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Metas X

Politiszkos žinios.

Amerika.
Amerikos laikraszcziai 

sziuom kartu raszo daugiau
siai apie atsilankymą brolio 
Vokietijos ciecoriaus. Dau
gumas net tokių laikraszczių, 
kurie pirma siundė ant Vo
kietijos, kurie kaipo neatbū
tiną reikalą statė karę Ame
rikos su Vokietija, dabar gar 
bina Vokietijos ciecorių ir jo 
siuneziamą į Ameriką brolį. 
Mat kaip greit laikraszczių 
nuomonės persiketezia. O 
vienog laikraszcziai yra ikvėp- 
tojais nuomonių savo skaity
tojams. Matyt, kad daugu
mas laikraszczių nuomonių 
ne turi, bet jas taiko prie ap
linkybių. Tie pats laikrasz
cziai. kurie pirma geidė ka
rės su Vokietija, dabar tiki, 
jog atsilankymas brolio Vo
kietijos ciecoriaus atg’abęs ne- 
iszpasakytą laimę Amerikai. 
Ar isztikro atgabęs — apie 
tai-galima abejoti. Ir tie 
pats laikraszcziai, kurie szią- 
dien garbina dar ne atkaku
sį volpszką kunįgaiksztį, jam 
iszvažiavus, vėl griebsis savo 
seno darbo ir vėl szauks, kad 
Amerikos laimė tik karėj su 
Vokietija. Be abejonės Vo
kietijoj ne labai paiso ant 
laikraszczių ypacz ant siun- 
danezių, bet kad laikraszcziai 
isztikro dalį nnomoniųi per
duoda mažai suprantantiems 
skaitytojams, tai žinoma, jai 
ne geistini yra tie siundymai 
Amerikos ant Vokietijos. 
Todėl tai ciecorius nutarė 
Siųsti savo brolį į Ameriką 
su daugybe dovanų didesnės 
ir mažesnės vertės visokiems 
politikieriams: didesniems ir 
įtekini ngkuiiems atgabena 
tabakierkas deimantais pa- 
puosztaa, mažesniems tik 
marszkinių sagutes. Na, ir 
tos menkos ciecoriszkos dova
nos isz besijuokanezių isz eu- 
ropieczių, kad jie nesza savo 
valdonų jungą, padarė des
potų garbintojus. Ar isz at
silankymo įkunįgaikszczio 
Henriko Amerika ir Vokieti
ja apturės kokią svarbesnę 
naudą, bet visgi tas nors ant 
tūlo laiko praszalįs nesikenti- 
mus ir savitarpinį neužsitikė- 
jimą. Jeigu isztikro terp szi- 
tų krasztų karė neiszvengia
mą ateitėj, tai atsilankymas 
kunįgaikszczio Henriko nors 
jos nepraszalįs, bet visgi ją 
nustums ant tolesnio laiko.

Ant salos Kubos žmonės 
iszsirinko neva prezidentą ir 

• Suvienytos Valstijos giriasi, 
buk ją iszliuosavo isz po Isz- 
panijos jungo ir padarė ne- 
prigulminga republika, bet 
isztikro neprigulmystė tos A- 
merikos politikierių sutver
tos republikos yra ypatiszka. 
Apdovanoti vietoms už viso
kius nuopelnus menkesni po
litikieriai, kuriems paeziose 
Suvienytose Valstijose ne bu
vo urėdų, ant neva neprigul- 
mingos Kubos elgiasi teip 
kaip namieje, duoda kon
traktus ant visokių darbų 
vien Amerikos kapitalistams, 
prižiūri vietines valdžias, ku
rios be daleidimo ameriko
niszkų urėdninkų nieko ne
gali padaryti. Rods dalį a- 
merikoniszkų kareivių isz- 
traukė nuo Kubos, bet dalis 
jų yra dar ant tos neva isz- 
liuosuotos salos.

Amerikoj jau nusibodo ka- 
b re ant Filipinų, jeigu jau ne- 
Lvisiems jos gyventojams, tai 
Klurbut didesnei jos dalei. Isz 
■Filipinų rods naudojasi dau
gelis urėdninkų, tokių, ko- 
Kjems namieje trūksta gerai 
pramokamų urėdų, teiposgi 
gKpitalistai. galinti isznaudo-

ti turtus tų salų, bet užtai 
paprasti žmonelės turi mokė
ti didelius mokesczius ant už
dengimo karės kasztų. Kon
grese ir senate yra daug prie- 
szininkų karėsir juo ji trauk
sis ilgiau, juo daugiau atsi
ras prieszininkų uždėjimo 
Amerikos jungu ant sprando 
filipinieczių. Rods szalinin- 
kai platinimo Amerikos val
dybų giriasi, kad seniau veik 
treczdalys surinkimų nuo 
Filipinų eidavo ant naudos 
Iszpanijos, o dabar, girdi, nė 
centas neina į Ameriką. Da
bar rods neina pinigai į‘Ame
riką. bet didesnę dali salos 
surinkimų paima algos ame
rikoniukų urėdninkų, o jos 
dadar yra kelis kartus dides
nės negu algos iszpaniszkų 
urėdninkų. Taigi] filipinie- 
cziams nėra reikalo girti da
bartines sanlygas, kadangi ir 
dabar surinkimai ant tų salų, 
nors neina į Suvienytų Vals
tijų iždąv bet paskęsta ameri
konų urėdninkų kiszeniuje, 
filipiniecziai iszto mažai nau
dos turi. ‘

Juo ilgiau traukiasi kova, 
juo žiauresnio budo jos vedi
mo griebiasi amerikoniszki 
karės vedėjai. Tas buvo pa
keltas jau net Washingtono 
senate. Pereitą savaitę ame
rikonams pasidavė keli filipi
nieczių vadovai, bet tas dar 
ne reiškia, kad karė butų ar
ti pabaigos.

Azija.
Chinų ciecorienė jau galu

tinai apsigyveno senoje sostą- 
pilėj. Svetimų krasztų amba
sadorius ciecorienė priėmė 
uždraustoj miesto Pekino da- 
lyj, kur pirma nė joks sve
timtautis įeiti negalėjo. Lai
ke andijencijos buvo ir cieco
rius, bet jis ambasadoriams 
pasirodė dabar dar labiau su- 
kvailėjęs negu buvo pirma.

Pietiniuose Chinų krasz- 
tuose maisztai n e pa
siliovė ir ežia prie progos chi- 
niszki fanatikai po senovei 
užpuldinėja ant visų chi- 
nieczių nekeneziamų kriksz- 
czioniszkų svetiinų misijų. 
Pereitą sanvaitę vėl buvo keli 
užpuolimai aplinkinėse Kan
tono ant amerikoniszkų ir 
prancuziszkiį misijų.

Sugrįžusiai į Pekiną cieco- 
rienei, ant įvedimo svarbes
nių reformų ir pinįgų ne 
trūksta. Chiniszki urėdnin- 
kai,moterų rūme, ciecoriškoj 
Pekino dalyj rado užkasta že
mėj daug aukso ir sidabro, 
net kelių szimtų milijonų 
taelių vertes. Auksą tą ir 
sidabrą mat ežia užkasė urėd- 
ninkai,pabėgdami priesz besi- 
artinanezias svetimas armijas. 
Skarbo to svetimi svecziai 
nerado, nes be abejonės butų 
jį paėmę.

Ciecorienė paskyrė po 5 
milijonus taelių kas metą sa
vo vietininkui provincijoj 
Tshili. Už tuos pinįgus jis 
turi užlaikyti armiją 100000 
kareivių. Ant to, žinoma, 
5 milijonų neužtenka, bet li
kusius ciecorienės vietininkas 
turi surinkti isz ju adminis
tracijai pavestos provincijos. 
Tokiu budu szitos provincijos 
virszininkui pavesta visa kon
trolė ant kariszkų Chinų pa- 
jiegų, taigi ant armijos ir lai- 
vynės. Jis ant organizavi
mo armijos rengiasi parsi
kviesti japoniszkus oficierue, 
o ant organizavimo laivynės 
angliszkus. Bent teip tvirti
na Londono laikraszcziai.

Tarybos terp maskoliszko 
pasiuntinio Lessaro ir Chinų 
rando reikaluose Mandžurijos 
likimo dar vis neužbaigtos.

Dabar laikraszcziai tiki, kad 
sutartis bus padaryta sekau- 
ežioj sanvaitėj, bet panaszias 
žinias platino jie ir pirma, o 
vienog visgi nežinia, kaip to
li tos tarybos nužengė; neži
nia nė ko Maskolija reika
lauja.

Maskoliszki laikraszcziai 
garsina telegramus apie pa- 
sikėlimlį sziaurinių Indijų gy
ventojų priesz Anglijos val
džią. Kalba, buk buvo jau 
keli kruvini susirėmimai pa- 
sikėlėlių su angliszkais ka
reiviais ir buk susirėmimuose 
angliszki kareiviai likosi su- 
muszti. Angliszkas randas 
nieko ne garsina apie pasikė
limą Indijose ir gal būt, kad 
maskoliszki laikraszcziai ty- 
ežia tokius paskalos leidžia į 
svietą, ant palegvinimo ran
dui atsiekti jo paslaptus mie- 
rius. Isz maskoliszkų laik
raszczių leidžiamų į svietą 
paskalų dabar jau naudojasi 
maskoliszkas randas: jis trau
kia žemės kariumenę ant Af
ganistano rubežiaus.
bejonės maskoliszki agentai 
stengiasi ir Afganistane 
maisztus sukelti. Matyt, 
Maskolija rengiasi gerai Įiasi- 
naudoti isz Anglijos karės 
Afrikoj. Anglija dabar nė 
ant apgynimo Indijų ne turi 
kareivių, o jie butų labai rei
kalingi. bet nėra isz kur im
ti, kadangi veik visos jos ka- 
riszkos pajiegos įklampytos į 
karę su būrais Afrikoj. Ka
dangi Afrikoj dabar kauna
tės ne gali daug naudos at
gabenti musziuose su būrais, 
tai Kitchener didesnę dalį ar
tilerijos siunezia į Indijas. 
Matyt ir Anglijos randas jau- 
ežia, kad maskoliai rengiasi 
ten Angliją įkasti.

