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Politiszkos žinios.

Amerika.
Atmetus kongresui pasiū

lymą ’jrancuziBzkoa kompani
jos pi kti nuo jos už 40 mili- 

doliarų jos kasamu Pa- 
pamos kanalą, tą klaus’hą 
perkratineja dabar senato 
iszrinkta specialiszka komisi
ja ir prezidentas Roosevelt. 
Laikraszcziai garsina, buk 
senato komisija ir preziden
tas RoJsevelt pritaria pirki
mui Panamos kanalo, taigi 
rengiasi iszduoti prieezingą 
kongresui nutarimą.

zSpecialiszka rando komisi- 
J rengiasi paduoti ant kon- 
reso užgyriftfo' užmanymą 

Įvesti Amerikoj prancuzisz- 
kas, teip vadinamas metrisz- 
kas mieras, visur pripažintas 
už geriausias, vietoj dabar
tinių netikusių angliszkų. 
Klausymas taš buvo jau ke
lis kartus kongresui ant nu
sprendimo paduotas, bet jo 
sanariai isz patriotizmo, per 
savo nesupratimą, užmanymą 
atmetė. Nežinia, ar dabar 
pasiseks geriau.

Susirinkusiems Mexike de
legatams visų Amerikos re- 
poblikų pasisekė sziaip teip 
susitaikyti ir klausyme san
taikos sūdo. Visi tikėjo jau, 
kad garsus panamerikonisz- 
kfls kongresas, ne iszdavęs nė 
jokių vaisių, iszirs. Buvo už
gimę dideli nesutikimai terp 
Chili ir kitų republikų dele
gatų, bet visgi ant galo pasi-

■** sekė sziaip teip iszriszti visus 
nesutikimus. Santaikos sū
dąs likosi priimtas ne pri- 

' verstinas, bet t^ip kaip už- 
girta ant Haagos terptautisz- 
kos konferencijos, pagal ku
rią: užgimus didesniems ne
sutikimams terp kokių nors 
vieszpatysczių, kaimynai ga
li pasiūlyti savo tarpininkys- 
tę prie sutaikymo nesutin- 
kanczių pusių per santaikos 
sūdą; ne sutinkanczios vie- 
nog pusės turi tiesą priimti 
arba atmesti santaikos sūdą 
ir bandyti per karę užbaigti 
užgimusius nesutikimus. 
Taigi aiszku, kad toks santai
kos sūdąs praktiszkos vertės 
ne turi, jis ne gali ne tik 
praszalinti, bet nė sumažin- 

’ti karių; jis gali sutaikyti ne- 
sutinkanczius kaimynus vien 
tąsyk, jeigu tie kaimynai ir 
be tokio sūdo ne norės karės, 
jeigu bijosis ją pradėti; gei- 
džianczių gi karės, drūtesnių 
ne sulaikys nuo karių.

’ Amerikos politikierius uži
ma dabar laukiamas vasa
rio mėnesyj atsilankymas Vo
kietijos ciecoriaus brolio, ku- 
nįgaikszczio Henriko. Szitas 
kunįgaiksztis atkeliauja ežia 
neva ant iszkilmių krikszto 
padirbto Philadelpbioj Vo
kietijos ciecoriui laivo, bet 
isztikro Vokietijos ciecorius 
siunezia savo brolį bandyti, 
ar ne pasiseks Vokietijai į- 
kinkyti Suvienytas Valstijas 
į savo vežimą. Mat Vokieti
jos padėjimas Europoj ne 
vertas didelio pavydėjimo. Ji 
per pasekmingą karę 1871m. 
ant syk pastojo viena isz 
tvireziausių Europos vieszpa- 
tysezių; kol gyvas buvo Bis- 
markis, jis dorais ir nedorais 

. . budais mokėjo palaikyti Vo
kietiją ant tos augsztybės, 
ant kokios ji pasikėlę bet 
jam pasitraukus, kiti ne mo
kėjo ar ne norėjo eiti tais pa
ežiais takais kaip Bismarkis. 
Bismarkiui pasisekė prie Vo
kietijos prisikinkinti Italiją 
ir Austriją. Sziądien tas ry 
szis pradeda irti,o Vokietijos 
priesziai nesusilpnėjo. Pran
cūzija rods per karę 1871 m.
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nužudė dvi turtingas provin
cijas; bet jos armija sziądien 
ir geriau apginkluota ir de- 
szimtį kartų skaitlingesnė 
negu buvo 1871m., kada V o1 
kietija ją teip biauriai sumu- 
szė. Dabar Prancūzija susi- 
siriszusi su Maskolija, o' Vo
kietija (^rucziai suspausta isz 
vienos pusės Maskolijos, isz 
kitos gi susidrutinusios Pran
cūzijos. Jeigu užgimtų ka
rė, Vokietija ne daug turėtų 
pagelbos nuo prigulinezių 
prie jos ryszio Austrijos ir I- 
talijosir kaip rodosi, Pran
cūzijai pasisekė Italiją nuo 
ryszio su visu atitraukti. 
Todėl tai Vokietijos cieco
rius siunezia savo brolį į A- 
metiką, tikėdamas, kad jam 
pasiseks labiau suartinti A- 
ineriką sti Vokietija, isz ko a- 
teitėj gali užgimti snsiriszi- 
mas szitų krasztų. Rods A- 
fnerika sziądien dar silpna 
lygiai ant žemės, kaip ir ant 
jūrių, bet kad jai pinįgų ne 
trūksta, tai su laiku ji gali 
sudrutinti savo armiją ir lai- 
vynę, tąsyk ji galėtų būt ge
ra padėtoja Vokietijos artai 
nesutikimuose su Anglija, ar 
su Maskolija.

Ant, Filipinų salų nieko 
naujo, arba bent svarbaus 
ne atsitiko. Pereitą sanvai- 
tę amerikonams pasisekė pa
imti į nelaisvę kelis mažes
nius pasikėlėhų pulkelius, 
bet toki atsitikimai ir pirma 
būdavo, o vienog Amerika 
dawne prisiartino prie karės 
galo.

Azija.
Chinų valdonai, arba ge

idaus sakant ciecorienė, nes 
ciecorius yra tik įnagiu cie- 
corienės, jis kraszto ne val
do, jau apsigyveno Pekine. 
Iki sziol ji nieko svarbesnio 
ne padarė.

Laikraszcziai pranesza, buk 
garsus bokseri) vadovas, at
sižymėjęs laike užpuolimo ant 
svetimų ambasadų Pekine, 
kunįgaiksztis Chun, kurio 
nužudymo reikalavo visi 
krasztai, ramiai sau ant liuo- 
sybės gyvena Mongolijoj. 
Ar ciecorienė io ne gali pa
gauti ir nubausti, ar gal ty- 
czia ne pagauna ir tur
būt nė ne pagaus,nežinia.

Tarybos terp Maskolijos 
ir Chinų rando reikaluose 
Mandžurijos ne nužengė to
liau. Londono laikraszcziai 
pranesza, buk Chinų komiso- 
rius ne sutinka ant Maskoli
jos reikalavimų ir tikisi pri
versti juos sumažinti. Ar 
tas Londono laikraszczių lei
džiamas į svietą paskalas yra 
teisingu ar ne, ne galima 
persitikrinti/ • Nereikia už
mirkti, kad maskoliszkas pa
siuntinys ir Chinų komiso- 
rius tarybas veda slapta, prie 
tarybų ne prileidžia laikrasz
czių reporterių, tai supranta
ma, kad Londono laikrasz- 
cziai tikros teisybės žinoti ne 
gali; jie gali vien spėti, bet 
ar tie spėjimai teisingi, pats 
nežino.

Maskoliszki laikraszcziai 
kelia klausymą susitaikymo 
Maskolijos su Anglija ir sta
to iszlygas, ant kokių toks 
susitaikymas butų galimas. 
Pirmiausiai maskoliai reika
lauja czielybės Turkijos, tai
gi kad Anglija atiduotų Tur
kijai seniai užgrėbtą salą Ki
prą ir Egiptą; toliau Masko
lija reikalauja sau politisz- 
kų ir ekonomiszkų privilegi
jų Persijoj, pasitraukimo 
Anglijos isz Vidurinės Azi
jos, iszsižadėjimo ypatiszkų 
privilegijų rytiniuose krasz- 
tuose ir dagi kad pritartų 
Maskolijai jos užgrėbime

Mandžurijos. Už tą viską 
pripažįsta Anglijai Indijas ir 
apskritį Yangtsekiango Cia
nuose, taigi krasztus, kuriuos. 
Anglija nuo seniai valdo. 
Ant tokių pamatų vargiai bo 
Anglija norėtų taikytieji, 
kadangi jai reiktų paaukau
ti net tokius krasztus, ku
riuos jau nuo seniai valdo; 
Maskolija gi nieko ne iszSi- 
žada. Nieks ne daro tokių 
tarybų, kuriose ne mato sau 
naudos. Ir Anglija be tari- 
mosi su Maskolija gali laiky
ti savo valdomus krasztus. 
Jeigu gi Maskolija užsimany
tų kokį nors Anglijos valdy
bų krasztą paveržti, tai tą 
gali daryti teip gerai po pa
darytam sutarimui kaip ir be 
sutarimo. Sutartis nuo Mas
kolijos godumo ne apsaugos 
angliszkų valdybų; tą gali 
padaryti tik gerai suorgani
zuota ir apginkluota apginė- 
jų armija. Kol tokios geros 
armijos Anglija ne turės, jai 
vis reiks priesz Maskoliją 
trauktiesi ar per karę, ar be 
karės. Kad sziądien Angli
jos žemės kareiviai ne kam 
tikę, tas iszėjo į aiksztę Pieti
nėj Afrikoj.f , ■ • • J i <

Pietine Afrika.
Laikraszcziai n uola tai ra- 

szo apie pradėtas tarybas 
terp būrų delegatų Europoj 
ir Anglijos rando. Kadangi 
abidvi pusės ginasi: Angli
jos ministeriai sako, kad a- 
pie tarybas nieko nežino, 
nieko apie tai ne kalba nė 
būrų delegatai, tai tikrai ne
žinia, kiek teisybės yra vi
suose laikraszczių į svietą lei
džiamuose pas k aluose.

Neseniai Anglijoj atsilan
kė Holahdijos užrubežįnių 
dalykų ministeris ir tą dauge
lis palaikė už būrų tarpinin
ką, bet ministeris užsigynė, 
kad Anglijoj butų ką kalbė
jęs apie būrų reikalus ir pa
sakė, kad Jis rodyjęs būrų 
delegatams, ant užmezgimo ta
rybų, kreiptiesi prie savo 
draugų Anglijoj; Holandija 
gi ne galinti tarpininkystės 
imti ant savo sprando. Kad 
Holandijos užrubežinių daly
kų ministeris kalbėjo Angli
joj su tenykszcziu randu apie 
karę Afrikoj, apie tai abejo
nės nėra, bet jeigu jis atsisa
ko tarpininkauti prie tarybų 
ant užbaigimo karės, tai tur
būt Anglija stato dar vis to
kius reikalavimus,-Injkių bū
rai priimti ne norit Mat 
Holandija turi dideles kolio- 
nijas,ant kurių apgynimo jo
se nėra daug kareivių, tai jos 
randas bijosi kokiu nors bu- 
du stabdyti Anglijos mietine, 
kadangi užtai ji galėtų Ho- 
landijai atmonyti užgrėbda
ma jos valdybas pietinėj Azi
joj.

Nuo karės lauko dabar vėl 
mažai girdėt, Kitchener siun
ezia tik savo paprastus ra
portus, kuriuose paduoda tik 
skaitlių užmusztų, pasiautų 
ir paimtų į nelaisvę būrų, 
bet apie skaitlių užmusztų, 
paszautų ir apsirgusių,’ -ne- 
tinkanezių į karę angliszkų 
kareivių nė jokių žinių ne 
paduoda. Skaitliai paimtų į 
nelaisvę būrų paprastai būva 
dideli, kadangi—už karės ne- 
laisvius Kitchener skaito teip 
kariaujanezius, kaip ir mote
ris ir vaikus, taigi ne kariau- 
janezius.

Apie svarbiausius būrų va
dovus, Bothą ir DeWettą, vėl 
nieko ne girdėt. Nežinia 
dabar vėl, kur szitie būrų 
vadovai yra ir ar daug jie tu
ri dar prie savęs kareivių.

Kadangi visame civilizuo
tame sviete pradėjo smarkiai

peikti anglijonus už nežmo 
ntezką vedimą karės pietinė. 
Afrikoj, ypacz gi už degini 
mą būrų farmų, už naikini 
mą jų turtų, tai Londone 
parlamente Anglijos karei 
ministeris apreiszkė, kad u: 
deginimą farmų reikia kai 
tint’ būrų vadovus, ypacz g 
jenerolą Bothą. Anglijo! 
karės ministeris sako, joj 
anglijonai būrų szeimynai 
norėjo palikti ramiai gyven
ti ant farmų, tik pareikala 
vo, kad ir Bothą nekliudytų 
sugrįžusiu ant farmų pasida
vusių auglijonams burų< 
Ant to Bothą atsakė, kad jii 
turi tiesą bausti savo žmonis 
priesz krasztą nusidėjusius ii 
versti juos ginti pavojuje at 
siradusią tėvynę. Ar Bothi 
degino būrų farmas, apie tai 
žinių nėra: kad tą darė ir da-i 
ro anglijonai, kad jie naikiu 
na be jokio reikalų ant far< 
mų pasilikusių, taigi ne ka- 
riaujanezių būrų turtus, apie 
tai pilna apraszymų ne tik 
svetimuose laikraszcziuose 
bet net paežio j Anglijoj isz* 
einaneziuose.

Kaip dabar isztikro laikosi 
būrai, nežinia. Anglijos ran
das tiki, kad su eilėms tvir- 
tynių Kitchenerui pasiseks 
ne užilgio burtis prispeisti vi
sus ir priversti pasiduoti. Ar 
tas isztikro greitai iszsipil- 
dys, pamatysime. Pereitą 
sanvaitę ant karės lauko nie
ko svarbesnio ne atsitiko.

Pietinė Amerika-
Revoliucija republikoj Ve- 

nezuelėj priesz valdžią prezi
dento Castro jau isztikro pra
sidėjo. Viduriuose republi- 
kos buvo jau keli susirėmi
mai revoliucijonierių su ran
do kariauna, kuriuose, kaip 
sako, Castro kariauna likosi 
sumuazta. Revoliucijonie
rių virszininkai, ant pussalio 
Paraguana turėjo susivažia
vimą ant apkalbėjimo pliano, 
kajp galima geriausiai neken- 
cziamą gyventojų prezidento 
Castro valdžią iszverati. Di
desnės revoliucijonierių Į>a- 
jiegos stovi 'aplinkinėse Uhi- 
cco. Po Burąuisimato buvo 
didelis muszis terp rando ar
mijos ir * revoliucijonierių, 
ežia prezidento Castro karei
viai likosi sumuszti. Susi- 
muszimal prieszingų partijų 
buvo ir ant ulyczių mieste 
Maracaibo. .

Revoliucija neisznyko dar 
ir Columbijoj. Randas ban
dė pakviesti ant tarybų revo
liucijonierių vadovus, bet tie 
į paskirtą vietą ne atėjo. Ga
na skaitlingi jų pulkai laiko
si dar vis ant Panamos saus- 
žemio siaurumos. Pereitą
panedėlio dieną Pana
mos jūrių kojoj užgimė
smarkus muszis terp laivynių 
rando ir revoliucijonierių. 
Rodosi, kad ežia rando lai
vyne likosi sumuszta, du lai
vai paskandyti. Ant saus- 
žemio buvo teiposgi karatas 
muszis, kuriame rando armi
jos virszininkasjenerolas Al- 
ban, likosi užmusztas.

Nesutikimai terp Chili ir 
Argentinos rods tuom tarpu 
likosi praszalinti, bet užtai 
užgimė terp Bolivijos ir Pe
rų republikų. Abudu kfasz- 
tai traukia kareivius ant ru- 
bežiaus. Mat pietinėj Ame
rikoj nė gali apsieiti be ne
sutikimų, vaidų ir karių.

Republikos Vidurinės A- 
merikos parengė prezidentų 
susivažiavimą. Užmanyto jai 
susivažiavimo nori sutverti 
vieną ryszį ant atsigynimo 
nuo galingesnių prieszų. 
Ne reikia užmiratL, kad szi- 
tos republikos buvo jau tokį

ryszį sutverusios, tik jis ne 
ilgai laikėsi.

Italija.
Neužsitikėjimas ir nesi- 

kentimas dviejų kaimyniszkų 
vienos kilmės tautų, prancū
zų ir italijonų sziuom tarpu 
isznyko. Neužsitikėjimą jų 
isznaudojo priesziai, kas nė 
vienai pusei ant gero neiszė- 
jo. Piktumus palaikė noras 
prancūzų iszplatinti savo 
didžią ant visos sziaurinės 
Afrikos. Dabar Prancūzija 
ne tik paveda Italijai prigu
lintį Turkijai Tripolis krasz- 
tą, bet dar pažada padėti, jei
gu Italija norės tą krasztą 
apvaldyti.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Neseniai pas sarg^ namų Kar- 

pubzko, Juozp Leszcsinskp, užėjo 
nepažįstama moteriszkfi ir- įsipra- 
szė į nakvynę. Ui tai viesznia, 
neva atsilygindama ui nakvynę, 
issvirė czekoladoa ir davė jos 
gerti Leszczinski u i, jo paežiai ir 
dukterei, bet tie, i-įgėrę kiek tos 
czekoliados, apsirgo. Kita Lesz- 
czniako duktė nubėgo pas namų 
savininkę melsti pagelbos sumir
gusiems tėvams. Anoji gi ne- 
paiįstamoji moteriukė apėjo pa • 
bėgti ir jos iki aziol nesurado. 
Pasirpdė, kad czekoliada buvo 
uinuodiota, bet su kokiu mieriu 
anoje moteriszkė norėjo nunuo
dyti vargszo Leazczinsko szeimy- 
nę, nežinia.

Ant paminėjimo 35 metinių su
kaktuvių nuo užsidėjimo Vilniaus 
pirszimo makykloa, jos ruimuose 
likusi parengta paroda abrazdų 
tepliorių ir pieszėjų lankiusių ka
da nors szitę mokyklę.

Ant szių metų surinkimai iždo 
miesto Vilniaus isrskaityti ant 
642262 rublių, iszleidimai gi isz- 
statyti ant 631698 rabi.

28 gruodžio., aut priemiesezio 
Lukiškių, skurų iszdirb nycziose 
Sudakovo uipimė gaisras: ugnis 
isznaikino džiovinimo dalį. Prie, 
gesinimo ugnies gana sunkiai ap
degė darbininkas Kazimieras Ma
teika. J,s mat ne toli pecziaus 
džiovinyczioj turėjo žemėj užkas 
tus 24 rubl., juos tai ir stengėsi 
iszneszti isz ugnus, bet prie pinį
gų preiti negalėjo, tik pats ap 
degė. Jo pinįgus rado ugnage. 
šiai. Apdegusį M a teikę nugabe
no į Szvento Jokūbo ligonbutį.

Vilniaus gubernatorius Wahl 
užtvirtino miesto rodos užgirtę 
p»Ą«vadyjimę, idant miesto par- 
da viny ežios, iszėmus pardaviny- 
czių valgomų daiktų, sziokiomis 
dienomis butų atidaromos nuo 8 
vai. ryto ir butų atidarytos iki 9 
vai. vakaro; ilgiau laikyti atida
rytas paidavinyczitisyra uždraus
ta.

Isz Vilniaus gub.
Kovo mėnesyj Vilniaus dalyj 

ukininkiszko banko, už skolas 
minėtam bankui,' bus parduotos 
su visoms trioboms 9 ūkės, ėaan- 
czios Vilniaus gubernijoj, pirktos 
su minėto banko paskola. Ar 
minėtos ūkės priguli maskoliams 
ar lietuviams katalikams, neži
nia.

Antrojė pusėje lapkriezio mė
nesio Vilniaus gubernijoj buvo 34 
gaisroi. Užgimė jie: nuo neat 
sargumo 1, nuo negerai įtaisytų 
ir nevalytų kaminių 5, nuo pade
gimo 2 ir nuo nežinomų priežas- 
czių 26. Visuose tuose atsitiki
muose ugnelė pridirbo blėdies 
ant 117155 rubl. Didžiausi gais
rai buvo: miestelyj Valkenikuo- 
se, kur sudegė dalis Sokolnickio 
dirbtuvių; ugnis ežia pridirbo 
blėdies ant 17000 rubl.; Dianos 
pavietyj, kaime Žukuose iszdegė 
61 ūkė su visais krutaneziais tur
tais; blėdį ugnies padarytę ežia 
skaito ant 68870 rubl., o viskas 
užasekuruota vos ant 14990rubl.

