaus gubernijoj vi
sokioms limpinczioms ligoms 
apsirgo žmonių: Vileiuje: szla- 
kuotoms sziltinėmi 2, pilvinėms 
14, rauplėms 2, kitokioms ^lim- 
panezioms ligoms 16. Pavie- 
cziuose s.auczia ,ezilt:nės: Vil
niaus pav., kaip Laibiszkiuose 
apsirgo 5, Rimsziszkiuosa 6; Asz- 
mėnų pav. kaime Vaszkeliuose 
apsirgo 6, Miehaluose 11. isz ku
rių 1 namirė.

Isz Radoszkovicų, Vil
niaus gub.

Užstojo szitose aplinkinėse geri 
keliai, isz ko žmonės n a ūdoj a s i J r 
gabena į mies‘ę savo darbo * vai
sius. Nors pirkėjų mažai,] bet 
prekės javų gana augsztos. Dėl 
stokoe paszaro ūkininkai stengiasi 
parduoti gyvulius. Atsirado 
Vilniaus gubernijoj angliszki a- 
gentai jieszkanri tinkamų į karę 
arklių. Ypacz dvaruose^ ūkinin
kai mažai, turi gerų arklių) pirko 
jie diktai arklių; nežiną ^tik, ar 
randas, suuodęs ant ko supirkti 
tie{arkliai,ne uždrausiszgab.nimo. 
Kikutių ptrkejų nėra, per tai ir 
prekės jų žemos.

Bežemiai ūkininkai ir darbi
ninkai skundžiasi ant stokos 
darbo. • Visose Radoszkovicų 
aplinkinėse siauezia po kaimus 
tymai, nuo ko ypiez daug vaikų 
mirsit*.

Isz Lietuviszko Minsko.
Czijnyksztės turtingos moterys 

nutarė parengti ir užlaikyti savo 
ka«ztais amatų ir rankų darbų 
mokyklę mergaitėms. Mokykloj 
mokįs visokių merginoms reika
lingų darbų ir amatų, naminės 
ūkės, taiposgi sodauniukystės, 
virimo, skalbimo, net (iemdai- 
bfstės. Ant to mierio moterys 
sudėjo j <u 4000 rubl. Kad lik ne
tikus os vęldiios ne stabdytų ge
ro užmanymo.

Pasitraukus nuo vietos miesto 
virszininkui grafui Czapskiui,kaip 
jau buvo paminėta, jo vietoj liko 
si iszrinktas M. Riike^icz, bet ir 
ezitas atsis įkė nuo vietos, kadan
gi ministerija pareikalavo, kad 
jis atisakytų nuo vietos direkto 
riaus miesto kreditinės draugys
tės. Kadangi alga direktoriaus 
didesnė negu miesto virazrninko, 
tai Raikevicz nuo paskutinio urė
do atsisakė. Tokiu budu Mins
kas turi apseiti be virszininko ir 
dar nežino nė kę rinkti.

l?z Pinsko, Minsko gub.
Szitose aplinkinėse nuolatai pa

sitaiko gaii-rai. Neseniai iszdegė 
kaimai Vilovicziai.o paskui kai
mas Porieczje, kuriame ugnis isz
naikino 40 ūkių ir pridirbo blė- 
dies ant 20000 rubl., o viskas už- 
asekuruola buvo tik ant 4000 
rublių.

Pinsko pavietyj po kaimus 
smarkiai siauezia rauplės, nuo ku
rių ypacz daug vaikų mirazts.

Isz Bobruisko,Minsko gb.
L etuvoj, dėl nerangumo sude 

moralizuotos maekolLzkoe poli
cijos priviso visur arklevagių; 
daugiausiai jų vienog yra Minsko 
gubernijoj,o geriausiai suriorgani 
zavę jie aplinkinėje Bobruisko,kur 
yra arkliavagių organizacijos cen
tras. Nėra dienos, kad ne pa
vogtų kur arklių. Rods ūkinin
kų arkliai ežia dabar niekai, bet 
ir tokių ne niekina vagiliai. ■ Ka
dangi žmonės ne turi didelės pa 
gelboe isz policijos pusės, tai jie 
nė ne atkreipia į policiję, bet pats

stengiasi pagauti vagilius ir jeigu 
toki patenka į kaimieczių ran
kas,tai ne gali laukti nė jo
kio susimylėjimo. Jie moka taip
jau nežmon szkai bausti arkliava
gius, kaip ir Amerikos lynczau- 
ninkai kuom nors nusidėjusius ne
gi us. Neseniai kaimiecziai ap
linkinėse Bobraisko pagavo su- 
pivogtu arkbu czigonę, pririezo 
prie medžio irsumuazė^u lazdoms 
ir virvėms teip, kad pagal dakta
rų nuomonę, ant viso amžiaus 
pasiliks jis rahza. Kitę gi pa-_ 
gautę vagilių kaimiecziai pavai- 
szino degtine, o paskui užsmau
gė. Toks ats tikimas ųeseniai 
buvo kaime Pronėj. Ūkininkas 
Szerssen sugriebė bevagiant ark
lius du vagiliu, vienę ist jų paga
vo ir nugabeno ur adninkui, kur 
jis pasakė vardę drauge su juom 
vogusio savo dėdės. Ūkininkai, 
sugrįžę namon, pagriębė dėdę, 
baisiai sumuszė, pusgyvį nuvilko 
į girię ir užkasė į žemę, kur jis, 
žinoma užtroszko.

Isz Szveksznos, Kauno,gb.
Ž;ema su szalcziais bu vo ežia 

szįmet jau kelis kurtus, tik ne 
ilgai laikėsi: po ezalczių vėl už-' 
stojo sziltisnės dienos, vietoj 'ro
gių kelio, buvo nepereinami pur
vynai. Nuo 20 d. gruodžio už
stojo, rodosi, jau galutinai tikra 
žiema; szalcžio buvo 18°(pagal 
Geidaus termometrę. Sniegojy- 
ra apie pusantros pėdos, rogių 
keliai ne bjauriausi.

Po kaimus aplinkinėse Szvėksz- 
noa siauezia visokios ligos; krau
jinės, sziltinės ir rauplės. amo
nių szįmet mirszta daugiau ]uegu 
paprastai

Isz Prūsų] Lietuvos. ’
Prosuose ^padarė "suakaitymę 

žmonių auginamų vadinių me
džių. Isz to suskaitymo matyt, 
kad Prūsų Lietuvoj vaisinių me
džių yra: Klaipėdos pavietyj: o- 
belių 28898, zriauszių* M555, 
slyvų 13626, vytznių 16084, arba 
isz viso 73163 medžiai; Sr:loksr- 
cžemos pavietyj: obelių 20703, 
kriaui-z'ų 10068,slyvų 7304, vysz- 
nių 38805, arba isz viso 76880 
medžių; Tilžės pavietyj; obelių 
32193, kriauszių 14781, slyvų 
16402, vy8znių_|94138, arba isz- 
viso 157174 medžiai; Pakalnės 
pavietyj: obelių 32006, kriauszių 
16199, slyvų 23160, vysznių 
91321, arba i*z viso 162686; Ra
gainės pavietyj: obelų 37497, 
kriauszių 18234, alyvų 20798, 
vysznių 157139 arba iez^viso 
233668 vasiniai medžiai.

Prūsuose nuo pradžios sziųjne 
tų likosi panaikinti smulkus si
dabriniai 20 pfenigių pinįgai. 
Dabar tokių pmįgų jau ne ima.

Dytavoje, pas vienę ūkininkę 
tainavo bernaalietuvis isz Mas- 
koliazkos Lietuvos. Iszvažiavus 
ūkininkui į K lai pėdę, bernas at
lupo gaspadori ius skrynię ir pa- 
szlavęs 1000 markių, pabėgo, bet 
sugrįžti įMaskoliję ne spėj >; ]ta- 
po jis suimtas ir sėdi dabar |kalė- 
ime.

Kadangi už nuszautus zuikius, 
gabenmt isz Maskoliszkos Lietu
vos į Prusus,reikia muitę]mokėti, 
tai dabar lietuviai gaudo zuikius 
į kilpas ir gyvus gabena į Pru
sus. Nuo gyvų nėra muitų.

Kaime Kalnagiuose iszdegė su 
visais sziųmetiniais javais irkru- 
taneziais turtais lietuvio Peldzai- 
czio ūkė.

Szirviotoj peieitę metę (nežino 
mas piktadarys, matomai turėda
mas asabiszkę piktumę, vieno nu
mirėlio kapę iszdraskė. ^Kadangi 
jo ne sugavo.tai jis priesz Kalėdes 
antrusyk ant kapinių atsilankė, 
nuo to kapo nuvertęs marmorinį 
paminklę, nuvilko į Szeszupę 
ir ten paskandino. Paminklę 
surado ir isz upės i užgriebė, bet 
piktadarys visgi iki sziol ne su
gautas.

Karaliaucziuje susitvėrė specia- 
liszaa draugystė turinti už mierį 
rengti Prūsų Lietuvoj gydinyczias 
džiova sergantiems. Draugystė 
pirmiausiai ketina parengti tokię 
gydinyczię ant 60 lovų girio 
miestą Hohenstein. Parengimas 
jos kasztuos 300000 Markių.

Kaime Anglonoj per aukcijonę 
pardavė už 13000 markių lentų 
piovinycz'ę ir garinį ' malunę 
Kurtinus, o 30 margų žemės tik 
už 1000 markių. Tuom tirpu 
ant tos žemės ir ant Įtaisų yra 
skola 120000 markių. Mat dėl 
Stokos pinįgų n3ra pirkėjų ir to
dėl sūdai ne krutanezius turtus, 
jeigu parluoia per aukcijonę, 
turi pusdykiai parduoti.

Aplinkinėse Korszių siautė au
dra, perkūnas trenkė į Longhei- 
mo vėjinį ijialucę ir apsvaigino 
malūne buvusius du žmones. 
Jie vienog likosi atgaivinti.

Prūsų kar'szkas augszcziausias su
dus panaikino nusprenlimę Gum
bines karifazko sjdo, kuris unter- 
oficierę Marienę rado kaltu ir 
nusprendė ant nužudymo neva 
už nžmuszimę of ciero Krosigko. 
Reiks todėl provę perkrat nėti 
trecziu kart j ir nežiira dar, kokį 
nusprendimę galutinai sūdąs už
duos.

Nauji ledų laikai. t
Kas skaitė lietuviazkoj kalboj 

iszleūtę geografiję, tai žino, kad 
ant žemės buvo laikai, kada .oras 
ant jos.ypicz szuunntuose ir pie
tiniuose dabar ledo uždengtuose 
krasztuose buvo daug sziltesnis 
negu dabar, bet buvo teiposgi lai
kai, kad visa L:etuva, net Austri
ja ir aziaurinė It ilija turėjo teip 
szaltę klimatę, koks dabar yra 
ant neapgyventų sz aųrinių 'r pie- 
t'nių Ledinių jūrių salų,ant kurių 
ledai niekada ne sutirpsta. Upės 
Nemunas, Vysla, Reinas tvėrė ne 
tekanti vandenį, bet kietę ledę. 
Nuo ko tas ožaitis paėjo ir kodėl 
paskui vėl užstojo sziltesnis oras, 
tę mokslincziai visaip' ste igiasi 
iszaiszkinti; kad ne vienaip aiezki- 
na, ne aht vienų ir tų paežių 
prieiasezių tę remia, tai tas jau 
rodo, kad ir mokslincziai tikrų 
priežasezių tų didelių szalczių ne 
žino. Neužginamu, vienog yra, 
kad szalcziii buvo ir dėl jų dabar 
augszcziausiai ciyilizscijoj p įsikė
lę krasztai: Prancūzija, Vokieti
ja,teiposgi musų tėvynė Lietuva, 
didesnė dalis Maskolijos buvo ne 
apgyventos, kadangi dėl didelių 
szalczių žmonės gyventi ežia ne 
galėjo.

Pereitę sanvaitę Columbijos 
univerritete, profesorius astrono
mijos Gambr dge universiteto 
(geriausio Anglijos univeifeitsto) 
8ir Robert Bull skaitė savo pas
kutinę lekciję apie priežastis di
delių szalczių buvusių ant žemės 
labai senuose laikuose. Kaipo 
priežastį pagimdžiusię ant žemės 
d'delį szal'į anuose labai seniai 
buvusiuose laikuose profeso
rius Bull laiko įtekmę ant že
mės planetų Venėros ir Jupite
rio. Jų pritraukimo pajiega 
perkeitė kelię žemės jos kelionėj 
aplink saulę: dabar žemės kelias 
aplink saulę yra beveik apvalus, 
žemė beveik visada yra lygiame 
atstume nuo szildytijos saulės. 
Po įtekme gi planetų Veneros ir 
J upiterio žemė likosi nuo tokio 
kelio nustumta pritraukimo tų 
planetų^jos kelias pavirtoj isztįs- 
tę elipsę, kokia keliauja antai ko
metos (žvaigždės su uodegoms) 
ir tokiu budu žemė savo kelionėj 
tarpais atsirasdavo labai toli 
nuo savo szildytojos. Tas ir pa
gimdė szalczius buvusius ant že
mės senuose lediniuose laikuose. 
Pagal nuomonę profesoriaus 
Bullo, toki szalcziai ant žemės 
ateis vėl ateityj, kada ab dvi tu- 
ri n ežios tokię įtekmę ant žemės 
planetos Venera ir Jupiter, atsi
ras ataakaneziose vietose. Tas 
vienog, pagal iszskaitymę angliaz- 
ko profesoriaus, gali ats tikti tik 
po daugeliui tukatanezių metų. 
Mes todėl ne privalomo to bijo- 
tien, kadangi to ne sulauksime,

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

Galima siusti ssimtus ar t ūks tanelius 
rubliu kiek tik nori, bet aiuneziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia rusti tik szi- 
tokias sumas: *
3 rublius. 37 rublius.* 71 rubli.
6 rublius. 40 rubliu. 74 rublius.
9 rublius. 43 rublius. 75 rublius.

12 rubliu, 46 rublius. 78 rublius.
15 rubliu. 49 rublius. 81 rubli.
18 rubliu. 50 rubliu. 84 rublius.
21 rubli. 53 rublius. 87 rublius.
24 rublius. 56 rublius. 90 rubliu.
25 rublius. 59 rublius. 93 rublius.
28 rublfus. 62 rublius. 96 rublius.
31 rubli. 65 rublius. 99 rublius.
34 rublius. 68 rublius. 100 rubliu.

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

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



Isz Amerikos.
' —_____

Skaitlius gyventoju Suvienytose 
Valstijose.

Washington, D. C. Census 
biuras skaitlių gyventojų Suvie
nytų Valstijų ir jų valdybų pa
duoda ant 84233096 ypatų. Tik
rose Suvienytose Valstijose gyve
na 75994575; ant Filipinų salų 
6961239; ant salos Porto Rico 
953243; ant Havai salų 154000; 
Alaskoj 63592; ant salos Guam 
9000; ant amerikoniszkų Samoa 
salų 6100; svetur gyvenanczių a- 
merikonų 91219. Tokiu budu, 
pagal gyventojų skaitlių,** Suvie
nytos Valst jos užima penktu vie- 
t? ant svieto: daugiau gyventojų 
turi: Cbinai, Anglija su valdy
boms Maskolija ir Prancūzija su 
valdyboms.

Pasikorė IKI metu senelis.
New York. Gyvenime savo 

sunaus, pasikorė ežia 90 metų se
nelis Christoph Miller. Mat 
szitaa patžudys įpuolė į nulrudi- 
m? dėl mirriei savo 82 metų svai
nio. Paskutinė gi nelaimė tune
lyj, kuriame susimuszė du tru
kiai ir daug Įmonių pražuvo, a- 
pie k? senelis rado apr»szym$ 
laikraštyj, sumaišė pro*? ir jis, 
nors be abejonės ir teip neužilgio 
butų turėjęs mirt;, ne norėjo 
laukti teip ilgai, kol giltinė pa
ti ateis, bet paėmė virvę, nuėjo į 
maudynę ir tec pasikorė.
Turėjo paaukauti save ant nau

dos tautos,
Phoenix, Arizona. Terp indi- 

jonų Yuma giminės gyvenantis 
daktaras, vi?os tautos mylimas 
Padre, ant praszalinimo besipla- 
tinanezių terp . indijonų rauplių, 
likosi visos t lutos nuspręstas ant 
paaukavimo dievams, iszmeldimui 
jų malonės ir atitolinimo ligos. 
Dažinojęs dvi dieni pirm aukavi- 
mo laiko, kokia garbė jį pasiekė, 
gydytojas, nenorėdamas savę ati
duoti dievams, pasislėpė girioj, 
bet po trijų dienų sugrįžo ir 
meldė savo tautos susimylėjimo, 
bet neiszmeldė. Jį suriszo, nu
vedė į Mexik?, priristo prie me
dijo ir kankino tol, kol jis dvasios 
ne išleido.