Be a-

Pietinė Afrika.
Ar terp būrų ir anglijonų 

buvo pradėtos tarybos ant 
užbaigimo karės, tikrai neži
nia. Jeigu bandė kas patar
pininkauti, tai turėjo nuo 
tarpininkystės atsisakyti, ka
dangi Anglija statė tokius 
reikalavimus, ant kurių bū
rai ne galėjo sutikti. Kad 
bandymai privatiszki - buvo, 
abejonės nėra, tik tarpinin
kai, iszgirdę Anglijos reika
lavimus ir matydami, kad 
ant jų būrai ne sutiks, atsi
sakė tarpininkauti.

Kadangi paskutiniuose lai
kuose anglijonams truputį 
geriaus pradėjo sektiesi, tai 
nors menki pasisekimai pakė
lė vėl godulystę Anglijos mi- 
nisterių, jie sziurkszczioj for
moj atmetė net tą,ant ko pir
ma buvo sutikę. Angliszkas 
randas, ant rodos garsaus 
piudytojo Milnero, ketina 
būrų farmas konfiskuoti ir 
ant jų kvieczia angliszkus 
kolionistus, kurie mat turė
tų valdyti burus varguoliais 
pastojusius; angliszkiems ko- 
lionistams žada duoti net nuo 
burų atimtas gyvulių bandas. 
Argi įstabu, jeigu būrai ne 
nori pasiduoti ir‘veda kovą 
toliaus iki galui, kadangi jie 
butų tikrais vergais anglijo
nų.

Pereitą sanvaitę anglijonai 
suszaudė vieną isz svarbes
nių burų komendantąų,8hee- 
persą, kurį radę sergantį, pa
ėmė į nelaisvę. Suvienytų 
Valstijų kongresas buvo už- 
gyręs atsiliepti į. Anglijos 
randą su praszymu,kad Shee- 
pers ne taptų nužudytu, bet 
besitariant kongresui, angli
jonai pasiskubino ir Sheepėr- 
są suszaudė. Szitas burų ko
mendantas paėjo isz anglisz- 
kų valdybų ir jį anglijonai 
suszaudė kaipo savo pavaldi
nį. Tas vienog tik dar la-

biau suerzino burus gyvenau- 
ežius angliszkose valdybose. 
Angliszki laikraszcziai pats 
patvirtina, kad visos anglisz- 
kos Capo valdybos yra maisz- 
tų apimtos ir kad jmj suszau- 
dymui Sheej>erso skaitlius 
kariaujanezių angliszkose 
valdybose būrų žymiai pasi
daugino.

Kitchener pereitos nedėlios^ 
dieną atsiuntė į Londoną te
legramą, kuriame pranesza, 
kad aplinkinėse Lydenburg,t 
T ra n s va a 1 i u j e, 1 i kosi angį i jo J 
nų į nelaisvę paimtas bun| 
komendantas Viljoen, tik net 
žinia ar tikrasis, vienas isk 
sumanesnių būrų vadovų} 
anglijonai mat tankiai to pa
ties vardo žemesnius oficie- 
rus garsina už geresniuosius. 
Nežinia teiposgi, ar Viljoen 
pateko į nelaisvę vienas, ar 
su kareiviais; apie jo karei
vius Kitchener nieko ne mi
ni.

Pulkauninkas Wilson, ne
toli Frankfort, paėmė į nelai
svę mažą būrų pulkelį. Be
vedant nelaisvais, ant ryto
jaus ant jo užpuolė slidesnis 
būrų pulkas. Užgimė smar
kus muszis, isz kurio pasinau
dojo nelaisviai ir beveik 
pabėgo. Muszyje kelios 
szimtys anglijonų tapo 
musztų ir paszautų.

visi 
de
ni*

gu tokius siekius Anglija 
turėjo,tai jų iszsižadėjo pama
čiusi vokieczių neprilanku- 
mą.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Pas mus Vilniuje gerai einasi. 

Lietuviai žymiai pradeda susi
prasti.

Jubilejų atlikome katedroje. 
Žmonių buvo lig durų. Kunįgai, 
noroms - nenoroms,turėjo giedoti 
lietuviszkai: “Szventas Dieve”, 
“Dievas musų gelbėtojas”, “Die
ve gėrybių”, “Tegul bus pa
garbintas”. Žaslių klebonas at 
leido savo giesmininkus ir giesmi
ninkes, kurie dailiai per tris die
nas lietuviszkai giedojo. Musų 
szviesunai ir didžunai ir visi 
žmonės meldėsi isz “Szaltinių”, 
pamokslų teip-gi klausė: mat, 
buvo pamokskhi* lietuviszki. 
Tik davatkos lenkės ir sulenkėju
sios iszbėgo.

Vilniaus lietuviai neužilgio su
lauks bažnyczios. 5 d. lapkriezio 
mėnesio gubernatoriui liko pri
rodytas kun. Kuchta ant prabasz- 
cziaus. Dabar lauksime jo už 
tviitinimo ir paveizdėsime, ant 
kokių tai pamatų pagaliaus -sjsi- 
tvers ežia lietuviszka parapija.

Jeigu žmonės sektų musų kunįgų 
paveikslę ir jų pamokinimų klau
sytų spangai, tai antai Amerikoj 
lietuvių ne butų jau likę, jie butų 
jau terp 'savęs iszsipjiovę visai. 
Jeigu sziędiea yra dar lietuviai, 
tai ne musų kunigų nuopelnai. 
Lietuvoj kunįgai, kaip įmanyda
mi, platina lenkystę terp savo 
avelių, nė vieszpatystei ne tar 
nauja, o Amerikoj, ant palengvi
nimo žvejonės ir lupitno žmonių, 
juos terp savęs piudo,nors kunigų 
priderystė plat’nti meilę ir auti- 
kimę.

Danija.
Danijos randas priėmė 

tartį padarytą jos jiasiunti- 
nio su Suvienytų Valstiją 
randu reikaluose pardavimo 
prigulinctių Danijai Mažų 
Antilių salų. Amerika už 
tas salas užmoka 5 milijonus 
doliarų. Kad pirkinys butų 
padarytas galutinai, reikia, 
kad sutartį priimtų Suvie
nytų Valstijų senatas ir Da
nijos parlamentas. Kadan
gi Amerikai tos mažos Balutės 
labai naudingoj ypacz, jeigu 
Suvienytos Valstijos užsima
nytų apvaldyti' Vidurinę A- 
meriką. tai nėra abejonės, 
kad Washingtono senatas 
perkinį užtvirtįs: ką vienog 
padarys su tuom Danijos par
lamentas, pirm laiko ne gali
ma įspėti. Danijoj yra daug 
prieszininkų pardavimo y- 
pacz Antilių salų; net pats 
ministeriai ne visi tam prita
ria. Parlamentas todėl, at
mesdamas padarytą sutartį, 
gali ją į niekus paversti. 
Jeigu vienog pasiseks szitą 
biznį pervaryti, tai Danija 
rengiasi pasiūlyti Suvieny
toms Valstijoms pirkti ir pri- 
gulinezią Danijai salą Gren
landiją. Nors sala ta labai 
didelė, bet tik pietinės Jos 
pakrantės apgyventos; gyve
na ant jos isz viso 12000 
žmonių; sziaurinėgi ir viduri
nė dalis amžinu sniegu ir le
du uždengta.

BU"

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę, nuo 20—27 gruo

džio pereitų metų, Vilniaus gų- 
gernijoj buvo apsirgimų viso
kioms limpanczioms ligoms: Vil
niuje apsirgo: pilvinėms szilt- 
nėms 5, tymais 3, rau
plėms 5, rože 2, krupu 2.

Austrija.
Kaip rodosi, Austrija sten

giasi pasitraukti isz susiriszi- 
mo su Vokietija ir nori už- 
mėgsti anksztesnį ryszįsu Mas- 
kolija, kadangi mat daugumas 
Austrijos gyventojų yra sla
vai, o jie vokieczių labiau ne- 
kenezia negu maskolių, nors 
tie isztikro biauresni už vo- 
kieczius. Dabar, ant užmez
gimo anksztesnio ryszio su 
Maskolija Austrijos ciecorius 
siunezia į Peterburgą sosto į 
pėdinį.

Į Berlyną,ant gimimo die
nos Vokietijos ciecoriaus, at
kelia voAnglijos sosto įpėdinis 
Berlyno gyventojai priėmė 
kunįgaiksztį Vali jos labai 
szaltai. Todėl ir jo atsilanky
mas Vokietijoj gali būt tik 
szeimyniszkas, be jokių svar
besnių politiszkų siektų; jei-

Vilniaus pavj, kaime Dainowkoj 
azlakuotoms sziltinėmn apsirgo 5, 
isz jų 1 numirė. Pilvinėms sul
tinėms Vilniaus pav., kaime Rim- 
szisakiuose apsirgo 5, numirė 1. 
Ragožisakiuose apsirgo 2; Asz 
mėnų pav., kaime Vaszkeliuose 
apsirgo 3,Michiluo«ea 1;Vileikos 
pav., kaime Gneadiko apsirgo 10, 
ųumirė 1. Tymais: Aszmėnų 
pav. Smorgonėj apsirgo 7, kai
me Venslšventuose 5, numirė 1. 
Rauplėms, Aszmėnų pav. kaime 
Haneziczuose apsirgo 9, Subatnin- 
kuose 5; Lydos pav., kaime Ig- 
natkoveuose 21, Talutunse 3, Ku- 
bilnikuose 2, Rurkucziuose 1; 
kaime Nerovnuose, Aszmėnų pav. 
apsirgo 22, numirė 2, kaime No- 
vosielki apsirgo 6, numirė 1, Cvi- 
rovszczinoj apsirgo 4, Žomoi- 
dziuose apsirgo 9, numirė 1, C ko
ri tonoj apsirgo 29, numirė 5, kai
me Zaprudej apsirgo 25, numirė 
8, Didžiuosiuose Z įprudžiuoše ap
sirgo 26, numirė 7, kaime Lošk 
apsirgo 21x numirė 5, Dubisoj ap
sirgo 19, numirė 1. Sibiri zku 
maru miestelyj Snrorgonaj apsir
go 2 žmonės.