Netikėtų mirezių buvo 13. Už- 
muszystų 4. Patžudystės 2. Ne
gyvėlį rado 1. Vagystų papil
dyta 15; daigtų pavogė už 862

rublių. Arklių pavogė: Vilniaus 
pav. 2, Lydos 2, Aszmėnų 8, 
Trakų 2 ir Vileikos 1, isz viso 10 
arkliu

Per .sanvaitę nuo 14—21 d.
gruodžio Vilniaus gubernijoj bu
vo apsirgimų visokioj^ limpan- 
ežioms ligoms: Vilniuje: szla- 
kuotoms sziltinėms apsirgo 3 žmo
nės, pilvinėms 4, difteritu 4, rau
plėms 6, tymais 10, krupu4, rože 
1. Paviecziuose apsirgimų buvo: 
szlakuotoms miltinėms, Vilniaus 
pav., kaime Dainovkoj apsirgo 
12 žmonių. Pilvinėms sziltiuėms, 
Vilniaus pav., kaime Liibiezkiuo- 
se apsirgo 3, Rimaziszkiuose 6, 
isz kurių vienas numirė; Aszmė- 
nų pav., kaime VaszkeliuofO ap
sirgo 3, kaime Michaluoee aptir- 
go 5, numirė 1; Trakų pav., kai- 
rhe Medeniszkiuose apsirgo 17 
žmonių, numirė 3, kaime Nobruo- 
se apsirgo. 18, numirė 2, kaime 
Punėj apt-irgo 13. Tymais mies
te Aszmenuose apsirgo 20, numi 
rė 2. Rauplėms apsirgo; Vil
niaus pav., dvare Gliaszkiuose 4. 
numirė 1, miestelyj Podbrodze 
apsirgo 2. kaime Szatuose apsirgo 
l, numirė 1, dvare Vižulėnurse 
apsirgo 1; Tnkų pav., miestelyj 
Ra t ii’coj apsirgo 3, kaime Malu- 
nėlyj 1; Aszmėnų pav. kaime Su- 
batnikuose apsirbo 12, numirė 2.

Kares laiko tiesos.
Kaip pereitame numeryj “Lie

tuvos” buvo paminėta, visa Vil
niaus gubernija likosi pastatyta 
po karės laiko tiesoms. Dabar 
Vilniaus gubernatorius Wahl, pa
minėdamas apie tas t esąs :r ant 
jų pasiremdamas, per iszlipinėtus 
atsiliepimus garsina: kad liekasi 
uždrausta laikyti susirinkimus 
teip ant ulyczių, pliaeių, soduose 
teip ir kitokiose vieazose ir pri- 
vatiazkose vietose ir trioboae be 
atsakanezio du leidimo valdžių; 
netyczia ar tyczia kur susirinkę 
žmonės, ant pirmo paliepimo po
licijos, turi iszsiskintyti. Ypatns 
kokiu nors budu peržengusios 
szituos prisakymus bus admini- 
stratyvisiku budu (be sūdo) nu
baustos : turės užmokėti bausmės 
po 500 rubl. arba atsėdėti aresz- 
tuese po 3 mėnesius už kiekvie- 
nę peržengimę szito padavadyji- 
mo. Tokios jau bausmės bus už
dėtos ant tų, kurie kalbintų ne 
k ausyti valdžių padavadyjitnų.

Isz Polocko pav. Vitebsko 
Kub.

Porę metų atgal, į Polocko pa- 
vietį atkeliavo diktai lietnviszkų 
szeimynų isz Zarasų pav., Kauno 
gub. pirkti žemę. Keliems atka
kus ems pasitaikė pigiai pirkti 
diktai žemės, o terp tų buvo kok
sai U., kurie už pigię prekę pirko 
didelį palivarkę Usnspole. Szi
tie, iszgirdami naujas sanlygas, 
•traukė ežia daugiau lietuvių. Isz- 
tikro atsirado daug lengvatikių,

didesnė pusė buvo kaimieczių, ku
riuos studentai teip trumpame lai
ke puikiai iszmokino. Surengė 
te&trę universiteto studeut -s, mu 
zikors dalį vedė muzikabszkos 
konservatorijos studentus, muzi
kantais buvo gimnazijos mokint:- 
niai ir kaimiecziai. Komediję 
“Amerika pirtyje” losze du syk, 
dviejuose kaimuose. Ant teatro 
susirinko daug žmonių, o ant an-, 
tro perstatymo suvažiavo net ap
linkinių kunįgai, kurie mat ir pa
norėjo pirmę syk savo amžyj pa
matyti lietuviszkę teatrę. Kunį
gai, jeigu norėtų,gelėtų prikalbė
ti žmonis rengti taukiaus teat
rus po kaimus, o tas suturėtų 
nuo degtinės greieziau negu 
visi pamokslai apie pragaro 
kanezias paskhtss girtuokliams. 
Teatras buvo puikiai atloaztas. 
Reikia stebėtis, kad merginos ir 
kaimiecziai-vaikinai, neturinti,ga- 
lima sakyt, nėjokio supratimo 
apie teatrę, niekada jo ne matę, 
galėjo teip puikiai ątloszti! Už tai 
labai aeziu, ypacz studentams, 
kurie nesigailėjo darbo ant paro
dymo žmonėms dorėsnio pasilink
sminimo budo, negu visi iki szio- 
liszki kaimieczių pasilinksmini
mai. • r

Keleivis.

Isz Vabalnikų, Panevėžio 
pavietyj.

Vasara szitose aplinkinės e bu
vo sausa, ant laukų viskas iszde
gė, ūkininkai žemdirbiai isz savo 
darbo mažai naudos turėjo. Sauli
niai ir prūdai iszdžruvo, vandenį 
reikėjo isz toli vežti. Kad tas ki
tusyk ne atsitiktų, žmonės dabar 
gilina szulinius.

Valdžios pagarsi no, kad ant atei- 
nanezio meto pakauks ant tūlo 
laiko visus paleistus su raudonais 
bilietais isz kariumenės.Tuos apė
mė baimė, jiems rodosi, kad Mas
kolija rengiasi ant pavasario į ka
rę. o jie ne nori už carę kariauti, 
daugelis tų raudonbilieczių ren
giasi į Amerikę (be reikalo bau
ginasi. Visų krasztų randai pirm 
laiko rengia savo kariszkas pajjė
gas, norą apie karę ne mislytų. 
Sziuom kartu Maskolija ne turi su 
kitais krasztris tokių nesutikimų, 
kurie galėtų karę pagimdyti. 
Red)

Buvo ežia paženklinta nauja 
geležinkelio linija, dirbimę atidė
jo, nežinia dėl kokių priežasezių.

V. V. K.

• Isz Rygos.
Latvijos tvirtynes peržiūri da

bar virszininkas Vilniaus karei- 
viszko apskriezio, jenerolas Hur- 
czin. Buvo jis Dinaburge, Liepo- 
juj, o dabar atkako į Rygę. Tas 
vienog ne reiszkja rengimosi į 
karę Maskolijos. Kariszkų aps- 
kriezių viėzininkai juk ant to yra, 
kad žinotų bentkaip iszrodo jų 
globai atiduotos tvirtynės.

gan lis kerosi nas apliejo prie stalo 
sėdineztus. 3 metų Auszros duk
tė su visu sudegė, mot:nę reikėjo 
tuojaus gabenti į ligonbutį, 11 
metu duktė apdegė teiposgi sun
kiai, kiti gi namiszkiai lengviaus 
užgauft

Netoli Pleinės, ant lauko dva
ro Alekinų rado kunę darbinin
ko Buczio isz kaimo Tullių. Kaip 
pasirodė, Ęuczis likosi užmusztas. 
Suėmė kaipo nužiurėtę užmuszėję 
vienę darbininkę atėju-į isz 
Maskoli«zkos Lietuvos.

Likosi jau galutinai trukių bė
giojimai atidaryta geležinkelio al
kūnė nuo Pilkalnio į Szirvintą ir 
nuo ežia j Lazdynus-.

Insrutyj, į geležinkelio trūkį 
be bilieto įlipo ne pažįstamas vy
ri az k i s, norėdamas važiuoti ant 
Eitkūnų. Trūkiui bėgant, atėjo 
konduktorius kontroliuoti bilietus 
Ansai be bilieto važiuojantis vy« 
riszkis nusigando, szoko nuo bė- 
ganezio trūkio ir užsimuszė ant 
vietos.

Vienas dvarponis isz Prūsų pa
rabelių netoli Szirvintos atkako į 
maskoliszkę pusę,į Naumiestį ber

kurie pardavė Kauno gubernijoj 
savo ukes ir atkako su pinigais 
į palaimintę Polocko pavietį, o 
ežia juos paėmė į savo globę vien
tautis U. Jis pardavinėjo atka
kusiems savo pirma supirktus že
mės plotus, ėmė pinįgus, žinoma, 
be jokių rasztų. Kada surinko 
nuo savo vientauezių apie 15000 
rublių, panorėjo poniszkai gyven
ti Poniszki gėrymai, kazyros, 
kaip matai, isztraukė gautus nuo 
vargszių brolių 15000 rublių.
Paskui jis užstatė bankė lietu
viams parduotas ukes ir gautus
pinįgus teipjau praleido kaip ir
pirmutinius. Reikėjo bankui
mokėti palukus ir amortizaciję; 
to , žinoma, U. nemokėjo ir ban
kas pardavė visas užstatytas ukes, 
iszvijuisz jų lietuvius, kadangi 
jie nė tų ūkių ne buvo ant Savę 
uiairaszę, ne turėjo nė jokių rasz
tų ant įmokėtų pinįgų, Per leng1- 
vatikystę nužudė jie visus savo 
turtus.

Isz Paenemunių.
Lobai liksma girdėt, kad jau

nuomenė, sugrįžusi isz Gudijos 
mokyklų, sziektiek per vakacijss 
gyvuoję. Pereita vasarę keli 
studentai susitarė ant kaimo pa
rengti lietuviszkę teatrę, ir tas 
puikiai jiems nusisekė, paėmė ant 
perstatymo komediję “Amerka 
pirtyje”. Losze netik studentai.

Likosi nutiesta telefono linija 
nuo Mintaujos į Rygę; nuo dabar 
gyventojai abiejų miestų gali per 
talefonę susikalbėti.

Latvijoj buvo užstojusi 
žiema, bet dabar vėl užstojo 
sziltas oras. Dauguva ir jūrės 
iszsiliuosavo nuo ledų.

Isz Kauno.
Priesz maskoliszkas Kelėdas o- 

ras atszilo. Nemunas ir Nėris 
buvo sustoję, dabar nuo szil urnos 
ledai nuplaukė. Dabar viduti- 
niszkai būva pol 3—5% szilu- 
mos.

Maskoliszkes iždo midisteris įsi
leido atailiepimę, kuriubm pailgi
na laikę apsimainymo seno pavi
dalo popierinių pinįgų: 100, 25, 
10 ir 5 rublių iki 31 d. gruodžio 
(pagal maskoliszkę kalendorių) 
szių metų. Sziuose metuose se
no pavidalo szituos pinįgas visur 
priiminės.

Bėgiojimas tavorinių trukių ant 
geležinkelio linijos nuo Alytaus į 
Patarancus pasiliovė, kadangi 
mat vienoje vietoje nugriuvo kelio 
pylimas.

- Isz Prusą Lietuvos. r
Netoli Szilokarczemos, kolioni- 

joj Bismarck, namuose kalion slo 
Auszros antrę Kalėdų dienę ex-
pliodavo keroaininė įtampa ir de-l

no samdyti ir tokį ežia rado. Na
mon važiuojant, pasigailėjo berno, ' 
kuris nuo szalczio drebėjo, davė 
jam savo manlelį apsisiausti. Per- 
važiamus rubežių, kada dvarponis 
įėjo į muitinyczię, pasamdytas 
bernas su pono manteliu pabė
go.

Netoli Eitkūnų, Seokumpiuo- 
se,sūnūs ūkininko Szuka czio, ne 
gaudamas nuo tėvo pinįgų, pa
griebęs peilį,subadė tėvę ir moti- . 
nę, kuri norėjo netikusį sūnų nuo 
tėvo nuplėszti. Užtai sūdąs nu- 
sudyjo netikusį sunų'ant 5 metų 
kalėjimo.

Szįmet Prūsų Lietuvoj atsirado 
daug vilkų, kurie ežia buvo jau 
beteik' su visu ieznykę, ypacz 
daug jų yra Kaukemių apŲakinė
se. Kadangi žiema szįmet azal- 
ta, tai vilkai atsilanko jau ir į 
kaimus. Vienę vilkę nuszovė 
kaimė Szilininkuose. Žvėrys tie 
į Prusus ateiti turėjo isz mssko- 
liszkos Lietuvos.

Netoli Klaipėdos, dvare to 
paties vardo, sudegė didelės p'yt- 
nyczioa.

Maskoliszkas randas dar la
biau sudrutino sargybę ant Prūsų 
rubežiaus Lietuvoj. Rubežinių 
sargų kordonai stovi dabar atstu
me vieno vioreto viens nuo kito 
ir turi po 15—20 pėkszczių ka
reivių ir keturis raitus. Naktyj 
viii kareiviai isztraukia ant sargy- . 
boe, ant kiekvieno 100 žingsnių 
ia-ipnola vienas kareivis.

Klaipėdoj gyvenantis agentas 
Greiczius, už prigaudinėjimę žmo
nių, likosi sūdo ant 4 metų kalė
jimo nuspręstas. Mat jis, prisi
dirbęs netikrų vekselių, kelis į-
bruko lietuviams^ir isz jų pinįgus 
istviliojo.

Isz Peterburgo.
30 d. gruodžio (pagal masko

liszkę kalendorių) Peterburgo lie- 
tuviszka Savitarpinės Paszelpos 
Draugystė parengė, salėj muzika- 
liszkai dramatiszkcs kuopelės li- 
teratiszKai dramatiszkę vakarę. 
Aitloszė komediję p. a.“Geriam* 
vėliaus, negu niekadM, sutaisytą 
pagal lenkiszkę p. p. Būgos ir 
Palionio. Po teatrai buvo deklia- 
macijųs. Dek lai muotos buvo ei
lės: Kaip rožė pražydus, Mano 
moezia vis kalbėjo, Viskas 
•vieto visaip susipynę, Vinf Edi
sonai ir Szalta. Užbaigė vakarę 
šiokiai.* Susirinkę linksminosi 
gražiai iki 3 valandai ryto

Isz Londouo.
Senasis 1901 metas prasidėjo 

ir užsibaigė terp vaidų ir nesuti
kimų, tyczioms sėjamų kun. B. 
Szlamo, vietinio musų duszių ga
nytojo. Taigi ir naujas metus 
prisėjo mums patikti neramiai. 
Kun. Szlamas per pamokslę 29 d. 
gruodžio p.m. paliepė savo isz- 
rinktiemsiems “patikti “bedievius 
...apsiginklavus!” Nėra užtaigi 
jokio dyvo, kad tokios, kaip an
tai Philadelphijoj, Pa. skerdy
nės atsitinka. '

Turime viltį, kad pas mus tas

I
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neatsiliks, bet ramybes ir gantai 
kos, teip-gi ir tvarkos geresnės, 
į kokį laiky, nepasiseks įvygdinti. 
Kadangi tam viskam užst'-ja

aukas isz naujo ant statymo savo 
‘ locnos” bažnyczios ir, nežiuriut 
ant bedarbystės koriji stjauczia 
didesnė dalis Londonieczių, krau-

—L----------------— *.J-----------
Kuru užtarėjai.

Hansas City, Mo. Gyvenan
tis ežia kongreso pasiuntinys 
Webster Davis išvažiavo isz ežia

LIETUVA

mums keli? ir kaip įmanydamas 
tame kenkia vietinis mus pra- 
baszczius Salamas.

Nuo pirmos nedėlios, kaip tik 
atsitiko proga įlipti į sakyki?, 
kun. B. Salamas pasinaudojo isz 
to ir vietoj pamokslo, pasirūpino 
įkvėpti Įmonėms, kad komitetas

na pinigėlius kunigui ir tiki, kad 
neužilgo bus bažnyczia.

Asz isz gavo pasės teip-gi tikiu, 
kad “bus bainyczia, bet abejoju 
ar ji galės ulei aikyti”. Pasire
miant ant nedidelio skaitlaus mo
kanezių kolekt? lietuvių isz vie
nos pusės, isz kitos ant per didė-

“netikęs”,laikraszcziai ir knygos, 
kurias skaitė ir gkaito-“bedievisz* 
ki”,tvarka,kurios laikėsi ir laikosi 
įvesta esanti “socialistų” ir t. t. 
Taigi, kaip, matome, viskas, kas 
tik nuo seniaus buvo įvelta ir 
sudavadyta, viskas prie ko 
Įmonės priprato, tvėrė ir rė 
mė, Szlamui netiko ir sten
gėsi, gazdinimais isznai kinti,
kad turėti pamat?, ant kurio ga 
lėtų laikytis bainyczia, parengta 
garbinimui dievaiezio “Mamonos’

Tiesa, senovinio surėdymo j:sii 
ne istengė sugriauti, bet ant tiek 
jam užkenkė, kad Įmonės netvir-
tus savo nuomonėse beveik visus 
po savim patraukė ir ilgoky laik? 
naudojosi isz jų dvasiszkų spėkų 
pakolei jo mieriai nepsireiszkė 
per daug aiszkiai.

Tuojaus po atkeliavimui kun. 
B. Szhmo į Londony geriausi, 
tvireziausi savo nuomonėse vyrai

lės algos kun. Szlamo, nuo kurios 
jisai at toti neketina, turiu tvirt? 
pamat? abejoti, kad ta bįžnyczia 
galėtų užsilaikyti; jau kun. Sala
mas pats abejoja, bet nemislija 
persiskirti su 5 svarais. Jisai ke 
tina surinkti tuos pinigus; kurie 
reikalingi apmokėjimui skolos už 
bažnyczi?, nes ji teip-gi bus ant 
iszmokeszczio -nuo balių ir kon
certų (H), bet ar tie baliai 
ir kancertai visuomet bus pasek
mingi (turėtų būt labai tankiai 
rengiami),j isai,turbut,savęs nė ne 
paklausia, i

Isz tu v’sko matyt, kad lietu-

į New York? su praszymu, po 
ikuriuom pasiraszė 212604 Suvie
nytų Valstijų gyventojai vakari
nių ir pietinių estetų. Pra zanti 
reikalauja, kad Amerikos randas 
užtjrtų ui anglijouų smaugiamus 
burus ir pareikalautų nuo Angli
jos greito užbaigimo kraujo pra-

viai, per savo neiszmanymy, užsi
traukė nauja baudžiav?, kuri neži
nia kuo galėtų pasibaigti, juo kad 
ant kantrakto pasiraszys, kaip 
girdėjau, visi turtingesni jo sza 
liniukai. Užtaigi ant nelaimės 
turime laukti didelio triukszmo, 
kuris galėtų atsitikti vien tik dėl

' ___ ------ ______ -___
OoNjreLLBViLLE, Pa. Dar

bai prie kokso peczių szitame ap- 
Pereit? 
pecziai. 
ištisas

liejimų ir kankinimo krikazezio- 
niszkos tsutoe.

Iszvįjo Ir nubaudė.
Astoria.Oke. Suvienytų Vals

tijų kareivis, lenkas Frank Ra- 
kowski užtai,kad girtas būdamas, 
išsitarė: jog prezidentas Mc 
Kinley apturėjo t?, ant ko užsi
pelnė, likosi isz armijos užvytas 
ir nuspręstas ant dviejų metų 
kalėjimo. Kitur girtų nebau
džia už lodžius, kadangi toki tan
kiai ne liuo, k? pliausa- 
kia. Rods jis žadėjo ir Roosevel- 
t? tuom paežiu vaistu apdova
noti.

Iguala, sztete Guerrero. Czia 
sugriovė teiposgi ne mažai trio
bų, terp sugriautų triobų yra ka- skrityj eina v s gerai, 
talikiuka bižuyczia ir cukraus mnvajię degė czia 20298 
dirbtuvės prigulinezios ameriko-; Prie viaų peczių dirbo 
nut Friabie. Sztete Guerrero i penkias dienas, 
žemės drebėjimai daug blėdies Imdianopou*, Ind. 
pridirbo.