Gera dovana.
St. Lotus, Mo. Ateinancziuo- 

se metuose ežia atsibus visosvieti 
nė paroda. Parodcs parengėjai 
daro, k? tik gali, kad tik ant jos 
patraukti kuo daugiausiai žin
geidžių daiktų. Terp kitko jie 
paskiria dovan? $ 2000000 iszra- 
dėjui ' iszriszancziam klausym? 
oriai vystės. Bus ant parodos 
parengtos orlaivių lenktynės. 
Visgi vienog szitos pirodoe ne 
galima bus prilyginti prie Pary- 
žinės, kadangi St. Louis tai ne 
Paryžius ir Amerika tai ne Pran
cūzija;) Amerik? ant pasiramini- 
mo nieks nekeliauja.
Tik penkta dalis amerikonu kal

nakasiu.
Pottbville, Pa. Isz pagarsin

tos kalnakisys'os inspektorių at
skaitos matyt, kad kietų anglių 
apskncziuoee dirba tik penkta 
dalis amerikonų, o keturios dalys 
dirbanezių yra svetimtaueziai. 6 
distrikte amerikonų dar maliau: 
czii amerikonų dirba 4292, lenkų 
6279, * slovakų 1742, anglijonų 
900, valijonų 572, airių 2310, 1- 
talijonų 617, austrijokų 289, ki
tokių tautysezių 20408.

Siūlosi i pagelba būrams.
.^»ew Orlean, La. Gyvenantis 
ežia būrų delegatas Deviliers ga
vo laiszk? isz szteto IHinojaus nuo 
kokio ten Arnoldo, buk ežia isz 
amerikoniszkų kareivių, kariavu
sių pr.esz Iszpaniję,susitvėrė czie- 
la kompanija, kuri noriai keliau
tų į Afrika kariauti ui burus, jei
gu kas uimokėtų kelionės kal
tus. Deviliers vienog ne turi ant 
to pinįgų ir negali išpildyti geis
mų Ilinojaus kareivių.

Užsidegė kastynes
Hamshorne, Ind. Ter. Xn 

glių kastynėse netoli Dow, szaęh- 
toj nr. 2 užgimė gaisras ir ugm- 
užkirto išsigelbėjimo keli? oloj 
buvusiems darbininkams. Isz 
deganezios olos isztraukė kunus 
keturių darbininkų, l^t oloj yra 
dar 10 vyrų, kurie turbut teipos- 
gi jau ne gyvi.

Nelaime kastynese.
Neoaunee, Mich. Czianyksz 

ežiose kastynėse atsitiko baisi ne- 
laimė. • Užgriuvo kastynių ola ir 

Jtaįp mena, mažiausiai 17 darbi
ninkų likosi užmusztų. Visi ne 
užgriuvę oloj darbininkai darbuo
jasi dabar prie gelbėjimo užgriu
vusių. <
Nepasekmingas bandymas lėkti.

Kinoston, Ont. Ant metodis
tų susirinkimo Verenoj,netoli nuo 
ežia, vienas brolis apre;szkė, kad 
jis gali ant oro lakioti ir ant pa
rodymo savo galybės, užlipo ant 
italo ir szoko augsztyn. Su gal

va vienog sudavė į kybanezi? ke- 
rcs iunę lamp?, j? "numetė ant 
grindų, kur lampa susikūlė. De
gantis kerosinas uždegė drabužius 
penkių salėj susirinkusių vyrisz- 
kių ir trijų moterų; visi jie sun
kiai apdegė. Kiti susirinkę per. 
8;gando ir. ant syk pradėjo veiž- 
tiesi per duris. Tarpduryj daug 
žmonių likosi sunkiai sumankytų

Paskendo laivas.
Vancouver, B. C. Prieszais 

Green Island, 40 mylių nuo Port 
Simpson, paskendo garlaivys Bris 
tol, vežantis anglis nuo Vancou
ver saloė į Alask?. Prie to prigė 
re kapitonas ir 6 jurininkai. 21 
jurinink? patiko valtyse ant jūrių 
garlaivys Cotage City ir išgelbė
jo- .

Lynczavimas.
Springfield, Ky. 11d. sausio 

minios baltveidžių paveržė isz 
kalėjimo nėgr? Jim? Hais, kuris 
buvo apkaltintas, buk užpuolė ant 
baltveidės mergaitės; iszvedė jį 
už miesto ir be sūdo pakorė.
Kalnakasy s tos produkcija Ame

rikoj,
Washington, D. C. Pagal 

apskaitymu geologiszko biuro, 
ant viso Amerikos ploto pereituose 
metuose iškasė visokių mineralų 
už 1067603006doliarų aiba ant 
95000000dol. daugiau negu 1900 
m. Geležies ir anglių Užkasė dau
giausiai, nes už $3566000000. Tris 
ketvirtas dalis geležies iszkasė 
sz t e tuose: Micbigan, Wisconsin 
ir Micnestoj, o 30% geležies 
Mesaba distrikto ’ kastynėse, 
Minnesotoj. Užtai plieno perei
tuose metuose Amerikoj iszpro- 
dukavo ant 450000 tonų mažiau 
negu užpereituose.
Tirinąjiniai nusidėjimu ateiviu 

užvelzdos-
New York. Visi atkakę į A 

merik? gerai žino, kaip su atei
viais elgiasi emigrantų užvelzdos 
urėdninkai. Elgiasi jie teip, kad 
su jais sulyginus net maskoliszkus 
urėdninkus, maskoliškus galima 
būt už paveiksi? statyti, nors visi 
žinome, kak maskoliszki užima 
paskut nę viet? Europoj. Antgalo 
garsas apie biaurų pasielgia!? su a- 
teiviais New Yorko ateivių užveiz- 
dos urėdninkų daėjo iki preziden
tui. Tas sutarė su buvusiu iždo mi- 
nisteriu ir slapta iszsiuntė ant isz- 
tirimo detektyvus, o tie isz tikro 
susekė szaukianezius atmomjimo 
darbus amerikoniszkų urėdninkų. 
Urėdninkai vedė ant nedoro kelio 
atkankanezias merginas, net kaip 
kokias parduodavo arba nusam- 
dydavo j paleistuvystės namus; 
nedavė susiueszti per ilg? laik? su 
giminėms. Isznaudojo bjauriau
siu budu ateivius turinezius kiek 
pinįgų. Vyriszkiems liepė po 
kelis kartus ant dienos skusti 
barzd?, už k? jie turėjo brangiai 
mokėti. Be abejonės didesnė da
lis ateivių užveizdos urėdninkų 
bus nuo vietų praszalintų. Bjau
riausi buvo, žinoma,žydai, o terp 
jų koksai Lederhilger.

Buvęs szteto gubernatorius ap
skustas už vagysta.

Boston, Mas. L kosi ežia 
suaresztuotas Frinklin J. Moris, 
buvę? pietinės Karolinos guberna
torius, už pavogim? viršutinio 
drabužio. Sūdąs rado pon? bu
vusį szteto gubernatorių kaltu ir 
nusprendė ant keturių mėnesių 
kalėjimo. Prie vogimo jis prisi
pažino. Mat tokios szaszlavos 
Amerikoj patenka ant augszcziau- 
šių sztetuose urėdų, o renka 
juos gyventojų balsais. Matyt 
rinkėjai visai ne paiso ant doriš
kos vertės renkamų urėdinkų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New Orleans, La. AntMis- 

si-įsippi Valley geležinkelio, 12 
mylių nuo New Orleane, susimu- 
szė exprcs nis trūkis su tavoriniu. 
Peczkurys vieno trūkio likosi 
užmuštas, o 6 kiti geležinkelio 
tarnai sunkiai sužeisti.

Gray, W. Va. Netoli Nor
folk, ant Westeru geležinkelio li
nijos, greitasis pasažierinis trūkis 
susimuszė su Cavoriniu ir abudu 
trukiai išbyrėjo. Prie to du 
trakių tkrūsrųlikosi užmuszti; du 
trukių tarnai prapuolė, jie be a- 
bejonės likosi teiposgi užmuszti. 
Terp pasižiūriu teiposgi ne mažai 
yra sunkiai apkultų.

Roome, Ga. Netoli Leenes 
susimuszė pasažierinis trak s si 
t avarini u. Vieno trūkio vedėjas 
likosi užmusztas, o trys trūkio 
tarnai, o isz pasažierių: < garsi 
giesmininkė Nordica ir muzikan
tas Simmons likosi sužeisti.

Guthrie, Okla. Netoli stacijos 
O’Keene susimuszė du geležinke
lio trukiai. • Prie to da žmonės 
likosi ant vietos užmuszti, o 8 
sunkiai sužeisti.

New York. Ant New York 
Central geležinkelio, terp Park

avė. ir 56 ui., tunelyj esancziąme 
ant kelio susimuszė du bėganti į 
prieszingas puses trukiai ir susi
daužė, o paskui susidaužę vago
nai užsidegė. Prie to 15 žmonių 
tapo užmusztų, o apie 40 sunkiai 
sužeistų. Mašinos rbiejų tru
kių susidaužė ir pripildė tunelį 
karsztais garais teip, kad gelbė
tojai ne galėjo įeiti į tunelio oi?, 
baisiai nuplikytus žmonis ir negy
vėlius reikėjo traukti su smau
gais.

Gaisrai.
Richmond, Va. Sudegė ežia 

didelės tabako ir cigarų dirbtų 
vės Cameron & Cameron. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 1150 
000. Nuotrotas vienog su visu 
uždengia asekuracija.

Manistee, Mich. Sudegė ežia 
didelės lentų pjovinyczios LeVi- 
no. Blėdį ugnies padaryt? skai
to ant 100000 dol. Per tai 140 
darbininkų ne teko darbo.

Buefalo, N. Y. 12 d. sausio 
sudegė ežia Perlrteino namai. Ug
nyje pražuvo abudu Perlsteinai ir 
penketas jų vaikų.

St. Louis, Mo. Sudegė ežia 
įtaisęs Meier Ch naand Glass Oo. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
150000dol.

E.vpliozijos.
Dubois, Pa. Netoli nuo ežia, 

Clearfielde, iszlėkė į padanges 
parako krautuvės. Prie to v*e- 
nas darbininkas likosi į szmotus 
sudraskytas, keturi labai sunkiai, 
gal mirtinai sužeisti; lengviaus 
gi sužeistų yra daugiau žmoni)},

Culcmet, Mich. Culuraet 
kastynėse atsitiko smarki explio- 
zija, kurios vienas darbininkas li
kosi užmuszt’is ir vients mirtinai 
sužeistas.

Isz darbo lanko.
Sharon, Pa. Sharon Coke 

Co. stato ežia daugiau kokso pe- 
czių.

Connellsville, Pa. Pereit? 
sanvaitę prie kokso peczių darbii 
ėjo ežia gerai; degė isz viso 19939 
pecziai.

Shenandoah, Pa. Kastynė
se Reading Coal and Irau Co. 
pradėjo dirbti kas dien? po 9 vai. 
ant dienos.

Pittsburg, Pa. Dirbtuvė* 
American Bridge Co. bus padi
dintos, paskui priims prie ^clarbo 
daugiau darbininkų. k

5 Johnstown, Pa. Darbai 
ežia eina labai gerai, darbininkų 
be darbo nėra. Tas tik ne dirba, 
kas dirbti ne nor.

5 Bridgeport, Oh. Sstrai- 
kas kalnakasių L orai n Coal & 
Dock Co. pasibaigė; darbininkai 
sugrįžo jau prie darbo.

Saltburg, Pa. Czianyksz- 
czioss stiklo dirbt įvėse apsėtojo 
darbai, kadangi mat jose atlieka 
visokius pertaisymus.

Birmingham, Ala. Szita
me apskrityj, anglių kastynių 
darbininkams nuo naujų metų 
pakėlė algas ant 2|c. nuo tonos.

5 Morris, III. Netoli nuo 
ežia, ant vienos farmos,rado nau
jus anglių plotus. Neužilgio 
bu« ežia parengtos naujos kasity- 
nės.

M ingo Junction, Ohio. — 
Priesz Kalėdas darbai czianyksz- 
cziose d i bt u vėtė buvo pasiliovę, 
bet nuo ateinanezios ssnvaitės 
vėl pradės dirbti. <

Washington, Pa. Scenery 
Hill anglių kastynės likosi ant 6 
mėnesių uždarytos; dirbę jose 
darbininkai gavo darb? Ellswor- 
tho kastynėse.

5 Braddock, Pa. Bloomiog 
Mill Thompson© dirbtuvėse at
lieka reikalingus pertaisymus, to
dėl darbai ant tūlo laiko aps sto
jo.

St. Louis, Mo. Kadangi pa
rodos rengėjai ne pripažįsta uni
jos, tai darbininkiszkos organiza
cijos uždraudė savo s mariams 
dirbti prie porodos rengimo.

Lawrenci, Mas. Sz’raikas 
audėjų czianyiuzcziose medvil
nės dirbtuvėse pasibiigė. Kom
panija pakėlė audėjų algas ir jie 
sugrąžo prie darbo.

Elwood, Ind. Dirbtuvėse 
Mackbeth Evans Glass Co. pasi
liovė darbai. 350 dirbusių jo
se darbininkų kraustomi į 
Pittsburg?, kur turi pažadė
tu darb?.

•f San Francisoo, Cal. Japo- 
niecziai masziniitai, kurie buvo 
užėmę vietas baltveidžių, ant pri- 
sikymo visos darbininkų orga
nizacijos, paliovė dirbę ir teipos
gi sjsztraikavo. Japoniecztai 
mat suprato, kad kovoje su kapi

talistas reikia darbininkams lai
kytųsi vienybėj.

5 Nbw Orleans, La. Darbai 
ežia ir aplinkinėse eina sziuom 
kartu pusėtinai, bet už darb? už- 
mokesnis yra ežia,apskritai imant, 
mažesnis negu Pųansylvanijoj ar
ba kituose rytiniu$t^ estetuose.

5 Appleton, Wis. 1500 dar
bininkų popieros dirbtuvių Nee- 
nah ir Menoshi pakėlė aztraik?. 
Darb niuksi reikalauja sutrumpi
nimo darbo laiko. Tik Hov»rd 
popieros dirbtuvės sutiko ant 
darb’ninkų reikalavimo, jose to 
dėl sztraiko nėra.

Empire, Oh. Darbai iki pra
džiai szių metų ėjo ežia gerki, 
bet nuo 2 d. sausio apsistojo, 
kompanija paleido didesnę dalį 
darbininkų ir apreiszkė j ems,kad 
kitur sau darbo jieszkotų. Tegul 
ežia tod?l dabar nieks ne kielauja 
darbo jeszkodamas, nes jo ne ras.
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Lietu viszku dirva.

Lai 21d. Gegužio bus tau- 
tiszka lietuvių szvento.

Ant klausymo,kas trukdė plėto
jimąsi' Sueivienyjimo Lietuvių A 
merikoje per szesziolik? motų, 
trumpai galima atsakyti - jog ku- 
nįgai.; t? szi?dien be abejonės 
mato kiekvienas lietuvis, kuris 
tik tėmyja tautiszk? musų krutė- 
jim?. Susivienyjimss L'etuvių A . 
merikoje, iszsiliuosavęs isz po ku 
nįgų maloningos globos, žengia 
pirmyn milžiuiszkais žingsniais ir 
turėdamas laisvus kelius, beabe 
jonės atgabęi lietuvių tautai pa
geidaujamus vaisius. Nors prasi- 
manėliai, vardan Katalikystės,no
rėjo užduoti isz pasalų taut azkam 
musų Susivienyjimui mirlin? smū
gį, užsidengę vardu katalikystės, 
stengėsi puglemili rinkt? per 
szesziolik? metų Susivienyjimo 
turt?,bet szis darbas buvo tuojaus 
užtėmytas. Intrigantai tapo už- 
gėdinti, nes lietuviai, iszgirdę bal
sę tiesos, jam pritaria,lazduodami 
teisi ng? nusprendim?. T i eta, už
sispyrėliams pasisekė paglemžti 
“Susiv.” turt?, bet tas ‘ Susiv.” 
ue apsilpnino, tik sudrutino, ati- 
d?rė lietuviams akis, o grobikai 
užsitraukė ant savo galvų neisz- 
dildom? dėmę. Mes galime pa
sigirti,jog stiędien Susivienyjimas 
skaito 1200 sąnarių, kurie prie jo 
pristojo laike septynių mėnesių. 
Kuom gali pasigirti sz:?dien mu
sų pti eudo vado vii? Ugi neteisiai 
iszplesztah “Sus.” sąnarių turtais 
ir žmonių neapykanta! Per sze- 
sziolik? metų “Susiv.” vilko dva 
riszk? skurdę, neįstengdamas veik 
nieko naudingo nuveikti savo 
tautai, nors jo tautiszkas vardas 
skambėjo tarpe visų Amer. lietu
vių. * Geros vilties lietuviai, žino
dami isz datyrimo, jog pastilyt? 
trobėsį grisųjį vien žmonės pik
ti, pasistengė piktam dirbui už
bėgti keli?, ir isz to mes privalo
me džiaugtiesi. L’etuv szka pa
tarlė sako: jog laimingesnis tas 
žmogus, kuris turi azimt? biez i uo
lių, nė tas, kuris surenka szimt? 
musztinių. — S. L. A. skriaudė
jai, pripratę savo amate prie lo
bių, su skriauda žmonijos, griau
dami “Susiv.”, tikėjosi gerai pasi
pelnyti, užmirszdami, jog muszti- 
niai nedaro žmogų laimingu y- 
pacz jei an:e yra įgyti neteisingu 
budu. S. L- A. 1 timėjo 
simpatij? visos lietuvių tautos, 
auga ir bujoja.Užtaigi lai man bus 
daleista užmanyti, kad tojė die
na, kada “Sus.” pastatyti kunįgų 
slastai sutrupėjo, butų apvaiksi- 
cziojama kaipo tautiszka szventė. 
Tojė diena, rodosi, iszp'iola 21 d. 
gegužio, užtaigi „Susivienyjimas” 
privalo laikyti t? dien? už savo 
metines sukaktuves, apvaikszczio 
ti džiaugsmingai, nee i-zūpildė 
te’aingi žodžiai kunigo Žilinsko, 
kuris isztarė į susirinkusius ant 
seimo grobikus: “carais norite 
būti, bet atmykite, jog jūsų cariz
mas trumpam laike grius ir sutru 
pės į dulkes”, nuo sivęs priduriu 
— palikdama tik užterszt? orę.