Pirmoje pusėje gruodžio mėne
sio pereitų metų Vilniaus guber
nijoj buvo 35 gaisrai, kurie užgi 
mė: nuo neatsargumo paežių pa 
degėlių 13, nuo negerai įtaisytų 
ir nevalytų kaminių 1, nuo pade
gimo 4 ir nuo nežinomų priežas 
ežių 17. Visuose tuose atseiki
muose ugnelė pridirbo blėdies ant 
34163,rubl.

Netikėtų mirezių buvo 15, už- 
muszystų 4, negyvėlių rado ■ 2. 
Vagy s tų papildyta 16;d&igtų pa
vogė už 1154 rubL, pinįgų 2101 
rublį. Arklių pavogė: Vilniaus 
pav. 2, Trakų 2, Szventėnų 
Dianos 2, Vileikosl, Lydos 
Aszmėnų 3, isz viso 16 arklių.

Popiežius kunigams ii e 
pia ne sčti vaidų.

Austrijoj likosi pagarsintas 
apasztaliszkas rasztas popiežiaus 
į vyskupus, kuriame popiežius 
liepia dvasiszMijii saugotieji ir 
ne leisti į bažnyczię kaib’mzkų 
vaidų. Popiežius atsisako nuo 
sprendimo apie tę klausymę, pri 
pažįsta bažnyczioj tiesas prigim
tai kalbai katalikų, bet liepia 
turėti atmintyj ir naudę vieszpa- 
tystėe. Katalikams prisako saugo 
tiesi ne fu tikimų ir vaidų,
kunįgai turi būt tame paveikslu 
Visiems katalikams. Gaila, kad 
popiežius nepažįsta mųsų kunigų.

2, 
4.

riausiojo policijos depai t amen to). 
Jie mėtosi kaip įmanydami, kad 
tik<gaut lėidimę ir nustumt nuo 
stvęs tę aunkię nasztę. Poną J. 
kreipėsi su praszymu prie latvių 
blaivystės draugystės “Auseklis”, 
idant jie, kaipo tautos pusbroliai, 
padėtų lietuviams kiek nors tame 
dalyke; tie ukvatniai ant to ,suti
ko ir padavė praszymę policmeis
teriui,kad daleistų jiems perstatyt 
lietuviszkę komediję “Amerika 
pirtyje”. Policmeisteris, negalė
damas pats savo valia daleist, 
nusiuntė jų praszymę gubernato
riui, o gubernatorius atsakė, kad 
jų įstatuose nėsę nieko pasakyta 
apie loszimę lietuviszkoj kalboj 
teatrų.

Tuomet p. J., nenorėdamas ap
leist reikalo, kreipėsi .prie rusų 
draugystės “Krasny krėst”, kur 
teip-gi meiliai iszklausė jo praszy 
mo, juo kad p. J. prižadėjo paau- 
kaut ant “Krasny k ręst”, kars zta i 
ėmėsi už darbo, bet tę patį gavo 
nuo gubernatoriaus atsakymę, kę 
ir latviai. Pabudo ir vietinė lie
tuvių paszalpos draugystė isz 
miego ir padarė gubernatoriui 
tokį jau praszymę, bet ir vėl gu
bernatorius atsakė, kad 
tės įstatuese net-ę nieko 
apie loszimę teatrų, 
kias priekabes atranda!
Mint iujos kalėjime tebesėdi dak

taras Vaineikis jau 20 mėnuo. At
silanko kartais sesei s, bet jbms ne
leidžia pasimatyt. Valgymus, 
kę atgabena, priima, tik kas žin 
ar jam priduoda; knigų neprima.

(Isz Vai po).

Isz Stakllszkčs, Trakų pv.
Musų aplinkyje lietuviszko akis 

neiszvis: nė bažnycziose.ant stv

si trys suimti į kalėjmę, laukia 
nusprendimu. Graius paveiz- 
das. (Isz “Naujienų”.)

Sekretorius propagandos.
Sekretorium propagandos ry

tinių krasztų katalikų reikalams 
prie popiežiaus likosi paskirtas 
popiežiaus delegatas Bombėjuj, 
Indijose, areli’vyskupas Zalewskis. 
Naujas sekretorius gimęs Lietu
voj, dvare Veliuonoj, ant Nemuno 
kranto. L:etuviszk>ii jis moka, 
bet žinoma, ne laiko savę už lie
tuvį, tik už lenkę kaip ir visi 
Lietuvos bajorų dvarponių vaikai.

draugys- 
pa rody ta 
Mat viso-

Isz Trakų. Vilniaus gub.
Žydai mergų prekijai: Simcba 

Pergamut ir Szloma Rosenberg 
suviliojo, žadėdami gėras vietas, 
dvi lietuvaites isz vieno kaimo 
netoli Trakų: 17 metų Onę Kum- 
pierite ir 16 metų Onę Oreazkole- 
vicziutę. Iszveiė jas į Vaiszavę, r 
o tolinus rengėsi gabenti į Aus- 
triję ir ten parduoti. Perkant 
vienog bilietus važiuoti toliau 
Varszavoj, ant merginų ir žydų 
jų vadovų atkreipė akis stovintis 
ant stacijos žandaras ir sulaikė 
lygiai lietuvaites kaip ir jų vado
vus. Jos bus iszs'ųstcs atgal į 
gimtinį kra-ztę, žydai mergų 
prekėjai pateko už grotų. Mat 
kaip kada ir maskoliszkiems žan
darams pisiseka kę gero padary
ti, tik ant nelaimės, tas ats tinka 
labai retai. , » •

Isz Eriogalos, Kauno gub. 
Sunkų daro ispudį, matant kaip 
lietuviai musų pakraszczmose, 
svetimo apsuopti gaivalo, pama
žėl! nyksta ' tautiszkai, imdami 
žleberuoti kokia nors svetima kal
bi, dar sunkesnį be abejonės pa
daro įspūdį, užtėmijus pi- 
ežioj Lietuvoj, kaip letuviai pas 
ssvę, dėlei savo tamsumo ir nesu
pratimo, griebiasi svetimos kai 
boe ir pradeda laužyti savo liežu
vį “polcka razmova”.. ..

Sunkiai tapo užgauti mano tė- 
vynainiszki jausmai,pravažiuojant 
per Etiogalos apylinkę. Czia tai 
gavau patirti, juog vyrai itin 
dažniai jau patys pirmi bando 
prakalbinti ir kalbėti lenkiszkai. 
Jasvainiuoie ir Eriogaloje vai
kus tik ir girdėjau lenkiszkai žle- 
beruojant. O ir po sodžius labai 
tankiai, kas pas žemaiezius dar 
nė girdėta, nė sapnuota, iszgirsi 
lenkiszkę sznekę. Po Kumetynius 
gi kaip kur,kaip girdėt,nebemoka 
gerai net nė vienos, nė kitos kal
bos. Tai kokia pasekmė ponų 
mokslo! Nežinai ar juoktis, ar 
verkti!...

Ar azaaip, ar teip, o dvarai ir cijų, abrozų, nį ant kryžių ant 
dvareliai, kurių czia it skruzdynų 
pri bais lyta, neiszpes įkytai pra 
ga sztingę daro ant apyiiiP- 
kės žmonių įtekmę. Jie tii 
yra czia tikrais lenkystės lizdais, 
isz kurių platinasi po žmonės klai
dingas supratimus iszaugtinęs jų 
akyse lenkiszkę,o pažeminęs“klo- 
piszkę”lietuvių kalbę.— Ne kitkę 
galima isztarti ir apie klebonijas.

Isz Suvalkų gub.
24 d. rugsėjo buvo iszmėtyti at 

siszaukimai “Tėvynė pag. szauk.” 
ant kelio, einanezio nuo Nautnies- 
czio ant Kybartų link. Žmonės, 
radę ats'szaukimus, skaitė irdide 
liai džiaugėsi. $9 d. rugsėjo buvo 
Griszkabudyje atlaidai, ten ap 
linkui buvo keliai pilni ats szau- 
kimų, ir paežiam Griszkabudyje, 
apie bįžnyczię, b įžnyczioje, ant 
kapinyno, ant rinkos ir keletas 
žmonių rado į k'szenius pridėta 
atsiszaukimų; isz to dideliai žmo 
nės divyjes', kad nejuczioms tam
pa pridėti kiszeniai atsiszaukimų. 
Ant kap nyno buvo matyt net atvi 
rai sau skaitant,\arsi butų nė ne
ginami skaitymai. Dideliai gražu 
buvo matyt, kad popierėlę pama
tęs žmogus, tuojaus, pasilenkęs, 
paima ir į kiszeuių įsideda, o pas
kui kokiam užkaboryje skaito. 
Tiktai tiek gaila, ksd ataiszauki- 
mai “Tėvynė pagelhos szaukias” 
mažai skaieziusiems menkai supra
ntami. 6 d.spalių atlaidaibuvo Ra- 
ianezavos Sintautuos. Ten teipgi 
buvo daug primėtyta atsiszauki
mų ir daugeliui į kiszemus pridėta. 
Žmonės, pajutę, vieni džiaugėsi ir 
radę atsiszaukimjs, noriai skaitė, 
bet buvo ir tokių, kę la-' 
bai susiraukę ant to žiurėjo ir tė- 
mijo, ar nepamatys numetant ar 
kur nors kiszant kokį atsiszauki- 
mę, norėdami paskui praneszti 
policijai. Bet nieko nepatėmijo, 
kas tuos atsiszaukimus mėto,' ar
ba į kiszenius deda.