Nelaimes ant geleSlukeltu.
Deb Moines, Ia. Netoli miee- į tai, padaryti darbdavių su darbi- 

telio Victor, ant Rock Island ge- ninkais ne patiuosuoja pirmuti- 
ležinkelio, expliodavo garinis ka- nių nuo atlyginimo darbininkams 
tilas ant greitojo trūkio. Prie to atsitikus nelaimei prie darbo. x 
trūkio vedėjus ir peezkurys likosi , KE1IO81Ii, W„. s.trsiks. 
ukmoati, vienas vagonų stabdS- d,lbiljinklJ jer0, dirbUlvi,
jas ir du tarnai Polm.no vagonų tr,ukiaMi lobau Dirbluvių 

vininkai bandė varyti darb? su 
scabssH, bet pasirodė, kad tokių 
negali gaut tiek,kiek reikia. Whi- 
ting.Menosha ir Stange Paper Uo. 
dirbtuvės su visu sustojo.

5 Columbus, Oh. Ohio szte 
to darbo statistikas tvirtina, kad 
mergaitės, dirbanczios dirbtuvėse, 
gauna tokį uždarbi , kid gali ant 
eanvaitės užezėdyt 15c., jeigu gy
vena pas savo^ėvus; tos gi, ku-

Czia- 
I nyksztis augszcziausias sųdas isz- 
aavė nusprendim?, jog koutrak

pristojo prie jo ir visomis spėko- 
komis stengėsi j*m įtikti ir szok» 
ti pagal jo dūda, bet Salamas tuo
syk buvo, turbut, dar ne gana 
“praktiškas" ,- nemokėjo pa
sinaudot isz tos progos. Didžiau
sia jo klaida buvo ta, kad parei
kalavo nuo parapijos £5(penkių 
svarų sterlingų,apie $ 25)per san- 
vaitę algos. Szita alga, žinoma, 
nebūtų teip dideli iszrodziusi, jei
gu skatlius mokanezių kolekt? 
parapijonų butų buvęs mažum? 
didesnis, ne kaip jis isztikro 
yra. Mokanezių kolekt? po 8 
penus kas sanvaitę žmonių buvo 
nuo pat pradžių ne daugiau 450; 
taigi sumokėdavo kas sanvaitę 
kun Szlamui vos apie 6 svarus 
(apie 30 dol.).Tokiu budu, apmo
kėjus kunįgui alg? 5 sv., likdavo 
dar 1 sv , kurį atiduodavo vokie- 
czių prabaszcziui ant bažnyczios, 
taigi kasoj nelikdavo nieko.

Negana to. Kun- Szlamas dar 
irtame dideliai klydo, jog nuo 
pirmos dienos ęavo atkeliavimo 
reikalavo 5 svarų per sanvaitę al
gos: kadangi tokių pinigų kaso
je n:ekad nobuvo, tai žinomas 
daigtas, parapija pasiliko kun. 
Szlamui skolinga.Žmonės,žinoma,

neatsargumo ir neapsirokavimo 
paežių žmonių.

Kasžin, k? kun. Szlamas tuo
syk kaltintų -ar vėl “bedievius”, 
kurie jį jau ne syki persergėjo ir 
meldė nestumti žmonių į pra
pultį?

Augsztaitis.

Isz Amerikos-
Deimantu plotai Ameriką)*
Levvinston, Mont. Laikrara- 

cziai praneszt, bua sziaurinėj da- 
lyj Fergus paviecziė prospecto- 
rius Doe rado deimantų plotus; 
deimantai ės? labai gražus. Ta
me paskale nieko ne galimo nėra, 
bet gal būt, kad laikraszcziai ty 
ežia mel? garsina, ant padidinimo 
Amerikos garbės.
Amerikos uZrubeiine prekysta 

pereituose metuose.
Pereituose metuose (nuo 1 d. 

Sausio 1901—1 d. Sausio 1902 n.) 
Suvienytos Vals'ijos išgabeno 
svetur savo tavorų už $ 863800883 
arba ant 3145000 daugiau negu 
ulpereituose metuose. Gruodžio 
mėnesyj daugiausiai svetur iszga
beno medvilnės,nes už $43003469.

to neaprokuoja ir kunigėlio ne 
paklusta, kiek tokios skolos jsu 
yra? Man rodos, kad nemenkai, 
ir jos kun. Szlamas savo parapi- 
jonams nedovanos . Bet k?-gi 
galima tame kaltinti, kad žmo^- 
nės to nemato ii“ neapsirokuoja? 
. Paridėkavojant savo nelaimin
gam tamsumui proto, žmonės ir 
tai praleido pro ausis; kada kun. 
Szlamas syk} per pamoksi?, ar tai 
ant susirinkimo, rodosi, apie tai 
sznekėjo. jog parapija jam sko
linga ėsanti, tai visi,rodosi, tyczia 
ausis užkimszo; nė viens nė 
murmtelėjo.

Vėliaus-gi, kada žmonės atgri
so mokėję kolekt? ir ypacz lie
tuviai isz Silvertuwn ir Woolvich 
visai nuo to atsisakė, tai kun. 
Szlamas tuojaus pabūgo ir, kad 
žmonės to ne tėmytų, pradėjo per 
pamokslus pasakoti apie reikalin- 
gum? ir naudingum?“savo bažny
czios” ir kad ne teip brangiai 
atseitų; paketino pastatyt “gele
žinę” bažnyczi? tik už £ 100. 
Žmonės ir szitai pasakai lengvai 
įtikėjo ir už kėlėt? aanvaiczių su
rinko reikalaujamus pinįgns. Ka
da vienog tie pinįgai jau buvo 
kunįgo kiszeniuje, tai kunįgėlis 
pradėjo aimanauti ir rodavyti,kad 
gėriau butų įsitaisyti savo “locn?” 
bažnyczi?, nes “geležinė”, ant isz- 
mokeszczio, prarysianti daug pi- 
nįgų. Nors isz ayk žmonėms szi- 
tas kunigėlio pasielgimas ir mažu- 
m? keistu pasirodė, bet tame ne- 
siprieszino ir toliaua dėjo aukas 
ant to dalyko, bet jau ne visi tai 
darė: daugumas susiprato ir per
stojo “aukavę”.

Kunigas susiprato, negerai pa
daręs ir, neturėdamas kitokio 
vaisto pritraukimui žmonių.
pradėjo juos gazdinti iszkeliavi- 
mu, bet pridūrė: kad pinigus, su
rinktus ant statymo bažnyczios, 
sugražį-es visiems-kam kiek pri
guli. Bzitas Szlamo iszradimas 
buvo patentavimo vertas. Daugy
bė tamsunų puolė prie kunigėlio, 
melsdami jojo dar ant ilgiaus pa
silikti ir ketino duot tiek,kiek rei
kės ant pastatymo bažnyczios.

Libai kun. Szlamui tas patiko 
ir iszliejęs per pamoksi? tulžį ant 
“bedievių” ir “socialistų”,apgar
sino, kad jau suradęs atsikauczi? 
viet? bainycziai, kuri kasztuosian- 
ti apie £800. Taigi renka dabar sarasti.

Gaisrai Ilinojuje.
Lebanon, III. Profesorius 

Staymates, statistikas Illinojaus 
ugnagesių organizacijų pagarsi
no žinias apie blėd'S gaisrų pada
rytas szitame sztete pereituose 
metuose. Pagal apskaitym? pro 
fesorians Stay mėtės gaisrai perei
tuose metuose Illinojaus sztete 
pridirbo blėdies aut 10 mili
jonų doliarų su virszum.

Užgriuvo kastynla oloj
Jopun, Mo. Aile kastynėse, 

netoli nuo ežia, nugrivusios nuo 
virazaus žemės trys darbininkai 
likosi ant vietos užmuszti ir trys 
sunkiai apkulti,terp kurių vienas, 
Don Austatt, apkultas mirtinai. 
Nelaimę pagimdė netikėtai ex- 
pliodyvęs dinamito patronas.

Garlaiviu kompanijos.
Isz visokių pasažierinių garlai

vių komponijų pereituose metuo
se daugiausiai pasažierių į New 
York? atgabeno Bremos Lloydo 
garlaiviai, nes 124000 žmonių; 
Hamburgo kompanija 100000, 
Red Star L;ne 34000, White Star 
Line 48000, Holland America Li
ne 31000, Cunard Line 37000, 
Anchor Line 16000.
Pasekme apsirikimo urednlnko, 
New York. Emigracijos užveiz- 
dos urėdu inkai, per apsirikim?, 
išsiuntė cziel? pulk? lenkų, kie- 
liujanczių pas gimines į Gatesville 
Mich., į Galesville, Wis., kur jie 
ne turi nė jokių pažįs
tamų. Czia tik pasirodė klaida 
Nevr Yorko urėdainkų. Kas da
bar sugražįs žmonėms nereika
lingai išleistus kelonės kasztue.

Gyventąja skaitlius Kanadoj.
Pereituose meluose Kanadoj at

liko liaudės suskaitym?. Dabar
tos angliškos valdybos valdžios 
pagarsimo žinias,surinktas suskai
tytoj ų. Isz jų pas'rodo, kad perei
tuose metuose Kanadoj buvo isz 
viso 5369666 gyventojų; taigi 
per 10 metų skaitlius gyventojų 
pasidaugino tik ant 536425.

Pabėgo nusidėjėliai
Tacsma, Wa8H. 11 nusidėjė

lių pabėgo isz galėjimo McNeille. 
Nusidėjėliai iszmuszė skylę ce 
mintinėse grindyse Ir per j? isz- 
truko. Gaudyti pabėgėlius isz- 
siuntė kareivių dalį, bet iki sziol 
kareiviams ne pasisekė jų pėdsakį

Nauja dovana Cartiegies.
Louisville, Ky. Ozianyksztis 

miesto majoras Graiger gavo 
laiszk? nuo sekretoriaus ganaus 
Oarnegies. Saitas didžturtis 
siūlu miestui 250000 dcl. aut už 
dėjimo knįgyno, jeigu miestas 
apsiima ant jo užlaikymo pa- 
szvęsti po 25000 dol. kas metj.
Tvirtina, kad Jis isznalklno laivą 

Maine
Chadron, Nebr. Kaip žinote, 

priesz iszpan szk? karę Havancs 
porte likosi į padanges iszmestas 
Amerikos kariškas hivas “Mai
ne”. Tas atsitikimas, galima 
sakyti, labiausiai prisidėjo prie 
pradėjimo karės su Iszpanija, ant 
kuries laikraflzcziai pradėjo siun
dyti ui isznaikinim? Amerikos 
laivo. Kas t? padarė j ne galima 
buvo susekti. Dabar gyvenantis 
netoli Chadron, S'ouk pavietyj, 
nuo trijų metų ant farmos Rober
to Yago.iszpanijonus Manuel de 
Silvia. Brigo apreiszkė pavieczio 
valdžioms, kad jis su mina iszme- 
tė į padanges laiv? Maine. Pada
ręs jis t? isz piktumo, norėdamas 
kad užgimtų karė terp Suvienytų 
Valstijų ir Iszpanijos. * Valdžios 
dabar t? dalyk? pradėjo tirinėti 
ant persitikrinimo, kiek teisybės 
yra Bragos žodžiuose.
Kanuolea prleaa 1 yncznunlnkua.

Frankfort, K y. Flemings- 
burgo kalėjime sėdi suaresztuotas 
negras. Baltveidžiai apatuje ka
lėj i m?, stengėsi negr? paveržti ir 
lynezuoti. Ant apgynimo jo 
gubernatorius iszsiuntė kompani- 
j? milicijos ir baterij? artilerijos 
su revolverinėms kanuolėms. Jei
gu gubernatoriai visur teip gintų 
kalėjimuose sėdinezius, gal ir A- 
merikoj iaznyktų jos garbę žem- 
nanezios lyczavonės.

ŽmogZudyste. |
Pittsburo, Pa. Namuose len

ko Visolek, pn.2O9 Spring AEey, 
rado negyv? patį Visolek?, mo
terį Lak, kuri sn Visoleku be 
szliubo gyveno ir trejat? vaikų 
su perpjautoms gerklėm*. Poli
cija prisilaiko nuomonės, kad isz 
skerdė vis? szeimyn? patsai Vieo- 
lek, o paskui ir pate pasipjovė.

Sugriuvo 4 namai.
Dctroit, Mich. Sugriuvo czia 

be jokios priežasties, matomai per 
silpnai pnstatyli, ketveri ant pen
kių lubų namai, užimanti blok? 
terp Jefferson avė ir Shelby etr. 
Sugriuvusiuose namuose tilpo 
penkios pirdavinyczios. Gerai 
dar, kad nelaimė atsitiko nedė- 
lioj, kada pardavinyczioe buvo 
uždarytos. Blėdį skaito ant 
150000 dol.
Ne visi amerikonai priguli prie 

tikinėsiu.
Suvienytose Valstijose yra 

77000000 gyventojų, bet tame 
skaitliuje tik 28090637 priguli 
prie parapijų ir pildo tikėjimisz- 
kas pareigas. Isz pildanezių ti- 
kėjimiszkas pareigas pereituose 
metuose buvo daugi tusiai kata
likų, nee 9158741, metodistų 
2762691, baptistų 2674108, ne
grų baptistų 1599802.

Žemes drebėjimai Meksike.
Visokiuose republikos Meksiko 

krasztuose 17 d. sausio buvo 
smarkus žemės drebėjimai) di
džiausi? nelaimę jie pagimdė 
mieste Chilpancing6; czia skait
lių užmusztų paduoda ant 300, o 
sužeistų dusyk daugiau. Daug 
triobų likosi sugriautų, o dar 
daugiau drueziai pagadytų. Su
griautas telegrafo biuras. Dau
giausiai užmusztų žmonių buvo 
bažnyczioj, kurio j, užgimus žemės 
drebėjimams, buvo daug žmonių 
susirinkusių ant miszparų. Baž- 
nyczia likosi sugriauta ir puo- 
lanczios sienos užmuszė daug 
žmonių, o dar daugiau sunkiai 
apkūlė. Ne mažai blėdies padir
bo žumės drebėjimai ir mieste

tapo sužeisti.
, Gaisrai.

Kalamazoo, Mich.
czia dirbtuvės Michigsn^ Buggy
Oo. Per k? 300 darbininkų ne 
teko darbo. Blėdį ugnies pada
ryt? skaito ant 250000 dol.

Memphis, Ten. Sudegė czia 
didelės peczių dirbtuvės Witter 
Mfg Co. Blėdį ugnies padaryt? 
paduoda ant 250000 dol.

East St. Loma, III. Sudegė)rios isz užmokesmo turi samdyti 
czia namai Stepono Kunders, o gyvenim?, turi nepritekliaus po 
juose sudegė dvejatas mažų vai- 38c. ' Klausymas todėl isz kur t? 
kuczių. • nepriteklių gali uždengti? „

Sudegė

St. Louis, Mo. Sudegė czia 
didelė, ant keturių lubų trioSa 
“Premium Skirt Mfg. Co." Blė
di ugnies padalyt? skaito ant 
300000 dol.

Makchester, N. H. Siautė 
czia didelis gaisras, kurs isznaiki- 
no su visu garsinėm? už nede- 
ganezių triobų blok? K u nardo. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
pusės milijono doliarų.

Ezpliozijoft.
Marion, Ind. 15 d. sausio isz- 

lėkė į padanges nitroglycerinos 
krautuvės St. Marys Torped Co. 
ir EmpireOlceryn Co., 'kuriose 
buvo 1500 kvortų nitroglycerinos. 
Oro sudrebėjimas buvo nuo to 
teip didelis, kad ezpliozij? pajuto 
gyventojai- visų šiaurrytinių 
krantų szteto Indianos; žmonės 
tikėjo, kad tai yra žemės drebė
jimas, kadangi triobos sukinėjo 
kaip nuo žemės drebėjimo. Vie
toj, kur buvo paezos krautuvės, 
yra dabar tik gili skylė žemėj. 
Nuo oro sudrebėjimo Grand pa
vietyj atsitiko baisi expliozija ant 
nitroglycerinos prikrauto vežimo, 
vežėjas Hayes ir arkliai likosi į 
szmolus sudraskyti.

Mackay, Indaho. Szitose 
kastynėse, beimant isz skylės di
namito patron?, kuris savo laike 
ne expliodavo, patronas szovė ir 
užmuszė du darbininku, o tris 
sunkiai sužeidė.

Pottsville, Pa. Mabel Htll 
anglių kat-tynėse atsitiko baisi 
dujų expliozija, kurios darbinin
kai Loszinski ir Maguire likosi 
užmuszti, o du kiti sunkiki su
žeisti.

Isz darbo lauko.
•' jKrFERio.viLLe, Ind. 600 

darbininkų American Car and 
Foundry Co.pakėlė sztraik?.

Wheelino, W. Va. Czia- 
nykszcziai kalnakasiai nutarė rei
kalauti po 66c. už ton? iszksstų 
anglių.

Fairmont, W. Va. Fair- 
mont Coal Co. parengė 60 naujų 
kokso peczių, prie kurių pradėjo 
jau dirbti.

H Detroit, Mich. Darbai 
czianykszcziose karų dirbtuvėse 
nuo Kalėdų sumažėjo, bet yra 
viltis, kad neužilgio vėl pasige- 
rįs.

5 Lorain, Oh. Darbai czia
nykszcziose plieno dirbtuvėse eina 
labai gerai. Kompanija turi tiek 
reikalavimų, kad visų nė atlikti 
negali.

Dingės, W. Va. Kapitalis
tai isz Fairmont pirko raitose ap
linkinėse 675 akrus žemės su ang
lims ir ant jos parengs naujas 
kastynes.

I Columbus, Oh. Pittjburgo 
kapitalistai szitose aplinkinėse a- 
tidarys kelias naujas anglių kas
tynes. Reikaling? žemę su an
glims jau nupirko.

•J Lorain, Oh. Clevelando 
kapitalistai ketina szitose aplin
kinėse pastatyti naujas plieno 
dirbtuves, kuriose ras darb? 800 
darbininkų. «

WlLKESBARRE, Pa. 700 
darbininkų Buttonwood kastynių 
pakėlė sztraik? todėl, kad kom
panija atsisakė praszalinti nuo 
darbo ne pngulmczius į unij? 
darbininkus.

1 Irvin, Pa. • Darbai 
czia ir visose aplinkinėse 
sziuom kartu eina labai gerai. 
Teip dirbtuvėse, kaip ir aplinki
nėse kastynėse dirba isz visų pa- 
jiegU-

ISZ
Lietuviszku dirvų.

Atskirkime prlvatiszkus 
nuo vleRzų reikalus.

Mes papratę musų priyatiszkus 
reikalus statyti kaipo vieszus, vi
suomeniškus. Į musų laikrasz- 
esius daugiau atsmaukia su pri- 
vatiszkaia, negu su visuomeniš
kais reikalais. Matyt mums teip 
suku atskirti vienus nuo kitų, 
kad nesuprantame skirtumo terp 
visuomeniškų ir privariszku. 

I Daugeliui vis rodosi, kad musų 
laikrasz&iai tik ant to yra, kad 
per juos galėtų kas pagarsinti savo 
privat iszkus reikalus, tuom tarpu 
laikrMzezio priderystė yra rupin- 
tiesi tik apie visuomeniškus rei
kalus, ne išgriebiant privatirakų 

Į reik aluj r ypatų. Musų gi net laik- 
raszcziai tankiai to nesupranta ir 
per tai žemina visus laikraracr.ius. 
Privatišzkus reikalus, srabiazkus 
piktumus ir nesutikimus reikia a- 
sabiszkai ir pr.vatiszkai atlikti; 
laikraszcziuoee tokioms rokun- 
doms ne turėtų būt vietos, vie
nog to ne supranta nė triumvira
tas tveriantis literatiszk? komi tė
ty organo katalikiszko, Surivie 
nyjimo, kuriame nėra ginezų ir 
polemikų objektyviszkų, be* visos 
jos paremtos ant ypatų: triumvi
ratai ne kovoja argumentais, bet 
įžeidimais ypatų, kas be jokio rei
kalo padidina ir teip ne mažus 
musų savitarpinius nesikentimus, 
ko ne sunku butų iszvengti, jei
gu mes labiau prisilaikytume 
laikrarat'ninkų (žinoma ne
amerikoniszkų) etikos ir
prilypstanczių apazvestesniems 
formų savitarpinio pasielgimo. 
Asabiszki kandžiojimai ir nieki
nimai tai ne motyvai, tokiais nie
ko ne pertikrįsi. Mėgbta toki? 
forrn? ypacz musų kunįgai, jeigu 
jiems trūksta svarbesnių motyvų; 
bet keiksmu*, asab rakus niekini- 

I mus gali, jėigu be to ne gali 
speeiti, vartoti pamoksluose, 
rasztuoee reiktų jau griebtiesi 
civilizuotesnės formos. Apie pa
moksi? žmonės greitai užmiršta, 
rasztai gi pasilieka ant ilgo laiko, 
jiems reikia todėl geresnės, la
biau aplaižytos formos.