Liudia.

Lenkai ir Mes.
Paskutiniuose laikuose perse

kiojimas, rodosi,labiau lenkus pa
stūmęs pryizakin padilgįs stygas 
žnlogiszkumo.gal ir lenkai supras, 
kad “kas tau ne miela , to kitam 
ne daryk”. Iki sziol supratimo 
tos szventoa teisybės nė mažiausio 
ženklo ne buvo terp lenkų jų pa
sielgime su lietuviais. Noras isz- 
naikinti taut? ir ant jos kapų au
ginti s iv?j? yra tai tikras ženklas 
žvėriszkumo. T? darė kryžio
kai su lietuviais senovėj t? patį 
darė lenkai per 500 me
tų. Jeigu gi mus neieznaikino, 
ne lenkų tai nuopelnai. Lenkai ne 
apleido nieko, kas galėjo lietu

vius į lenkus paversti ir gana 
gudriai griebėsi prie darbo ant 
itzosikinimo lietuvių; už svar
biausi? padėtoj? paėmė kunįgij?, 
kuri kaipo tikėjimo mokintoja, su 
bažnyczios pagelba stengėsi ir 
stengiasi dar ir dabar lietuvius į 
lenkus paversti, isznaikinti 
neužkeneziam? lietuvystę.

Jeigu lenkai butų Lietuvos 
valdytojai iki dabar užsilikę, tai 
kas gal abejoti, kad jie su mus s 
nebūtų teip darę, kaip dabar vo- 
kiecziai daro su lenkais (lenkai 
t? darė, turėdami valdži?). ‘Jie 
kasė duobę mums ir patys į j? į 
puolė. Ar ežia nebus Dievo 
bausmė už lietuvių skriaudas?

Mes laikomės principo: “kas 
tau ne miela, to kitam ne geis- 
kie”, bet mes ne kalti.jeigu musų 
szyrdyje ne daug atrandame mei
lės ir aaujausmn lenkams ir misų 
atszalimas neisinyks, kol lenkai 
savo darbais ne p įrodys, lud jie 
sanjauezia lietuviams ir ne gei
džia jiems pikto.

Kada lietuviai nesutilpo į mas- 
kol ų kalinius už lietuvystę, mu
sų broliai lenkai buvo kurti, jie 
ir dabar nežino, kas dėjosi Lietu
voje. Lenkiszkuose '' laikrasz- 
ežiuose neteko surasti prilankumo 
ir meilės lietuviams. Matėme 
lenkų brolystę renkant aukas 
ant kankintinių. Nė viena len- 
kiszka draugystė ne aukavo ant 
naudos musų kankintinių, buvo 
kelios aukos nuo pavienių; len- 
kiszki laikraszcziai vieni tylėjo 
apie musų vargus, o kiti dar pa
kartino sopulį, i zreikszdami net 
džiaugsm? isz musų nelaimės.
. “Dziennik Naroddwy” praneszė, 
kad Lietuviszkai lenk:szka drau
gystė Chicagoje, ant Town La
ke, paaukavo 9dol. ant Wrzes- 
nėslenkiszkų kankintinių,bet kiek 
tujė draugystė aukavo ant lietu- 
viszkų kankintinių? O ji juk ir 
Jietuviszk? v ar d? neszioja ir vir- 
szininkų pravardės lietuviszkos.

Tas aiszkiai parodo, kad lietu
viams nėra nė jokios naudos i»z 
maiszytų draugysezių, kur lenkai, 
yra vadovais, Kur lenkų žmonisz- 
kurnas?! Kur iszgamų sanži- 
nė?I

Isz So. Omaha, Neb., suskai- 
cziau 17 lietuviszkų pravardžių, 
aukavusių ant lenkų naudos, o 
aukų isz to miesto visai mažai 
matėme ant naudos musų kankin
tinių. Mes mat dar nesjpranta- 
me.kad reikia mums savę gelbėt*; 
gelbime kitus, patys varguoliais 
būdami, gelbime tuoe, kūne 
mums neatsilygina!

F. Mikola i nis.

Isz VVestvilles, III.
Terp czianykFzczių lietuvių 

daugiausiai galima patikti “Lie
tuvos” skaitytojų; gaila tik, kad 
daugelis ne prisilaiko to laik- 
raszczio suteikiamų pamokinimų. 
“Lietuva” szaukia prie vienybės 
ir sutikimo, bet to terp mus ma
žai. Mes nesikeneziame ir pra- 
vardžiuojamės, per tai mums sun
ku k? nors svarbesnio nuveikti, 
kadangi ant nuveikimo svarbių 
darbų reikia sujungtų pajiegų 
daugelio žmonių, pavieniai gali
ma nuveikti vien privatiszkus bet 
ne visuomeniszkus reikalus. Ne 
bereikalo priežodis sako: prie su
tikimo ir vienybės maži daiktai 
auga, nesutikimai gi ir didžiau
sius griauja ir į n*ekus paverezi*. 
Tas aiszkiai pasirodo ir ant musų 
miesto lietuvių darbų. Buvome 
sutvėrę kliub?, bet tas ne po il
gam griuvo. Sutvėrėme paskui 
kooperatyviszk? draugystę, bet 
ir jos jau nėra. Dabar susitvėrė 
l etuviszka viet'nė kalnakasių u- 
nija, bet ir joje nėra sutikimo terp 
s marių, o nesutikimai visk? 
griaujs, ne duoda susidrutinti. 
T? gal daugumas ir supranta, bet 
kad ant sutikimo musų partijoms 
reikia paaukauti szį ; t? iiz szvo 
palinkimų,! simpatijų, nuomonių, 
o kad|nieks aukauti nenori, todėl 
sutikimo nėra po seiovei. Be 
aukų vienog ir darbo nėra vai- 
s*ų. Jeigu norime k? svarbesnio 
nuveikti, tai pirmiausiai atmeski
me musų asabiszkus ir partiszkus 
nesutikimus ir nosikent'mus, pa
aukaukime t? ant musų visų labo. 
Nesutikdami, užvydėdami, jiesz- 
kodami vien garbės,nieko svarbes
nio ne nuveiks'me. Pasilaikyki
me kiekvienas savo nuomones, 
bet dirbkime visi isz vien ant nu
veikimo svarbesnių musų reika
lų.

F. Bugnotius.

Isz Brooklyno, N- Y.
Czianyksztė Lietuvos Sūnų Dr. 

ant savo susirinkimo pakėlė 
klausym? protesto priesz pagim
džiusius musztynea Philadelphijos 
lietuviezkoj bažnyczioj. Terp są
narių draugystės daugelis buvo 

prieszingų protestui, tie sakė: 
“kad kvailus ir bažnyczioj musza. 
Jeigu žmonės ne duos kunįgams 
pinįgų, tai tuom ir juos į imo 
nis pavers, isznyks kunįgaiĮ piu 
dytojai ir siundytojai, bet liks 
vien kaoįgai pildanti t kėjimiszkae 
ceremonijas”. Nepaisant vienog 
ant to, nutarė protestuoti priesz 
pasielgim? netikusių vadovų, per 
kurių neiszmintį ir menk? dor? 
lietuviai terp savęs susipiovė ir 
tai dar Dievo namuose už lietu
vių sunkiai uždirbtus pinįgus 
pastatytuose.

Kaip daugelis duszių ganytojų* 
supranta artymo meilę, kaip jie 
geidžia sutikimo terp žmon ų,ge
riausiai parodo, kad czianykszlis 
duszių ganytoji-s apkrikszlyjo sa
vo szunytį vardu Szliupas. Ko 
gi isz tikro toki Chrystaus prisa
kymų mokintoji! gali iszmokinti 
mažai suprantanezius žmonis?

Naujokas.

Isz Wilburton, Ind. Ter..
Czianykszcziai lietuviai gyve

na gražiai, sutikime, nesiskirsto 
į dzuku8,paprieniokus,žemaicziu8, 
suvalkieczius.nėra cz*a ne szliup- 
tarnių, nė kryžiokų, bet visi vai 
kai vienos motinos Lietuvos. Gal 
ir yra koks norintis piktai elgtie- 
si, bet kad neranda pritarėjų ir 
draugų, turi elgtiesi kaip ir kiti. 
Te:8ybė, karezemų pas mus nėra, 
svaiginanezių gėrymų pardavinė
ti ne valia . Ap'e pesztynes terp 
lietuvių ue girdėt, kadangi blai
vus ne mėgsta pesztiesi. Nese
niai atkako ežia ir viena mergina, 
bet ant daugelio nevedusių vyrų 
vienos ne užtenka.

Nno naujų metų pradėjo pss 
mus dirbti ir dabir dirba labai 
gerai. Dabar ežia tik tas ne dir
ba, kas dirbti ne nori; visi dar
bininkai turi darb?.

■Gizas.

Isz llartshorne, Ind. Ter. 
Atsitiko czianykszcziuse kastynė
se didelė nelaimė. Besikeliant į 
viražų 9 darbininkams, apvirto 
kėlimosi prieitais 1 ir žmonės su
puolė į oi?. Szeszi darbininkai 
rusinai užsimuszė, o trys iszliko; 
terp iszlikusių buvo ir du letu- 
viai: Riszokia ir Rimas. Nelai
mė ta atsitiko 28 d. gruodžio.

Kuczinskis.

Isz Clevelando, 0h-
Czianykszcziai lietuviai pastatė 

bažnyczi?; sulaukė jau ir kunįgo. 
Gyvena jie' sutikime, svarbesnių 
nesutikimų terp jų nėra irttirime 
viltį, kad vaidai bent ežiuose me
tuose terp musų ne užgims.

Darbai eina ežia ne blogiausiai, 
bet žmonių privažiavo daug isz 
v.sų krasztų.

Montviila.

Kad meluot, tai jau labai.
“Žvaigždė”,nr. 2 szių metų, 

pradėjusi perkratinėjim? visokių 
musų darbų pereituose metuose 
nuveiktų, užgriebia ir kiųgas isz- 
leistis ir apie jas sziteip įszsita- 
ria: “Kiti turi už mierį apszvie
tim? proto, platindami populia- 
riszkas žinias isz gamtos mokslų. 
Toki butų naudingi, jeigu vertė
jai (spręsti ar koks rasztae verstas 
ar ne verstas galima t k sulyginus 
origanal? su jo apdirbimu. To
kio sulyginimo vienog “Žvaigž
dės” rasztininkai ne daro ir ma
tyt musų rasztiomkų sunaudo
jamos medegos visai ne pažįsta, 
todėl ir spręsti ne gal, ar musų 
vertėjai k? pridėjo ar k? apleido) 
ne pridėtų savo dvylekio *ir to
kiu budu vertės kad ir naudin
giausios knįgoa ne sudarkytų. 
Teip antai spaustuvės “Lietuvos 
iszduotoi knįgos tokios įtalpos, 
i8zverstos(jo9 ne verstos todėl,kad 
originalii ne atsako lietuvių su
pratimui) labai gražia, kalba ir 
atnesztų didelę naud?, bet kas isz 
to, kad pasekmė iszvesta — jog 
nėra Dievo”.

Kad meluoti, tai jau tikrai 
kunįgiszkai, begėdiSzkai! Melsta
me “Žvaigždės” rasztininko paro 
dyti: kokiose “Lietuvos” iszleia- 
tess knįgose iszvesta konkliusija, 
kad D'.evo nėra? “Lietuva” sten
giasi supažindinti lietuviszkus 
skaitytojus su pamatais gamtos 
mokslų, Dievo ji ne užgauna ir 
jo ne kisza ten, kur nereikia. 
Jungimui Dievo prie visko, net 
prie mėszlo, yra kiti, kurie t? isz 
sąvo paszaukimo privalo daryti, 
tiem* “Lietuva” konkurencijos 
nė daro, neeisavina tiems kitiems 
prigulinczių pareigų. Tegul 
kiekvienas apsirubeiiucja sau 
prideraneziu darbi ir jį atlieka, 
tęsyk mažiau terp mua bus nesu
tikimų ir tankiai juokingų, vai- 
kiszkų, piemeniszkų polemikų ir 
ginezų.

Isz visur. _
| Danijos tarnaitės iškovojo 

sau tier? dalyvauti rinkimuose 
valszcrių, parapijų ir mokyklų 
užveizdų.

0 Anglijos sostapilėj, Londone, 
pasibaisėtinai siauczia rauplės y- 
pacz ant beturezių apgyventų 
priemifsczių.

Q Mieste Tiflise, ant Kaukazo, 
(Moskolijoj) rado užsmaugt? jo 
locname gyvenime turting? pran 
cuziszk? prekėj? Ervier?.

| M ette Yokshamoj, Japoni
joj, sudegė didelė medinė trioba. 
Ugnyje pražuvo 12 žmonių, o 
daug likosi sunkiai suželtų ir ap
deginti).

H Popiežiaus gydytojas Dras 
Laponi tvirtina, kad Leono XIII 
sveikata dar teip gera ir jis teip 
tvirtas, jog galima tikėti, kad 
sulauks 100 metų.

U Netoli Brindisi, It4*joj, dar- 
bininkiszkss trūkis, užvažiavęs 
ant t*lto, įgriuvo su tiltu į upę. 
Prie to daug darbininkų likosi 
užmusztų, o dar daugiau sunkiai 
sužeistų.

H Vengrijos sostapilėj Peszte, 
universiteto studentai kelia ne- 
prilankias vokiecziams demon
stracijas vokiszkuose teatruose; 
dėl tų demonstracijų kel*s vokisz 
kus teatrus reikėjo uždaryti. ,

| 1901 m. Vokietijoj tiek isz- 
gėrė alaus, kad ant kiekvieno vo- 
kieczio(skaitant moteris ir vaikus) 
iszpuola po 57 galonus, Bavarijoj 
gi po 212 galonų. 1882m. vokie- 
cziaiiszgėrė alaus tik po 38 galo- 
nūs.

! Danijos randas, kuris seniai 
pripažino Danijai prigulineziai 
salai Islandijai autonomij?, da
bar padavė ant užtvirtinimo par
lamento užmanym? daleisti Islan
dijai turėti savo atikir? miniateri- 
j?, kuri rūpintasi ap'e visus tos 
salos reikalus.

|| Galicijoj, mieste Stonove li
kosi suareeztuotas lenkas Juozas 
Zaleski. Jį apskundžia už par- 
davim? maskoliams, paslapczių 
Austrijos karės ministerijos. 
Priesz tai 1 koei suaresztuotas ofl 
meras Carina, apskųstas už par- 
davim? panaszių paslapczių Pran
cūzijos agentams.

| Prancūzijos pasiuntinių bu
tas užgyrė projekt? nukasimo gi
laus kanalo, jungianezio" Atlan- 
tiszk? ocean? su Terpžeminėms 
jūrėms, kuriuom didžiausi karisz- 
ki laivai galėtų perplaukti isz 
Atlantiko į Terpžemines jūres ir 
karės laike jame galėtų pasislėp
ti nuo drūtesnės priešių laivy
nas.

| Turtingiausias žmogus Vo
kietijoj yra kanuolių dirbėjas 
Krupp. Jis turi ant metų gryno 
pelno 20 milijonų markių. Sa
vininkas anglių kastynių Win- 
kler turi įplaukimų 5 milijo
nui markių per metus. Visoj 
Vokietjoj yra 2774 diclžturcziai 
kurių metiniai įplaukimai j>erei- 
na 10į)000 markių.

| Mieste Salzburge, pietinėj 
Austrijoj, laike perstatymo teat
re angliszko autoriaus Barretto, 
angliszkoj dvasioj paraižytos dra 
mos, isz pradžių teatre sus rinkę, 
o paskui ant mieito ulyczių gy
ventojai pakelė ne prielanki? An.' 
gijai demone traci j?. Policija
priversta tapo uždrausti perata- 
tym? minėtos dramos.

| Pagal apskaitym? Vokiet jos 
iždo ministerio, ant szių metų iž
do surinkimai isz mokeszczių yra 
ant 70 miljonų markių mažesni 
už iszskaitytus iszdavimua- Tai
gi ant szių metų Vokietija turi ne 
priteklių 70000000 markių. Su
lyginant si pereitais metais, 
ežiuose metuose- ant 34547462 
markių mažesni yra surinkimai.

| Kadangi Peterburgo gyven
tojai pkotestuoji priesz yadava- 
dyjimus policijos virszininko 
Kleigelso , tai tas dabar liepė i z 
lipinėti atai'iepimus, kuriais per- 
sergati gyventojus, kad už ma-. 
žiausi? pasiprieizinim? pol cijoe 
padavadyjimams,ne klausanti bus 
nubausti kalėjimu iki 3 mėnesių 
arba turės užmokėti bausmės po 
500 rubl. už kiek vien? pasiprie- 
szinim? policijos prisakymams. 
Na ir žinoma, maskoliai ne drya 
pasiprieszinti pnsakymams pa
garsėjusio savo menka dora mas- 
koliszko policijos virszininko.

| Per Vokebijos portus Brem? 
ir Hamburg? pereituose metuose 
iszkeliavo į užmarius 203298 išei
viai, užpereituose metuose isžkė- 
liavo tik 150488. Isz 120606 iš
eivių, iszkeliavusių į užmarius per 
Brem?, 103214 iszkeliavo į Suvie
nytas Valstijas Sziaurinės Ameri
kos. Apskritai į kitus krasztus 
keliauja labai mažai iizeivių; ke
liavimus į pietinę Afrik? dabar 
\isai pa-i liovė?’

| Pietinėj Amerikoj,republiko 
Paraguay užgimė ; revoliucija. 
Pasiuntinių bute mieste Asuittion 
užgimė musztynės terp szJinin- 
kų revoliucijos ir dabartinio pre
zidento. Musztynėse prezidentas 
sveikatos užveizdes Facando Jus- 
fran likosi užmusztas, o jenerolaa 
Cabalero, senatoriai Miguel ir 
Cabalan ir pasiuntinių buto sąna
rys Correras tapo sunkiai sužeisti.