Isz viso ko matyt, kad ' toki 
metintojai didėt gudrus, kad ne- 
gal nieks jų sugriebt, ar užtėmyt,- 
o tokius stebėtinus darbus atlie
ka, per kę žmonės iszmislija po 
tokių atsitikimų nebūtus daiktus: 
vieni sako, kad velniai tokius dar
bus atliekę, kili nurodo ant anio- 
lų; kiti sako, kad esę toki tai ra
ganiai; kiti paiso, kad t u esę toki 
žmonės, kurių nieks nemato...

kapų nė žodelio paraszyto musų 
prigimtoje kalboje nėra,nors visur 
aplink gyvena lietuviai. Vis len- 
kiszkai. Lietuviszkai raszyt mat 
ant szventų vietų nepritinku 
neiszpuola! Viso labo lietuvisz- 
ki paraszai yra Stakliszkėse tik 
ant dviejų, ar trijų paminklų ant 
kapų ir aut paminklo jubilejaus 
1900 metuose. \

Medį jubilėjaus kryžiui davė 
bajoras Je'eni niekas (brolis žino
mo kuuįgo lenkorhano),tikėdama
sis, kad bus leukiszkas paraszas, 
bet klebonas prikalė prie jo gete 
žinę toblyczię eu lietuviszku pa- 
raszu: “Ant paminklo jubilėjaus 
1900 m. klebonas7 Stakliszkių su 
parapijonau”. Szit i8>pagii tinas, 
klebono darbas labai lenkams ne
patiko, o jeigu koks nors lenk pa 
laikis, nežinodamas, kad ten lie- 
tuv'szkas paraszas, ateina isz die
votumo pabuežiuot', tai tuoj, pa
matęs lietuviszkus žodžius, atszo- 
ka, kaip nuo ugnies.

Isz Liudvinavo. Kalvari
jos pa v.

1901 m. priesz Velykas tapo 
įkurta lietuviazka krautuvė Jur
gio Senkaus. Tik žmonės labiaus 
eina pirkt pas žydus, ne kaip pas 
savo žmogų. Matyt, kad žmo
nės nenor atprast “geszeftų” va
ryt su žydais.

Isz Prūsų Lietuvos.
.Berlyne pasimirė vokiszkas 

rasztininkas Erost Wichert, ku -i 
ris paraezė diktai pasakojimų isz 
gyvenimo Prusų lietuvių. Wi- 
ehert gimęs 1831 m. Insrutyj, 
Prūsui Lietuvoj, lietuvių gyveni-__
ma todėl galėjo geriau pižinti 
negu daugelis kitų vokiszkų raaz- 
tininkų. Mokslę baigė jis Ka- . 
raliaueziaus universitete. 1860 
m. p stojo pavieczio audžia Pre
kulėj, o 1877m. pakeltas į sąna
rius augszteanio kraszto sūdo Ka- 
raliaucziuje. Wichert buvo iki 
savo amžiaus galo sandarbininku 
iszeina nezio Karaliaucziuje laik- 
raszczio “Altpreussisshe Monat- 
schrift”, kuriame tankiai palei- 
pa raaztai apie lietuviszkus daly
kus; buvo jis vienu i« iszleisto- 
jų to laikraszczio.

Ant arklinių geležinkelių lini
jos nuo Karaliaucziaus į Kalthof 
įvedė elektrikę trukių varymui, 
vietoj arklių.

Netoli InarucEto, važiuojant 
ant medžioklės parlamento pa- 
siuntiniui Gaulkei,kada ju įvažia
vo-į pliantę, ant jo užvažiavo u- 
kiniukas Radiszantis ir pono ve- 
iimę numetė į szalį, isz jo ponai 
iazpuolė ir gaua sunkiai apsikulė. 
Užtai sūdąs Ridiszautį nuspren
dė ant czielų metų kalėjimo. 
Nusprendimas neiszrodo teisingu, 
kadangi Rudiszuntis nenorėdamas 
užkliudė ponų vežimę. .

Kaime Lygetrakuosa 
kluonas su sziųmetiniais 
ūkininko Didjurgaiczio ir
ninkai. Blėdį ugnies padarytę 
fekaiti ant kelių tukstanezių mar
kių.

sudegė 
javais * 
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Isz Latvijos.
Rygiszkiams užginta, sako, loszt 

lietuviazkę teatrę (apie tai esęs 
paslaptinis cirkuliaras nuo vy-

Isz Senapilės, Suvalkų gb
Trakiszkių kaime, arti Senapi- 

lės, per Mykolines uimuszė An
drių Matulį, Trikiszkių ūkinin
ko Romanaucko bernę. Užmu- 
szėjais patirti Budrevycziai: tė
vas, sūnūs ir žentas. Matulis 
tarnavo pas Budrevyczių už ber
nę, bet kad jam dingo isz skrinu- 
tės pinįgai, tai atsitraukė, 
tūlis tvirtino, kad pinįgus 
gė azeimininko sūnūs ir 
kailį jam iszperti.

Minėtę dieoę Matulis su kitu 
savo draugu atėjo 9 valandę va
karė pas Budrevycziaus dukterį 
į klėtį. Sūnūs ūkininko buvo į- 
sidrožęs “monopolinės”, iszėjo 
laukan,ir pamatęs ant kiemo Ma
tulį, ėmė rėkt, kad sumuszt 
atėjo. '

Budrevyczius ir žentas teipat 
buvo girti. Iszgirdę riksmę ant 
kiemo, iszbėgo, griebė kuolus ir 
v'si trys szoko ant naktinių jau
nikių. Draugas Matulio, gavęs 
su kuolu, spėjo pabėgti, o likusį 
Matulį teip sukūlė, kad į 24 va
landas pasimirė. Uimussėjai vi- nkos.

Pąjiega vabalų.
Terp gyvų sutvėrimų kaulinius ? 

žvėris vadina pergalėtojais kovoje 
už būvį, už drueziausius ir suma
niausius. Protas kaulinių 
sutvėrimų yra kur kas didesnis 
ir terp jų actai žmogus stovi 
ant augizcziausio virbalo, bet ui
tai kaslink pajiegų ir greitumo jis 
stovi toli užpakalyj kitų žvėnų. 
Isz žvėrių gyvenanezių ant saus- 
žemių tvireziausias yra slonius, 
kuris ant savo nugaros gali nessti 
lengvai sunkenybę 3000 svarų; 
didžuvis gi vienu uodegos sųda- 
vimu sudaužo tvircziausiai pa- 
dirbtę yaltį. Kasliak greitumo 
paukszcziai užpakalyj palieka vi
sus kitus gyvūnus: pacztinis kar
velis nulekia į valandę 120 ky- 
liometrų, taigi lekia greieziau 
negu greicziausi geležinkelio tru
kiai; kregždės be pts'Išėjimo ga
li nulėkti net kelia tukstanezius 
kyliometrų, jos perlekia lengvai 
visę oceanę terp Europos ir Ame-



daugiau negu 
prilyginant prie

žiogai, 
didumo, 
sutvėri- 
žmones: 
ant ly

Jeigu kaslink vieko tvireziausi 
yra žindanti žvėrys, kaip antai 
sloniai arba szlapiai, arba gyve
nanti jūrėse didžuviai, tai jie ir 
kaslink didumo yra didžiausiais 
terp gyvų sutvėrimų. Jeigu pri
imti didumę ir prie jo prilyginti 
tvirtumę ir greitumę, tai surasi
me, kad proporcionaliszkai prie 
didumo,ne kauliniai, bet bekauli- 
niai vabalai yra ir greieziausi ir 
drueziaus.

Paimkime ant paveikslo vis’ems 
žinomę žiogę. Saitas vabalėlis, 
pasispyręs ant paskutinių kojų, 
gali perszokti plotę 200 syk di
desnį negu visas jo kūno ilgis. 
Kaipgi tvirti todėl turi būt rau
menys paskutinių kojų szitų vaba
lėlių, jeigu ant jų pasispyręs, ga
li teip didelį, szuolį padaryti! 
Terp žindanezių žvėrių toliausiai 
gali nuszokti Australijos kaogu- 
ras: vejamas jis gali padaryti 
sziuolį 10 metrų, taigi 33 pėdų. 
Kanguras vienog turi 1 metrę 
augszczio, todėl didžiausias szuo- 
lis nepereina 10 syk žvėries di
dumo, taigi prilyginant prie ži^- 
go, kanguras 20 kartų silpnesnes 
turi kojas negu žiogas. Jeism 
žmogus turėtų, prilyginant prie 
didumo,tokię kojų pajiegę kaip 
žiogas, tai jis lengvai galėtų per 
szokti per augsziausius bažnyczių 
boksztis ir per placziats-as mies 
tų triobas.

Dar didesnius szuolius negu 
žiogai daro paprasti s blusos: jų 
szuoliai būva dar didesni negu 200 
syk paimtas kūno ilgis ir sziuolių 
daro
Blusos,
priguli prie labai Idrutų 
mų. Isz to naudojasi 
mokina blusas traukti 
gaus stalo mažus vežimėlius, po
pierines jkanuoles, ta'gi daigtus 
ne deszimtį kaitų sunkesnius už 
blusas sunkumę ir tokias mokin
tas blusas rodo už pinįgus ant jo- 
markų blusų cirkuose.

Ir* kaslink greitumo vabalai 
pralenkia žvėris ir paukszczius. 
Musė, paveikslan, lėkdama, spar
nais daro 330 sudavimų per se
kundę; lėkdama teip, musė per 
minutę nulėktų 1 kylion/etrę; 
o jeigu galėtų lėkti be perstoji- 
mo, tai į 28 dienas aplėktų visę 
žemę; o musė vienog ne yragrei- 
cziausiai lakiojantis vabalas, 
daug greieziau kruta eparnai gy
lių, todėljrerlekia daug greieziau 
už muse?. Ant greito krutinimo 
sparnų reikia didelės raumenų pa- 
jtegos, ję vabalai, prilyginant 
prie didumo, turi labai didele.