Kad reikia gerinti musų rasztų 
! form?, ypacz gi form? ginezų, t? 
be abejonės pripažįs visi gere's- 
niejie musų laikraracziai,t? pripa
žįs apraviestesniejie ir sumanesnie- 
jie kunįgsi rasztininkai, antapja- 
kėlių juk nėra k? paisyt*. Kaip 
gi vienog t? padaryti? j “Vieny
bė” žada pabandyti pati viena tai
syti musų nupuldyt? laikrasztys- 
tę, atmesdama rasztus su asabisz- 
kais užkabinėjimais. Mums ro
dosi, kad vienas laikrasztis to ne 
įstengs įvykdyti, bet czia reikia 
sutarimo visų. Priežodis sako: 
įlindęs terp varnų, turi krunksėt 
teip kaip ir jos. Tylėjimas, neat
siliepimas ant. asabirakų įžeidimų 
butų prisipažinimu, tas padrysin- 
tų tik užpuolanęzius, kuriems, 
kaip tankiai matome, drysos 
ne trūksta. Jie arabiškus 
užpuldinėjimus ir niekinimus pa
laikytų už geriausi? ginki?, žino
dami, •kad ant tokių godojantis 
savę raštininkas ne atsilieps. Ant 
nupuldymo musų laikraszczių 
darbavosi ne vienas, tai ir ant pa
taisymo to, k? daugelis pagadi
no, reikia ne vieno, bet daugelio 
doresnių už anuos darbininkų.

Isz Shenandoah, Pa.
Musų miesto lietuviai buvo gar

sus isz savo provų ir neramumo, 
dabar gi iezmislijo kit? amat?, 
bet teiposgi ne galintį pakelti jų

garbės, užtraukiant įneužkant? 
bvetimtauczių ant visų lietuvių.

Užstojus ilgesnėms naktims, 
priviso czia daegplėszikų ir jiems 
iki sziol pasisekė jau keliems ke 
szeniua i*zlusztin'i. 30 d. gruo
džio, lietuvis Martinas Sarokaa, 
eidamas gult, ant atsigynimo nuo 
užpuolikų, kurie pradėjo ir į na
mus lankytiesi, pr e lovos pasidėjo 
szaudyklę ir atsigulė į lov?. Nes 
pėjo žmogus užmigti, prie lovos 
priėjo du plėszikai ir atkūzę vie
nas šaudyklę, kitas revolverį,pa- 
reifcalvo pinįgų. Ant riksmo vie
nog gerokos atbėgo ant virazaus 
gyvenanti vyrai ir plėšikams su 
tuBzczioms rankoms reikėjo dum
ti laukan, gerokas vienog vieny, 
žinom? girtuoklį Szlarkų, pažino 
ir praneszė apie tai valdžioms. 
Ant rytojaus užpuolikai likosi su
imti ir patubdyti į 8zalt?j?. 9 d. 
sausio szių metų buvo prova. gu
das Szlarkų nusprendė ant užmo
kėjimo 100 dpi. ir ant 3 metų ka
lėjimo. Szlarkus už suvilioja? 
vienos merginos sėdėjo kalėjime 
ir neseniai tik likosi paleistas; 
aut liuosybės ne rimo, tai dabar 
vėl galės atilsėti.

Musų kunįgai, vietoj kovoti su 
tokiais niekszais, siundo policijy 
ant savo penėtojų, kaiptai rtsili- 
ko Philadelphioj.

Geisztarirakienas.

Edvardsvllle, Pa.
Lietuvių yra czia gana diktas 

skaitlius,lik terp jų mažai yra su 
manesnių, eupranlanczių tautiš
kus reikalus. Yra czia vienog 
ir keli sumanesni, nesigailinti nė 
centų nė darbo ant tautiszkų4rei- 
kąlų, tik vargas, kad jų darbas 
mažai randa pritarėjų. Teisybė, 
mnsų kunįgėlis mokina per pa
mokslus, kaip reikia užsilaikyti, 
kaip namus švariai užlaikytų | 
tik gaila, kad ne pamokina, kaip 
reikia terp savęs e'gtiesi, kaip 
reikia dirbti, kad nuveiktume 
nors svarbesnius mueų tautiškus 
reikalus.

Ctianyksztė gusivienyjimo kuo
pa pasidalinoį dvi dali: į tautiš- 
k? ir katalikiraky. Pirmutinė da
lis auga, skaitlius sąnarių daugi
nasi, antroji gi gyvuoja tik ira 
vardo.

Z.

Isz Worce8ter, Mas-
Jeigu svetimas lietuvį prigau

na, ne teip dar skaudu,' bet juo 
biauriau jeigu savasis savuosius 
skrisudžia. Ats'rado czia lietu
vis kriauezius, bet ne mok ėda mes 
gerai siūti, daugeliui užsteliuo 
tus drabužius sudarkė. Paskui, 
paėmę* nuo kelių lietuvių po 5 
dol. ant užsteliuotų riutų, isz czia 
su pinįgais pabėgo.

Worcesteryj yra kelios lietuvira-

Isz visur.
| Prūsų vidaus mnrstbris ap- • 

reiszkė, kad dabar Berlyne yra 
jau tik 7500 darbininkų neturin- 
czių darbo.

Į) Maskoliška iždo ministerija 
nutarė parengti Varszavoj specia- 
lUzky pienininkystės institut? ant 
pavidalo ėeanezių Finlandijoj.

H Pietinėj Austrijoj netikėtai 
vauduo užliejo Jupiter kastynes. 
Olose buvo 46 žmonės, kurie be 
abejonės turėjo prigerti.

j Mie?te Koelne,“ Vokierijoj, 
likosi policijos suaresztuota viena 
moteriškė. J? apskundžia, kad 
ji nunuodino ne mažiau kaip 50 
jai pavestų mergvaikių.

| Prus jose likosi išduotos nau
jos tiesos, kurios uždraudžia lipi
nėti apgarsinimus ant senovės 
griuvėsių, kalnų ir kitokių daik
tų, ky antai Amerikoj labai mėgs
ta daryti.

|| Gruodžio mėnesyj, anglįjonų 
parėngtose pietinėj Afrikoj būrų 
stovykloeebuvoll7067burų Belai
svių, iš kurių gruodžio mėnesyj 
pasimirė 2380, o tame skaitliuje 
1767 vaikai.

| Ant Didžiojo oceano pražuvo 
angliszkas kariškas laivas Con- 
dor. gzitas laivas išplaukė isz 
porto Victoria Ir plaukė į Hono- 
lulu, bet czia ne atėjo, likosi jis 
baisios vėtros paskandytas. 

-------- $ w
f Ant prigulinezių Iszpanijai 

Kananszkų šilų siautė baisus sū
kurys, kuris ne mažai triobų isz- 
vartė. Ant jūrių paskandino ke
lis laivus. Kiek prie to žmonių 
pražuvo, dar nežinia.

| Kaime Alfoidecų Vengrijoj, 
I kaimiecziai pakėlė maištus. 
Žmonės užpuolė ant urėdų: urėd- 
ninkai gi pradėjo šaudyti į , 

į nias. 10 ūkininkų likosi užmusz
tų, o 13 sunkiai paszautų.

| Vindobonos laikraezcziai pra- 
neszs, buk gerbi jos karalius Alek
sandras atsiliepė į dvasiszky val- 
džiy,reikalą jdamss perskyrimo jo 
su paezia, Serbijos karaliaus pati, 
karalienė Draga, buvo pirma nu
mylėtinė karaliaus tėvo.

I Pagarsėjęs 8>vo laike guvie- 
nytose Vale ijose amerikoniškas 
prigavėjus, grafas Toulouse Lau- 
trec atkako į Bremy ir nors ame
rikoniškas konsulius persergėjo 
priesz jį, visgi jam pasisekė pri
gauti diktai Bremos didžturezių 
ir prekėjų.

kos merginos, kurios ne mėgsta 
lietuvių, draugauja vien su žy
dais. Tas ne labai dailu. (Su
kuom kas draugauja, tai privatisz- 
kss žmogaus reikalas, už ty tik 
jis atseko, toki privatiszki reika
lai ne priguli laikraszczių kontro
lei. Rd) M.

Isz San Francisco, Cal.
Darbai czia sumažėjo ir dabar 

visur mažiau dirba, net kriaušiai 
pradeda skųstiesi. Teip bus iki 
kovo mėnesiui, o paskui vėl pra
dės geriau dirbti. Isz kitur at
kakusiam labai sunku dabar gauti 
darb?.

Kalifornijoj dabar oras šiltas 
ir gražus, kvietkos žydi ant pievų 
kaip Lietuvoj vasaros laike.

Lietuvių yra czia ne daug, visi 
terp savę? gražiai gyvena. Lrik- 
raiscrių yraezia diktai: “Lietuva’ 
turi czia penkis skaitytojus, “Vie
nybės” ateina teiposgi keli exem 
plioriai ir “Saules” vienas.

P. D.

Isz Hazleton, Pa.
Lenkiškas laikrasztis „Echo" 

pranesza, buk raitame mieste du 
lietuviai, Mankėvieze ir Sacboc-
kis (tas isz pravardės rodosi ne 
lietuvis bet rudakas) susipyko už 
mergyny ir buk Mankevicze už
mušė .savo priesz? ir žinoma, už 
tokį negražų darb? pateko už gro
tų, tik n« bažnyczioj.

Isz Thorp, W1b.
Staiga pasimirė czia Rokas 

Vaitkus, kankintinis. Turėjo jis 1 
galony vandens viduriuose, kuris 
turėjo susirinkti iš susikrimtimo, 
kuris jį ir pakirto.

F. Mikolainis.

kelionę atliks į 4 dienas. Nau
jas garlaivys turės 707 pėdas il
gią; mašinos jo turės 40000 ar
klių pajiegy. Bus ant jo vietos 
1284 kajutų pseižieriame, 784 
išeiviams ir 545 laivo tarnams.

----------»---------
| Prūsų apszvietimo ministeri

ja iszdavė savo nusprendimy ant 
lenkų universiteto studentų, pa
kėlusių demonstrac jas laike lek
cijos istorijom profesoriaus Schie- 
manno:du studentai nuspręsti ant 
iszvijimo ant v'sidosisz universi
teto, du iszvyti ant tūlo laiko, o 
vienas paeinantis isz Maskoliškos 
Lenkijos iszvytas ant v;sados ne 
tik iš universiteto bet ir iš Prū
sų- k

|| Paryžiats laikraštis “Temps” 
pranesza, jog sziauriniame 
Egipte, mieste Aleksandrijoj, kur 
niekada ne būdavo žiemos, jrur 
žmonės ant vandens ne matė le
do, Kuczios dien? buvo 30° • že
miau zero (žinoma pagal Uelciaus, 
o ne pagal netikusį tik Anglijoj 
ir Amerikoj vartojam? Fahren- 
heito termometr?'.

| Pereituose metuose Vokieti
ja parsigabeno isz svetur visokių 
tavorų, daugiausiai žalių produk
tų, už 5967000000 markių, arba 
ant 76000000 markių mažiau ne
gu užpereituose metuose, ke? 
be n o gi suvo tavorų, daugiau** 

I fabrikų iszdirbimų,už 47590000' Į 
i markių, arba ant 7000000 ma!
kių daugiau negu * užpereituoeri 
metuose.

| Londono sūdąs perkratinėjo 
provy angliškų valdžių apskųsto 
buvusio gubernatoriaus miesto 
Johanitburgo, Dro K rausė. Nors 
0ertikrinanczių davadų ne buvo, 
bet šudra pripažino Krause kal
tu prikalbinėjimo prie užmušimo 

I žymesnių anglijonų ir nusprenė jį 
ant 2 metų kalėjimo.

| Mieste San Sebastian, Sziau
rinėj Irapauijoj, valdžios uždrau
dė teip iszpanijonų mylim? bulių 
kavy. Tas pagimdė maisztus. 
Minios su akmenims iszdaužė du
ris ir langus miesto rūmo, žan
darmerijos pajiegų ne užteko ant 
išvaikymo minių, reikėjo šaukti 
kareivius. Prie vaikymo maiaz- 
t ninkų daug žmonių lįkosi sužeis
tų. 9

| Amerikonas De Windt, jiesz- 
kantis budo sujungimo geležin
keliu Amerikos su Siberija, atka
ko jau i Irkutsk? ir iš czia iš
važiavo į Jakucky. Kad nuvesti 
geležinkelį ir padirbti tunelį per 
70 viorstų placziy Beringo jūrių 
siaurumy galima, apie tai ne rei
kia abejoti, klausymas tik ar toks 

į keltos užsimokėtų ir ar jį padir-

| Ant Sziaurinių jūrių, Dani
jos pakrantėse, 16 d. sausio siau
tė smarkios vėtros, laike kurių 
paskendo norvegiškas laivas “A- 
-rab Steed”; pne to prigėrė 22 
žmonės. Gal būt, kad laike tų 
vėtrų ir daugiau laivų paskendo, 
bet apie tai žinių nėra.

H 15 d. Sausio Vokietijoj siau
tė smarkios sniego darganos. Tu
ringojoj, Vakarinėj Vokietijoj, 
sniego pridrėbė ant 3 pėdų sto
rai. Bėgiojimas trukių ant dau
gelio geležinkelių turėjo apsisto
ti, kol sniego ne nuvalys. Tele 
grafų dratai likosruutraukti.

I. Vienose verpinyczioee neto
li Mauresa, rytinėj Irapanijoj, ex- 
pliodavo garinis katilas. Explio- 
zijos visa dirbtuvių triobe likosi 
sugriauta, iszvirtusios sienos už
bėrė dirbanezius darbininkus. 
Isztraukė isz po griuvėsių 16 už
muštų darbininkų,bet po jais yra 
dar daugiau* negyvėlių.

| Pereituose metuose Prancūzi
ja parsigabeno ira svetur tavorų 
už 4714548000 frankų arba ant

bę atgautų kada nors savo pinį- 
gus. Kelias gi kasztuotų labai 
daug.

. fl Londono laikrasztis “Vanity 
Fair" garsina, buk sveikata po
piežiaus Leono XIII teip nupuo
lė, kad galima laukti žinios apie 
jo mirtį. Kaip laikraezcziai gar
sina, popiežius valgo labai mažai 
ir guli beveik be žado. Kiek 
teisybės yra šito laikraszczio 
gare narnose žiniose, sunku įspėti. 
Dvasiškuos išleidžiamuose Ry
me laikraszcziuoee nėra nė jokių 
žinių apie nupuolun? popiežiaus 
sveikatos.

B Laike atlikto liaudės suskai- 
tymo Maskobjoj 1897m. buvo jo
je, be Finlandtjos, 126668000gy
ventojų. Pagal tikėjimy buvo: 
staeziatikių 87384000 arba 69,- 
54%, sentikių maskolių 2173000 
arba 1,72%, katalikų 11420000 
arba 9.09%; pretestonų 3743000 
arba 2,98%,kitokių krikszczionių 
1220000 arba 0,97%, mahometo
nų 13888000 arba 11,06%, žydų 
5187000 arba 4,13%, stabmeldžių 
644000 arba 0,51%.

16746000 frankų daugiau uegu 
užpereituose metuose; iszgabeno 
g? svetur savo tavorų ųž 416616- 
5000 frankų arba ant 57555000 
frankų daugiau negu užpereituo
se metuose.

Redakcijos atsakymai
Kun. Diuoniui. Tamista turi 

tiesy atsiliepti, jeigu kas neteisin
gai užgauna, bet tokiuose atsilie
pimuose reikia parodyti kame už
gavę* pamelavo ir pataisyti mėly. 
Tamistos atsiųstame atsiliepime 
to nėra, bet yra vien tas, 
ky reiki* privatiszkai, o ne per 
laikraazczius atlikti ir kas visai ne
siriša su daromais užmetinėji-

k Vienas turtingas perą p i jonas 
padovanojo Londono katabkisz- 
kai bažnycziai uždangy ant alto
riaus. Uždanga ta ne austa, bet 
numegzta iš visokių parvų mo
terų plaukų. Ant jos yra kviet- 
koa ir žodžiai ir viskas padaryta 
isz plaukų. Ant numezgimo tos 
uždangos reikėjo 10 metų ir 
ansai parapijonas už j? užmokėjo 
HOOOdol.

B Bremos garlaivių Lloydo 
kompanija dirbdina naujy garlai
vį vardu “Kaiser Wilhelm II”, 
kuris bus didžiausiu laivu ant

niais.

| Suvienytose Valstijose dar
bai pereituose metuose ėjo geriau 
negu Europoj: czia dirbtuvės ir 
kastynės daugina darbininkų 
skaitlių; Europoj yra visai atbu
lai. Lspkriczio mėnesyj Anglijoj 
ant 1000 dirbanezių darbininkų 
38 ne turėjo . darbo, Vokietijoj 
skaitlius tokių perėjo 10%. Bel
gijoj 6 dalis geležies dirbtuvių 
sustojo. Austrijoj ypacz maši
nų dirbtuvės daug darbininkų 
paleido.

g Ant šiaurinių jūrių, terp 
Elbos ir Weeeros, paskendo lai
vas Secundanu Buvę ant laivo, 
apart kapitono, 9 jurininkai už- 
bliuogė ant stiebų ir teip iszbuvo 
be valgio, be miego ir vandens 
keturias dienas. 7 iez jų nupuo
lė į jūres ir prigėrė. Penki? die

svieto ir isž Europos į Amerik? n? pro szalį plaukiantis garlaivys

Polm.no
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p&tėmyjo nelaimingos s indauiė- 
lioa ir nuo paskendusio- laivo nuė
mė 3 pusiau apmirusius jurinin
kus ir kapitonu bei tik kapitonu 
galima bus iszgydyti, kiti bzgel- 
bėti turės crrti.

dirbtus laukus ir puikius sodus. 
Prapuolus isz ežia vandeniui, isz- 
nyko kraszto vaisingumas ir civi 
lizacija, iminės priversti tapo 
persikelti kitur.

g Mieste Saragosai j, I-zpani- 
joj, likosi rando nuo urėdo atsta
tytas,ant pasigeiiuimo kunigams, 
liberaliszkas gubernatorius. Tas 
pagimdė maisztue. Minios žmo
nių padegė jėzuitų kliosztorių. 
Ant apgynimo klMtsatori-ų ir bai- 
nycstų reikėjo azaukti kareiviu4. 
Juo mat didesnė buvo kur nors 
kunjgų įtekmė ant žmonių, juo 
ilgiau jie turėjo valdžią,juo labiau 
kunįgų ne keuczia žmonės. Ma
tyt ne ant gero jie savo įtekmę 
apversdavo, kada turėjo vai 
diię

|j Piancuzijoj po paskutinei 
karei įvedė priver-tiuę lankymu 
mokyklų, bet v;sgi dar pasitaiko 
ežia ne mokanti raszyt*. les pa 
szauktų į kanumenę jaunų pran
cūzų 500 ne mokėjo raszyti; Vo
kietijoj gi skaitlius nemokanezių 
raszyti paszauktų buvo tik 
-0,12%, o Danijoj ir Szvedijoj dar 
mažesnis. Metuose 1892—1896 
ml Vokietijoj isz 10000 apsive- 
dancziųporų 130 vyrų ir 213 mo
terų ne mokėjo rsszyti, Prancū
zijoj gi tokių buvo 738 vyrai ir 
1118 moterų. Prancuz'joj vie- 
nog dabar yra geriau negu An 
gijoj.