“"" _r
|| Mieste Charkove, pietinėj 

Maskolijoj, perkratinėjo pro v? 
Stavrovskio, kuris, būdamas di
rektoriumi ir kasieji ūmi Charko
vo akeijonierių kompanijos, pa
sisavino ir iszmėtė 118000 rublių 
kompanijos pinįgų. Budas rado 
Stavrovskį kaltu ir nusprendė 
tik ant vienų metų ir 4 mėnesių 
kalėjimo. Atsėdėjęs pusantrų 
metų, jis galės naudotiesi be bai-' 
mė8 isz pss'savintų sau kompani
jos pinįgų.  <

|| Amerikoniški kapitalistai 
veda dabar tarybas su visais eu- 
ropos kietžemio krasztais, nuo 
kurių nori pasamdyti kanalus ir 
upes ir įvesti ant tų vandeninių 
kelių elektrik? laivų varymui. 
Jeigu tarybos pasiseks, tai Ame
rikos kapitalistai galės į vidurius 
Prancūzijos, Vokietijpe ir Ita
lijos gabenti visokius tavorus isz 
Amerikos vidurių; pertuose ne 
reiks jų perkrauti.

|| Poznaniaus provincijoj, 
Brombergo apskrityj, prasidėjo 
vėl prova lenkiškų tėvų, kurie 
reikalavo nubaudimo mokintojo 
Kuhno už kankinim? lenkiškų 
vaikų. Apskųstų yra 20 leokų. 
Juos apskundžia, kad jie neteisin
gais lindyjimais stengėsi neken- 
ežiam? mokintoj? įsivaryti. Ap
skųstas yra ir bulmistras m esto 
Djeczevo, kuris po gyventojų 
skundu pasiraszė, kuom parodė, 
kad pritaria skundėjams. Bul- 
mistras vienog ne lenkas bet vo
kietis.

| Mieste Niu Tschvang, Chi- 
nuose, užgimė kruvinos m u sz ty
li ės terp jurininkų stovinezio 
porte Amerikcs kanszko laivo 
“Vicksburg” ir maskolių karei
vių. Maskoliszkas pasiuntinys 
Pekine paa-skundė Amerikos am
basadoriui Congerui ant muszty- 
ues pagimdžiusių amerikoniškų 
jurininkų. Conger apie tai pra- 
neszė į Washington?. Amerikos 
laivynės ministeris per telegraf? 
prisakė Vicksburgo kapitonui pa
sirūpinti, kad daugiau mūsztynių 
ne butų. f

U Ant* paražierinio Bremoe 
garlaivio “Kaiserin Mari* The- 
resia” pasislėpė, du jauni vokie- 
-cziai: Bena ir Krause, norėdami 
pigiai atkeliauti į Ameri k?. Pa
sislėpti pasisekė, bet išbūti lai
vo apaezioj ne pasisekė, kadangi 
teip ilgai be vandens ir maisto 
iszbuti negalėjo.. Reikėjo szauk- 
ti pagelbos jau treczi? dien?. 
Pusiau gyvus, iszalkusius iszve
dė isz laivo apsezios. Kaip sa
ko, ir miegoti jie negalėjo: įkada 
vienas miegojo, kitas turėjo gin
ti miegantį nuo daugybės pelių 
ir žiurkių, kurios butų abudu su- 
ėdusios.

Kaip dabar pasirodo, tai mies
te Niu Tschvang nesutikimai 
terp maskolių ir amerikonų buvo 
didemi, negu iš pradžių garsino 
ir jie užgimė nenetikėtai.bet trau
kėsi' nuo seniai. Mat ameriko
nai su - ginklais iszlipo [ant 
kranto, laikanti miestę maskoliai 
juos suaresztavo. Tas piktum? 
amerikonų pakėlė. -Jurininkai 
nuo amerikoniškų kariškų lai
vų prie kiekvienas progos įerzino 
maskolius ir tankiai iš to kilda
vo muštynės, maskoliai,nemokė
dami vartoti kumszczių, tapdavo 
sumušti Antgalo amerikoniš
ki jurininkai griebėsi revolverių 
ir pasžovė du maskolišku karei
viu, stovineziu ant sargybos. Mas
koliai turi ežia savo rankose tele
grafų linijas ir ne priima nuo a- 
merikonų telegramų.

| Lenkai už paskutines skriau
das isz vokieczių pusės, užs'manė 
atmonyti vokiškiems fabrikan
tams. Po tiek triukšmo padaru
siai provai Wrzesnėj, laike kurios



ll.l..—tai...... — ■  LIETUVA
į aiszktę iscėjo biaurus Vokiszkų 
.mokintojų darbai, kurie mu^zė 
lenkiszkus vaikus ui atsisakymu 
moki n tie si tikėjimo vokiszkoj 
kalboj, lenkai prekėjai ir tavorų 
pirkėjai Lenkijoj ir Galicijoj atsi
sakė imti kokius nors tavorus i*z 
Vokietijos, net reikalingiausias 
ma.'-zin g. Visus reitealingmis us 
daiktus gabena dabar is.i Prancū
zijos, Anglijos ir isz kitų krasztų, 
nors kasztuoja brangiau. Ktd 
teip lietuviai mokėtų nubausti 
savo skr audėjus maskolius ir sy 
kį sutartų nors per kelis metus 
ne gerti caro degtinės, tai 
skaudžiai pajos ų Maskolijos 
das ir pats caras.

kiewiczio» gi gali ant syk statyti 
v šokiais szriftais. Taigi sudėjus 
visk? į krūvą, Rosinkiewiczo 
maszina pasirodo naudingesni ui 
amerikoniszkę, o ji ktsztuoji t-k 
10 dalį to, ką kasztuoįa ameriko 
ntszka.

iž-

i Ant 1800000 gyventojų 
kietij<'8 sostapilėj, Berlyne, buvo 
pereituose metuose 390 mokyklų, 
kuiitme tai skaitliuje 329 vieszos 
ir 61 privatiszka. Skaitliuje vie- 
ezų (publ szkų) mokyklų buvo 
241 pradinių su 210098 mokinti 
niais, 15 gimnazijų su 7264 mo 
kintiniais, 8 reali szkos gimnazijos 
šu 4013, 2 augsztesnės realiszkos 
mokyklos su 1004 mokintinių, 12 
realiszkų mokyklų i-u 5336 mo
kintiniais, 8 augszte-nčs mergai- 
czių mokyklos su 5326 mokinti- 
n^ms. Ant užlaikymo pradinių 
mokyklų Berlyno vdszcziai pa
skyrė ^3743341 Mrk.; tokiu bu- 
du kiekvienas mokintinis ka»zta
vo .po 63 rhaik. ir tai ne visai. 
5Lokyklas lankė daugiau mergai--^ 
efeių negu vyriszkos lyties mo 
pintinių. Univcrdlet is ir .‘pecia- 

’liszkos augszi ėmės mokyklos 
ežia ne priskaitytos.

V o-

Nauji iszradimai
Gyvenantys Vindobonoj e lėk 

trotechnikos Bartelmus padirbo 
prietaisą, kuri pritaisyti prie tru
kių, saugoja juos nuo susimu- 
szimo. Ant ko paremta ta 
prietaisą, laikraszcziai nepaduoda.

U Australiszkas D ras Duton 
isz Bathhursto, Australijoj, sura
do naują gyvūnėlį, kuris gimdo 
drugius ir sziltinę^ant kurių a p ser
ga nepratę prie sziltų krasztų kli
mato žmonės. Žinant priežas į to
kių ligų, daktarams lengiviau su
rasti atsakantį virstą ant praszali 
•nimo ligų.

Prancuziszkas gydytojas 
Dras Mosse, isz Toulusos, ant su
sirinkimo Paryžiaus Mediszkos 
akademijos skaitė praneszimą a- 
pie savo tir.nėjimus bulvių. Dras 
Mo?se apreiszkė, kad bulvės 
gali užstoti duoną, t'*k žino
ma, kad jose yra 3 syk mažiau 
maitingų medegų, tai jų reikia 
valgyti daugiau. Apart to bul
vės yra geriausiu vilktu nuo cu
krinės ligos, kurią <daktarams 
teip sunku iszgydyti.

•,* Prancūzas mokslinczius, 
profesorius Pictet, kuiis pagar
sėjo sivo darbiis • prie padary
mo savo laboratorijoj tokio szal- 
czio, koks yra tik labai augsztai, 
beoriniuose ruimuose terp pliane 
tų, dabar iszrado pigų būdą pa
vertimo oxygeno į skystimą, kurį 
ant pramonės reiklių isztraukia 
tiesiog iąz oro. Iszradimas Pic- 
teto yra labai svarbus prie apdir
bimo visokių metalių ir kitokioj 
iszdirbystėj. Pasinaudojant isz 
osygeno, metaliniuose fabrikuose 
prie tarpinimo metalių reiks labai 
mažai anglių.

0 New Yorko laikraszcziai pra- 
nesza, buk gyvenantis Brooklyne 
daktaras Richardson iszrado naują 
būdą gydymo , vėžiu serganezių. 
Ricbirdson pats turi vėžį ir kada 
jam daktarai specijalistai apreisz
kė, kad nėra nė jokios vilties ant 
iszgijimo ir kad reiks neužil 
gio mirti, Richardson užs'manė 
iszbandyti violetinius szviesos 
spmdąlius. Per kelis mėnesius 
kas dieną, kaip tik buvo saulėti 
diena, ant vėžio užimtos vietos už
leisdavo jam violetinius szviesos 
spindulius ir nuo to sveikata szito 
-daktaro ant tiek pasigerino, kad 
dabar jau daktarai turi viltį, kad 
jis iszgis su visu ir kad vėžys su 
visu isznyks.

•e* Sekretorius Lvovo poli 
techniszko instituto Rosinkiewicz 
padirbo masziną statymui literų 
ir jų iszmėtymui. Maszinas sta
tymui raszto vartoja jau 
nuo seniai Amerikoj ir į 
valandą maszina - sistato 
5000 literų, bet paskui sustatytą 
szriftą perlieja į naujas literas, 
ardymas raszto ne užsimoka. Ro- 
s‘nkiewiczo gi statymo maszina 
rodą literų sustato mažiau, bet 
uitai jo ardanti rasztą maszina į 
valandą laiko iazskirsto 100000 
literų ir yra daug pigesnė už ame- 
rikoniszką: abidvi maszinos kasz- 
tuoja tik 1500 guldenų, taigi vos 
500 dol. Amerikoniszka maszi
na stato tik vienu szriftu, Rosin-

Atsiszaukimąs Į visas Lie
tuviszkas parapijas ir 
Draugystes Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoj. 
Paskutiniuoee la kuose. pakilo 

smarkus nesutikimai lietuv szko 
se parapijose ui parapijų turtą, 
ui bažnyczių savastį. Prieiast'S 
tų nesutikimų yra ts, kad pagal 
nutarimą Baliimorės concilium, 
norai o nereikalauja Iranoniazkos 
tiesos, parapijų savastis turi būt 
užraszyta ant vyskupų, kurių dau
gumas Ameiikoj yra airiai. To
kiu budu mci lietuviai statome 
bainyczias ui sunkiai uždirbtus 
pinįgns, bet jos ne murai pngub, 
mes ui savo aukas nieko locno ne 
turime, ėsame verga<« svetimtau
ezių vyskupų, musų gi kunigai 
yra ne mu-*ų dvasiszkais vado
vais bet airių agentate, ne mokiu 
tojais doros, bet dabot tjais airių 
vyskupų turto nuo mus paveržto. 
Kunigai ne gali v priesz vyskupų 
neteisybę nieko padaryti: je gu 
užstoja už skriaudžiamu* žmonės, 
tai tokį drąsuolį airiai atstato 
nuo vietos, dagi suspenduoja, už
deda bausmes, kokia* tik gali. 
Argi žingeidu, jeigu Amerikoj isz 
neteisingai airių vyskupų suspen
duotų už nenorą skriausti sivo 
vientauezius ats'randa neprigul- 
mmgi nuo air'ų kunigai, kurie 
antai terp lenkų rengi* neprigul- 
mi n ges bažnycziss. Reikia mums 
todėl patiems pasirūpinti ger nti, 
kiek t k musų pajėgos d<le džia, 
musų bažnyczių surėdymą, airiai, 
kuriems dabart'nis daugiausiai 
naudos atgabena, ne pagerįs nie
ko, ne paliaus veržę už musų pinį- 
gus tt tytų bažnyczių, kadangi 
per jas jie yra t'krais valdonais 
Amerikos katalikų, tik airiai ne 
v sus gali lygiai spausti irisznau- 
doti: prancūzai ir vokiecziai turi 
jau savo bažnyczių virszininkus ir 
totalu b’idu jie iszsiliuosavo isz po 
airių verguvės. Italijonai turi teip
jau savo tau os vadovą, to pradė 
jo reikalauti nuo Szvento Tėvo ir 
lenkai. Kodėl mos ne galėtumo 
to paties padaryti? Kuom gi mes 
niekesn' ui airius arba kitus kati- 
likus?

Jeigu mes tik susirisztume visi 
į vieną taut*szką kat ilikiszką or
ganizaciją, į vieną,teiplakant,ka- 
talikiszką uniją ir visi nuo aug- 
szcziausios katalikiszkos bįžny 
ežios valdžios reikalaut įme teisy
bės, tai ją apturėtume be jokių 
sunkenybių, tam prieszintieei ga
lėtų tik dabar mussurbianti ir isz- 
naudojanti airiai. Dabar mes jų 
skriaudžiami tik todėl, kad terp 
mus paežių nėra nė jokio susiri- 
ezimo, nė jokios vienybės. Kaip 
iszpra-^zė savo tautos vyskupus 
kitos tautos, iszpraszytume ir męs. 
Jeigu musų parapijų savastis bu
tų paverta musų tautos vadovui, 
tai ji pasiliktų ant visad o* musų 
savaszczia (?), musų bįžnycziov, 
klebonijos, parapijinėė mokyklos 
ne prigulėtų airiams bet mums. 
Lietuviszki kunįgai nesiglaustų 
prie air.ų, bet turėtų glaustiesi 
prie> juos maitinanezių lietuvių. 
Dabar kiekviena musų parapiją 
turi mokėti duoklę airiams: ką 
mes airiams iszmokame per metus, 
nuo jų tik skriauda apturime, 
to užtektų ant aitros lietuviszl^m 
vyskupui, kadangi mus Amerikoj 
yra ne mažai.

Lietuvių aukos teipjau geros 
airiams vyikupams kaip ir aukos 
kitų, kodėl vienog airiai lietu
viams ne geri, kodėl mus vien 
skriaudžia, o nieko gero nuo jų ne 
turime? Jeigu lietuvis nori pa 
stoti į dvasiszką seminariją, tai 
jam atsako, kad nėra vietos lietu
viams. O vienog visos lietuvisz- 

a duokles ant

galėsime nuveikti 8varbiaus:.ue ty«. Vokisskam profesoriui Edio- 
darbus kaip ir kitos civilizuo
tos tautos. Kol vienog terp musų 
ne bus broliszko ryszio ir vienybės, 
tol mes nieko svarbaus nenuveik
sime, dirblami teip kaip dirbame 
iki sziol, mes krausią^ vien lobį 
svetimiems, kurie už musų aukas 
mus visaip niekina ir i-zjuokia.
Mes Amerikoj esą m 3 Ii uosi, kaip 
ir kitos tautos, kamgi mums to
dėl nesat i svetimtauezių jungą? 
Mes Philadelphios l'etuviai,būda
mi tikrais kat-ilikais, kviecziame 
visus kitų vielų lietuvius 
numesti ant musų sprando airių 
uždėtus retėiius. Sutrukus retė- 
iiams.ne bus terp mus piudytojų, 
ūanyks pravardžiavimai, vi®i busi
me broliais lietuviui*, dabar gi 
mes ėdamėsi tankiai šiai už ai
rių pelną.