Angliszkas mokslinczius New- 
port darė bandavones tu tūlais 
vabalais ir persitikrino, kad 
antai vabalę'is carabus auratus 
pavelka augsztyn.ant palinausios 
lentos padėtę sunkenybę 40 kar 
tų didesnę už sukumę savo kūno. 
Jeigu žmogus tokię jau paj ėgę 
turėtų, tai jis galėtų užvilkti ant 
kalno geležinkelio vagonę. žino
ma be ratų, prikrautę 7000 svarų 
ta vorų. Didelę pajiegę turi ir 
lietuviams pažįstami karkvaba
liai: jeigu arklys turėtų tokię 
pajiegę kaip karkvabalis, tai jis 
turėtų paneszti sunkenybę 17000 
svarų, tuom tarpu teip drūto ar
klio nėra ant svieto, nė ne bu
vo.

Ir žandai vabalų daug tvirtės 
ni už žandus žvėrių. Antai visi 
lietuviai žino, kad skruzdelės len 
gvai iszgraužia skyles tvireziau- 
aiame medyj. Karsztuose krasz- 
tuose gyvenanti termitai teip isz- 
ėda medines triobas, kad jos su
griūva, vien stiklo., metalių ir 
akmens jų žandai graužti negali. 
Kirminai gi vabalų Sirex ne tik 
pergraužia kiecziausię medį, bet, 
jeigu užstoja kelia, persigraužia 
per szvinę, cinę, cinkę, net per 

♦, geležinę bletę. Ant to juk rei
kia neiszpasakytai tvirtų žandų, 
sų silpnais juk ne iszės skylių 
netik meteliuose, bet ir medyj; 
nė žmogus, nė žvėris ne sukram
tys geležies, ne pragrauž jose 
-skylės.

Galicijoj 52403, sziaip lenkų 20- 
351; gimusių Maskolijoj 424096, 
Szkotijoj 233977, Szvedijoj 573- 
040, Szveicarijoj 115851, Valijoj 
93682, kituose krasztnose 356950. 
Lietuvių tame surasze ne patiko
me, kadangi mat spejuos Ame 
rikos politikieriai nėra girdėję.
Sztraikiertal užpuolė ant trūkio.

Terke Haute, Ind. Sztiai- 
kuojanti kalnakasiai užpuolė ant 
vežanezio skabsus trūkio, pradėjo 
szaudyti į trūkį. Maszinistas ir 
peczkurys teiposgi paleido kelis 
szuvius ir vienas szuvis užgtvo 
darbininkę Higermanę.

Pteszikal užpuolė ant miesto.
Santa Rosa, N. Mex. Septy

ni raiti plėszikai atkako į szitę 
miestelį, suszaukė gyventojus ir 
liepė jiems suneszti pinįgus ir vi
sokias braugenybes, kę persigan
dę žmonelės ir padarė. P«skui 
plėszikai užpraazė įapiplėsktua į 
saliunę ir kiekvienam užpundy- 
ję po 3 • stiklus degtinės, prasi- 
szalino. Atsigiiebę nuo iazgę*- 
cz’o, žmonės apsiginklavo ir leido
si vyti plėszikus, ir isztikro pa
vijo juos vienoj terpka'nėj. Už
gimė muszis, kuriame trys plėszi
kai likosi užmuszti, keturiems gi 
pasisekė isztrukti.

Didele vagysta.
Cincinnati, Oh. Kasoj c.zįa- 

nyksztės Schroth Packiug Co. 
pas rodė didelis, s:ekiantis 400000 
dol. nepr teklius pinįgų. Pinį 
gus tuos iszinėtė sekretorius kom
panijos Braemer, kuris ežia tarna
vo per 25 metus. Visi jam tikė
jo ir todėl niekada ne darė revi
zijos kasos ir knįgų.

Nepaszauktas pranaszas.
St. Louis, Mo. Pereitos ssn- 

vaitės subitoj, nepaszauktas pra- 
naszas Dryer pagarsino laikrasz- 
cziuose, kad ateinanezioj pėtny- 
czioj,ar dar kitoj, busę baisus že
mės drebėjimai, laike kurių mili
jonai žmonių pražusę. Viena 
pėtnyczia jau perėjo be didelių 
nelaimių, be abejonės pereis be jų 
ir antroji Dreyero iszpranastau-
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Isz Amerikos
Ateiviai Amerikoj

Laike paskutinio liaudės 
skaitymo, rado Amerikoj svetur 
gimusių žmonių, taigi ateivių: 
Austrijoj gimus ų 276249, C^eki- 
joj (Czekija yra dalis Austrijos, 
gal todėl ir pats Amerikos statis
tikai isz politikierių nežino skir
tumo terp gimusių Czekijoj ir 
Austrijoj ir nežino kę turi reiksz- 
ti austrijokai) 156991, Kanadisz 
kų~ anglijonų 785958, gimusių 
Prancūzijoj 104341, Vo
kietijoj 2666990, Hilandi 
joj 105490, Vengrijoj 145805, 
Airijoj 1618567, Italijoj 484207, 
Meksike 103410, Norvegijoj 336 
985, Vokiszkoj Lenkijoj 150232, 
Maskoliszkoj Lenkijoj 154424

su-

Tvanai Pensylvanljo|.
Philadelphia, Pa. Nuo^smar- 

kių lytų, kurie be perstojimo 
traukėsi per 24 vai., upė Schuyl- 
kili iszsiliejo per krantus ir už
liejo veik visę klonį. Philadel- 
phioa pnemie-t s Manaynuk isz 
dalies vandens užlietas, ežia van
dens pasikėlė an 20 pėdų augsz- 
cziau paprasta pavirsziaus.

Nauji aukso plotai.
Denveb, Col. Darb įlinkai, 

kasdami žemę po naujai pastatyta 
ežia rotusze, užtiko aukso kasty- 
nes: pasirodė, kad pie^koj yra auk
so grūdeliai.

Prairie du Chien, Wis Netoli 
nuo ežia, ant lauko naszlės Dous- 
mann užliko auksę. Specialis
tai, isztyrę žemę, nusprendė, kad 
joje, kiekvienoj tonoj yra 
dol. aukso.

Nelaime kastynese-
Oskaloosa, Ia. Auglių

tynėse netoli Lest Creek atsitiko 
baisi dujų expliozija, kurios daug 
darbininkų likosi ’užmusztų, o dar 
daugiau sunkiai sužeistų. Kiek 
isz tikro žmonių užmuszė, neži
nia, kadangi isz iszgriuvusių olų 
dar ne visus isztraukė, jose yra 
dar gal ir gyvų, bet jiems užkir- 
st-s iszsigelbėjimo kelias, Iki 
sziol isz olų isztraukė 21 užmusz- 
tę. Terp užmusztų, nors, žino
ma, laikraszcziai paduoda 
kreiptas pravardes, rodosi, 
giausiai yra slovakų.

Pasikorė kunigas.
St. Louis Mo. Czianykszczia- 

me Alexijonų ligonbutyj pasiko
rė 62 metų kunįgaa vokietis Fred 
Kromholdt isz Josephsville, Mo.
Vyskupas nėra savininku bažny- 

czlu.
St. Louis, Mo. Pas sudžię 

Hough prasidėjo prova czianyksz. 
ežio katalikiszko archivyskupo 
Kaino su viena airiszių parapija. 
Parapija reikalauja, kad sūdąs už
draustų archivyskupui parduoti 
bažnyczię. L udininku parapijos 
yra kunįgas Murphy, kuris, pasi
remdamas ant kanoniszkų tiesų, 
iszrodinėjo, kad bažnyczių savas
tis ne gali prigulėti vyskupams. 
Terp musiszkių airių agentų tokių 
nėra, kurie drystų kokiu noribu- 
du nors ^priesz neteisingiausius 
vyskupų užsimanymus atsiliepti, 
jie moka net tiesas ant vyskupų 
naudoe pakreipti ir melę už teisy
bę laikyti. Kadangi kunįgai 
kitų tautų yra doresniais, todėl 
kitur nė tokių biaųrių nesutikimų 
ne būva, kaip lenkiszkose ir lie- 
tuviszkcse parapijose. Ir mes 
galėtume musų kunįgus teisinges 
niais padaryti, bet ant to reikia, 
kad terp parapijonų'butų geresnė 
vienybė; reikia, kad parapijonai 
mokėtų teisybę nuo neteisybės 
atskirti ir kad visi stotų apgyni
me teisybės.

per- 
dau*

Szalcaiai.
Bere tę nedėlios dienę tūluose 

Suvienytų Valstijų krasztuose 
buvo tikrai* siberiszki szalcziai. 
Mieste Panto, Mionesotoj, ter
mometras rodė 25° žemisus zero. 
Sztete Indianoj, mieste Sioux Ci
ty buvo 20° žemiauszero. Did
žiausias 8 žalti s vienog buvo mies
te Baldvvin, Wis.: czia įtermome- 
tr»8 nupuolė iki 30° že ta i aus ze
ro.
Pastorius tvirtina, kad žmogaus 

dvasia mirtina.
New York. Presbiterijonų 

pastorius Drss Charles Parkhurst, 
sakydamas pamokėlę bažnyczioj 
ant Madison Sęuare, iszrei.szkė, 
og klaidi ėstnti nuomonė apie 

nemarumę žmogaus dvasios; ti
kėjimas į nemarumę dvasios esęs 
priesziugas szventraszczi«i.
Apkaitina kalnakasiu organiza 

ctjos virszininkus.
Indianopolis, Ind. Atsibūva 

czia kalnakasių konvencija. Ant 
vieno sm iri likimo, pirma tania 
vusi bi uruose dai bo organizacijos 
mergina Millie Meredit apskundė 
lygiai prezidentę kalnakasių or
ganizacijos Mitchelį kaip ir kitus 
virsziuinkus buk j e stengėsi už
slėpti nepriteklių kasoj, kokį pa
darė organizacijos kasierius Pear- 
ce; iszdavinėjo melagingas at
skaitas. Likosi iszrinkta- komi
tetas ant peržiūrėjimo knįgų or
ganizacijos persitikrinti, kiek tei
sybės yra apskundimuoee 
merginos. .

Gaisrai.
Columbus, Oh. 22 d. sausio 

siautė czia, ant East Spring str., 
didelis gaisras: ugnis isznaikino 
didelę murinę triobę, kurioje til
po kelios pardavinyczios. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 500900 
dol. Prie gesinimo, nugriuvusios 
sienos,keturi ugnagesiai likosi pa
vojingai apkulti.