16 d. sausio Austrijoj siautė 
per vi ę dieuę baisios vėtros. Vė
jas nuvertė stogus nuo ' daugelio 
triobų, nugriovė kaminus. M e<- 
te Vindobonoj su virszum 100 
žmonių laike tų vėtrų likosi su
žeistų, o daugelis yra mirtinai su
žeistų. Dėl daugelio suverstų 
ant ulyczių plytų, iszverstų isz 
sz&knų medžių per daugelį ne ga
lima nė pereiti, nė pervažiuoti. 
Ant ulyczių daug arklių tapo už 
musztų. Netoli Vindobonos vė
tra iszmetė i-z szėnių tavorinį trū
kį. Ir bėgiojimas pisaiierintų 
trukių ant daugelio geležinkelių 
turėjo pasiliauti, kol vėtra ne pe
reis.

| Maskbliszkas randas pagarsi
no, jog protestu Finlandijos gy
ventojų, po kuriuom pasiraszė 
beveik visi suaugę vyrszkiai, 
priesz panaikinimu Finlandijos 
kariumenės, caras nusprendė pa
likti be pasekmių. Apart to jis 
iszleido savo kvailę ukazę, ku
riuom prisako ant augsztesnių u- 
rėdų paskirti vietoj fiulandieczių 
maskolius. Nereiks ilgai laukti 
ir caras savo kvailais ukazais isz 
augsztai kulturiszkai stovinezies 
kunįgaiksztystės p įdarys tokię 
jau nuolatai baduojanezię, tam
sybėse paskendui-ię barliakynę, 
kaip tikros Maskolijos gubernijos. 
Toks tai mat yra musų kunįgų 
garbinamo Mikitos liberaliszku- 
mas.

| Berlyno universitetę lauko 
ant szių metų 6857 iumatrikuliuo- 
ti studentai ir 6235 liuosi kiaušy-, 
tojai, t>igi isz viso 13092. Terp 
inmatrikuluotų studentų daugiau
siai buvo Prūsų, nes 4811 studen
tų. Svetimtauczių buvo 863, ku
riame tai skaitliuje 352 maskoliai, 
121 studentų isz Austrijos, 96 isz 
Szvecarijbs, 62 isz Vengrijos, 41 
isz Anglijos, 26 isz Francus jos;isz 
Szvedijos, Norvegijos ir Italijos 
po 23, isz Rumunijos ir Bulgari
jos po 17, isz Turkijos 16, i«z 
Grekijos 16, isz Belgijos ir Holan 
dijos po 13, isz Serbijos 12, isz 
Luxembergo 20. isz Iszpanijcs ir 
Portugalijos po 3, isz Danijos 2. 
Isz Amerikos Berlyno universite- 
tę lanko 156 studentai,isz Azijos 
63,daugume j ipon eeziai, isz Afri- 
fts2 .iss Australijos 1.Moterų uni- 
versite'ę lanko 611. Kitose Ber 
lyno augsztesnėte moksliszko- 
se įtaisose yra studentų: augsztes 
nėję techniszkoje mokykloj 3375, 
Ciecoriaus Vilhelmo mediszkoj 
akademijoj 31, Kalnakasystoe 
akadeųiiji-j 145, Veterinari
jos. institute 454, Žemdarbisz- 
koj akademijoj 382, Dailės augsz- 
tesnėj mokykloj350.

Nauji iszradimai.
Mieste Rouvaix,Prancuz'joj, 

kur yra daugiausiai džiova sergan- 
czių, bando dabar naaję vaistę 
nuo džiovos,vadinamę bazz'linu. 
Yra tai skystimas isztraktas isz 
tūlų pietinės Amerikos augmenų. 
Vaistę tę įczirszkė 100 džiova 
serganezių ligonių ir isz jų 84 li
gonių sveikata tuojaus pasitai
sė.

J New Yorke susitvėrė kompa
nija po vardu New York Europe- 
au Steampship Co.,kuri užsteliavo 
pagal nauję budę sutaisytus gar
laivius. Tie nauji garlaiviai, ant 
perplaukimo isz Amerikos į Eu- 
ropę.ne reikalausę nė pilnų ketu
rių dienų.

• • Londone susitvėrė kompa
nija “Motor Power Q).” kuri 
rengia spccialiszkę diibtuvę ga- 
linczių lėkti priesz vėję orlaivių. 
Orlaivys lakiojimui vieno žmo 
gaus (galintis apart savo sunke
nybės pakelti 1700 svarų) ka«z- 
tuos 4750 doliarų. Orlaiviai tie 
bus padirbti ant tų paežių pama
tų kaip orlaivys Santos Dumon- 
to, už kurį iszradėjas gavo dova- 
nę 100000 frankų.

— Gyvenantis pn. 127 North 
avę. mėsininkas Meyer, pereitos 
nedėlios dienę, norėdamas nusi
žudyti, ant dręses iazgėrė diktai 
degtinės, nuėjo ant tilt? ir szoko 
į upę. Prsiskandyti vienog ne 
pasisekė, kadangi patėmyjo jį 
tiltu dabotojas irjez vandens isz 
traukė.

— Vakarinėj miesto dalyj atsi
rado koksai prigavėjus Eller, a- 
gentas pardavinėjantis auksinius 
laikrodėlius. Norintiems pirkti 
jis isztikro parodo auksinius, bet 
jeigu kas perka, tai ju apmaino 
ant panaszių paauksuotų misingi 
nių. Jam pas’sekė ne mažai 
žmonių prigauti.

Nauji rasztai.

0 Pagal apskaitymę iždo minis
terijos, randas Maskoiiji s ant 
vieszpatystės reikalų ant szių me
tų reikalauja 1946571976 rublių. 
Ant laivynės reikalauja 989319- 
84 rubi., o ant armijoe 322683538 
rubl., ant kelių 435547758 rubl., 
užtai ant žmonių apezvietimo 
randas gali apversti vos 30 mili
jonų rubl. Taigi vieszpatystės 
iszleidimai Maskolijoj yra didės 
ni negu kokioj nors kitoj svieto 
vieezpatystėj, bet užtai ant apsz- 
vietimo masKoliszkas iždas apver- 
czia mažiau negu turintis vos 8 
milijonus gyventbjų New Yorko 
sztetas. Apszvletimas vienog y- 
ra tai svarbiausias įnagis materi- 
jaliszko, doiiszko ir dvssiszko pa
kėlimo tautų. Matyt carpalaikis 
su rujoms savo tarnų tokio . Mas- 
kolijos gyventojų pasikėlim# visai 
ne geidžia.

| Angliszkas tirinėtojas seno- 
viszkų liekanų,Stein, iszkeliavęsį 
vidurinę Aziję ant moksliszkų ti- 
rinėjmų, prigulineziame Chinams 
Turkestane, t<Sj vietoj kur upė 
Nja Darja prapuola pieekoj, rado 
griuvėsius gana didelio m;esto 
pieska užneszto. Kaip matyt 
isz liekanų, miestas tas yra p ieš
kos užneeztas ir neapgyventas nuo 
5000 metų. Aplinkui turi jis 7 
Kylometrus. Deszimtjs.. puikių 
palocių likosi atkastų, visi po 
pieskos užklodalu gerai užsilaikę. 
Viduryj rado daug rankraszczių, 
suraszytų tibetonų ir chiniszkoj 
kalbose. Mieste, kaip matyt, bu
vo puikus sodai. Medžiai, net jų 
lapai gerai užsilaikę suakmenėju- 
siame puvidal^ Toj vietoj, kur 
yra tas uždumtas miestas, yra da
bar neapgyventi, be drėgnume 
pieskiniai tirai, bet 50 szimtme- 
czių atgal ežia buvo vaisingas, 
gana augsztai kulturiszkai pasi
kėlęs krasztas, turėjo gerai ap

Naujas Elementorius. Valkams 
Dovanele. Parašte A. — Isz — B. 
Antras užleidimas. Tilięje. įsi
leido P. Mlkolaiuis. 1DO1 m.

Yra tai antra laida arba per- 
spaudinimas seniau iszleisto to 
paties Elementoriaus. Jis yra 
geriausias terp daugelio lietuvisz- 
kų elementorių, geriausiai tinka 
greitam iszsimokinimui skaityti, 
kę geriausiai parodo tas, kad pir- 
mę iszleidimę greitai visai isz- 
pirko.

Vietines Žinios.
— Aplinkinėse Langley ir 48 

ui. vagiliai nunuodino visus szu- 
nis ir paskui naktyj įsiveržę, isz- 
plėszė kelis namus.

— Į drabužių pardavinyczię 
Finkelsteino ir Oppenheimero, 
pn. 535 Halsted ulyežios,įsi kraus
tė vagiliai ir iszgabeno 85 over- 
koezius ir kelis czielus garnitu- 
rius, daug kelinių ir bruslotų.

— Garsus czekas, 21 m. skrip- 
korius Kubelik, pereitę sanvaitę 
Auditorium teatre davė du kon
certu . Skripkavimas jo isztikro 
puikus,, teip amenkonėms patiko, 
kad nuo daugelio jų Kubelik da
bar gauna laiszkus su iszreiszki- 
mu me’lės.

— Vienuose namuose ant ker
tės Campbell avė., pe
reitos nedėlios dienę paslaptį po- 
licijantai surado loszimo namus, 
kuriuose buvo daug suėjus'ų lo- 
szėjų. Keliems loszėjams pasise
kė pabėgti, bet 23 suaresztavo 
ir nugabeno ant policijos stacijos.

— Aut kertės Clark ir Hurrison 
ui. pereitos nedėlios dienę, ant 
einanęzio skersai szėnių 72m. ss- 
nelio Samueliaus Hindy, užbėgo 
karas Wallace ui. linijos, parmu- 
szė Hardę, nulaužė rankę ir pa
vojingai ąpkulė galvę. Suieistę 
nugabeno į Samaritoųų ligonbutį, 
kurio daktarai laiko sužeidimus 
už pavojingus.

PROTESTAS
Lietuvos Sūnų Dr. Brookly- 

ne, N. Y. priesz kun. Kau- 
lak[ ir Kaminską už sukel
tas musztynes Philadephios 
lietuviszkoj bažnyczioj.
Mes, sanariai Lietuvos Sūnų 

Draugystės Brooklyne, N. Y.,ant 
susirinkimo atsibuvusio 4 d. sau
sio 1902m., apsvarstę prietikius 
lietuviszkoj parapijoj Ph'ladel- 
ph'oj ir pasielgimę kun. Kaula- 
kio su lietuviais parapijouais, 
matome, kad szitas kunįgas sten
gėsi paveržti parapijas turlę ir 
bažnyczię, už sunkiai uždirbtus 
lietuvių pinįgus pastatytę ir vis- 
kę padovanoti, be pritarimo pa- 
rapijonų, arini 'archivyskupui. 
Pats negalėdamas to padaryti, 
į pagelbę pakvietė daugiau drę- 
sos.'o mažiaus gėdos turintį par 
dėtoję, kuris ant geresnio įvyk- 
dinuno tamsių mierių, į pagelbę 
pas'kvietė paliemonus su lazdoms 
daužyti galvas lietuvių ir lietu- 
vaiczių,draakyti nuo kūno drabu
žius. Tas atsitiko 3 d. lapkriczio 
1901m. Philadelphios lietuvisz- 
koj bažnyczioj. Mis, sąnariai 
lietuviszkos Lietuvos Sūnų Dr., 
skąitliuje 132 sąnarių, stodami 
apgynime teisybė*, lietuvystės ir 
žmogi&zkumo, protestuojame 
priesz netikusius mierius ir dar. 
bus kun. Kaminsko, kuria, kaip 
Judoszius ant Iszganytojb, ran
kos mostelėjimu iszdavė ant kau
kimo savo penėtojos, savo bro
lius lietuvius ir tai už judoszisz- 
kus grasziua. Už tokį darbę 
mes jį amžinai pan ekiname kai
po savo tautos prieszę, kaipo bi- 
bliszkę Kainę iudinto ję savo bro
lių.

Broliai lietuviai! Saugokitės 
tokių vadovų ir apasztalų, kurie, 
pasirodydami nekaltais balan
džiais, stengiasi jus užnuodmti 
piktos gyvatės nuodais.

Teiposgi nupeikiame tas Phila
delphios lietuv'szkas draugystes, 
kurios, ant uždengimo kunįgų 
kaltės, protestavo per“Žvaigždę”, 
“Tėvynę” ir “Katalikę” priesz 
“Vienybę” ir “Lietuvę”, kurios 
patalpino 'pasiskundimus kunįgų 
nuskliaustos pusės ir apraszė tei-
singiti iszgamų parengtas bjaurias 
skerdynes. Jus stengiatės iaztei- 
sinti biaurius brolių iudintojus, 
bet mer gerai tinome, kad pen
ki metai atgal jie darė tę patį 
kitur, tik ten ne pasisekė pagim
dyti kraujo praliejimų. Jeigu 
kunįgams sykį kur nors pasiseks 
jieszkanccius teisybės ir ui ję ui- 
tarianezius po kojų paminti, tai 
jie bus dar niekesniais, nes jų go- 
dulystė ne turi nė galo, nė mie- 
ros.

Nuskriaustiems kun. Kaulakio 
ir Kaminsko Philadelphios 
broliams iszreiszkiame sanjaus- 
mę ir linkime laimėjimo kovoje 
ui teisybę, o skriaudėjų uitsrė- 
jams ir besistengiantiems jų peik
tinus darbus uislėpti ir teisinti, 
iszreiszkiame nupeikimę.

Dr. Liet. Sūnų Komitetas.

Kur teisybe?
Pabaigoj spalių mėnesio p. P. Miko- 

lainis, būdamas Šhenando'rij, guodėsi 
man, kad Philadelphijos Botagas daręs 
jam per “Tėvynę” neteisingę užmetlnė- 
jimą, buk esąs paskalas, kad ils. Miko- 
lainis, naudojosi iss “Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tės” knygų. Asz ant to p. Mikolai- 
niui atsakiau, kad ta nuomonė yra 'pla- 
czial iszsiplatinua pagalima terp jo drau
gų, kas, paveizdan, atšakiai matyt isz 
Damijonaiczio laiszko, esanezio mano 
rankose. Nenorėdamas gaiszintl laiko 
ant bereikalingo jieszkojimo ir suvis ta
me nematydamas reikalo, p. Mikolai- 
niui laiszko ne rodžiau. Kadangi ta 
kalba buvo tik ant keturių akių su p. 
Mikolainiu ir kadangi apie laiszką už
siminiau isz netyczių, suvis tam svarbos 
ne priduodamas (p. Mikolainls, tikiuosi, 
tą paliudys), tad asz miilijau, kad ji pasiliko 
tokia, už kokię asz Ję laikiau, t; y. už 
nevertę paminėjimo. Bet suvis kitaip 
iszėjo. Netrukus po p. Mikolainio isz- 
važiavimui.į Bhenandoab’rį atvyko p. J. 
Kazakevyczius, “Lietuvos” agentas, 
kursai, ateidamas į spaustuvę, kelis-syk 
klausė apie tę nelaiminga laiszkę. Isz 
to supratau, kad netik apie mano prasi- 
tarimą buvo praneszta p. Damijonai- 
cziui, bet kad regimai nuo jo stipriai bu
vo pareikalauta iszsiteisinlmo. Kožnę 
sykį p. Kazakevycziui atsakydavau, kad 
turiu laiszką. ir ne viena, bet parodysiu 
kada vėliaus, kada turėsiu laiko sujiesz- 
kotl jį. P. Kazakevicsius pranašia p

Damijonaicztui, kad ut sakaus! turįs 
panašių laiszkę, bet kad jo nerodau. įsi 
to p. Damijonaitis, regimai, turėjo nu
spręsti, kad aszmacsiau kur kada pana-., 
szų laisikę, bet kad asz jo neturiu. No
rėdamas pasinaudoti iss tos progos, jau 
jis vieesai “Lietuvoje” (|fo 50, 1901 m.) 
rasso straipimį (privatistką atsiliepimę, 
su kokiu redakcija nieko bendro ne turi 
Rd.) "Vardan teisybės” (?!X kurio yra 
akyviaustassi dalis:

“Ass užginu U paskalį, nės pana
šia us Išlaiko asz neraaslau ir ant to nB- 
ra davadų; tas yra isimišlyta ar paežių 
kunįgų ar p. Stagaro ant prisilaižymo sa
vo protektariama, kad užkenkti tau lin
kai organizacijai. Szitęturi “Tėvynė” 
atsiauktl, nės kitaip visi pamatys, kad 
kunįgai meluoja, o p. Stagaras yra vien 
jų spaugu įnagiu”.

Ant to tiek p. Damljonaiczlm atsakau, 
kad nB “Tėvynė”, ne kunįgai neturi nie
ko abelno su jo laisskais. Atsakymj 
duodu jam per “Lietuvę", per kuri} jie 
stengdsi manę su dumblais sumaissyti — 
tegul visuomene, priesz kuri} p. D. atsi- 
szauke, sprendžia, kur yra teisybe?

Pirmiausiai vieszai pasakau tf, apie 
k} p. Mikolalniui privatiszkai užsimi
niau, kad turiu, ir ne vienę, bet kelloii- 
k) laiszkų, p. Damijonaiczio ranka ra
ižytų, kuriuose jis, Damijonaitis, p. Mi- 
kolainį visaip-kaip isz vadi no, k. a. ge- 
szeftninku (laiszkaa 6-V-1898), pikta 
dvasia įsėdusią į “Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tę” (l®-IX-1898m ), vilku avies kai
ly] (25-LX-1898), gyvate (15-X-1808) ir 
t. t. Ten yra tokių dailių iszslreisski- 
mų apie p. Mikolainį, kad jis į lig) va
ręs ir tramdęs draugystę (Tev. M.) (14- 
IX-'98), “neverta užslėpti Mikolalnio 
giszeftas”. — “Kad jei dabar bus atlaiky
ta T. M. D. priesz Mikolainį. tai ji per 
amžius gyvuos” (18-IX'98). Laiszke ra- 
szytam iss Broad Brook, Oonn. 13 sėjos 
1898m. teip p. Damijonaitis raižo: “At
spaustos knygutės Keistuozio Mlkolai- 
nn pranassavo, kad kaip tik isvteks 
draugams, bet delko katalioguose “Lie
tuvos” ir “Vienybės” garsinama ant 
pardavimo. O ir asz pati paėmęs nuo 
Olszevskio3 eis. pardaviau, tai iss kur 
jie gavo ir kur nuo jų pinįgai eina?”

Panaszių iazsitarimų “apie balboriss- 
kus jo (t y. p. Mikolalnio) darbus (laUž
kas 15-IX-’96) pilni tie laisskai. Tuos 
laisikus ant galo parodžiau p. J. Kasa- 
kevieziui, “Lietuvos” agentui, kurį sta
tau už liudininkę, kad tuose laiazkuoee 
isz tikro teip raszyta. kaip augszcsiau 
sakiau. Teip gi p. Kazakevyczius gali 
paliudyti, kad tie Išlaikai yra tikrai p. 
Damijonaiczio ranka raišyti, su jopara- 
ssu ir spaudinis pravarde. Teipgi tuos 
laiszkus galiu parodyt kožnam, kas tik, 
norėdamas juos pamatyt, ateis į mano 
knygų spaustuvę.

Taigi faktai yra!
Kiekvienas, ir mažiausias kirminėlis, 

ginasi ir stengiasi įgilti koję jį priminu
si}— nieks ir p. Darni jonaiozlui butų 
daug nepadyvijęs, jei jis, besiteisinda
mas priesz savo protektorius, butų bis- 
kutį ir dailiai pamelavęs. Bet su tokia 
arogancija , begėdinkumu meluoti ir 
ne lik užsiginti savo laiszkų, bet dar 
stengtis kitę nežeminti, paniekinti, isz- 
vadinli “spaugu įnagiu” gali tiktai labai 
žemo pobūdžio žmogus Kad tokį nie- 
kiszkę darbę dar pridengti skraiste rūpi
nimosi apie tsutiszkę organizaoiję reikia 
žmogaus, kurs jau visai neturi doriszkų 
pamatų, kursai, “dėl prtsilaižymo savu 
pro tek toriams'' būdamas gatavas “var
dan teisybės” melagystes garsinti, pagal 
savę ir apie-kitus sprendžia, misi y damas, 
kad ir visi žmonės yra d vai užkals ban
krotais. Matyt visur “kunįgų darbę” 
gali tik žmogus, kuriam galvoj "nege 
rai” darosi.

Taigi ir nuo p. Damijonaiczio jokio 
stszaukimo nereikalavjb, nės žinau, 
kad jei jis butų supratęs, kokię niekystę 
papildo publikuodamas tokį straipsnį, 
kaip jo “Vardan teisybės”, niekad nebū
tų drįsęs taF padaryti. Ssluomi straips- 
nelių tik atsiliepiu į lietuVisskę visuo
menę, priesz kurtę stengtasi manę apsz- 
meižti, kad parodyti, kur isz tikro yra 
teisybė, nės man tylint, nevienas tikrai 
galėtų pamislyti, kad tyliu, nes negaliu

moterims ir merginoms dykai. Grajys 
tikrai lietuviszka muzika. Visus lietu
vius ir lietuvaites szirdingai kvieesia 
atsilankyti. Komitetas.

Chicsgo. Dr-te Apveizdos Dievo tu
rės savo bailu nedelioj, 20 Balandžio, 
Freiheit Turner saleje, 3417 8. Halsted 
8t. Todėl meldžia visu kitu draugyst
es! u toje dienoje nedaryti bailu ne teat
ru idant vieni kitiems neužkenktumem.

Dr-te Apveizdos Dievo.
Chicsgo. Dr-te D. L. K. Gede m i ne 

antsavo susirinkymo laikyto 14 d. Gruo
džio, 1901, ištrinko administracija isz 
sekaneziu ukesu. Viucas Bareisi lis prez. 
ant 3-cziu metu; Jonas Norbuda yioe- 
prez. ant4-tu metu; Antanas Jalinskas 
prot. sekr. ant antru metu; Franis Lu- 
kosseviezius fin. sekr. ant 4-tu metu; 
Justinas Antanaviczius kasierium ant 
1-mu metu. Draugyste turi savo kaeoje 
•455.25 pinigu. Mitingus laiko antroj 
nedelioj kiesvieno menesio, 2 vai. po 
pietų, saleje po nr. 531 Noble st. Todėl 
kvieczia ir kitus lietuvius ateiti, prisira- 
szyti.