Rodą sutverti vieną lietuvių ka
talikų uniją arba-ryszį davė raunu 
Apasztaliszkas Sostas per Propa 
gandos virsziniuką, taigi augsz- 
cziausia dvasiszka valdžia Ryme. 
Kada mes isz visų lietuviszkų pa
rapijų ir katalikiszkų draugysezių 
Suvienytose Valst'jose ir Kanadoj 
sutversime vieną ryszį, tai Apasz- 
t diszkas Sostas žada mums duoti 
musų tautos augszcziausią dva- 
siszką vadovą. Taigi mes tutime 
gerą progą ant pasHiuosavimo 
nuo airių vyskupų verguvės. Nus
prendimas airių vyskupų anteon- 
cilium Baltimorėj, ant kurio pasi
rėmę vyskupai reikalauja, kad ir 
musų katalikiszkų bažnyczių sa
vastis butų užraszyta ant airių 
vyskupų, kaip mums paaiszkino 
Apasztaliszkas Sostas, apima tik 
surėdymą airių bažnyczių, kitų 
tautų bažnyczių surėdymas priva
lo remtiesi ant kanoniszkų tiesų, 
o jos nereikalauja, kad bažnyczios 
butų ant vyskupų užrašytos. 
Apasztaliszkas Sostas paaiszkino 
mums ir apie kitas katalikų tiesas 
Amerikoj, bet apie tai mes 
neraszy riaie.

Todėl meldžiame visų Ameri
kos lietuvių kuo veikiausiai szauk- 
ti susirinkimus, apsvarstyti musų 
užmanymą ir paduoti savo nuo
mones j lietuvi-zkus laikraszczius, 
redakcijos pagar-įs skait'ių pri- 
stojanezių prie ryszio parapijų ir 
draugysezių ir priduos reikalin
gas žinias į centrą to susiriszimo. 
Susirinkus atsakaneziam skaitliui 
pristojanezių, bus suszauklas sei
mas. Meldžiame teipgi parapijo- 
nų praneszti į redakcijas, katrie 
kunįgai bus prieszingi unijai, o 
katrie rems tą Apasztaliszko Sos
to paliepimą; paskutiniai bus 
perstatyti Apasztaliszkam Sostui. 
Visus raBztus redakcijos teiksis 
paskui priduoti centraliszkiems 
unijos virszininkams Ant įku- 
nyj'mo szito Apasztaliszko Sosto 
paliepimo mes, Philade'phios lie 
tuviai, dirbūmė kaip galėdami. 

Užmanymas tas ne mus iszmis- 
lyt s, bet sutverti tokią lie- 

"t'iviszką uniją prilakė muitą, 
atsakydamas ant musų pasiskun
dimo, Apasztaliszkas Sostas Ry
me, per Propagandos virszininką. 
Meldžiame todėl visų lietuvių tą 
paremti, kadangi pasiliuosavus 
mums nuo airių verguvės, isznyks 
daugumas vaidų ir nesutikimų 
musų parapijose, isznyks priežas
tys verezianezius žmonis tverti ne 
prigulmingas parapijas, pasikels 
dora ir - tikėjimas susidrutįs 
terp lietuvių. 
Komitetas parapijos szv. Antano, 

■,, Draug. Švento Antino,
,, „ ,, Juozapo,
,, ,, Algirdo Huzarų,
„ .„ Petro ir Povilo,
,, ,, Laisvės Kliubo,
,, ,, D. L. K. Vitauto,
,,* ,, Lietuv. Dukterų,
,, ,, Gyvojo Raianez.
„ ,, Giedorių ir

Teatraliszkos,

gerui pateko szuoytis, kuria ro 
dėsi sumaiszyto proto. Profeso
rius bztyrė jo smegenis ir rado 
juose tokias jau permainas, kokios 
gimdo beprotystę terp įmonių. 
Pasitaiko, dėl visokių priežasczių. 
beprotystė ir terp gyvūnų daug 
menkesnio proto ui szunis. Moks
lines! u* B«tte apraszo mokshaz- 
kame . laikrasztyj “Natur” apie 
pauksztį papūgą, kuri nuo kanuo- 
lių szuvių laike tnuszio ant jūrių, 
nuo iszgasczio įgavo proto sumai- 
szymą: priesz t d ji buvo gana 
iszmintinga ir daug kalbėdavo, o 
paskui ir būdas jos persikeitė ir 
viską,ką pirma buvo iszmokusi,už- 
mirszo, szaukė nuolat ai “bum
bulu", taigi megidiiojo kanuolių 
szuvius, kurie ją teip iszgasdino; 
iszgastia gi turėjo pagimdyti per
mainas smegenyse ir t*s buvo 
priefasezia pauksezio beprotystės.

Vietines Žinios.
— Ant M lwaukee & St. Paul 

geležinkelio, 66 metų farmerys 
Doyle likosi netoli Ch cagos trū
kio pervažiuot is ir uimusztss ant 
vietos.

— Pereitos nedėlios dieną bū
rų draugai parengė didelį susi
rinkimą,ant kurio uiprotes'avo 
priesz iszgabenimą į Afriką arklių 
ant karės reikalų Amerikoj angli 
jonų supirktų.

— 13d. sautio, 2val. naktyj, 
ant 52 ui. užsidėgė javų krautu
vės American Mailing Co. Krau 
tuvėse buvo 300000buszelių javų, 
kurie, žinoma, ugnies į niekus li
kosi paversti, Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 125000.

— Geležinkelių t'kietų agen
tas Klin, turintis biurą ant ker
tės Deaibnm ir Polk str., likosi 
suarėsztuotas ui pardavinėjimą 
dykai geležinkelių duodamų ke
lionės t i kietų. Kadangi nieks už 
Kliną nenorėjo kaucijos pastatyt', 
tai jis likosi pergabentas į pavie
nio kalėjimą, kur i-zbus iki pro- 
vai.

— Pereitą sanyaitę, Palaskio 
salėj,*ant Ashland ulyczios, len
kai atlaikė didelį susirinkimą ant 
pakėlimo protesto priesz pasiel 
girną Vokietijos valdžių, pradė
jusių persekioti ne lik suaugusius 
lenkus beUir mažus vaikus ui 
lenk'szką kalbą. Ant susirinki
mo kalbėjo pe tik lenkiszkai, terp 
kalbėtojų buvo ir trys Chicagos 
sudiios. .

— Ant Noble str.,pn. 440, len
kas Dominovrtki ui merginą 
sipyko su kokiu ten Bakeru. 
dangi mergina rodė didesnį 
lankumą Baketui, tai lenkas
simanė uitai atkerszyti. Domi- 
minovrski iszėjo ant ulyczios ir 
laukė savo prieszo; kada tas iszė-. 
jo, ant jo užpuolė su peiliu ir su 
revolvoriu. Ant szaukamo už
pulto atbėgo policistai , bet len
kas įr tų ne pabūgo, tuojius pa 
leido isz revo'verio szuvį į poli- 
cistą, tik ant laimės ne pataikė. 
Dviem policistams su dideliu 
vargu pasisekė nuo įdukueio len
ko atimti ginklus ir nugabenti jį 
ant policijos stacijos.

su-
Ka 
pri 
ui

Drangysczin Reikalai

kos parapijos 
užlaikymo seminari]^4®> kodėl 
vaikams lietuvių nėra viet 
mokyklose? tas duokles, kokias 
mes sudedame ant airiszkų semi 
narijų, apverstame ant parengimo 
savo locnos seminarijos,tai pinigų 
dar atliktų. Jeigu visi Amerikoj 
gyvenanti 'lietuviai dėtų tik po 
nikelį, tai nuo 100900 žmonių su
sirinktų 5000 dol. o lietuviai pa- 
rapijonsi ant bažnyczių moka po 
6 ir daugiau doliarų ir tai ant 
naudos svetimtauezių, nuo kurių 
mes nieko gero ne turime.

Ant praszalinimo tų visų nege
rumų, mes, stiprios dvas:os lietu
viszkos draugystės ir lietuviszka 
parapija Philadelphioj, paduoda
me užmanymą padaryti uniją, į 
kurią pristotų visos katalikiszkoe 
daugyftės, parapijos ir pavieni 
lietuviai Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoj. Susiriszę į krūvą, mes

Ar žvėrys pakvaiszta?
Visi ii no, kad įmonės, nors 

terp gyvų sutvėrimų prottezkai 
stovi augezoziausiai, gana tankiai 
įgauna proto autnaiszytną, taigi 
pikvaiszta. Mat dėl vi-okių prie
žasczių atsitinka permainos sme 
genyse, o jie, kaip vi-i lino, yra 
szaltintu proto. Permainos tos 
ir gimdo proto sumayszimą arba 
beprotystę. Bsprotystė, arbx 
menkas protas terp įmonių gali 
būti nuo maiens, taigi užgimda
mas vaikas gali jau būti menko 
proto,arba ir beproeziu; tas paei
na nuo nenormaliszko iszeivystymo 
smegenų; gali vienog atsirasti ir 
vėliaus, jeigu dėl kokių nors prie 
iasezių smegenyse atsitinka per
mainos at£iliep:anczios ant proto.

Terp tvėrių ne teip lengva pa- 
tėmyti beprotystę, todėl seniau ir 
mokslincziai tikėjo, kad joe terp 
tvėrių ne būva. Dabar viendg, 
pradėjus geriau tirinėti, randa, 
kad ta sena nuomonė yra klaidi. 
Ir terp tvėrių pasitaiko beprotys
tė ir ją gimdo tos paezios pr.eias-

DIDELIS TEATRAS.
„Amerika Pirtyje“.

Komedija, paimta isz lietuviuko gy
venimo, bus ioszlems Vinco Kapso (Dro 
Kudirkos) Teatraliszkos Dr-te* 36 d. 
Sausio, IDOS m. Freiheit Turner salėj e 
34178. Halsted st. Sale atsidarys 5 vai. 
Lotzimu prasidės 7:30 vakare. Tikintai 
50, 35 ir 25c. Perstatymas yra tikras 
paveikslėlis tsz gyvenimo žmonių Lietu
voje. Lotais pilnas gyvybes ir gražumo. 
Louikai iki vienam parinktiniai.

Pasirūpink uita tikrai lietuvisskaper
statymą matyt, o busi užganėdintas. 
Po- teatrui bus didelis balius, 
ant kurio visa jaunumene galės 
prie puikios muzikos gražiai pasi- 
inksminti. Isz teatro ir baliaus surin
ktu pinigu dalis pelno bus paaukauta 
ant provoe Kazimiero Sakalavieziaus. Už 
praszome visus lietuvius ir lietuvaites ir 
visas lietuviszkas Draugystes ant szio 
teatro kuoskaitlingiausiai susirinkti*

Komitetas.
South Chicago. Dr-le 8z. Izidoriaus 

Art. turės savo dideli balių nedelioj. 
19 Sausio,. W. Waliaus salėjo, kerte 
88-tos ui. Ir Houston avė. Prasidės 5 
vai. vakare. įžengi vyrui su motete 
25c., merginoms dykai. Visus lietu
vius ir lietuvaites kvieczia skaitlingai 
atsilankyti. Komitetas.

Chicsgo. Dr-te Teisybes Mylėtoju lai
ke savo susirinkimą ir nutarė laikyti 
“Lietuva” ant 1902 už savo organa. To
dėl visi sanarfai ant ateinanezio susi
rinkimo privalo užsimokėti prenumera
ta Dr-tes kason, o kurie permaino vieta 
savo gyvenimo privalo paduoti se k re to
riui savo nauja adresa.

J. K. Chmieliauskas, Sekr.
880 — 33-rd St.

Chicago. 19 Sausio, 1 vai. po pietų 
K. Liaudanskio saleje, 3301 S. Morgan 
Bu,bus laikytas didelis susirinkimas rei
kale fkurimo Susi vien. L. A. kuopos 
Chlcagoje ir podraug bus metinis susi
rinkimas T. M. D. Kuopos. Todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kvieczia skaitlin
gai susirinkti. Komitetas.

Chicago. Liet. Republ. Kliubaa 12 
vardoe laikys mvo meneaini susirinkimą 
su balo j, 18 sausio, 8 vai. vakare, saleje 
Ostrausko ir Stalilionio, 1193 8. Oakley 
ava, aot kurio visus tos v ardos lietu
vius kvieczia susirinkti.

Komitetas.

Chicago. Dr-te 8z. Petro ir Povilo tu
rės savo antra metini balių nedelioj, 19 
Sausio. National salėja, 585—587 Centre 
aye., kerte 18-tos ui. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Muzikagrajys po vadovyste p. 
Valantinavicziaus. Ilenga vyrams 25c., 
moterims ir merginoms dykai. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia a kati ingai 
susirinkti. Komitetas.

Waterbury, Conn. Dr-te S. Daukan
to losi teatre “Vaito Pirszlyste”, kome
dija 2 aktuose czetverge, 23 Sausio, New 
Turner saleje, ant Jefferson ui. Sale at
sidarys 7 va)., o teatras prasidės 8 vai. 
vakare. Po teatrui bus bailiu. Visus 
lietuvius ir lietuvaites avieczia atsilan
kyti. 1 Komitetas.

Loveli, Mase. Dr-te D. L. K. Algirdo 
turės mvo balių subatoj, 1 Vaaario, Lea- 
ther VVorkėrs saleje. 243 Central St. 
Prasidės 7 vai. vakare. Inženga vyrams 
25c., moterims ir merginoms 15c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites vietinius ir ap
linkinius kvieczia skaitlingai atsilanky
ti. Komitetas. (

Lawrence, Mass. Dr-te Sz. Laurino 
turės savo balių subatoj, 25 Sausio, Ford 
Bros saleje, ant Oak St. Prasidės 7 vai. 
vakare. įžanga vyrams 25c., moterims 
ir merginoms 15 c. Visus lietuvius ir 
lietuvaites kvieczia skaitlingai susirink
ti. Komitetas.

Newark, N. J. .Susivienyjimo Liet. 
Amer. Kuopa laikys mvo mėnesini susi
rinkimą nedelioj, 19 Sausio, 2 va), po 
pietų, po nr. 517 Markei St, ant kurio 
visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
skaitlingai susirinkti.

3 vai. po pietų toje psezioje saleje lai
kys susirinkimą T. M. Dr. kuopa. To
dėl visus Mnarius ir norinezius prisira- 
szyti kvieczia kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Vardan Susiv. L. A. ir T. M. D.

Ambrozeviczia.
Balius ant suszelplmo nelaimin

go.
Chicago. Jauslesni lietuviai rengia 

dideli balių, isz kurio visas pelnas eis 
ant suszelpimo kalinyn patekusio Kazi
miero Sakalavicziaus, ant kurio tūlos 
aukos buvo pagarsintos pereitame aria
me “Lietuvos” nr. Balius atsibus nede- 
lioj, 19 Sausio, Sz. Jurgio parap. Saleje, 
ant 33-czios ui. Prasidės 4 vai. po pie
tų. Iženga ant baliaus 15c.

Ant szio baliaus kn. Kraucziunasduo- 
da'Mle irszvieM dykai, muzikantai gra- 
jisuidyka. tūli biznieriai sudovanoja 
gerymus, cigarus ir užkandi. Lietuva 
pagamina drukus ir apgarsinimus dykai.

Todėl visi lietuviai ir lietuvaites yra 
kviecziami kuoskaitlingiausiai ant szio 
baliaus susirinkti.kur prie geros muzi
kos galite gerai pasiszokti ir tokiu bu
riu suszelpsite mvo artyma.

Komitetas
Aukos Sakalavicziui.

8. Ijeliasziaus saleje surinkta.. .963 00 
BažnycziojsSz. Jurgio surinkta.-.11.16 
Dr-te Teisybes Mylėtoju paaukavo..15 67 
I4et. R. Kliubas 11 vardos...............4.00
J. Alektandraviczius sukplektavo. ..3.35 
Pagal “Lietuvos” No 2 buvo....... 177.88

Sykiu 9275.06
Dar iki 61000 trūksta 9724 94. Todėl 

atleidžiame jauslesniu lietuviu paau
kauti kas kiek iszsigahte ir prisiųsti au
kas priesz 24 szio menesio, ant ranku 
Dr-tes Liuoaybes kasieriaus. M. Z. Pa
lionio 7Č3 W. 18-1 h St., nes apie ta laika 
prova tur prasidėti.

Komitetas
1 Sekretorius Kuopu L. L. Susi- 

vienyjimo.
Kaip Jau isz “Lietuvos” No 52 1902 

m. pagarsinimo galėjote patemyti, szia. 
me Sausio menesyje iszeis isz spaudos 
kasztais Mildos Draugystes knygute 
“Dvyniai Vagiu” ir kiekvienam prigu- 
lineziam prie L. T» Sus. sąnariui turės 
būti iszdahntos. Taigi dėl vedimo atša
kaus inventoriaus knygų ir sumažinimo 
kasztu pasiuntimo, reikalauju, kaipo 
Centraliszkas Sekretorius, žinoti, kiek 
sąnariu užsimokėjusiu menesine randa
si prie kiekvienos kuopos. Todėl mel
džiu guodotinu Sekretorių kuopu man 
praneszti kiek ezemplioriu tos knygutes 
turėsiu pasiusti kiekvienai kuopai, ir pa
duoti aiszkius adresus,idant siuntiniai ne 
patektu į rankas neužsipelniusiu.