Mobile, Ala. 25 d. sausio 
siautė czia didelis gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant pusės milijo
no doliarų. Ugnyje pražuvo ir 
du žmonės, o prie gesinimo keli 
ugnagesisi likosi sužeisti,*

Fall River, Mass. Sudegė 
czia New England Cotton Yarn 
Co. medvilnės dirbtuvės. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 200000 
dol.

Bay City, Mich. Sudegė czia 
dirbtuvės Crump Mfg. Co. Blėdį 
ugniei padarytę skaito ant 100- 
000 dol.

St. Paul, Min. Siautė czia 
didelis gaisra), kuris isznaikino 
visę triobų blokę terp Jackson ir 
4 atr. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 250000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu. .
Mexioo, Mo. Netoli uuo ežia, 

iszszoko isz rėlių geležinkelio 
trūkis ir hz dalies susidaužė. Piiė 
to beveik visi pssižieriai likosi 
legviau ar sunkiau sužeisti; sun
kiai sule stų yra 12 žmonių.

Leadville, Cal. Ant Rio 
Grande geležinkelio, netoli Pa n 
do,iszszoko isz rėlių tavorin:s trū
kis. Pne to du trūkio tarnai li
kosi užmuszti, vienas mirtinai 
apkultas: 16 tavorais prikrautų 
vagonų susidaužė.

Omaha', Nebr. Ant czianyk- 
^czius tavorinės geležinkelio ata- 

' cijos susimuszė du ti ūkiai. Prie 
to vienas trūkio tarnas likosi ant 
vielos užmusztas, trys aunkiai ir 
trys lengviau apkulti. |

ExplloalJOA
Walsenburg, Col. Vienoje 

szaftoje Colorado Fuel and Iron 
Co. kastynių netoli Pictou atsili 

' ko baisi expliozija, kurios 6 dar
bininkai liko-i užmuszti, olO sun- 

1 kiši sužeistų isztraukė isz užside
gusios kastynių olos.

New York. Dirbame czia ties 
42 ui. tunelyj atsitiko baisi dina- 

1 mito expliozija, kur.oi 6 ypatoe 
1 kosi ant vietos užmusztos; skai
tlių gi suže stų paduoda mažiau
siai ant 100 žmonių. Materia- 

. liszkę blėdį expliozijoa padarytę 
skaito ant milijono doliarų.

500

anos

Isz darbo lanko.

žemės su anglims, ant kurios ne 
užilgio parengs kelias naujas kas- 
lynes. '

T Buffalo, N. Y. Dirbtuvė
se Dunkirk ant tūlo laiko pasilio
vė darbai, per kę 4000 darbininkų 
atsirado be darbo.

5 Rossland, B. C. Sztraikas 
kalnakasių Le Roi anglių kauty
nėse pasibaigė ir darbininkai su* 
grįžo prie darbo.

Williampport, Pa. Bus czia 
pastatytos didelės szilkų parvi- 
nyczios, kuriose ras darbę 800 
darbininkų.

*1 Columbus, Oh. Sztraikai 
kalnakasių szito pavieczio kasty- 
n'ų pasibaigė. Sztraikai traukėsi 
8 mėnesius ir pvsibaigė laimėjimu 
darbininkų.

^1 Won^ocket, R. I. Dirbtu
vės Alice Rubber Mill nuo 25 d. 
saus o likosi uždarytos ir per tai 
1000 daibininkų atsirado be dar
bo.

1 W1LKESBARRE, Pa.
darbininkų kastynių West End 
Coal Co. pakėlė sztraikę. Sztrai- 
kieriai reikalauja, kad nuo darbo 
butų praazaliuti ne prigulinti į u- 
mję.

1 Edenburg, Pa. Darbo czia- 
nykazeziese kastynėse yra gana, 
tik užmokėtais už darbę niekai. 
Kompanija nori, kad darbininkai 
beveik dykai dirbtų.

5 Hubon, Oh. ' Darbai czia- 
nykszcziose rudos kastynėse pati' 
liovė, kadangi mat vandens užsza- 
lo ir valtys ne gali priplaukti ir 
iszvežti iszkastę rudę.

T CoNNELLSVILLE, Pa. SzitO- 
se aplinkinėse pereitę sanvaitęde
gė 20253 kokso pecziai. Prie 
visų dirbo po penkias pilnas die
nas.

Sharon, Pa. Dirbtuvėse 
National Steel Works pagarsino, 
jog ant szių metų algos darbinin
kų minėtose dirbtuvėse bus tokios 
jau kaip ir pernai.

Hazleton, Pa. Kastynėse 
Dodson <.% Co. užgimė nesutikimai 
su darbininkai's uitai, kad kom
panija nutraukia nuo algų skolę 
už tavorus paimtus jos sztoruo- 
se.

5 Binghamton, N. Y. Wick- 
wate Bros ketina ežia pastatyti 
naujas plieno dirbtuves, kurios 
bus didžiausios ant viso svietą 
Dirbtuvės tos ne prigulės prie 
apvaldžiusio Amerikoj plieno 
dirbitnę t rusto.

•' Pereitę sanvaitęSuvienylcse 
Valstijose buvo 292 nusibankru- 
tinimai; tę paczię sanvaitę perei
tuose meluose buvo jų 252,<o 1900 
m. 246; taigi skaitlius nusiban- 
krutmitnų r-zįn e buvodidesuis ne- 

1 gu kada nore per tris paskut:n^s 
metus.

Boston, M ase. 500 czianyksz- 
ežių vežėjų pakėlė sztraikę.

J EFFKR->ONVILLB, InD. Dar- 
biniukai American Car Co. dirb
tuvių sugrįžo prie darbo.

Hazleton, Pa. Kastynėse 
Lattimer, kuriose nuo pereitos 
vasaros ne dirbo, prasidėjo vėl 
darbai.

•[ Chicago, III. 500 czia- 
nykstezių knauezių atsakė vietas 
užtai, kad jie norėjo sutverti vie
tinę uniję.

5 Cumbebland, Md. Senatorius 
Stephen B. Elkin pirko aplinki
nėse Litlle Kanawha 1000 akrų

isz
Lietu viszkn dirvų.

Ibz Baldwinville, Mas s.
Kalėdų szventę tūli musų lie

tuviai praleido vi-ai ne katalikisz- 
kai; nors jie tankiausiai giriasi ka
talikyste, ypacz saliunuose prie 
baro, o pasielgime pasirodo ne tik 
ne katalikais, bet net nė ne žmo
nėms. Pirmę Kalėdų dienę te i p 
puikiai džiaugėsi, apvaikszczioda 
mi Christaus gimimo dienę, kad 
net kraujas tekėjo, isz nosų rau
doni burbulai azoko. Kad pada
ryti didesnį triukszmę.kad pasiro
dyti priesz svetimtaucziui kuo 
bjauriausiai, susidėjo su lenkais 
ir tei p garsiai apvikszcziojo Chii- 
staus gimimo dienę, kad net de 
dės su lazdoms turėjo įeikisztiį 
tarpę. Tas apvaikszcziojantiems 
teip didelę katalikų szventę kasz- 
tavo 50 dol. Gaila tų lietuviszkų 
pinįgų, lyg i Ualp įmestų be jo
kios naudos,sukisztų į svetismtau- 
czių kiszenių. Jeigu ežia eitų 
tik apie pi o į gus, butų dar liek to,' 
bet ant nelaimės, tokiais darbais 
lietuviai užtraukia paniekę ant 
visos musų tautos, užtraukia ne- 
kentitbę amerikonų ant visų ir ant 
gražiai bes’elgianczių. Kę gi vie- 
nog padaryt', kad to musų ne- 
graž:ai besielgianti broliai ne no
ri suprasti. Jiems užtenka giitiė- 
si, kad yra katalikais, O elgiasi 
visai ne katalikirzkai, visai prie- 
Stingai, negu liepia prisakymai 
Kę gi paisys! Juk atkakus kuni
gui. užmokėjus jam 
dėjimai būva atleisti, 
pažintį vėl pastoja 
gali toliaus isznaujo
darbus varyti. Teip, kunįgas ga
li atleisti, bet Žmonės ne atleis ir 
už darbus kelių niekszų, reikia 
nukęsti visiems lietuviams, klau
syti uzniekinimus nuo 
ežių.

Laikraszcziai, kaip 
stengiasi mus gero 
szaukia, kad nežemintume savęs 
elgtumėmės gražiai, bet pesztukai 
laikraszczių ne skaito, sako, kad 
isz skaitymo naudos nėra. Oi yra 
dideli nauda. Skaitanti juk ge 
rus laikraszczių* įmusztynes žerni- 
nanezias lietuvius nesiduoda į- 
traukti; apart to ska tymas ir 
daugiau gero atgabena.

Žinomas.

donį, nusi- 
atlikęs isz- 

teisiu ir 
netikusius

svetimtau-

galėdami, 
iszmokyti,

žmonėms skelbia. Beje, prova 
buvo perkratinėta pas sudžię 
Common Pleace Courth, bet liko
si pripažinta per dideli szitam su- 
dui perkratinėti ir jis nusprendi
mo ne iszdavė, bet pavedė ant 
nusprendimo trijų sudžių. Ku 
nigo szalininka*, matyt prikalb n 
ti, pradėjo platinti paskalę, buk 
archivyskupas užstatė už bažnyczię 
13000 dol. kaucijos ir gavęs da- 
leidimę atdaryti bąžnyczię ir kad 
prova yra pabaigta ir kad ję pa
rapija prsloszė; tokias žinias pla
tina ir per angliszkus laikrasz- 
czius su pi įdėjimais, kad dabai* 
bažnyczia jau užraszyta ant archi- 
vyskupo. Tas vienog yra netei
sybė.