F. Lukoezeviosius, sekr.
(31-1)

Pirma Chicagos Lietuvissku Kriau- 
cziu Unija turės savo susirinkimą neda
lioj, 24 Sausio, 1 vai. vidurdenio saleje 
J. Petrosziaus, 148 W. 18-th 8t. Ant 
kurio užpraszo visus kriauozius kuoskait- 
lingiausiei susirinkti.

. A. Žimontti, sekr.

South Omaha, Neb. Dr-te 8z. Antano 
turės savo balių su bato j, 8 Vasario, Pra- 
niks saleje, ant 30 tos ui. Ant kurio vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczia susi
rinkti. Komitetai

Prakalbos.
Waterbury, Oonn. Susiv. U-ta Kuopa 

parengė prakalbas, dainas ir deklemaei- 
jas Sausio 34 diena, 1903, 4-ta vai. vaka
re ant Conoordia svetaines. U t prašiom 
visus lietuvius ateiti ir pasiklausyti pra
kalbu, dainų ir deklemaciju. Kalbėto
jais bus: Susiv. Cent. sekretorius p. 
Astramskas ir kiti. Iženga kiekvienam 
10c. Kuopos Administr.

PaHeszkojimai.
Pajieszksu Izidoriaus Miliaus isz kai

mo Pavlszcsovio ir Ciprijono Bruožio, 
abu Eržvilkoe parap., Raseinių pa v., 
Kauno gub. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Antanas Milius,
199 W. 13-1 h SU, Chicsgo, II).
Pajieszkau Jurgio ir Juozapo Juszke- 

vieziu ir Izidoriaus Macziulio. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso:

Misa. Monika Juszkevicziūke,
Box 38. So. Glastonbury, Oonn.
Pajiesskau Boleslovo Rutkausko ir 

Juozapo G vasdausko gyvenusiu Pit- 
tsburg. Pa. Ir Alexandro Juknelio ir 
Stanislovo Conser. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

John Andrews,
Monte Cristo, Wash.

Pajieszksu Stepono Vssllisus. du me
tai atgal gyveno jis Philadelphia, Pa 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Aleksander Čellan,
154} Clara SU, San Fra d Cisco. Cal.
Pajiesskau Miko Žarkausko, Vilniaus 

red., Lidcko par., Kamauskos vol., kai- 
mo-Barciu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Malsimas Valentukevicsiua,
Box 328, Vilmerding, Pa.
Pajieszkau Ignoto Poluno, Suvalkų 

gub..Serijų parsp., kaimo Seliunu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Fr. Zelonis,
Box 378, Duryea, Pa,
Pajieszkau Jono Goko Isz Kauno gub., 

gyvenusio Waterbury Conn. ir Juozo 
Valaiczio isz Suvalkų gub., gyvenusio 
Philadelphia, Pa. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

K. Ivanauskas,
Box 59, Mahanoy Plane, Pa.

iszsiteisinti. . 
Su guodooe, 

V. Stagaras.

Draugysczin Reikalai

DIDELIS TEATRAS.
„Amerika Pirtyje“.

Komedija, paimta isz lietuvissko gy
venimo, bus lossiama Vinoo Kapso (Dro 
Kudirkos) Teatraliszkos Dr-tea 24 d. 
Sausio, 1903 m. Freiheit Turner saleje 
34178. Halsted st. Sale atsidarys 5 vai. 
Izazimss prasidės 7:90 vakare. TikieUi 
50, 35 ir 25c. Perstatymas yra tikras 
paveikslėlis iss gyvenimo žmonių Lietu
voje. Loezis pilnas gyvybes Ir gražumo. 
Loszikai iki vienam parinktiniai. .

Pasirūpink szita tikrai lietuviszkaner
šta tyma matyt, o busi užganėdintas. 
Po- teatrui bus didelis balius, 
an| kurio j visa Jaunumene galės 
prie puikios muzikos gražiai pasi- 
inksminti. Isz teatro ir baliaus surin
ktu pinigu dalis pelno bus paaukauta 
ant provos Kazimiero Sakalavlcziaus. Už 
praszome visus lietuvius ir lietuvaites ir 
visas lietuvisskas Draugystes ant szio 
teatro kuoskaitli ogiausiai susirinkti*

Komitetas.

Lowell, Mass. Dr-tė D. L. K. Algirdo 
turės savo balių subatoj, 1 Vasario, Lea- 
ther Workers saleje. 243 Central St. 
Prasidės 7 vai. vakare. Inženga vyrams 
25c., moterims ir merginoms 15c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites vietinius ir ap
linkinius kneezis skaitlingai atsilanky
ti. Komitetas.

Lavrrence, Mass. Dr-te 8s. Laųrino 
turės savo balių subatoj, 25 Sausio, Ford 
Bros saleje, ant Oak Si. Prasidės 7 va), 
vakare. Iženga vyrams 25c., moterims 
ir merginoms 15 e. Visus lietuvius ir 
lietuvaites kvieczia skaitlingai susirink
ti. ' Komitetas.

Chicsgo, III. Jaunilcaicsiai ir paneles, 
senukai ir seneles, visi, eisime ant Jaunu 
Amerikos Lietuviu Pasilinksminimo 
Kliubo Baliaus, nedelioj, 2 d. Vasario, 
1902, Freiheit Turner saleje, 3417— 21 
8. Halsted 8t., neštai bus vienas isz 
puikiausiu lietuvissku balių priesz už
gavėnes. Prasidės 4-ta vai. po piet. 
Iženga 25c. y pat* Muzika po direkcija 
pagarsėjusio profesoriaus Fr. Kiefer. 
Kiekvienas busite priimtas koazirdin- 
giausiai per kliubo sąnarius, ir turėsite 
gera laika.

* M. J. Tananevyczla, sekr.

Shensndoah, Pa. Dr-te 8z. Antano tu
rės savo baliujganedelyj, 3 Vasario, Ro
binsono saleje. įžengs vyrams 25c.,

Pajieszkau Franc. Bitario isz kaimo 
Labardžiu, ir Andr. Jokužio isz kaimo 
Stumbriu, abu Retavo parap., Raseinių 
v., Kauno gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Mikolaa Sakalauskis, 
2454 Kensington are., Kensington, III.
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BALSAM ISZ NEW YORKO.
Gera rodą tankiai yra žmogui naudin

gesne. negu pinigas ir kiekvienas daug 
daugiau pamyli savo draugus už gera 
rodą, iss kurios jis daugiau pasinaudo
ja, negu už piiiigiszka pagelba. J. Lu- 
tter isz New Yorko, sztai ka raižo fabri
kantui placzlai pagarsėjusio jo “Trine- 
rio Kartaus Vyno”.

New York City, 7 sausio 1902.
Mielas Pone Triner:— An n ės m i gera 

rasztininke, bet galiu būt gera rodos 
davėja kas ataeina jusu Gydomojo Vy
no. Asz pilnai persitikrinau apie jo gy- 
danczlas ypatybes ir todėl patariu, kiek 
vienam sęrgancsiam vartoti ji ir visuo
met tureli po rabka, kaip kad asz dabar 
darau. Csia idedu 10 c pacztinems 
markėms, už kuriuos teiksitės prisiųsti 
man jusu puiku sienini kalendorių, 
kurs bus kaipo brangiu priminimu 
mums apie jus ir jusu iszdirboma Vyną. 
Su gudone, Mrs. J. Lutter, 435 E. 73-rd 
st. New York City.

Nematome visai reikalo daryti ežia 
kokios nore pasargos, kad Trinerio Gy
dantis Vynas igyjo jau placsiausia gar
be visame sviete, kaipo geriausia gyduo
le nuo visu viduriu Ilgu, paeinanesiu 
sz pilvo sugedimo, inkstu Ir kepens, ir 
mes tikime, kad kiekvienas sergantis 
paklausys geros rodos Ponios J. 
Lutter ir parsigabens sau po keletą bon- 
ku Trinerio Gydanczio Vyno (American 
Elixir of Bltter Wine), kuri fabrikuoja 
vienas tik Jos. Triner, 799 8o. Ash
land avė., Chicago, III. ir kuri galima 
gauti visose a pliekose arba pas pati fab
rikante.

Kaitink kalendorių.
PlaCziai * žinomas fabrikantas teip 

vedinamojo “Kartaus Vyno" p. Juoza
pas Triner sziuomi prauesza visiems 
lietuviams, kad pagarsinti snkazcziaus 
jo sieniniai Kalendoriai yra jau visisz* 
kai tszsibaige. Todėl tie kurie prisiun
tė jam už 10 centu paeiti n u markiu ir 
Iki sziol negavo da kalendoriaus, gaus 
savo pinigus atgal, kadangi, kaip jau 
minėta, visi kalendoriai yra iszsibaige.

rs

arba
Mokslas apie žemes tauįas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

Kolofie.

iki Floridai, prie upės Ohio ir kitur? Trio- 
bos tos statytos ne kokių nors pasakiškų 
žmonių, gyvenusių Amerikoj prieš atsiradi
mą čia raudonveidžių indijonų, bet daug vė
liau; tie griuvėsiai rodo, kad laike atradimo 
Amerikos, jeigu ne visur, tai bent tūluose 
jos kraštuose civilizacija stovėjo gana augš- 
tai. Atkakus europiečiams, indijonai, jų 
nustumti į niekiausias sanlygaS^Davirto vėl 
į nuožmius, nužudė tą, ką per a ’ų • eiles 
buvo pats išdirbę, pavirto į var us. 
Baltveidžių civilizacija indijonams daugis 
blėdies uegu gero atgabeno, jos nešiotojai ne 
patarnavo, kaip priderėjo ir pačiai civilizaci
jai, kadangi milijonus civilizuotų žmonių vėl
nuožmiais padarė.

Indijonas Muisa giminės.

< Mergina indijonų čepevega giminės.

gyvulių ši tiems indijonams truko palinkimo 
ir kantrybes, nore jų apgyventuose kraštuo
se ne truko vertų prisavinimo ir auginimo 
stambių žvėrių: čia seniau ant puikių pievų 
ganėsi dideli pulkai didesnių už Europos 
jaučius bizonų, kuriuos į trumpą laiką atka
kę baltveidžiai kolionistai beveik su visu iš
naikino teip, kad jų liko tik vos 1000 galvų 
ir tai laukinių ne liko nė vieno. Medžjonė( 
ant bizonų ir kitų stambesnių žvėrių suteikė 
šitoms indijoniškoms giminėms maistą ir dra
bužį: mėsa ėjo ant maisto, o kailiai ant dra
bužių. Jeigu kada, persikėlus kitur bizonų 
bandoms, pritruko ant maisto mėaos, šitie 
indijonai ne niekina nė augmeniško maisto, 
bando jie net auginti tulus naudingus aug
menis. Visur, kur gali augti kornai, indi
jonai bando juos auginti, bet susirinkę nu
nokusias varpas, traukia į kitą vietą, nesirū
pindami apie tolesnį apdirbimą tos pačios 
dirvos, nuo kurios vaisių nurinko. Giriose 
ir pagiriuose geradėjinga gamta davė žmo
nėms ir kitokį augmenišką maistą ir tai be 
didelio darbo: vandeninius ryžius apskričiu©-

Svarbiausios medžiojančios, tik iš dalies 
užsiimančios žemdarbyste indi joniškos gimi
nės, gyvenančios Šiaurinėj Amerikoj,dalina
si į sekančias grupas: šiaurvakariniuose 
kraštuose gyvena indijonai tinne; šiauri
niuose kraštuose indijonai alkonga giminės, 
indijonai juodkojai, išnykę jau mohikanai, 
delawarai, susųuehannai ir tt; šiau
riniuose sztetuose ir Kanadoj gyvena iroke- 
zai ir nuolatai su jais kariaujanti buronai; 
terp Uolinių kalnų ir upės Mississippi gyve-. 
na siouxai; indijonų giminės Creek pietry 
tiniuose kraštuose, cherokezai Šiaurinėj ir- 
Pietinėj Karolinoj; Texuose gyvena teiposgi 
kelios indijonų giminės, paupiuose Mississi- 
PPi gyvena nachesai; yra tai svarbiausios 
nuožmios indijonų giminės, gyvenančios Ka
nadoj ir Suvienytose Šiaurinės Amerikos 
Valstijose.

Tūlos iš tokių nuožmių indijoniškų gi
minių dalinasi į smulkesnes atžalas ir terp 
tokių atskirų vienos giminės atžalų didelės 
vienybės ir meilės ne buvo ir nėra. Terp tokių 
smulkesnių indijoniškų giminių arba didės-

Indijonų greitosios vilyčios.

nių giminių atžalų reikia dar paminėti indi* 
jonus greitosios vilyczios, sukisus ir čepeve- 
gus. Šitos visos giminės ir jų atžalos stovi

Indijonų sukis.

ant žemo kultūriško laipsnio, civiliza
cijoj jos ne spėjo augštai pasikelti. Budas- 
gyvenimo ne daleidžia jiems apsigyventi 
tvirtai pastatytuose namuose ant vie
nos vietos, bet reikalas rūpinti maistą pri
verčia juos kilnotiesi iš Vienos į kitą vietą.

Didesnė dalis šitų indijoniškų giminių 
maitinasi iš medžionės. Užsiimti auginimu

se kanadiškų ežerų ir prie ištakų upės Mis
sissippi, sulą cukrinių klevų, popas, vasius 
laukinių slyvų ir vynvuogių. Ne reika už
miršti ir apie tabaką, be kurio ne apsieina 
nudžmios indijoniškos giminės prie visokių 
tikėjimiškų ir kitokių apeigą: be pypkės ir 
rūkymo tabako indijonai ne gali padaryti su 
kaimynais nė jokių sutarimų, ne gali už
baigti karių ir nesutikimų.

Nuo senovės indijonai garsus yra kaipo 
geri, sumanus medėjai. Dvasiškos jų ypa
tybės ir mokinimas vaikų, jų auklėjimas aukš
tai rišasi su karėms ir medžione, kadangi 
kaip vieną teip ir kitą labai mėgsta nuož
mios indijoniškos giminės, tą laiko ne tik už 
gyvenimo reikalą, bet ir už geriausią pasi
linksminimą. Gy vena tankiai gana gražiose 
šėtrose, kurias medžionėj ne sunku drauge 
paimti ir naujoj apsistojimo vietoj iš nkujo 
pastatyti; apsirėdymas pasiutas iš sumedžiotų 
žvėrių kailių; nešioja iš kailių pasiutas kel
nes ir kojų apavimą. Kūną dailina visokiais 
parvoms nuteptais ženklais/senovės akmeni
niai kirvukai ir kitokį įnagiai likosi jau už
mesti, jų vietą užėmė geležiniai, lengvai 
gaunami nuo baltveidžių. Šiaurinės indijo: 
niškos giminės savistoviai, be įtekmės euro
piečių, išmoko naudotiesi iš metaliųir mokėjo 
juos iš rudos ištraukti. Indijonai athabaska 
giminės kasė varį; teipjau varį vartojo indi
jonai gyvenę prie ežero Erie ir Alabamoj. 
Ant išdirbimo visokių daiktų, ypač gi pa
puošimų, varį liejo arba kalė.

Viešas surėdymas ir doriškas supratimas 
ne pas visas gyvenusias ir gyvenančias Su
vienytose Valstijose Šiaurinės Amerikos in
dijoniškos giminės stovėjo ant vieno ir to 
paties laipsnio. Ant tų plotų gyveno ir gy
vena teip atskiros tautos, kaip ir tautiški ry
šiai, susidedanti iš susirišusių kelių tautiškų 
giminių ant aprubežiuoto ploto; ryšiai tie 
paremti ant padarytų terp atskiru giminių 
sutarimų atlikimui ar paskirto mierio ar
ba ant ilgesnio laiko; ryšiai tie -veda ka
res ir daro sutarimus su kaimynais. Prie to 
jau saugojamos yra išsidirbusios terp atski
rų giminių terptautiškos tiesos. Tas rodo 
gana išlavintą terptautišką supratimą tų gi- 
minių. Iš kitos vienog pusės:nuolatinės ka
rės už tiesšs medžioti ant kokių plotų, laužy
mas rubežių tų plotų yra ženklu žemo kultū
riško laipsnio. Protas jų ne didelis, mislys 
vystosi sunkiai, sumanus tik karėse ir me
džionėj, su pergalėtais ir patekusiais į jų 
rankas priešais elgiasi žiaųrai, be mielašir- 
dystės. Dvasiškais darbais ne gali girtiesi. 
Prakilnumo dvasios ne matyt nė jų tikėji
me, nė dailėj. Tikėjimas jų paremtas ant 
garbinimo numirėlių ir dvasių; ne pasikėlė 
augštai iki garbinimo galingesnių dievaičhj 
kaip nė pasikėlė augštai ir visas tautiškas jų 
surėdymas. Jie bijosi ypač dvasių, medžio
nėj griebiasi visokių burtų, kurie, pagal jų į- 
tikėjimą, turi suteiki laimę medžiojantiems. 
Šiądien jie tiki į ‘.‘Didėja dvasią” atsa
kančią visogalingam Dievui ir į laimingus 
medėjų apskričius, kur keliauja numirusių 
dvasios, atsakančius krikščioniškam dangui; 
tie daiktai, rodosi, perimti nuo krikščionių, 
kadangi ‘ ‘Didejai dvasiai” indijonai nė jo
kios garbės ne atiduoda, o jeigu ta dieviška 
ypata butų pačių indijonų išmislyta, tai jie 
ją garbintų, duotų jai tokias aukas, kokios, 
pagal jų supratimą, turėtų patikti Dievui, 
taigi sumedžiotus žvėris; tuom tarpu indtjo- 
nai nė aukų ne duoda “Didejai dvą^iai”, nė 
maldų prie jos ne siunčia. Svarbiausiu dva
sišku veikalu šitų indijoniškų giminių yra jų. 
išmislytas figūrinis rastas.

Ant augštešnio kultūriško laipsnio stovi 
indijoniškos giminės gyvenusios Oregone, 
Naujame Mexike, Kalifornijoj ir Meksike. 
Šitos apgyvena civilizuotus senovės kraštus. 
Centru tos civilizacijos buvo senovės Meksiko 
viešpatystė. Ant tų didelių plotų, api
mančių pietvakarinius kraštus Suvienytų 
Valstijų ir dabartinę Meksiko republiką gy
veno daug tautiškų giminių, pagal savo kal
bą ir paėjimą giminingų augščiausiai kultū
riškai pasikėlusioms Šiaurinės Amerikos tau
toms. Tautiškos giminės tos susideda šią
dien daugume iš tokių jau medžiotojų, kaip' 
ir kitos indijoniškos giminės, stovi ant žemo 
kultūriško laipsnio, Tokios yra antai indi
jonų tautiškos giminės: šošonai ir deggerai

(Toliam bus.)
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Puiku prezentu 
duodame prie 
kiekvienu svod 
Mulu paredu.

LIETUVA

A. Szilingis
LietUYlszkis Iszpudivej&s lo. 14 la
bai malonėtu, kad visi jo 
draugai, pažįstami ir tautie
čiai ateitu jį atlankyti. Kiek
vienam jis kuomanda&iausiai 
pritarnaus visuose departa
mentuose musų didžiausios 
sankrovos Šilkų, Dresems ma
terijų ir Dresių Veselijoms, 
kaipogi Meblių, Divonų, Kar- 
petų, Uolaktinių tavorų, 
PloŠčių, Siutų, vyrams ir vai
kams baredų—žodžiu sakant, 
visko, ko tik kas sau reika
lauja.

i_>Utypo, apysaka isz laiko terpaawlaikos karos
Indljonu Amerikos............................. i.. . 95o

Puiki Istorija epe Kantria Alana,knri per SS me
tas vrsiksaeslodama po seleta, daugyba 
bedu ir wargu ksntrel tesksntejo...12Oc

Pamokslai Iszmlnties Ir Teisybes IstgulditoU 
Galrocziu ariau amžių. Czia yra putlipf 136 
grežiujuokiugu ir tazmlntingu pasakafazlu

pspusskoti OaniktekvteBo nžklaasimo mo
kas duoti iszmlntluga atsakymu............5Oc

8»uu Gadynių lasnyka Grgl Sutrerimal. Pagal 
Hutcluasona; autais* Ssernss. JI apraišo 
seniausiu gadynių įvairius sunėrimus gyve
nusius ui žemes dar prieis žmogaus ant Jos 
atalredima. Sztandton tu sutveriau kūnas 
žmones kasdami gilius ssullalus, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis randa giliai palai
dotus žemeje. Tylu sutvėrimu atrado osle- 
lus, nesugadintus, kūnas, užklotus eile ke
liolikos sieksniu starto žemes. “ T*» stresu 
žemeje kūnai yru asiandien užstatyti ivai __a___Z._ k—Z__ ‘------------------------ m/,irisiaal
pažintl, kaip sena yra musu žeme, ktak-daug 
milijonu meto reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eik keliolikos sieks
niu storio. Moksllncziai ias to semta bran
giausia moksle sssipažinlmo. kaip ir kokiu 
budo gyvi sutvėrimai keliasi iss žemesniu 
in augartesuM veisles, ir pagal stornžM ir

r< ■ i ■ » h ■ -i- Atslsnnku-
i M siems per lalsr
I kos, terorus

įeitai Ir tel- 
dingai iszsinn-

Vieua isz didiiausiu Krautuvui CZidUie. 
Cbieagol.

canalpcp r

Grand Openlng!
Povilas Juszka, naujai uždejes puiku 

saliuna po No. 11588o. Leavitt ui., kerte 
25-tos ui. parengia ant szios subatos. 25 
Sausio, Įkurtuves. Puiki muzika gra- 
jis ir linksmins susirinkusius iki vėlai

* nakeziai." Prasidės ant 6 ad. vakare. 
Meilingai užpraszau visus lietuvius ir 
lietuvaites ant tuikurtuviu pribūti ir 
pasilinksminti: Su guodone,

Povilas Juszka.
Sales numeris 1156.