Pasibaigus seniems metams paduodu 
czion stovi L. L. 8. kasos.

Ant Seimo 2d. Birželio 1901m. buvo:
{EIGA.

Kasoje..........................
Nuo M. Gilbaiczio.........
Ui knygutes parduotas 
A<uo V. Ramanausko... 
Z. Dioko........................
8. Radžiūno....................
8c ran tono Kuopos...... 
I. I. Ražoko............. .  ...
Nuol. Szpakauskio.. .*. 
Nuo I. Perkūno.............
Mildos Draugystes.........
Minersville Kuopos........

,910.90 
....70 
..245 
..10.15 
....70 
...4.00 
..4.35 

...1.20 
..7.50 
,..2.10 
133.49

___ r_________. ________ _  ...6 50 
Labu ieigos 184.04 

I87.EIGA.
Skolos (iszmoketa) Olszevikiui.,934.10 
Už expresą (knygucziu).................... 1.25
Už expresa (priimant knyga Rokundu).25 
A. Olszevskiui (ant rokundos).... r 
Kasztai Money Orderiu..................
Rankraszczio pasiuntimas i Nsw-

Yorka ir Chicago............. ...........
Korespondencijos (markes).............
Pasiuntimas 3 knygucziu RažokuI 
Užphotografija prie knygos Dvy
niai Vagiu.........Į.................... r..

Labu iszeigos 
Lieka kasoje

ET H MOLO GI J A 
arba

Mokslas apie žemes tautas. ■
Pagal Drą M. Haberlandtą.

tautoms truko tinkančių auginimui žvėrių, 
ypač gi žvėrių palengvinanczių žmogui dar
bų. Iš gyvulių tinkančių nešiojimui sunke
nybių Amerikoj buvo tik šiauriniai elniai ir 
lamos; nė jaučių, nė arklių ne buvo (arkliai 
Amerikoj buvo prieš atsiradimų čia žmogaus, 
bet jie, nežinia dėl kokių priežasčių, su visu 
išnyko); iš žvėrių tinkančių medėjams Šiau
rinėj Amerikoj buvo tik: bizonai (dabar jau 
beveik su visu išnaikinti), elniai, zuikiai; 
Pietinėj — šernai, agatai, beždžionės ir dar 
keli mažos vertės. Daugiau stambesnių 
žvėrių ne buvo ežia atkakus išpanijonams: 
naminiai gyvuliai, kokius čia, išėmus lamų, 
dabar augina, visi atgabenti europieczių.. 
Suprantama,kad su tais naminiais gyvuliais, 
koki buvo Amerikoj prieš jos atradimų, nė 
žemdarbystė, nė gabenimas tavorų, taigi 
prekysta, ne galėjo toli nužengti. Arti ne 
buvo bu kuom, kadangi ne esant tinkamų 
naminių gyvulių, žmogui pačiam reikėjo že
mę kasti. , Nežiūrint vienog ant tų stabdy
mų, tūlos Amerikos tautos prieš atkeliavi- 
mų ežia europiečių stovėjo jau ant gana 
augšto kultūriško laipsnio, pažinojo jau me
telius ir iš jų dirbo visokius darbo įnagius, 
akmeniniai kirvukai ir kitokį įnagiai seniai 
buvo užmesti. Mexikas, Vidurinė Ameri
ka ir kraštai prie Andų kalnų buvo susior
ganizavę į tvirtas viešpatystes, o antai Peru- 
vija turėjo tokį surėdymų, kokio trokšta dir
bančios luomos civilizuotuose kraštuose:' čia 
ne buvo didžturčių nė varguolių, , kadangi 
ne buvo privatiškos savasties, inkų viešpa
tystė (Peruvija) stovėjo ant komunistiško 
}>amato, tik valdžia krašto valdonų, vadina
mų inkais,buvo despotiška.

Imant apskritai, išsilavinimas tautų 
Amerikoj beveik toks jau kaip ir Afrikoj. 
Ne reikia vienog užmiršti, kad ant Afrikos 
ne. mažų turėjo įtekmę augštai kultūriškai 
stovinčios tautos gyvenančios prie Terpžemi- 
nių jūrių, nuo kurių afrikouai daug pake
liančių kultūrų daigtų perėmė, kaip antai 
metaline; Amerika gi, atskirta nuo seno svie
to, su kuriuom nė jokių susinešimų ne tu
rėjo, išdirbo savistoviai ir pakėlė gana augš
tai savo civilizacijų be jokios pašalinės įtek
mės. Amerikoj abidvi jos dalys yra atskir
tos, todėl ir kultūra ant abiejų tų sausžemių, 
surėdymas ir susiorganizavimas tautų at
sibuvo skyrium, viena ant kitos didelės įtek
mės turėti ne galėjo, kadangi susinešimai 
terp jų ne buvo lengvi.

Šiaurini Amerika.
Siaurinę dalį Šiaurinės Amerikos, 

pussalį A lankų šiaurinėj dalyj apgive- 
na 
M

eskimosai. Šita tauta matomai prisigriė- 
į Ameriką iš Šiaurinės Azijos perį Ameriką iš Šiaurinės Azijos

Ėsk i mošai.

Eikimose.

turinčią vos 70 maskoliškų vior-

50.00 
.. 36

...60
. 36

I....7

..2.00 
88.99

.95.05 
184.-04

Tos skaitlines rodo kad guodotini Lie
tuvos Laisvamaniai praeituose metuose 
nesigailėjo skatiko ant paplatinimo nau
ju idėjų — kuriu mums visokį carai už
vyri!. Vyliuos! kad Ir metuose 1902 
nesiliausime dgrbautis, nes kaip tako D. 
VVebster “liuosybe negali užgimti tauto
je be liuoso Mnprotavimo”. Te gyvuoja 
laisvamany ba i

* Kun. V. Dembskis. L. L. 8. Sekr.

Vienatine Lietuvtazka Aptieks 
Chicafftųe!

— Atkreipiame lietuvii- atydąant vie
natines lietuviszkos aptiekos Chlcagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europtjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, ieigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereiltalr.uja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" knygų, abroz<lių, gra
žių su pavincziavoitamis popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti lietuviizkoje kalboje.

Aptiekos adretas:
167 W. 18th st., kertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

siaurą, 
stų Beringo jnritj siaurumą, jungiančią Didy- 
jį oceaną su Šiaurinėms Ledinėms jūrėms. 
Eskimosai apgyvęna Amerikos šaltus šiau
rinius kraštus, kur dėl šalčiu ne auga nė gi
rios. Ant gulinčių prie šiaurinės Amerikos 
pakrančių Aleutiškų salų (prigulinčių Mas- 
kolijai) gyvena tokiose jau neprilankiose 
kilimui civilizacijos sanlygose aleutų tautiš
ka giminė. Jų kraštas teipjau šaltas kaip

. .................... '■ U..! . L.J..='-.JSg 
nlnkai; mat žvejodami ant jūrių, su joms su
sipažino. Nė eskimosai, nė aleutai ne pri
guli prie indijonų raudonveidžių rasos, jie 
yra mongolai. Į pietus nuo kalno Šv. Elijo- 
šiauš, Alaskoj ir angliškose Šiaurinės Ame
rikos valdybose, girių apskričiuose, gyvena 
Uinlcitiškoe, vancouveriškos ir nutkinišhos tau
tiškos giminės, kaip antai: gaidai, gailtsai, 
czinukai ir tt. Iš savo kalbos ir kūno sudė
jimo ir pavidalo, jie priguli prie indijoniškų 
tautiškų giminių; pagal kultur£ ir būdą gy
venimo užima kaipi tarpą terp šiaurinių 
kraštų tautiškų giminių ir tikrų indijonų. 
Gyvendami prie jūrių, jie su joms susipaži
no ir išdirbo jūrini ūkiškus palinkimus; jūres 
yra svarbiausioms jų maitintojoms. Jie,gy
vena dideliuose namuose, pastatytuose iš 
medžio, ant pavidalo civilizuotų kraštų ka- 
zarmių, kuriose gyvena ne viena, bet daug 
šeimynų. Terp jų yra jau luopios: yra aris
tokratija ir prasti žmonės, yra net vergai, 
bet tie yra iš paimtų karės laike nelaisvių. 
Doriškas supratimas jų žemas. Kunįgija 
yra tai šamanai, ant jų burtų remiasi visas 
šitų tautiškų giminių tikėjimas; terp šitų 
tautiškų giminių yra net tokį, kurių tikėji
mas reikalauja žmogiškų aukij. Turi jie 
gana daug visokių senovės padavimų ir my- 
thų, vartoja simbolišką tatuiravimą kūno, 
simboliškus išpjaustymus ant visokių daiktų; 
myli jie dramatiškus perstatymus ir maska
radas. Jie prie tokių apeigų vartoja mas- 
kas, kurios čia aukštai rišasi su tikėjimiš- 
koms ceremofrijoms.

Indijon&s Žalčių giminės.

Ant viso ploto Šiaurinės Amerikos, kaip 
antai pietinėj dalyj Kanados ir Suvienytose 
Valstijose gyvena daugybė visokių indijo
niškų tautiškų giminių, turinčių atskiras 
kalbas, papročius, atskirą kultūrą, Prieš 
atėjimą, europiečių gyveno čia daug daugiau 
visokių indijoniškų tautiškų giminių, terp 
kurių, kaip parodo senovės liekanos, dauge
lis tautiškų giminių stovėjo ant gana augšto 
kultūriško laipsnio. Daugelyj vietų iki 
šiai dienai užsiliko čia griuvėsiai didelių vie
šų triobų, nupiltų augštų kapų panašių į 
teip vadinamus Lietuvoj milžinų kapus, bet 
turinčių viršų apvalų, vadinamų mo- 
unds ir visai apvalių apkasų, teipoagi mūri-

Indi jonas Šešona giminės.

nių triobėsių, net čielų miestų, kokius randa 
Uoliniuose kalnuose. Griuvėsiai tie rodo, 
kad žmonės tas triobas statę ne buvo nuož
mi, bet stovėjo ant gana augšto kultūriško 
laipsnio. Griuvėsius tokių atskirų triobų 
ir čielų miestų, apvalius kapus randa ant la
bai didelių plotų prie viršutinio tekėjimo 
upės Missouri ir apskričiuose didžiųjų ežerų

Indijonis Kalo&ų giminH.

Aleutas.

ir tas, kurį apgyvena eskimosai; pagal kalbų, 
būdų gyvenimo ir visų kultūrų aleutai arti 
stovi su eskimoaais, jiems giminingi. Minta 
jie iš žvejonės ir medžionės, yra geri juri-

Indijonas K&lo&ų giminės.

(Toliam bus.)



LIET UJA

A. Sziliūgis.

A. Szilingis
LietnriszUs Iszpudiyej&s Ro. 14 la
bai malonėtu, kad visi jo 
draugai, pažjstaiui ir tautie
čiai ateitu jį atlankyti. Kiek
vienam jis kuomandagiausiai 
pritarnaus visuose departa
mentuose musų didžiausios 
sankrovos Šilkų, Dresems ma
terijų ir Dresių Veselijoms, 
kaipogi Meblių, Divonų, Kar- 
petų, Uolaktinių ta vorų, 
Ploščių, Siutų, vyrams ir vai
kams baredų—žodžiu sakant, 
visko, ko tik kas sau reika
lauja.

'^I1i•Py,<ka •»* laiko terpsavUzko* karaa
Indijon a Amsnkee............ .77................«5c

bedu ir vargu kantrai l*ak*ntojo.„. , 2Oo 
Pamokslai Iszmlntle* n Teisybes UzgaldineU 

Galvoozlu visu amžių. C11* yra paUlpolte 
gražiu Juokingu ir Istmlntlngn pasakaSasta 
Ka* nori tarei! grasiu juokingu Ir pamoki 
naneziu (kaitimu tegul nuilpetk* *z[*knlo- 
gelg. o gardžiai pasijuoks. smone*e ture* k* 
pspusakoti Ir aat kiekvieno užkUoalnib mo 
kas duoti UsmlnUng« atsakymu...._54)o

Benu Gadynių liznyke Gvgl Butverlmal Pagal
Hutcbinsou; sutaisė Ssertas. JI snraszo 
•enUutiu gadynių įvairius sutvėrimu* gyve
nusiu* ant teme* dar prieis žmogau* aat jo* 
atsiradime. Bslandien tu sutvenmu kuna* 
ąmone* kasdami giliu* sauliniu*, kanalu* ar 
imdami isz teme* anglis, randa giliai palai
dotu* žemoje. Tulu autverimu atrado oxl»-

d«™> stato Medioai
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyu

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų

Polka prezenta 
dGodtme prie 
kiekvienu svod- 
binia panda.

Atslszulo-
IF i siems Per lalsz-
I A tas, tavorus

neitai ir tei- 
H^aSsSaKsSsHHsiiigai Iszsian- 
Viena isz didžiausiu Krautuvių MIMN* 

Chicagoi. __

KLEELBROę
f 3 ^BlockOfSycpeS
■ --------- HALSTED ---------- .

CANALPORT fl'/E S '

teisėjo kūnai yra azisndlen UisiatyU Irai 
Kuom n.uaejuo*o, Uz kuriu žmone* mokino*! 
pažinti, kaip iena yra muiu teme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mlrurio 
Sverk* kūno užaugo jo* eile kelioliko* sieks
niu storio. MoktJuoziai U* to semia br»o 
siausta mokslo susipažinimo, kaip ir kokiu 
budo gyvi sutvėrimai keliasi Iss tonusais 
in augsrtesne* vei*le». Ir pairsi storuma ir 
sonuma žeme* (luogsnlu, kuriuose lu sutvė
rimu kunu* rauda, gali be apeiriąimo *pren*- 
U, kaip seniai ir Smogu* aal tnuiu temo* at
sirado. Knyga turi *70 puslapiu *tambou* 
druko, ant graž.o* popleros ir apie ISO pa
veikslu invalriu senu gadynių isuykuslu *u- 
tverimu. Preke........ .......................... 81.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpei ir 
suprantamai a prasto wl*a. s dalU *wieto. gu 
74 p*welk*lellai*: mapu. žmonių, gywu lu ir 
medžiu. Tinkamiau** geografija in pradine 
mokslalng......e.................................... . fl5c

Rankvrodis Gromatu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip nik 
raszylie grotosios In:pažystamus, prieto- 
llus, giminia*. mylimaUla* ir mylimuo-

Jūs nieko nerizikuojat ŪRAH YYRAI!!!

ežias ypatasPssvelkinlmaiipavincievo- 
nes) ant Nauju Motu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose aUltikl- 
muooe.. a....................................................... 5Oc

Koblnsonas Krurius, morallszka ir žlngedl 
apysaka psuzveste jaunumenel.....fl5c

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikejimUzkl 
mokslUzki ir draugljUzkai pvutUzkl. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu.................. 5Oc-

* Pajieszkojimai.
Pajieszkau Petro Deguczio, Suvalkų 

gub., Garlevos parap; gyveno Pittsburg 
Pa., ir Jono Vitkausko, Kauno 
gub. gyveno Cleveland, Ohio. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad-

Peter Dugan,
217 Clara st. San. Francisco, Cal.

Pajieszkau Jono Žmejausko, Vilniaus 
gub., kaimo Pakruonio, neperseniai isz- 
važiavo i Chicaga. Jis pats ar,kas kitas 
teiksiTduati žine ant adreso.

QJeronimas Kerszeviczia,*’
Box 232 Turners Falls. TĘS?.

Knygų Katalogas.
Knygon #wetimo# spaudon. 

Asegdotai Uultarlmai ir patarle* i*z gywesi- 
ao *eso«re* Grekonu bai Rvmionu " ** lOo 

Apie kalbu pradžia ir tikros rodo* del apsisaugo 
limo šuo neprieteliu vredanczlu tas tikro ir 
Iszganingo tikėjimo kelio ia prapulty. Czla 
raSMjaa nurodo kurio* yra seniausio* ant 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
Uznalkinti; ant galo paduoda rodos kaip 
nuo jo apsisaugoti...................................10c

Arielka yra nuodai paeinanti įsi girtybe*. Czla 
apraszo ka* yra arielka, kaip ji kenkia Smo
gui, keturi abrozeiiai parodo žmogaus pil
vo kokio* iss girtybe* pastoja ilgo* 
ir paduoda rodo* kaip nuo to įsMlgydvti.ate.

Abeoela ir teip mokintose del valko, sutai-

Vanduo ant Sėme*, po tome ir vinauje temas. 
RusBskai parasta Rubakin's. Verte Drugy*. 
Iszleido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
pratu tn o J kalboj, apraszo visa* vaudsn* 
permaioas ir veikmes: kaip Ils peniknioaia

1D vandeni Isszellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemei, isz kurio, buvo pakilę. 
Czla nukritę dideliu, darbu, veikla: salė
ta* k-jtal* uždengia cielus kaimu, ir laido
ja tavo pusnyse žmonU Ir gyvuliui. paskui 
tirpdant, nuo saules kelczUsi m vandeni ir 
Užlieja lauki ., iszrežo ravu,. upe, ir 
ir kavoj,,! po kerne, kur ve! veikia

Žmogų, Nepliu«zkl,. Verta i,s ,zredl**ko Ne
ria. Graši aprūksią: kaip turtingo prekelo 
■u,u, apalvede ,u varginga mrrgiaa ir lal- 
BUngiau gyveno ui kitus, su turtingom, ap- 
Mvadu^uy. Balta apytakai, ukim* kiekvie
na jaena vaikina ar mergina ir mokina Amo 
gUzko* dorybe,....................................«. AOc

Pajieszkau savo dėdės, Kazimiero 
Ežerskio. Kajfno gub., Raseinių pav., 
Gyveno Mahanov City, Pa. Jis pate ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Frank Lapinskas,
Bok 93 Baggaley, Pa*

Pajieszkau Vincento Jakubavicziaus 
ir Chrizostomo Bai u ko n io, abu Mogile- 

r vo gub., Ssnnoi ptv., zaitenkos Buko - 
vinog. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Vigtor Karoblis,
400 River st. North Adams, Mass.