Parapijonai perkėlė provę į Su- 
preme Court. Už npeliaciję užmo
kėjo 80 dol. Kaulakis garsino, 
kad parapija turės pastatyti kau
cijos 8000 dol., kitaip ne galės 
įeiti ' į augsztesnį sadę, o 
draugystės ne turi tiek turto, kad 
galėtų kauc ję teip didelę pasta
tyti. Ir tos vienog Kaulakio vii 
tys ant .vėjo nuėjo. Kadangi ant 
Dr. Szv! Antano užraszyta bažny
czia, tai ji turėjo iszimti tik pil
nus dokumentus ant bažnyczios 
savasties ir juos paduoti į Recor 
dų ofisę kaipo kauciję. Augsz- 
cziausias sūdąs, peržiūrė
jęs visę dalykę, sugręžino provę 
į Common Pleace Court N 2. Mat 
prova ne buvo sūdyta ir nė vienas 
sudžia ne buvo pasiraszęs po nu
sprendimu.

Dabar Kaulakis prisilaiko su 
savo pasekėjais skiepe italijenų 
bažnyczios, kadangi daugiaus jo 
niekas priimti ne nori, bet ir czia 
pasekėjų ir jo klausanczių bernų 
mažai turi. Mat kas per augsz
tai bando szokti, kts savę per 
daug augsztina, paprastai per 
žemai nupuola; juk ir New Phila- 
delphioj ne galėjo užsilaikyti, ka
dangi ir teų žmonelės jau ne 
spangį.

Alekfe. Jocie.

platinant terp į žmonių 
tėvynėje ir svetur. Mųsų miesto 
lietuviai apie teisybę ir pereiti- 
krinimę nesirūpina,jie tik kaip už
sukta maszina rėkia, kad tie kę 
laikraszczius ir knygas skaito,yra 
szluptarniai ir bedieviai,© aukau- 
anezius pinįgus ant iszlbidimo 

naujų knygelių tai reikia,kad gy
vus žemė prarytų. Kasžin ar ir 
kunįgai, kurie prie “Tėvynės My
lėtojų Dr-tės” priguli, yra bedie 
viai, o tokių, man rodosi, yra ke
li: Kuti. Antanas M. Milukas, 
ant Buszelpimo “Tėv. Mylėtojų 
Dr.” paaukavo 160 exempl. “Pa
jautos”, už kę likosi pripažintas 
garbės sąnariu, o kun. A. Kaupas 
isz Scranton, Pa. moka net po 
12.00 metinės į “T. M. D”. Ar
gi ir juos galima vadinti szliuptar- 
uiais? Todėl musų kuopos prie
szai yra tik netikusiais apszmeižė- 
jais visai nekaltos tautiszkos įrėd 
nės. Tę jie daro per nežinojimę. 
Turime viltį, kad su laiku jie su
pras savo klaidas ir nuodėmes 
priesz savo tautę ir past os tėvy 
nainiais.

Musų “T. M. D.” kuopa nutarė 
laikyti kitę susirinkimę; kuris at
sibus 1 d. vasario 1902m. pas p. 
Zen. Smilingį, po num. 500 .Illi
nois Avė. E. St. Louis ir tikimės, 
kad szį kartę, nors ir prieszai 
dengsis kenkti, netruks ir pritarė
ju, užmanytas reikalas eis kas 
kartas pirmyn. Tūli czianyksz
cziai lietuviai žada apsvartyt, ar 
nusiduos czia sutverti kuopę“ Su
sivienyjimo Lietuvių Amerikoje”, 
ir politiszkę Kliubę; tas butų la
bai naudingu, jeigu tik tę galėtu
me padaryti.

Skarmalius.

Isz Plymoutho, Pa
“Vienybė” pranrsza, jog 21 d. 

sausio szių metų sudegė Plymou
tho Szv. Kazimiero bažnyczia, 
klebonija ir szantukė. Nelabai 
kas iszgelbėt.i, kadangi ugn:s> 
greitai platinosi. Ugnis prasidėjo 
nuo bažnyczios skiepo, kaip spė
ja, nuo katilo. Veitė sadegusic s 
biinyczios.kaip paduota kun. Ži
linsko koigoj “Lietuviai Ame - 
kąj”,isznesza 14500 dol.

Isz Sutersville, Pa.
Darbai ežia sumažėjo: dabar 

dirba tik po 4 dienas ant sanvai- 
tėe. Szvieiiai pribuvusiam dar
bę sunku gauti.

Lietuvių yra ežia tik 2_szeitny- 
nos ir 4 pavieni. Nesutikimų 
terp jų nėra, kadangi a&t teip 
mažo skaitliaus negalima mat da- 
lytiesi į partijas. Isz laikrasz
czių daugiausiai ateini “Lietu
vos”, nes 3 egzemplioriai; knįgsa 
scaitanczių beveik visti nėra:

Skaitytojas.

Isz Brockton, Mas.
* Darbai pereituose metuose ėjo * 
pusėtinai, szįmet eina teijosgi ne 
blogiausiai, bet visgi yra daug 
darbininkų ne turinezių darbo.

Parapijos reikalai eina teiposgi 
sziaip teip, parapija laikosi, tik 
sziuom kartu trūksta ežia lietu- ’ 
vio kunįgo. Ikiszioliszkas pra- 
baszc^ius kun. Servatka pasitrau
kė isz ežia 18 d. sausio, atsisvei
kinęs su parapijonais (kodėl pasi
traukė? Red.).. Dabar lietuvisz
koj bažnyczioj' atlaiko dievmal- 
dystę airių Szv. Edvardo bažny
czios prabaszczius'kun. Keely.

Czianykszcziai lietiviai gana 
augsztai protiszkai pasikėlė,trūk
sta vien dorų žmonių suprantan- 
ežių poliluzkus reikalus, o tas 
mums teiposgi reikalingas, ka
dangi mums ne suprantant savo 
tiesų, išnaudoja mus ir skriau
džia visoki svet imtaueziai, ypacz 
gi tikri amerikonai, nesidrovinti 
siundyti valdžias ant visų svetur 
gimusių. Rodosi butų jau reika- » 
1 s suprasti mums musų tiesas 
szitoje szalyje ir isz jų naudotiesi 
ant labo vitos mu>ųH^utos- Jei
gu svetimtaueziai pamatys, kad 
mes suprantame savo tiesas ir 
mokame isz jų naudotiesi, moka
me gipt esi n'uo skriaudų ir isznau- 
dojimo, nė joks svetimtautis ne 
drys ant mus siundyti, ne drys 
reikalauti susiaurinimo ateivių A 
tietų., Neužmirazkime, kad mes, 
kaipo Amerikos ukėsai, turime 
ežia tokias jau tiesis kaip ir tikri 
amerikon ii; mokėkime tik isz tų 
tiisų naudot esi ir jas apginti. 
Ant to reikia mums sueiti į vie
nybę, susinszti, susiorganizuoti į 
kruvę. Brockton ietis.

Ibz St.Charles, 111.
Matydamas visur lietuvius ky

lant tatft'szkai ir besidarbuojant 
ant lietuviszkos dirvos,ryžausi at
siliepti į musų miestelio lietuvius, 
kur.e tautiszkai ne kiek ne yra 
pakilę. Mes nieko dar gero ne- 
ėsime nuveikę, kuom galėtume 
pasigiiti, nors ežia dyktai yra lie- 
tuvių(ll szeimypų ir apie 50 p«v.) 
Jeigu da sunku butų sutverti 
savistovę draugystę, tai galima 
butų sutverti nors kuopę “Susiv. 
Liet. Am.” arba “Tev. Myl. Dr.” 
ir tuom galėtume prisidėti prie 
sustiprinimo teip nusilpnusios 
musų tautos. Bet ne galima su 
tuom ne užsiminti: v'.eniems tas 
ne svarbus, kiti prieszinasi kiek
vienam užmanymui Ine jų partijis 
žmogaus užmanytam. Czia 
mat lietuviai dalinasi ; visokius 
skypius: vieni Rasėiniszkiai, ki 
ti Szaduviszkiai, treti Suvalki- 
niai ir sznairiuoja viens ant kito. 
Užnianymę ant kegės alaus dėti 
tai tuajaus visi paremia, bet ne 
šitokį. Kai subatę to nelaimin
go byro ne mažai isznaikina ir ti
kisi, kad tuom pagelia savo tau
tos vardę terp svetimų. Ant mu
sų laimės czia svetimtaueziai ne 
žino lietuvių, tai visas atsakymas 
už jų darbus puola ant maskolių 
ir lenkų, to s tų czia visiszkai nė
ra.