Chicago. S u baloj, 25 Sausio, 6 vai. 
vakare darome pasilinksminimo balių 
savo saleje. ant kurio grajys gera muzi
ka, bus szojtiai ir daugybe jaunimo. To
dėl visus aplinkinius ir pažysta mušk vie- 
cziame atsilankyti.

Stalilionis ir Astrauskas,
1193 So. Oakley avė., Cbicago.

Puikus Daržas Pikninkams.
Draugystes ir kliubai reikalaujanti 

pikninkams daržo priemestyje Ri versi- 
Ay, III. tegul kreipiasi ant žemiau padė
to adreso, o gaus puiku darža ir už pige 
preke.

Martin Pecki,
52 W. 35-thst. ChTcago, III.

Pigiai ant pardavimo isz priežasties 
ligos, 
žimu. 
pieno, 
cijoj.

Knygų Katalogas.
Knygou HwetlmM spaudos.

Anegdotal isssitarimai ir patarlei Ui gyvuni- 
tno senovei Grekonu bei Bvmioou “ •• 10c

Apie kalbu pradžia ir tišro* rodei dėl apaUaage - 
limo nuo neprieteliu vedanesiu isz tikro ir 
iszganlngo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
msejai nurodo kurios yra seniausios aut 
■wieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietmvuzka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi Ja 
lizaatklntl; ant galo paduoda rodai kaip 
nuo ju apsisaugoti.................................. 10c

Arielka yra nuodai paeinanti lis girtybes. Czia 
apmzo kas yra arielka, kaip ji kenkia Smo
gui, keturi abrozelial parodo žmogaus pil
vą kokios isz girtybes pastoja ligos 
ir paduoda rodai kaip nuo to MUlgydvti.ŽDo.

Abeeela ir teip mokintuvs <žel vaiku, sutai
syta A—es irJ. Ss. Yra tai gedausiąs lemen- 
toriui, nes Jame rasi daug naudingu, pamo- 
klnanoziu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai..;...-..........  ŽOo

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............10c
Angllszkai-UetuvtsskaaSodynelis, sutaisytas

kn. P. Saurusaiozio. tari apie 3S00 žo
džiu: angliszki Sodžiai Iszguldlnetl lietu- 
visikai.............................   30o

Birutes dainos “ ** lOo
Budks gydymo. Daktariszka knyga....,...^..S0c
Dama skrynele „ SOo
Dailyde arba patarmes stalioriams, surinktos 

isz naujausiu knygų. Su 120 paveikslu, 
Antano Dailides. Yra tai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems staliorissk* 
larb|........... . ....................—............... .....SOc

Ktnologisskos smulkmenos, D-ro J. Basana- 
vyoziaue. Mokslinki lietuviu praeites 
tyrinėjimai, su viena mapa................... 24c

Kny gos sawos spaliuos.

pieno Depot su arkliu ir ve- 
Kasdien iszparduoda po 5 kenas 

Dasižinokite “Lietuvos” redak- 
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Vienatine Lietuviszka Aptieka
• Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natines lietuviszkos aptiekos Cnicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap
tiektose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszka rodą dykai; už rodos davimę

Teipgi mroje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk” Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir t} visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

Iszgydys užstazaldymasd 1 diena. 
Imk “Lazative Bromo Ooiniae" tabliteto*. Ap- 
ttožorius sugražins pinigui jei ne iszgysl. E. W. 
Srove’• pemzai yra ant koSno boselio. 95c

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
ssviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių Ir kliokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant visę Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvyne. 8u guodone,

Petras Srlakys, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

,52fc 
5»ic 
52įc

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubii*4>o..................
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. 
Virsz 1000 rubli u, rublis po..........

Galima siusti szimtus ar tukstanezius 
rubliu kiek tik nori, bet siuneziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia g’usti tik szi- 
tokiassumas:
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

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

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu

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

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

71
74

78 
81 
84 
87
90 
93 
96 
99

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

100 rubliu.

Brukuojamos ir raszomos
MA8ZIN0S.

Raszoma maszina (typewriter) turi tu
rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupezius, nes laiszkas paraszytas su ra
szoma maszina grąžei iszrodo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszo- 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
SI.00; užtl.50; už83.50; už85.00; už86:50; 
už 810.00 ir brangesniu. Mei teipgi par
duodame j'isokius tavorus, angliszkas 
knygas ir netuviszkas ir lenklszkss Bibli
ja* ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalioga ar atsakyma ant 
gromatos turi indeti s tempą už 2 centu.

NOVELTY 8UPPLY CO. 
P.O. Boa 352, Louisville, Ky.

POVILAS JUSZKA
; *' Naujai užsidėjo lietuviszka -

SALIUNA.
(158 So.Levit St., kerte 25.tos ui.

Užlaiko kuopuikiausius gerymus; szal- 
ta alų. skanius likierius ir havanos ciga- 

* rus. Prietam didele puiki sale dėl mi- 
r tingų. veselijų, balių eto. .

Kiekvienas užejes randa czia szirdin- 
ga priėmimą.

Stabdo Kosulį Ir užsiszaldynia.
“Lvntive Bromo Quinin*'' toblytelea ingydo ui | 
siszaldyma iu 1 dtona. Jei n* lazgysl nemokei! * 
pinigu ®°-

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesu pranta; 
su 7 abrozellais. Nandinglause knygele ant 
svieto dasižinojlmul isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietus ir sniegas: kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi............... 3Oc

Ajitmetlka. Kniga iszsimokinimuirokundu.
Preke...........................'.........    125c

HYGIEN'A; Daktariuke knyga arba mokslas 
apis užlalkymf sveikatos. Įsa kurios gali be 
pageltos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ligų. Szlta knygele privalo rastis klekvie-

nokin ligų, pataikys užlaikyti et lėly be je ss wo 
sveikata, pailginu savo amži ir mrkes užau
ginti sveikais ir tvirtais savo valkeliui^ 
Preke.......... ..........................  : 35c

4.ple turtu iszdlrblma. Paraižė Bebram; verte 
S. M. Veikalai gvildenantis pelitiszksja eko
nomija. Kokiais kebais Iseldlrba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. .......................... 35c

A.r vyskupas Valanezius CValsnozauskas) nebu
vo vi tingu Be tevystei? Paraižyta kn. Demb- 
skio. įsileista kaistais Busivlenjrjimo Liet. 
Laisv. Am. 87 puslapiai............15c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus. 
Pagal prot. Nusbaumf. Sutaisė S šernas. CM» 
oago,IU. 1901. Puslapiu 1<7.Mokslas kokiu bodu

das jo iki paukssczis.ivieriu ir paties žmogaus.
Su paveiksleis..................................................4Oc.

Geograti Ja arim žemes apraszjrmas. Pagal Gel- 
. kie, Nalkovskl ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 

tai naudingiausia isz visu eulygsziol Įliejo- 
siu lletavtszku knygų. Alszklal ir supran-

_________________________________________________________________ ____________________________________ ____

D«™« statė Mcd icai DisDcnsaru gali jus iszouduil!
Jie. užtikrina iszgydyma, ii tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jūs nieko nerizikuojat URAH VYRAI!!! YARICOCELE^'

jeigu esat iszęgzammuoti Tu gali, ir busi iszuydytasl Nusilpninanti rezultatai, s
Per specij.ii.tu. št.t. Mediči D..-! Specijiilistai ‘State Medical Dis p" in.

pensary . ant pietvakariuki kampo Sta ’ Oensary yTB tai ŽmOneS. irinepmnž. 1 ra gana sakyti
te ir Van Buron ui. | r klir|0 i„g/do nofvižžka nuailpneiima •unU,M Prot*- nusilpnina kui

KRAUJO DZNUODYJIMAS

Aro

"Lte
I >

tt. kaip temai Ir žmogui ant musu žsmea at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
drūto, ant graž.oa popieros trapia IŽO pa
veikslu lava iri u mbu gadynių Istaykuslu su
tvėrimu. Preke..................... k..Ml.OO

Trumpa Geografija. Butais* Maria. Trumpai Ir 
aupmntamal apraišo irisas 6 dalia «wieto Su 
74 pairelksl*Hau: mapu, žmonių, gy*u tu ir 
medžiu. Tinkamltuse geografija in pradine 
mokalalnj....................... .............L... 85c

Rankirudla Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokins kaip reik 
raszytie aromatas In:pažystamus, prlete- 
lius, giminias, myllmalals* ir mytunuo- 
s.us prieis «p*lwedlma, in ponus, kuni
gus. tryskupu* ir kitas sugiltai stowst- 
cslaA/patas. Pssvel k inlm ai (pa vi ne i* wo- 
nes) ant Nauju Matu^tienoje »ardu»lu, 
gimimo ir kltuo** ssrarbluosa atsitiki
muose........ . .....................'............. SOc

Htablnsonas Kražius, morall«ikaljj^lng»dl
apysaka pasztrestą jaunumsos^t...... 125c

Tikyba ar mokslas? Trrineji>»»i tikrjlmlszkl 
moksllszkl ir draugijlszkal puiitiazkl. Antra 
laida su prisdu. 311 puslapiu...... ..........5Oc-

Ruslszkal parasse Bubakin’s. V.rtt Dregys. 
lazisido T. M. Dr-te- Szi knygels. labai m>- 
prantamoj Kalboj, apraišo visas vaudses 
Crmainaslz vsikntes; kaip lis persiksIpĄla 

gare, kyla in viražu Ir tanai tvsria debe
sius, debesiai, padangėse atveap, IcetosinM 
•n vandens laivelius ar sniego lustelius ir 
vol krinta ant žemes. Ias kurios buvo pakilg. 
Czia nukritę didelius darbus vaikis: snie
gas k-rtals uždengia etatas H Imies ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui

_ -1. ——— .. Lu leraLramžmas i es SS reisas i ir

ir kavojasi po žeme, kur vėl veikia paU 
darbg kaip ir ant vlnsaus žemes...........lOo

Žmogus NepUusskls. Verte taž szvediszko Ne
ris. Graa; apysakėlė: kaip turtingo pNkete 
suuos apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitos, su tertingems ap- 
atveduslui. Balta apysakėlė užima kiekvie
na Jauna vilkini------- *— *"—*-*— ■*—
giszkoa dorybes. AOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katallkiszka meldu kny

gele. Maldos yru rytmotlneo, arakarlnoe, prie 
spairiednos. komunijos mtsziu, mioaparu ir 
daugybe kita; miniu maldos su s broliais; 
mlsaparai giedami hetuiriazkl ir lotiniszkl: 
daug lotyniasku giesmių giedamu prta lašėta

Ju eltotro-chemiszkaž gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima. ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai >us gydo
ma po užtikrinimu; tai reiskkia jog ju
mis nieko , na kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai ;<
ir žmones Isz priemieacziu ir aplinki

nių miestu pribūva Ajn kožrfo trūkio 
(trpino) idant butu iszgydytais per pa- 
Cnėjusius specijalistus. Jie užtikrina 

gydymą kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Bzitie daktarei klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie viską daro sū pagalba 
tikrumo instrumentą, kaip tai: M i • 
c r o s c op a , Ilarmdcytome- 
tero, S p h i g m o g r a p h o, E- 
1 e k t r i s z k u .b a 1 s u Reosta
to ir Btetheoropo Pho- 
n o n d. o s b r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo. ižzbraszkinimo ir iss- 
klausvmo idant ant syk atrasti liga. 
Moksle* žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Apecijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (mitaluose) per tiri* 
nejimasu microecopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
"State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty Inejimai per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresą. r

lididitnasgya-1 
iyiiszkuuto i 

organuose).
Nusilpninanti rezultatai uitos ligos Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, deito jog yra baisiausia 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
“ stemn yra užneodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus

skausmus, sustingime ir sutinimą sąnariu, pasiroayma plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudėjime gerkles, a tai r ad ima guzeliu, 
puolime plauku ir papn*Mai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiazito- 
kius, arba tam penasziu« ayffiptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuoj aus ir 
jeigu jie po egz^miuavinlui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir to pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne 8si isz
gydytu. j

Y ra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigi, ant vi- 
siszlro nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
laito baisaus padėjimo^ tada eik in spe
ci Jai ist u ofisą. Jie jums iszaižzkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenualstebeait jog jię lazgyde virw 850 Il
gu pukutiniuoee 18 meneotu. Skaus
mai apoistoja ant syk: smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta: kraujas, suai- 
rinkes padidintose gysloje iszaisklrsto 
ir joa atgauna savo normaliuka tvirtu
ma ir |>avidala. Visi ženklai ligos ir silp-

kurie iazgydo itarviazka nusilpnėjimą 
ir visus dalykuMĮSrie to prisidedanczlus 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Balsios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persiiagimosenesniuose metuose 
ir pasekmes užniktu ir neataukaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasczrn: nu- 
stojimo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, patu u romo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 

“ svaigulio, prastojimo energijos ir užtiti- 
kejirno. nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina toprotyate ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gvdytas (nu,no pranyksta idant padaryti vieta 
per kita daktare ir ne likai iszgydytu. I sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy
tai dėlto, jog "buvai gydomu pagal senas i riazkunrūi.
ir neatsskanezias metodas. Gydymai • L _ «... . . ."State Mi.dical Dispensary” yra nauji ir TeiSdariSZkdS UŽilkrifliniaS bllS 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Ssitie specijaHstai gali 
iszgydyti jus su «lactro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina issgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe
cialistai turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.. • •

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken-. 

ošia i 
(mižalai) 
skausmu. . ,
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes ę:” L 
girnas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su galviniu 
daktaru State Medical Dispensary N e . 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

duotas kiekvienoj ligoj, priim 
toj ant gydymo.

ty Prekei* yra piffiaoftios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti ssita liga, kuri specijalistamsubus skbiuius zuiuuiu uuuK uuKcu-i. serganti szita liga, kuri specnalutams 

prie nusiazlapinimo, nes sala pu m a* yra paprasta, turi raszyt
alaijtszeina povelei, sunkiai ir sn apdažydami savo liga ir jeigu jie atras 
ismu Kaip kada pacientas turi at- jog namiejie gali gydytis, tada priims 
Iti vidurnsktvi ir ne svki nasitaiko ■ . ,, . , . T ..

Tas yra labai P0 ^'Vrinimo plienu, gyduoles irgydi- 
gali kilti užde- mu nieko ne kasstuoja, jeigu ne esi iss

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, neapturedamss jokios nfu- 
I dos. Netikėta laime padavė mane po ju- 
| su globa. Man yra linksma prirodytie 
Ius tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
:uria kaipo apecijalistai esate teip gerai 

susipažinę, Vienas meneeis azito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas pulsimi na j.s, jusu gera- 
de jystea darbuose.

Jums dėkinga.,

po užtikrinimo plianu, gyduole, ir ffydi-

gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

J. C.

' State of Illinois Į , 
County of Cook j •• ••

Ass, Jurgis Sterlirf, "Notary Public”, 
otionai liudyju, kad medikalisskas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodama. “Šute Me-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad HovvardCsarra
(Seal) 

George Sterlin, Notary Public.

State Medical
Dispensary

ANT r
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. godelio j nuo 10 iki 12 
ryto tiktai.

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

Į ir pn 
DlgU

i 924

sziuo
šiai
Voki
gumj 
kurit 
kieti 
tin$ 
rikot 
bina 
SŪUK 
Mat

Kauno gub. Ssauliu pavrleto.

P. ir Karaliaus Domdo; aktai, ražanciial. 
stacijos, karunka. keliolika aiwentu giesmių 
irta Yra tai naujausia Ir gražiausia kaygvls 
isz irisu ItatuOiasku maldaknygta. daili, bal
ta, slidi popisra: stambus, aisikus d rukai 
Mlera Sl<z4H coliai. Šiltu knygeliu apdarai

f—\X7TZ A T 14 puihlu Uovanul Tokie pigume dar niokotos nagirtotal 
II Y 1 At*iklt pašiurai, oazurajims nteko n* kasstuojal

I)abar n)r, pateldžtame turssn <rmus: laikrodėli: TtKBO Aanisižzss. I4K. 
•u dvigubais paaakfuotals luksstaia, susuk* užsukamas Ir nustatomas, vyrisskaa ar moteriškai, 
•u tikus AmbuiKiaiKa aasznreuus. pilnu akmenų, R R svarai!tuntas, nikeliuotais viduriais, 
iasduodam* reasyta «riu«ru. ssr 30 arre; pasai iazvrirda ir srrama toki laikrodėli visados 
gali Irzlotl pri* Ž40 vbktbs atnuo loikbodblk>. Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams mes duo
sim* tocyj-60 dienu puikius prosenius: I. vtBirxa naanr rrm rrrKB re didėt* nlvuku Ir giata- 
riniu oibuku, vertas 31.10: I grynu z.sto rvTC cteaurrczia. vertesne.; 1 nikeline aarežVKato 
dsžptb. Ž6c: I daliu auksinuota Dickbm Ltaciueiu su Canroo kabote. |t M: i puikia auksinu* 
ta re uitu. ŽJ 00 i pora puikiu AuuKamv deimantai! ordiniu. 6100: 1 puikia smxa iessodlnta 
braagakmeniele. 40o: 1 pora paauksuotu kol tonika su parmuterio viražais, 40c: 1 pore rankovėms 
gusiku. su permuterinia apaazla. Mto; t kateteriamsgusiku. ponasterio apacztou. 60c: i* i puikia 
te kretile sagui* su dailiu akmauiu 7*c Laikrodėli ir 14 dovanu siu noriame C O. 1). už 
84-OH. apmokėdami teipgi ir ezproso kaistus: siuntini galit* lasecsamlauotl ant exproto ir jei 
nepaliktu, sugražinkite mums algai musu kuriais Kur nesiranda Expre*o orflsas. 84 M tari bot 
Brisiuastl draugu su orderiu. Jeigu kas prisiuus pinigus drauge su orderiu, gaus dar *xtra dova 
na paikalskktui rau: dalk’us mes p*stee*rtsm« tad* per paeita, užroiriitrav* savo kaistais

VIEIA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moterį.aka Jeigu moteriszka. tad vyrissko Dtakena lenciūgėlio mes posiunsime mo 
toniška 10 coliu stosiu uola Lorguett* lenolueell Rassrk ssendien, pakol isspardsvlmaa nelsasl- 
balgea Adresuok: ATLAR JKWELRY OOMPANY. 16 Metropolitan Btock, CHICAGO, ILL.
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LIETUWIU DAKTARAS jjj

MAR J A DOWIATT, J

diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
sugilti, vulkanus metanezius isz savęs ugnį i 
isz kokiu žeme sluogvnlu susideda, kur ir 
kišk joje yra anglių, geležies, aukso, dras
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. opiu, 
lo vardai, plotis, gyt' • • • 
ienys: euras, prėski,_____ _ _. _____ ____
kl juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
sota dalimis, iszskaitytoe visos vteszpatys- 
tee, karalystes, kuoigaiksztystes, respub><- 
kus Ir tt. Klek kortoje žemeje yra gjrrento- 
jo: koki ju tikėjimai, kalbos, papročiui, už
siėmimai. pramones, iszdlrbial ir tiesos; ko
ki miestai, sn kiek gyventoju, fabriku, pro 
monlu; kur koki orei: szalctlai ar karsa- 
C’ial, lietus ar giedros: kur koke ilgis dienos 
Ir nakties: kur vwada yra lygi diena ir nak
tie kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x9 boliu. 
460 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinis, su Vi paveikslėliais: mapo. gyvu
liu ir tt............. ..............................  fia.oo

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti parn
asai ant nukaros ir srono. Preke 50 

Istorija Suvienytu tValstlju Bzlaurlnes Ameri
kos. Apfaszc kaip Kohumbas atrado Ame
rika, koki czia ūda žmones gyveno, koki 
žmones pirmiaustA* isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, Apklos kares buvo, ui ka 
ksrevo ir kokiuose retuose; klek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kunt gero padare sžiai 
žemei. O ant pat galo talpinąs! Konstitucija 
Suvienytu ėV alstiju .kuri yra reikallngianslu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje , vvenanoaiam. idant 
seprastu kokes tis ežia tiesas turi, kas jam 
vre vale daryti, kas ne vale. Turi p^riapro 

Uratuose, grobiuose apdaruose............. $1.35
Istorija Chicagos Lietuviu, ju parapijų irkn.