Pajieszkau savo pusbrolio, Broniaisvo 
Laurinaiczio, Suvaiką gub., Karczrudes 
gm., kaimo Muraakavizna, gyveno Bosto
ne. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži
ne ant adreso.

Rozalija Laurinavicziute, 
Box 69 Coketon, W. Va.

Pajieszkau Stanislovo Zbarausko ir 
JonO'ReįtMziaus, abu Kauno gub., Tel- 
sziu pav., isz miestelio Žarėnų. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

John Szlepovicz, 
Bok 18, Poųuonock, Conn.

Pajieszkau FranciszkausGedros. Kau
no gub.,Ssiauliu pav.,Triszkiu vol., kai
mo Ketverioku, szi pavasari a t važta ves 
isz krajaus. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Franciszkus Geležinis, 
557 Holt avė. Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio, Augustino 
Žemeckio, isz.Kauno gub.,' Raseinių 
pav., Taurage* vol., 3 metai Amerikoj. 
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

John Vaitkus, 
547 Canal str. Chicago, III.

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............. lOe
AnglUzkal-lletuvUzka* žodynėlis, suteisyte* 

kn. P. Saurusalczio. turi api* KUO žo
džiu: angllszki žodžiai Uzguldinetl IHte- 
vtezkai..... ... .................................................SOo

Birute* delno* ** ** 10c
Buda*gydymo. DakterUzka knyga...............40c
Dainų skrynele A „ SOo
Dailyde arba patarme* *telloriam*. surinkto* 

Uz naujausiu knygų, su 1*0 paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tei rankvedi* mo- 
kinautism* ir mokantiems steHonszk* 
iarbf............................... .............................40c

EtaologUzkos smulkmenos. D-ro J. Kazane- . 
vyciiau*. MokslUzki lietuviu prasite* 
tyrinėjimai, s* viena mapa................... iSc .

Knygos sawos g|>au<*os.
Akyw! Ap*irel,zklmnl Sviete, ant kuriu Amo 

ne* nuolatos Šiuri, bet ja gerai nesupranta; 
•u 7 abroielial*. Naudingiau*e knygele ant 
»wMo daaiUnojimui i*i ko darosi Aai 
bai, gnau*mal. lietu* ir *niega*; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi. ............ 3Oe

Aritmetika. Kniga Iszilmokinimulrokundu.
P”*“............................................................   it Sc

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslą, 
apie uAlaikymy sveikatos. Hz kurio* gali be 
pagalbos daktaro isuigydyti nuo daugybe, 
ligų. Szlta knygele privalo raatl, kiekvie-

nokia liga, pataikys užlaikytiouelybeje uwo

Preke..;....................................................... 35c
Vpie turte iszdlrblma. Paraižė Sėbram: verte 

S- M. Veikalas gvildenantis politl-zkaja eko- 
nomita r„n.i. t_i,.i. Utidlrb* turtai, 

ip atalllepla ant 
.35c

MALDAKNYGES.
Altorius,kstallkiszka maldų kay- 

gule. Majdos yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes. komunijos milte, missuaru ir 
daugybe kitu; misti u maldos su slmielials: 
mUzparal giedami liteuvUzki u loti meski;

.xku *le»™iu giedamu prie inata- 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakntpini- 
P°u * 11i£"9?* Ptelmes Bs/Maritos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, ražaneztel 
stacijos, karunka. keliolika szventu gieem.u' 
ir tt Yr* tai naujausia Ir gražiausia knvn-le 
Isz Visu lietuvUzku msldaknyglu, daili, bal
te, slidi popiera; stambus, aUzkue drukas 
Mlera SUx4H coliai. Saitu knygeliu apdarai 
U prekes yra sskanezios. i~arai

JiJo 1. MsAa* Aukso Altcrim, prusai* drū
tai* apdarau. auksintai, kra*ztals,be ap 

................. . ....77... ho<

Pajieszkau Franc. Bitario isz kaimo 
Labardžiu, ir Andr. Jokužio isz kaimo 
Stumbriu, abuRetavo para p., Raseinių 
pav.,Kauno gub. Jie palys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Mikolas Sakalauskis,
2456 Kensington avė., Kensington, III.

(31-1)
Jei kas užtemytu Joną Gruszauski, 

paeinanti isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Naumiesczio vol., kaimo Vensku, teiksis 
duoti žine ant žemiau padėto adreso. Y- 
ra jis diktas vyras, vidutinio ūgio, ant 
kaktos pagal kaire aki turi spuogą: , 

Simon Venskus,
250 Ferry Su, Nevark, N.J.

Pulkas Darias Pikninkarus.
Draugystes ir kliuffai reikalaujanti 

pikninkams dario priemestyje Riversi- 
de, III. tegul kreipiasi ant žemiau padė
to adreso, o gaus puiku darže ir už pige 
preke.

Martin Pecki,
52 W. 25-1 h st. Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo lietuviszko laik- 
raszczio spaustuve su visomis prietaiso- 
mia Atsiszaukite pas.

Jurgi Barone, 
1002 S. 2-nd st., Philadelphi s. Pa.

draugijos gyvenimo. ....... .......... ...........
Ar vyskupą* Vtlanczlu* (Valsnczauake*) nebu

vo vilingu lietuvystes? Paraszyte kn. Demb- 
skio. Iszleute kaszteU Susivienyjimo Liet. 
LaUv. Am. S7 puslapiai......................... 15c-

Bioiogl> arba Moksle* apie Gyvus Daikto* 
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Szernas Chi
cago, III. 1001. Puslapiu 147. Mokslas kokiu badu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip 
jie vystosi pradėjus nuo mažu vabalėliu 
daejolH paukazczlu Jvieriu ir paties žmogaus. 
Su paveikslais...............................................4Oc.

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gal- I 
kw, Naikovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tol naudingiausia Uz vUu sulygszlol Užėju
siu lletnvlszku knygų. Alizkiai ir supran
tamai apraszo visa musu teme, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu*, 
augszti. vulkanus metenczlu* Ussaves ugnį: 
Uz kokiu žeme sluogsnlu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dras 
koe ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu, 
lu vardai, plotu, gylte; koki kuriuoee vaa- 
dsnys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyvena ir tt. Žeme apra- 
szyte dalimis. Užskaitytos viste vieozpatyu- 
tes, karalystes, kunlgalksztystes, respuh'*- 
ko* ir tL Kiek kurioje temeje yra gyvento
jo: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai. pramones, uždirbtai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalczlai ar karas 
crial. lietus ar giedros: kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi dienalrnak- 
l H kur saule per kelete dienu neuusileidžU 
arba neužteka ir tL Knyga didele 9x0 _ollu. 
480 puslapiu, ant geros standžios pepieros 
spaudinte, su 71 paveikslėliais; mapu. gyvu
liu ir tL......................................  |2(M)

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda- 
ruoee. auksinėmis literomis atspausti para 
szai ant nugaros ir srono Preke. .813 50 

Istorija Suvienytu W»btlju Bzlaurlnes 2.men
ko* Apraszc kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi/.' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? rttuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo laiptuosi Konstitucija 
Suvienytu iValstiyu. kuri yra reikalingiausiu 
dal/kc perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos temeje gyvenaneziam,idant 
suprastu koke* jis ežia tiesa* turi, kas jam 
jra wahe daryti, kas ne vale. Turi irasla^te

D’ot'J')**, gra*‘.n6*e apdaruose......... ..,8t 3rt
Istorija Chicago* Lietuviu, Ju parapijų Ir km 

Kraoczluno prova su lalkraszczlu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje.18Wm. 586 puslapiu 
dldelo formato, aUzkans d rako. Fotografijos
yra abiejų pusiu advokatu, kn. Kraoczluno, 
"Lietuvoe" Užleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicago* S.Jurgio lisiuviszkos bainyczlo* 
Popleros apdarau.................................. 8>d OO

Audimo kleteU apdarais, auksiniais 
titulaU.........................................................83 50.

No- S. Maža* Akto Altorius, prastais,drū
tai* apdarais, aukrintaU kraaztaU, ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotomis 
bleulemU. su kabute..................... -Toc.

No. 3. Mažas Aukso Altoriui, moroko 
• kurnu minksztais apdarai*, apvalei* 
kampais. aukšlei! krauta!. paraktais 

LrkwWtka...............................~ gi .

Pigiai ant pardavimo isz priežasties 
ligos., pieno Depot su arkliu ir ve
žimu. Kasdien ‘iszparduoda po 5 kenas 
pieno. Dasižinokite "Lietuvos” redak
cijoj. , (31—1)

Pigiai ant pardavimo pirmos k 1 ąsos 
kampinis saliūnas su didele sale, lietu
viu apgyventoje vietoje. Atsiszaukite 
arba raszykite ant adreso:

Chicago Heights WinesALiquor Co. 
1639 E. End avė., Chicago Heights, III.

ginami augmenys? Pagal Lenkoviczlu, sutaisė 
Szernas, Chicago IU. 1901 m. Puslapiu 71 
Bu pavulksleleU......................... .....BOc.

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
pression tasaeen Lithuanie supieszo kun. v. 

/ DembskU.......................  lOc
Kaip goriausiai laidoti numirėli? Pleszlny* Dro 

L. Wshlam Isz anglUzko Uzgulde kun. V. 
Dembskts.. .....................................  15e

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslias- 
kas apraszymas apie yvalriu* musu žemes au
ga ta* Ju eodejlma, atmainas, gyvi Ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Bu 20 paveikslėliu., 19* pusla
piai ..............................................  85c.

Kratau 8kerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1892 m. maskoliai užpuolė ant bežny- 
czlos miestelyje Kražių, mušte, szaude jr p jo 
ve nekaltas žmoni*, iszgriove altorius Ir už- 
pecze Ujo bažnyczia. AUzklausial apraszo 
ta visa sunikime................................ 15c

Lietu visikas Lemun torius su "oterisl* kate
kizmais ir mUtrsnturu.. . ....................15c

No. 4. Mada* Aukso Altorius. IranourUf- 
kosglaodnio* skureie* apdarai* spva 
ĮeU kampai*, auksinta kvietka,krykia* Ir 
kraštui..... ..........  .. 81.BO

?io- 3 M,i»* Auk,o Altorius, bslUM osllu- 
hoido, apdarai, Užkliudo* kvietko*,,a 
kaulina kabute, auksinti krasztal..-BlAO

Jieszkaa darbo, groeernej arba bu
ože r ne j. Pirma menesi apsiimu dirt! už 
pigesnis alga. Reikalaujantiejie tokio 
darbininko tegul atsiszaukia po adresu: 

Antanas Norkus,,
630 So, Canal st, Chicago, UI. (17—1).

V KR AI AR ŽINOTE?
Kad isz atidariau nauja lietuviszka 

karczema po numeriu 3321 AubumAve., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szvieeiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, Jialiu ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geri suse 
nakvyne. Bu guodone,

Petru Szlakys, 
3321 Aaburn Avė. CHICAGO.

Mokslas apie Žem| tr kitus svietas, ju būvy Ir 
pabaiga. Apraszo kas yra teme, isz ko ji su
sideda. ant ko laiko*! ir kaip *uka*i; ka* 
yra •aule. žvaigždoa.menulU; kaip toli yra 
In kita* žvaigžde*; ka* yra pllan 'žm, kome
tos ir kilos retai matomos žvaigždes. Bu SO 
astronomlszku abrozeliu, turinti 126 pusią 
plūs. Yra tai vrienatiee knyga, Uz kurios 
tikrai žmogus gali apsiazviešu.....75c

Drutuosa, gražiuose apdaruose............ 81-00
VIindaugi* Lietuvos Karalius. Istoriazka* pa

veikslas penkiuose aktuose. LsakUzkal pa
raižė Juliui Slovacki, lietuvltzkai verte 
Vtncsm Kapas* (Dra* Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*.. M5c

Įlenksi ir Lietuviai nuo 1228 iki 1420n:. Parašte 
pagal lenkUzkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
lelate “Tėvynės Mylėtoju Draugystes''.—Yr* 
tai apraazymaa Lietuvos su Lenkija sualvie- 
oyjlmolr jo pasekmes. Czla aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė tu 
uietavoa kunigalkszcsial*: Keistuoliu. Vy- 
auta ir kitai*. Ia* azioe knygeles skaityto

jas alszkiai supras, ar lenku prie t* lys t* yra 
mums naudinga ar bledlnga...............15c

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoj* nuo aeooves 
iki jie pateko p> valdžU fnrau. Paraižė Lso- 
tuvo* Mylėtojas. Knyga turi cs puslapius 
U 4 dideles mapas. parodanezlas vietas, kur 
•enoveje gyveno lietuviu pratevial Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 matu prieš* Kris- 
Au* gimimą...... . ..................................5Oc

PTaujausU LletavUzkas Sapnlnykas. surinktas 
ir suredlL U* daugel svetimteutiszku sapnl-

* nyku ir surėdytas pagal Ukra PersUskal 
EglptUzka sapnlnykir—*u <10 aUzkiu abro- 
aeliu,— su spra*žymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo iaspejimui 
aSsites—Geriausel U (guldo visokius 
sapnu*...........................v.........................5Oc
Ajklarrtas......................................................05c

Jio T. Mažas Ankso Altorius balto*oslln 
lloidos atidarai, kvietko* aat vieno sso- 
no Užkloto* (idabro ir perlo, *n dviem 
kaulinėm!* kabutėmis, auksinti kruša 
*ąl..........................................................$0.00

Knygeliu NTo 0 kaip ir Tf krviet- 
>• nevvienokioa, beweik klekivie-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Halsted Bt.

S2.00

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specljaliėtus "State Medical Dis- 

pensarv , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodė. Jeigu 
jusu ligs yre iszgydoma, tei bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles Ir 
gydyme jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones <sz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu isr.gydytais per pa
garsėjusius specijaiistus. Jie užtikrina 
uzgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Ssilie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
oroacopa, H a r m o c y t o me
te r o , Sphigtnographo, E - 
iektriszku balsu Reosta
to ir 8tethec5opo Pho- 
nond osorope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iazbraszkinimo ir įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rast le liga szlapume (mižaluoee) per tiri- 
nejima su microecopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specljalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi Jog esi ligotu, tai auiszauk in 
"State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in \ an Buren ui. 
ty Inejimas per 66 Van Buren ui.

Putemyk adresa.

Tu gali, ir busi iszgydytas! 
Specijfilistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones, 

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo peni žagi tn o senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezis: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu, krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užuiti- 

| kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu.. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai ka^a nors gydytas 
per kita daktara ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsaksnezias metodas. Gydymai 
"State Mi dical Dispeosary" yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiazku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe- 
ci|alistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiazlapinimo, nfe* szlapumas 
(mitalai) iazeina povalei, sunkiai irau , 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko ' 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 1 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde- 1 
girnas, nuo kurio akmuo atsiranda pus- į 
lej. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai paairpdavik su gaivintu 
daktaru State Medical Diapensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik auiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE«»
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant inaigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytis, jog ap
sunkina protą, nus.ilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iazaiszkis n aula 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenuaistebesit jog jie iszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaiiszka tvirtu
ma fr pavidnla. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
[F Preke# yra pigiausius.

Tolymi Ir Farmeriai, 
serganti szita ligą, kuri specijalistams 

Dispknsabtj v ra paprasta, turi raazyt 
apraazydarni ikvo Ilga ir jeigu jie atras 
jog namie jie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo pilanti, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu neoš: isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baislaotia 

savo pasekmėse Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kads sy- 
stema ynfųžnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant vsido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerklės, atsiradime gūželi u, 
puolime phuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszijto- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojau* ir
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvanojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapt uredamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
£us tiem, kurie reikalauja pagalbos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas meneels szito nuste
bę tino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. c.

State of Illinois )
County of Cook J ’’ .

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "State Medinai Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo Šute ir 
Vau Buren ui. aaabiszkai aUjo pas mane 
ir paliudyjo, jog viražui minėtas paliu
dyt imas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodama* “Stato Ua.

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

PMiraszyta ir prisiegdintaa priesz ma- 
nj, asla 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

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

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

iki 7 vai; po piet. N odelio j nuo 10 iki 12 
Vyto tiktai,

Gydnoles dykaiS7
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!
•Armonikų pigiu ir brangiu, laikro

dėliu, lenciugeliu, žiedu ir atimtus 
kitokiu daiktu g&lito iszsirinkti ir 

parsitrauk

inu-

viszka. ka-

ežiam e 
žilam dy- 
kai ant |>a- 
praszymo.