Krauczluno prova su lalkraucziu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje.INŽm. 686 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus drako. Fotografijos 
yra sbieju pusiu advokatu, kn. Kraueziuno, 
“Lietuvos''Užleistojo, redaktoriaus Ir paveik
slai Chicagos S.Jurgio lletuvlsžkos bažnyczioe 
Popieros apdarais  .......................... #U.OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais
. U tu lala.......................................... ..............$12 50
los kur atsirado musu naminiai gyvuliai Ir an

ai narni augmenys? Pagal Lunkeviozlu, sutaisė 
Saernas, Cbicago IU. 1901 m. Puslapiu 73. 
Sn paveikslelela..........................  SOc

Baip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L'op.
presslon russe en Lithuanie suplesse kun. V. 
Dembskls....................................  lOc

No. 8. Mažas Akso Altorius. prastals,dru- 
tals apdarais, auksintais knistais, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
blutelemta, su kabate.... . ...................75c.

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

Teletonaa: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekwienoe 

aptiekos.

'lis: koki kuriuose ran

No. ». Mažas Aukso Altorius, moroko 
ikaro, minkai tai, apdarais, s p vaisto 
kampai*- auksinti k rasite!, paraasal* 
irkvtotka................................ .$1.85

No. 4. Maža* Aukso Altorius, francurin
ko* gluodnlo* skarele* apdarei* apwa 
tols kampais, auksinta kwi*tka,kryžius ir 
zresztal.................................. $1.50

C. A. JOHNSON,
11909 Emerald Ak., Vest Pnllman, III.

Parduoda propertes, skolina pini*UM ir an»ekuriioja nuo ugnies.
Generaliszkas agentae lotu West Pullman ir Sharpehooters 

Parkadd. prie Weet Pullmaū. - Parduoda pigiai.lotus ir stato na
mus ant lengvu iszmokescziu. Keletas lietuviu jau apsipirko czia 
propertes ir velyja visiems pirkti.

C: A. JOHNSON,
West PBllmu, Chicago.

Nausėda Broliai ir Staiga.
917 33-rdst., CHICAGO.

Prieszai lietuviszka bažnyczia.
* Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 
kyautuvia, kuriame galite gauti visokiu 
vyriszku drabužiu, ozebatu ir czevery- 
ku. Prekes pigesnes kaip kitur. (22—3)

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commerciil m. So. Chicago, III.

Gydo visokia* ligas b* skyriaus ir viską užlai
ko tvirto)* paslaptyje. Vž tai lietuviai, kari* 
tiktai reikalauta daktarissko* pašėltos, tegul

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ OAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodėli.

Mes esame seniausi laikrodžiu preke jai. ir sziandien ežio lalkraasczio skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra 
dabar ilZtrienom prlMaansos. ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai neiMtenma ra mumis žoūžuruofi.

Prie žožno psržZs letarodalso pridedama doram, pešta Zriotriu tevcMies*'----------------- ’    ------- * ns" ' " ‘
NO.'I. 14k Dvigubai paauksuotas Hunttng luksztaL Ausute užsuka- 

■ • mas ir nustatomas, vynszkas ar mo-
teriszkas. Iszrodo ant 325 AuMttio laitmiieiie. Gerai akmeniuota nia- 
Uinerija, nustatomas teisingiausiai parodo l»4>varancija ant 20 metu.
kmKrti pardavėjai garsina tekras po Ui Mu8U preke $2.98.
NO. 2. 14k Dvigulei paauksuotas užsukamas U ncrtatoraas, vy. 

risr.kas «r motetisekaa, hnnting. Isn- 
rodokalp340.no tnšMafe laikrodfUt. Tikra Amerikiszka massinerija, 
pilnai akmeniuotas. nustatomas. Puikiai gra-Gggranciia ant 20 meta. 1 
viruotas. Kuotikriaiukas laiko rodvtojae. Ki __
U garsina toki po 34.43, 3A7S. S4.96 ir taTso. M UBO preke $3.98.
No. 3 1411 Dvigubai paauksuotas Su gaubtais pspu<-*rimais, dailiais 

luksitau. puikus laikrodėlis. Ansute 
užsukamas ir nustatomas, vvriszkas ar m<>terisxkas; hunting. Iszrodo 
ant Ui Auktifuo Mltrodtlio. Tikra Amerikiszka maszlnerija. su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancila ant 20 metu 
ko. Kitur pmduoda^MMir.žS.MJO Mm,u preke $5.25.
No,4 14kDvir.baip^ksuotM^^.fra^^ -
Puikus luksztal. Nerasi puikesnio. Ausine užsukamas ir nustatomas, 
vyriukas ar moteris įkas, hunting. Iszrodo kaip Uo Auktinu laikro<UlU.
Naszinerija tokia pat kaip No. X Kitur to- Gvaranciįa ant 20 metu. 1 
kliu parduoda po <6.7S, 36.00, 39.16 Mug„ preke $5.75. J 
No. 5 Mk Tikras auksu lietas, Pultlžl gravtruotas. hunting. Anau- | 

te užsukamas ir nustatomas, vyrisz-
kas ar moteriszkas, 3 luksztal storo gryno aukso. Niekados nehtubzers j 
de nenublanks. Iszrodo kaip PžO Auknnu laUrodtlu, su daugeliu akme
nų. grynai amerikiszka maszlnerija, nustato- Gvaranci)a ant 25 metu.
Srin.W£M?•B"u“Musu preke $«.25. J

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luksztal geriausio darbo, hunting. au
sute užsukamas ir nustatomas, vyrisz- 

kas ar moteriszkaa, paikiai graviruotas. 2 ta k iriai isz eztra grvno aukso 
tezes visa amžL Tikrai Amerikiszka tnaszineri> su naujausiais pageri
nimais. Iszrodo kaip SMo įtužsiau laikrodalU, nustatomas. Puikus ias 
puik tauMu^eresigeresnio taiko rodytojo. Gvsrsncija ont 25 metu, 
kiti parduoda po »1A »*. «> M llsll prįke
No. 7 Tikras Nikoliais, Be vlnzatM . Ansute užsukamas Ir nustato- 

mas, vyriukas ar moteriszkaa. Drūtas ir ge
rsi parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka maszlnerija 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus laiko Gvaranci|ž ant 5 metu.

Masu preke už vvriBEka $1.98, mot. $2.98.
No. 8. NiuJcĮo Sidabro laikrodėlis, ’ ’ voklszkojo sidabro laikrodėlis. An-i
šute užsukamas ir nustatomas, pilnai ak meni uotas ir su grynais amen- 
kilikais viduriais, niekados nenublanks. Gvaranci)a ant VISO amžtaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszius parduo
da po 35.25.66% ir S6.6O. Musu preke $4.50.
Ka 9 Granai Sidabrinis, vyriukas ar moteriszkaa. ansute užsukamas to. ». urynai oraasruIIS, , rnnjtatomai graviruotas ar lygus. Hunting 
luksztal. Padarytas isz grynai srtra kalto tUabro, su tikrais ameriklsi- 
kais viduriais, pilnai akmėnluotas, su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame skj - Miian nrsslrA KtH 445 rtule. Kiti parduoda po 69. 310. 31X MUŠU p re K e 30.
No. 10 Kalendoriniž laikrodellž, ravvrinhu. Parode eotondoAdfe- 

mm. mreesuu ir mvmho atmainat.
Luksztal isz juodooziduoto plieno, kun mes gvarantuoįame ant visados. 
Yra tai vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, sn geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteuingiausial parodo. Kiti parduoda po 
liu.*;. 612.60.315.60 • Masu preke $7,50,
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Mes parduodam ta voru, pilnai Juos grarantuodami. Kam laikrodėlis nepaliks, ar ras Jame kok ia yda. atmainysime ant kito, arbapinkfut męrakinnm, 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D.
staacsio tas drauge re ordertu,<taodams DOVANAI pušta tesštfūUpeiM ir visus ezpresokaaztus mes pats apmokame.__ 9
vain noncoiiinn. Paduok savo piftsa adrssa, paženklink rosmert ir prote laikrodėlio, koki lūs norite virinta ar mnlerittka. didnma. tr paduok 
KAIr UNUCKIUU11. trasiausio JCzprno oJUa. Kur nėra ExpreSO OflSO i*1 <*6*71 ir pinigus pasiimsit registruotoj gromatoj arba iszptrk Mo-
ney Orderi. Tada mes laikrodėli ir peili paslunstme per paeitaužregistruotam pundelyj. Jeigojus pirksile ant syk untit vienokio numerio laUrto- 
S&.DYKA1! VIENA I 1-^ i-Š I—rl O nmii laikrodėlius No. 3. tai gausite prie to 97.
KAI VIENA LAIKRODĖLI «• Niokur nepirk kitur laikrodėlio pino negu pamatysi mnsiszklus. Per tai nžczedyslte daug pinigu. Szios prekes 
ne visados tos teip žemos, todėl tirauk orderi sstandtefE » * '

Atlas Jevvelry Co.t 15 METROPOLITAN BLOCK, Chicago, III.

puo
mar 
tos

Kalp geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L. Weblam. Isz anglisiko iszgulde kun. V. 

Dembskis... ..................................15c
Kaip gyvina Augmenys? Yra tai mokillsv 

kas apraszymas apis yvairins musu žemes su
gebu,ju sudėjime, etmetnes, gyvi Ir pletojimesi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 pavvlkslsllu., 199 pusla
piai ........ ..................    35c.

Krėslu Bkerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m, maskoliai užpuola ant bažny- 
ezios miestelyje Krežiu, mnsze, suaudė ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgriove altorius Ir už- 
pecae Ujo bažnyczia. Aiszklanstal spręsto 
ta visa atsitikima...............................15c

Uetuvlszkas Lementorius su “eteriais, kate
kizmais ir mlstrantnra......... ...............15c

Mokslas apie Žemf ir kitus svietus, ju bu.y ir 
pabaiga. Aproszo kas yra žeme, Įsu ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvalgždes.menulu; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra pilnu' .o*, kome
tos Ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomlszku ebrozellu, turinti 226 pusią 
plūs. Yra tai vienatine knyga, Įsa kurios 
tikrai žmogus gali apsiszvlestl....75c

Brutuose, gražiuose apdaruose............$1.00
Indsngis Lietuvos Kerelius. Istortszkas pa
veikslas penkiuose aktuose- Lenkiszkai pa
raižo Julius Slovackl, lietaviszkal varta 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 25o

Lenkai ir Lletnvtai nuo 1228 iki lOOrn. Paresze 
pagal lenklszkus istorikus Žemkalnis. Isu
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yr» 
tai apreszymas Lietuvos su Lenkija suslvlo- 
nyjimo Ir jo pasekmes. Czia alszkfat yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
.letuvos kunigalkszcziais: Keisluosks. Vy- 
autn ir kitais. Iu szios knygeles skaityto

jas slankiai supras, st lenku prietelyate yra 
mums naudinga ar bledinga...... ....15c

Lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senovės 
Iki jie pateko pj valdais -yjrsu. Parosze L įs
totos Mylėtojas. Knyga turi zss poslapius 
ir 4 dideles mapas. psrodanezias vietas, kur 
senovoje gyveno lietuviu protėviai Apraszb 
lietuviu padėjimu dar 800 metu prlen Kris
taus gimimu.......................................... 5Oc

Nsujausls Lietuvlsskas Bapnlnykas, atrinktas 
ir raredlt. Isz daugel svethntautiszks sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Pereiūkai 
Kgiptiszka sapnį nyks.—su Ž10 sinkiu abro- 
sehu,—su spraazymu planetų Ir paslanczlu 
kokias senovei žmones vartojo InspeJ:mui 
ateitos.—Geriauael iszgnldo visokius 
sapnus..........................  .BOc
Ajodarytas........................ . ....................,... C5e

No. 41. Maža* Aukso Altorius, baltos osilo- 
iioldo* apdarei. Užkilusio* kwictko«, su 
kaulins kabute, auksinti krantai.. .$1.50

■^o 7. Maža* Aukso Altorius balto* toliu- 
Itoidos apdarai, kvielko* ant vieno no
na Įsiklotos sidabru tr perlu, su datom 
kaulinėmis ksbuteml*. ankriutl kran
tai........................................... ............$8.00

linygrelia No- O ktsiu ir 7 kvviet- 
ko* netvienokio*. bežvelk kiek wie-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halated St.

Kulma paikiai Po4ografl>s; už kuatng tiktai 
$2.00

žst tosn'Mn tr kitokiu reikalo nutea: Kžogre-

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSK10.

315 S. Morgan St1., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerlkoniszkos ir europeiszkog, tlkrps 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir ta. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktarą 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. S. 
Drazdovricz, Dr. 8weeney.

Dr. M. Kassakovaki, 3315 8. Morgan st.
« Teleębone Y ar ds: 709.

Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą irsiun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyta* 
reikia ideti marke uždu centu.

. TaLKTONAS YARD8 709.

savo prigimtoje kalboj* gali auszaekeU ir gauti

Lietuviai, norintieji* gauti pagalba pergro
tąsias. tos kliu miestu, tegul pilnai sprasso savo

F.PBradchulis
Attornej and Conuselor at Lai.

Chunber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Oorner LaSalle A Washington gta

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintallž lietuvryz Advrokataž, baigia 
’ mokai j jurteprudencl jot osion Amerikoj. 
Weda prow&g kaip civriliukaa taip ir 
kriminallszkn vriauoae suduos*.
Bes. 168 W18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Dr. Leonard Landės, 
Lietuwi»zka« Daktaras. 

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

teriszl^ ligų Mokinos: universitete, 
Neu Y' rke į r;,k: savo ■: k;: uose . jjnŽSgffiMF 
VViedniuje. Berlyne, karaliszkoje mo-.

I.ebauon. Balievue. Port Graduaie
Hospital College ir t.t. i įsgjS'jhBl®

TJaZtikrina la^gydymn
wisų aptų ir paprastų ligų, ka po tai 

ptauczių. kepenų, skaudė 11mą w;durių, 
ga!wos.nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimf, moteriszkaa ligas ir ne- 
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų „ . t, p, n 
reikia naudot electrikiniai prietaisas. KClpSCD u t'O.

Daigias itaip 
30 actas Istmcgintas! 

W Dr. RICHTEgO 
F Mrisam 8wietui žinomas 1

ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER. 

yra geriausi* gyduole amo

Rbeumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo ir tt. 

ir wlBoitfa RhtamAtifigln 
skaudėjimu. j

us 85c. ir 50c. pus wisus 
tptiekorius urbs jmmi 

L F. M. Richter & Co., į 
L 215 Pearl Street.

New York.

DR A. G. FREED0M,
fLIETVVISZžCA8 DAKTARAS.) '

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau-1 
daugybe lietuviu pas ji iszsigyde.
Oznres: 4118. Sharp St.. BALTIMORK, MD. 
ArVtSKA: ant kampo Eieter ir Fay«tte St*.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvro, uždegimu žarnų, iszdžiuvri- Į 
mj pieno, skaudėjimu lupų, nosies, a-b 
kių, ausų, nustojimf pajiegų ir tt. Isz- 
gydyms užtikrinu kiekvriensme Atsitiki-: 
me. Cnrouiszkaa ligas gydau pasekmin- 
gzi, ir slepemas Ilgas užlaikau slaptybė-!

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8L',Cor.Lexington Av

Offian uilindr*-1 • *7*°' ,kS 1 P° Pleturmo waianaos • j nuo 6po piet iki 8wakaro 
N*dsllomto:nto 8 iki 10K *al.ryto;nuoS iki 4 vai. 
po pi*L ,

Rods per Gremžtai JDyai. 
Užprašydami gydyklas prisiuzkite 81.00 
ty Jeigu sergi tai paraižyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk sawo ligj, o I 
«8z prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- ] 
dysi

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrb- 
deliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 

| kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 
j >arsi t ra u k 

Įjffrjį ti, jeigu 
v t4 mu'

lietu- 
visiką ka- 
tai ioga. k u - 

prisiun- 
JBb cziame ko- 

KH^^^Mžnau) dy- 
kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St., Cbicago, III.
Snce. to Keipficb, Nore Ik o Co.

nos 
ropi
vale 
pot 
sila
Hei 
ja 
na t 
tuk
mui 
jim 
tų 1 
mį 
kui 
jos 
mif

J
isze

bul

Aleksandraviczia ir Szvankus
...DRUKORIAl...

32,5 S> MorKan St. Chicago, III.
Turi paikiai inrengtas dnikoriszkas maszina* ir pertai 

visokias drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o 
ypatingai draugystėms konstitucija*, tikietus, programų*, knyga* rasztininkams ir tt. 
Meinojf'sittttczia pinigus ta visas dalia svieto per baska, expresa, 
arba paczta; kaip kas nori. Užliko knygas visokiu intalpa ir maldaknyges.

pai
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Linksma bus tavo namuose,
jei nusipirksi viena musu Home Music Boi a,

me: 
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Ap 
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KLAUSYKIT!, 
Ar reikia Tam lutai įtolkroiielio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozf Matuti, c 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip, kitur. 
Apart to, Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maszineliu gromatoms 
druksvoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpod istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavincziavvnemis, abrožu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz< augsz- 
cziau minėtu.daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga bu pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adiesas.

Joneoii Matutia-
412 Grand st. Brooklyn. N. Y.

♦^Lietuviszka Dirbtuve**
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

¥. TINDRUgZEVIOZ,
115 W. Divlslon st. Chicago, IU.

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

lalkys tuziną paikių po peri u gromatoms 
rasti t i e, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinezevonem. Ui 81.00 ap- 
iaikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas,
Box 234 Lavvrence, Mass

i Yra tai puikiausi ir priegtam 
pigiausi Instrumentai, kokius tik 
snadlen galiota pirkti. Jie dao- 
ida daugiau lioVmimo negu 
isioo w*rt*a wargonai, kadangi 
lite wtaadoi gali grainti. Jokio* 
jfe luziko* pažintie* czia nesi- 
V reikalauja, ir koėnaa įvaiki*
■ gali ant Ju grainti. Kožnu
■ pirkėjas stebis ir džiaugtasi 
Biszlo, neaa tas instrumentai

'Jria suwir*i 600 mellodiju.
įf lytu stt listo. kuri prlde-
■ dame prie kiekwteno instru- 
r mesto.
J Hom* Music Bato'a galima 

naadoti namie latrinimui įniks 
dainuoti, wle*znamuoae ir inirai-

t ra 
vi e 
pr 
ric 
nif

F graijant, duokime sau. ant kokio 
' baliuko ar atokiu. Jis grsjiia Kana 
balsiai ir turi meilu baisa. Himnus, 
marazus «alcu* polka*, polka* -

kaipogi Ir wi*a*popul<ari*zk<au* a* 
M isti.. grejina teip. tog gal tik kele-

. „ . .... tui gabiu muzikantu galima butu lamprUU7W.u- wM5B1 s*°“ *“ dWet* Hsksmyba, kaip ir koSnas, kun* tik girdijls grajitont
Woleite. parodyta* czia a*t paw*ik*l*lio, yra pri.maigyta* plieninėmis adatėlėmis, kurio* su- 

kanUe* voleliui Užduoda tonu a jto atkartoja daina* arba atokius b* sustojimo.
Bais Instabu* instrumentas kasatUoia tik *8.00 Apdarytas. Jo'yra puiki* J.l ta- 

‘i mums ant pas!tikėjimo,o likusiu* pinigus galėsi prisiunsti poaplalkymui Instrumento. Htantai daro žerti a pinigus Prisiusi markei sausi vte 
usVu6*! tekfnusilSrks.^^Jte’v8!*^ nonre tokYuiretiJ toig^paa^tam^ta pams5s.,lt*,* U“U‘“ **’ 

STANDARD 1FG. CO., 29 Bedman St., P. 0. Box 1179, Bei IwK, Dep. L C.
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