Kelpscb A Co. 74 Centre St., Chicago, III.
8ucc. to Kelpscb, Norclko & Ca. >

W. 18th Street, 
uo 8to« iki 12 tos ryto.

Teleiunan: Canal 78.
Telefonu gėlimą iu kiekwienoe 

ipttelco*.

I*IETUWIU DAKTARAS

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Saauliu pavieto.

C. A. JOHNSON,
11969 Emerald An., - Vest Pullmu, III.

Parduoda propertes, skolina pinigu# ir SMmCkuruąja nuo ugnies.
Generalisskas agentas lotu Weit Pu 11 man ir Sharpehootere 

Parkadd. prie Weet Pullman. Parduoda pigiai lotus ir stato na
mus ant lengvu iazmokeseziu. Keletas lietuviu jau apsipirko ežia 
propertes ir veiyja visiems pirkti.

: C. a; JOHNSON,
Vest Pullmu, Chicigo.

Nausėdų Broliu ir Stulga.
»17 33-rvi sL, CHICAGO.

Prieezai lietuviszka bažnyczia.

Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 
krautuvia, kuriame galite gauti visokiu 
vyriszku drsbužiu, czebatu ir czevery- 
ku. Prekes pigesnes kaip kitur. (22—3)

D-ras A. M. Baeevicze,
8839 Commereial are. So. Chicago, III.

Gydo visokia* ligas be skyriau, ir rinka atlai
ko tvirtoj, paslapty)*. Vi tai lietuviai, kuri, 
tiktai ralkalaul* daktarls.ko. pagalbon, tegul

Isagydys nžHiasaldymasu 1 diena. 
Ink “Latstivc BroBoėulain," tablItelM Ap- 
Uakorlu* lafHilo* pinigu* jei ■« l**gy,l. B. W. 
Srove'* p*rn*za, yrn ant kotno boxelio.

naro prigimtoje kalboje gali suazneketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji, gauti pagalba per gro- 
ąata*. isz kita miestu, tegul pllaal*pra»ao naro 
ilffB. O tada IfAUI DAtfeltA -

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZ1NSK1O.

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

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomoe. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligonio namus. Dr. S. | 
Drazdovicz, Dr. 8weeney.

Dr. M. Kaasakovski, 3315 8. Morgan st. 
Telephone Yards:709.

Atsiszaukusiem* per laisskus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke už du centu.

TblkfonAs Y ardu 709.

F.PBradchulis
Attorney andCoriDselor itLar.

Cbimber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Oorner LaSalle A Washington st*. 

CHICAGO, ILL. 
Telephone M ai n 3642.

Vienintelis lietuvy* advokatas, baigę* 
moksl| turisprudenciloeosion Amerikoj. 
Weda provas kaip civillszkas teip ir 
kriminallsskas visuose suduota.
Bes. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

UR A. G. FREEUOM, 
fLIETUVIS&CAS DAKTARAS ) 

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu nas ji iszsigyde. 
Omus: 411 St Sharp St.^ BALTIMORE. MD.

KLAUSYKIT!
Ar reikta Tani fa tai i^aikrodelio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juoz| Mituti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to, Matutis turi didele krautuve 
žiedu, lenciūge! i u, m asai nei i u gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomi* ir pavincziavonemis, sbrųju 
ir abrozeliu. Kas ka norit iss* augsz- 
eziau minėtu daiktu, tai prlsiuskit už 
3c. marka, o gausite katalioga su pla- 
csiuapraszymu anie viską. Adiesas.

Joeeoti Matntfa-
113 Grandei. Brooklyn, N. Y.

Dairiai kali

Dr. RICHTERO 
WiMUB BwMal ŽiSMBM 

“ANKER^mžs) 
PAIN EKPELLER.

Rteumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tl 

ir wlfokln JLhtauuttfaBta 
gksadejlmo.

Stabdo Kosulį ir nžafavalrly-ma, 
“Laąativs Bromo Quinine“ toblytelea Užgydo už 
sisz.Idyma nu 1 diena. Jei ne Užgyti nemokei! 
pinigu. jso.

ąptiiJrariog arba >
F. A!. Rictter&COs,

KRODELIU PREKES.
Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.
‘-— --™r‘-:ii numažiname preke, ant laikrodėliu, teip kad jau yra 

HUfarveM.
___prif ryrittko. 50 eoliu Lorgnottt prir mottrinilo laiirndfUo. 

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas
aute už.ukatuas ir nustatoma*, vyrisz- kaa ar motrrUzkaa. puikiai grevlruoiaa. S Uiksztal U* eztra gryno aukso 

u-ses viaa aitiži. Tikrai Amerikiszkaftnaszlnerija su naujausiais pageri
nimais. Iszroio kaip Ston Austatni* laikrodtlU. nustatoma*. Pulkus H* 
puikiaudiLNrrasi gerranioiaiko rodytojo. Gvarancij* ant 25 metu, 
km parduoda po»iK ra »25 Mu.su preke
Ne. 7 Tikras Nikelinis,

m*i vvriszka* ar moteriszkaa. Drūta, ir go- 
ral parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka maszinerija. 
Nustatomaa kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvsrancijs ant 5 metu. 
del“’ Musu preke už vyriszka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vvriszkas ar tnoteriszka*. tikrai Į 

vokiszkojosidabvolaikrodeUs. Au
dite niaukama. Ir nuitatotna,. pilnai akmeiuuocaa ir su grynais ameri- 
kiszkau viduriais, niekados nenublanks. Gvarancij* ant VISO amžiau*. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszius parduo
da po *5.«. SS.T5 ir basa . MtiMi preke $4.50.
Ne. 9. Grynai Sidabrinis, jjrt»rka, ar moterl.ikaa, aunu užsukama, 

iBr,u»tatom*s. graviruota, ar lygus. Hunting 
luksztai. Psdarvta, U* grynai rrtra kalto tidabro. su tikrai* amerikuž
kais viduriai*, pilnai ak meni uola*, su naujausiai, pagerinimais. Yra tai 
viena i-i didžiausiu mosu ofertu Ūme aky- a>A ŪK
rm>- Kili |.iniu.»la po M. flft HZ MUNU preke $0.95.
No. 10 Kalendorini* laikrodėlis, ntnrrUzfau. terodo valandat. Mo- 

n/iji fh/nsittuj tr niMKulin afnuiifuit 
LnksztaitM juodooxiduotoPUeno.-kuri me* gvarantuojams aat visados. 
Yra’ai viena, i»z Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiai* mectianlzmai*. 
pilnai akmeniuota*. Laika kuoteisingiauaial parodo. Kiti parduoda po 
sio.no. »I*J». f ILSO Muku preke $7 ^iO,

_____ ---------------- --- ■. artIkpfmyeasuęmSuBMmv.
_______ ____ bet ežia pirkėjas užmoka tik Ezpreso kasztua, o jei w,wrav*.mma. v. «. u. r»stu laTkrod. li ne tokiu, kokiu tne, paduodame, gali sugražinti m«ni katzUis. voi fiMguo pri- 

oioncoia kat draugo ra orderiu, duodamo DOVANAI puiku trūktini prili ir visus evpręšo kasztu* mes pat* apmokame, 
.iin AHArMat.Av,. PadiaUi savo nilnn aiirrrrr vl,-v i >- — i-o__ ... -

I
 TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! " KlekrienaTžl

Mes esame seniausi laikrodžiu preke)ak Ir saiandien arto teikraasezio skaitytojams smarkiai 
dabar Uekrimam pririnomoe. Ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai nruutmoia eū mumieįm '

frio kotdo pirkto laikrodėlio pridedame dorame puiku ihckena lendugrli eu ramel p 
INO. 1. lAk Dvigubai paauksuotas Hun'lng lukaztaL Aaisute užsuka--

’ " mi.1 ir nustatomas, vyriukas ar mo-
terisrkaa. Iszrodo ant t35 .iukeinio /ate-jo lėlio. Gerai akmeniuota ma- 
ssioi-nja. nustatomas teuitigtausiai p»n>i ■ buGvaranciia ant 20 matu. 
ka^Kilt pardavėjai garsiu, tokiu, po « preke $2.98.

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas ir nu.tetosnas. vy-
į ' , ar eioteri.rkas, hnnting. Isz-
■ rodo kaip tin.oo aukeluie laikrodėlio. 1’ikra Ameriktszka maszinerite, 
pilnai .kmemuotas. nustatoma*. Pulkim gra Gvaranclja ant 20 matu.

I vlrtiola*. Kuotikriarsia* laiko ridvUiju-. Kk-__ .Į tl garsina toki po M. SU, H.7&, U.IK ir Ufž). M USD preke $3.98. 
; No. 3 14k Dvigubai paauksuotas, 6“ gsubtaU papuošimais, dailiau

,1 luksztai*. puikus laikrodėli. Susu te
< užsukamas ir nustatomas. vyrUrka* ar moteriszka.; hunting. Iszrodo i ant **.; iukoiaio laikrodėlio. Tikra AinerikUzkamaszineriJa.su dauge
liui akmenų, nustatomas^Geriausiai laika tai- Gvarancij* ant 20 motu.

ko. Kitur parduoda po 16.50, r J5. teJO M|1RII prek<M
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas sj lubtais^papuoszlma^s. Uzsodia- 

Puikus luksztai. Nerasi puikesnio. Ausute užsukimas ir nustatomas, 
vvrUikaa ar moteriszka*. hunting. Iszrodo kaip tut Aukeinie laikrodėlio.

a*x i nerija tokia pat kaip Na L Kitur to- Gvarancij* ant 20 metu, 
klos p-duoda pofc.75, aioo. to.ft Mnsa preke J^.75. 
No. 514k Tikras auksu lietas, ^nikiai graviruotas, hunting. Atlan

te užsukamas ir nustatomas, vyriu
kas ar moterisskas, S luksztai storo grvtn. *Uks<>. Ni»-kado* nenu>i*zera 
de nenublanks. Iszrodo kaip tuo Aukeinu laikrodėlio, su daugeliu akme
nų. grynai amerikiszka maszinerija. nustato- Gvaranci|a ant 25 metu.

• g‘”i“Mu”u preke

VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D.
jiwrrffl Arti rmr - - —j eįpa^į^a^m JJOYA.NA.1 ' vrm» pats apmoKAtne.
vaio nungDIiinn- Paduok savo pilna adrrea. ^ženklink nuo..ri ir prek> )»ikr.*l.<lio. k-ki jus norite ryriszia ar materija diduma, ir paduok anir unutiuuu 11. arcziauski Jtopruo oJUa. Kur nėra EtpreSO ofiso U1MTO “rtb'ri ir pinigu* pasiunsk registruotoj gromatoj arba Uzpirk Uo 
nev Orderi, tada mes UlkTodeli ir peili pasiuntime per paczta užregistruotam pundely). Jeigu jo* jorksU* ant syk ezeeeU vienokio numerio laikro- 
femDYKAI! VIENA LAIKRODĖLI azeni* laikrodėlius No. i. te! gausite prCTto*1 (j yt 

KAI VIENA LAIKRODĖLI «■ Niekur nepirk kitur laikrodėlio pirm negu pamatysi muaUzkius. Per tai užezedysita daug pinigu. Szio. prekes' 
oe visados boa teip temos, todėl okuoipk orderi eoiaadion. |

_____________Atlas Jewelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III. Į

Mea parduodam teroru. pilnai juo. gvarantuodami. Kam laikrodėli. nepatik., .r ra. jame kokia yda. atmainytame ant kito 
VlCllC 1 AIMOAnri 1110 miiaiAVIl aan- r.ir»n .. ..... A - * - X «

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi8zkas D akta ta#.

134 E. 24IH., New York.
Garsingas gydytojas *yri*xkų ir mo 

tarias k ų ligų. Mokinosi universitete 
Nev York*; praktikavo ligonbucsiuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karalisskoje mo
kykloje Londone, buvropardetiniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port G radusi e 
H o*pi tai Oollege ir Lt.

U^tlkrin. l.Zgy<!yina 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudejim) vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimf, skaudulius, 
žaizdas, tynlmj, moterisskas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų' ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

tssgydysiu į kėlės diena*, teipogi li
gas pilvo, uždegimu žarnų, Isadžiusri- 
mj pieno, skaudgjim) lupų, nosie*, a- 
kių, ausų, nustojimg pajJegų ir lt. Isz- 
gydyma užtikrinu kiekviename atsieiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptyM-

Dr. Leonsrd Landės,
184 E.24th 8t.,Cor.L«cxingtonAv.

Offlso valandos:]
N*d*ltomU:DuoSlkl 10% w*l.ryto;aaol iki 4 vai.

Į J Y Ateikit pažiūrėt, paziurafim* nieko n* kautuojal
Dabar me* paleidžiame tur**n genausi lalkrodofl: raa* aaniNnzK*. I4K. 

«* <tel|rabal« poaoktoouu* luksztai*. *u*uke užsukama* ir nutatoma*. vyri*aka*ar moteriazka*, 
*u TIŽU* Aiisiuitii aiitmsia. pilnu akmens, B B rvarantuota*. nikeliuotai* viduriais. 
Užduodama raaivta uvabamcm* *xt n totu; pasai Uzveizda ir rerums toki laikrodėli vUadoo 
sali lyrinti pneteo VSBTS* acsao žaiKBODiLio. Visiem* puikiu laikrodėliu mylėtojam* meaduo- 
slme beuyjeflO dienu puikiu* prezentos: l. visirs* ■aaro rerv rn-KZ »u didele raivuke Ir kiato- 
rinlu oibnku. verte* SI.BO; 1 srynp aautv rtrrc ctoaajrrcrj*.. vertei 7te.; 1 nllr*'liii saistei**■* 
dbžctb. gbc: 1 dailu au kalu uote DicKsira L*>c:vasu tu Camto kabute, gi 10; 1 peikia tuktineo 
te aaovTB, OI 00; 1 pora puikiu AtmKaarv daimanteb od tetų, gi. 00; 1 puikia *m.za Užsodinta 
brangakmeniai*. 40n: 1 pora paauksuotu koltoolku tu panžuterio viražais, 40e: 1 pora rankovėm* 
gotika. *u permuterinla apaozla. gbc: 2 kalnleriamansika. parmuterio ipnnriM. Be; ir 1 puikia 
Inkrutins aagute tu dailiu aki*enlu Tke. Laikrodėli Ir 14 dovanu slunoUune O. O. I> už 

-x.—>—■—■ - ka*ztn*; siuntini galite iszegzaminuoti ant ezpreeo ir jei
i*a kaistai* Kar nemranda Expreao offiaa*. gl.98 turi būt 
t prUiun* pinigu* draugu su orderiu, gaus dar -xtra dova

na puiku lamtTnn raibi daiktu* me* p*«luncria*ne tad* per parėta, užregietrave *avo kaszteu. 
S lalkt^deliu* gauti YIEIA LAIKRODĖLI SU VISOKS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteriuke Jeigu moteriszka. tad vvrHzko Dlckrr.e lenciūgelio me* pasiuntime lot 
teruzka SOcoliu auksinuota Lorguette lenciūgai! Bastyk šiandien, pakol iszpardarima* neltaei- 
balge*. Adresuok: ATLA8 JEWELRY OOMPANY. 15 Metropolitan Block. CHIOAGO. ILL.

nepatiktu, sugražinkite mum. ai 
pri.lun.tt draugu .u orderiu. Je

Užpraazydarni gydyklas prisiuskite 81.00 
tW“Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi1 

metų, kiek sweri Ir apraszyk sawo 11 gf, o I 
ass prisiusiu gydyklas kuriomis iszaigy- 
dy»i

...DRUKORIAI...
3215 S. Morgan St. Chicago, III. Į 

Turi puikiai inrengtas drukoriszkas maszinas ir pertai I 
visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o Į 

ypatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programos, knygas rasztininkams ir tt. ’ 
Maišo, ir sittacziRpi«ig«s i« visas dalia svieto per baaka, expresa, j 
arba paczta j kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpa ir maldaknyges. | 

HIUlimitUHilinHHUUHUMUliblikMnUDHtt

«>LietU¥i8zka Dirbtuvei
Bažnytiniu parodu, Draugys

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

¥.NNW3ZEVIC2»
.115 W. DivUlon st. Chicago, UI.

PIGIAUSIAS PARDAYIHCZIOS IAIAS 
SUVIENYTOSE VAISTUOSE.

Muku thbrlko siekiu yra apteikti

"S?1* Jel °*<**«dlnti pirkiSiu. sugražlnilme
K -»««*•««* rnziu novas*, Prie pirkimo u“u 00 
DMirinkti dovanu ra Mm Mr tmakaai^iiA m a____ w

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paczto markėmis, ep

ini ky* tusina puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskalti- 
mais ir pavinozevonem. Už 81.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuoki t teip:

W. Kudaraucku, ■
Box 234 Lawrence. Mus

Ir pigiausia*I namini, mutlksliszkas lintromenia* °nes

Jo lal.Ua* Bzy ln.tmm.nta prlektekvteno Inttrumen- 
loss, mokyklas*, gMojimo

kožna isz j. nh’tu atkartoti kiek Ek norite Tik 8K^ dLhE’5r™P«.V iaiii
reikalavimo ta instrumente pasiunczlame kožnam noantef??mni Aat n*^

STANDARD NFG. CO., SS M&bu St,; P. 0.8oxliW, I. Y. DepL L. C

Mu.su
AinerikUzkamaszineriJa.su
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