Isz East St Louis, III.
Ka p jau buvo garsinta “Isietu

voje”, 11-ta d. sausio buvo ežia 
susirinkimts “Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tės” kuopos (Na 34), ant ku
rio susirinko pusėtinai vietinių 
lietuvių teip ir isz St. Louis,Mo. 
Susirinkimę atidarė p. J. Szpa- 
kauckas. Kalbėjo p. p. S. Vencius, 
A. Milvydas ir Radzinskas. Jie 
aiszkino apie musų tėvynę Lietu 
vę, kuri garsi iv galinga buvo lai
kuose Vytauto,Algirdžio ir Gedi- 
mino;papusakojo teiposgi apie 
vargus mus brolių lietuvių po 
Rusijos valdžia gyvenanezių; ra
gino visus lietuvius riszt esi į vie
nybę, nes'gailėt centų anttaulisz 
kų reikalui ant “T. M. D.”, ant 
kankiotinių už lietuvystę ir t. t 
Prakalbos patiko subrinkusiems, 
ir daugumas vėlyjb apie tokius 
dalykus tankiau iszgirsti. Qal 
neužilgio pabus isz snudulio ir 
musų aplinkinės lietuviai. Prie 
“T. M. D.” prisiraazė net 8 nau
ji sanariai, o aleinaneziame la*ke, 
galima tikėtis, kad ant kitų susi
rinkimų dar daugiau prisiraszys. 
Rods ir dabar butų daugiau prisi- 
r»szę, kad ne butų buvę tiek daug 
prieszų isz pusės dievuotų tam- 
sųnų, kurie, pamatę iszlipinėtus 
apgarsinimus apie “T. M. D.” su
sirinki mę, pradėjo piktu balsu 
rėkti, kad Ui “Szliuptarnių su
są i dės” mitingas, ir kad Szliupas 
ežia pamokslus sakys, katalikų 
“vierę” isznaikysęs, o nauję įs- 
teigsęs, kuri tvirt na buk nėra 
Dievo, nė dangaus, nė žemės, ir 
t. t. Isz to galima matyti, kaip 
augsztai musų aplinkinės lietu 
viai yra pasikėlę pro t isz kai, jeigu 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystę” 
palaikė ūž Szliupę ir szliuptar- 
nius, apie kuriuos jie tiek tesu
pranta, kiek kiaulė apie pipirus. 
Liet, karezemoee musų kuopos 
apgarsinimai tapo nuplėszti, o 
katrie buvo gerai priklijuoti ir 
nuplėszti ne buvo galima, tai tuos 
iszterliojo su juodilų, kad nieks 
ne perskaitytų. Keikė ant szliup- 
tarnių, ketino jiems atmonyti. 
Kiekvienas persergėjo savo drau
gus, kad neitų ant Szliupo pa
mokslo, nės užtai užsitrauks “ko- 
ronę” Dievo; tūli liet, boardmg- 
bosiai tarėsi nelaikyti ant boardo 
tų vyrų kę prisiraszys prie szliup- 
taroių ir t t. — Taigi patys lie
tuviai ežia kovoja pnesz lietuvys
tę, stabdo darbus ant labo musų 
tautos teipat kaip Rusijos žanda
rai musų nuvargintoje tėvynėje; 
jie keikia, siundo, gazdina ir nori 
apginti, nežinodami nė patys kę. 
Jie ginasi nuo bedievių, 
szliuptarnių, o tų ežia nėra. “Tė- 

. vynės Mylėtojų Dr-tė” juk jokiais 
tikėjimiazkais ir netikėjimiszkais 

i reikalais neužsiimę.jos mišriu yra 
i platinti apszvietimę terp lietu- 
i vių, iszleidšiant moksliszkas ir 
į tautiszkoj dvasioj knygeles ir jas

Isz PhiladelphioB, Pa.
Neseniai czianykszczios lietu

vi az k os draugystės: Szv. Antanu, 
Szv. Juozapo, Szv. Petro ir Po
vilo ir Laisvės Kliubaskelė balius. 
Baliai teip gerai nusidavė, kad 
besilinksminant per visę naktį, ne 
buvo girdėt nė vieno blogo žodžio 
visi užsilaikė gražiai, kaip vaikąi 
vienos motinos L etuvos. Drau
gystes i«z bulių turėjo pelno apie 
500 dol., kas geriausii rodo, 
kad t ui i pntarimę cz auykszczių 
lietuvių, ypacz visi sanjauezia 
Szv. Antano Dr., kuli yra pirmu
tinė ir stipriausia cžianyksziė lie- 
tuviszka pagelbinė draugystė ir 
ant j< s vardo užraszyta Philadel- 
pbijos lietuviszka bažnyczia. Da
bar pas mus žmonės kalba, kad 
pakol Kaulakis buvo lietuvių va 
dovu, nė joks balius ne apee da- 
vo be didesnių ar mažesnių vaidų 
ir nesutikimų; nusikraezius nuo 
Kaulakio, visi lietuviai padoriaus 
gyvena negu pirma, žinoma,i?zė- 
mus sulenkėjusių ir iszgatnų spau
gai tsmaujanezių Kaulakiui. Mat 
uitas dvasiazkas vadovas, vietoj 
mokinti savo aveles sutikimo, 
daugiausiai prisidėjo prie palaiky
mo vaidų.

Musų lietuviai juokiasi isz pro
testų Kaulakiuių neva 6 drau- 
gyeczių, kurios patalpino savo 
protestus: “Žvaigždėj”, “Tėvy
nėj” ir “Katalikė”. Jo» protes
tuoja ne priesz parapiję ir drau- 
gysezių komitetas ir ne priesz 
korespondentus, bet pr’esz “Vie
nybę” ir “Lietuvę” užtai, kad pa 
talpino teisingus rasztus. Ir dagi 
kas protestuoja? Ugi zakristijo
nas, vargamistra ir keli Kaula
kio bernai. Draugystės užtarian- 
czios už Kaulakį vienos lenkisz- 
kos, nes ir konsttuciję turi len 
kiszkę, kitas nors lietuviszkos, 
yra mažos, vos beeilaikanczios; 
terp patirtai įsių yra net toki, 
kurie gal lietuviszkoj bažnyczioj 
nėra buvę. Kodėl j e ne protes
tuoja priesz autorius straipsnių, 
bet priesz laikrasczius, kulių re
daktoriai juk ne atsako už prie
tikius musų parapijoj ir jų negali 
žinoti. Mes, raszę “Vienybėj’,’ ir 
“L:etuvoj” patilpusius ttraips- 
nius, pasiraszėme tikroms pi tvar
dėme ir už savo rasztis atsakome; 
prie mus todėl reikėjo kreiptieji 
protestuojantiems. w

Prova už bažnyczios savastį bus 
20 d. kovo. Kaulakis prie kiek
vienos progos garsina, kad prova 
pabaigta ir buk sūdąs vyskupui 
pripažino bažnyczię, bet tas jo 
leidžiamas tyczia paskalas yra

GinkimftB!
Pasiremdami ant to kad užmu* 

szėjas prezidento McKinleyo buvo 
lenkiszkoe kilmės Amerikos ukė- 
aas, czia gimęs, neužkenezianti 
svetimų ateivių Suvienytų Val
stijų politikierivi beria* lyg isz 
maiszo savo užmanymus apsunki
nimų sveti m o« ateivy stės. Ka
dangi Amerikoj valdžia yra poli
tikierių rankose ir tokių, ku
riems mažai rupi teisybė ir dora, 
tai ate:vių prieszai tikisi perva
ryti savo užmanymus; politikieriai 
siundo ant ateivių vit&s Amerikos 
gyventojų luomas. Reikia todėl 
mums gintiesi patiems, sueiti f 
vienybę ir visiems krūvoj pakel
ti protestę priesz uteimanymę ne 
užkenezianezių ateivių Amerikos 
politikierių. Ir terp tikrų ame
rikonų, visi duresniejie žmonės 
pritaria ateiviams: iez jų susi
tvėrė teip vadinama “Ateivių Už
tarėjų Lyga”. Ji szaukia ateivius 
gintiesi nuo užsimanymų vietinių 
fanatikų.

Rurimszkas laikrasztis “Svobo- 
da” užmano, kad laikraszczių re
dakcijos atspaudintų atšaka n- 
czius blankietus ir juos iszdalintų 
savo įkaitytajame, o tie, surinkę, 
žinoma nuo turi :czių ukėsystės 
popieras, paraszus, tuos blankie
tus su protestais persiųstų savo 
szteta senatai i ui į Wa*hingtanę. 
Užmanymas tas praktiszkaa, pei
kia pradėti darbę tuojau?, kad 
ne butų per vėlu.

Mes ne traukiame, ne ktlb'na- 
me savo vientauezių į Amerikę ir 
ne laikome ję už dangų musų 
žmonėms, protestuojame vien 
priesz užsimanymę Amerikos fa
natikų, noiinezių uždrausti musų 
broliams ir seserims atkakti į A- 
merikę tik todėl, kad jų neužken- melagingas ir tę gerai žino 
czia fanatikai politikieriai. i

i

(Kaulakft, o vienog neteisybę

Beržas.

Isz Woodmeir, Mich.
Pereitos nedėlios dienę czia- 

uykszcziai lietuviai turėjo susirin- 
kimę, an kurio tapo sutverta 
kuopaSuavienyjitno po vardu D. 
L. K. Keutuczio ir Kuopa Dr. 
Tėv. Myl. Prie Susivienyjimo pri- 
siraszė 6 sanariai ir pilnai užsimo 
kėjo po vienę doliarį Kuopos 
Susiv. prezidentu likosi iszrinktas 
A. Meilinkeviczia. Į Tėv. Myl. Dr. 
kuopos komitėtę isęrinko szituos 
brolius: Pranę Jankauskę — 
prez.; K. Gedeminę — rasa.; V. 
Gedeminę — kasierium. Nors 
musų miestelyj dabar ne daug y- 
ra lietuvių, bet laikui bėgant, jų 
sk litlius pasidaugįs, nės kas dienę 
dygsta naujos dirbtuvės.

A Meilinkavicze, 
Woodmere, M ch.Box 72

Isz Omaha, Nebr. -<
Darbai sziuom kartu eina 

gerai. Lietuvių atvažiuoja dik- 
tai isz kitų krasztų. Vyrų yra 
ne mažai, trūksta vien merginų, 
todėl vyrai ir norėdami ne gali 
apsivesti, jeigu ne nori imti sve- 
timtauezių merginų.

Ant didelio lietuvių skaitliam, 
skaitanezių knygas ir laikrasz- 
czius yra mažai, užtat ne gražiai 
besielgianczių, kaip kitur, teip ir 
ežia ne trūksta. Raszyti vienog 
apie tai ne apsimoka, kadangi ne 
gražiai besielgianti ne tik nė jo
kių laikraszczių ne skaito, bet ir 
kitiems ne duoda skaityti. At
kakus man į Omaha, kada pradė
jau kę skaityti, tai kiti rėkau
davo, atsukdavo, traukdavo prie 
kazyrų, kad skaityti ne galėcziau. 
Toks mat protas tūlų czia- 
nykszczių lietuvių.

4 Omahietii.

ežia

Metalini kaipo kuras
Juo toliau, juo daugiau žmonės 

reikalauja kuro ne tik ant szildy- 
mo savo gyvenimų, virimo val
gių, bet ir ant pramonės reikalų. 
Senovėj vienaitinis kuras buvo’ 
augmenys, taigi malkos, aziau- 
dai, iszdiiovinta žolė. Vėliaus 
susekė, kad ir tūli isz žemės is z- 
kasami mineralai tinka ant kuro, 
isz tų antai anglys didesniuose 
miestuose Europoj ir Amerikoj 
iszjtuuiė malkas ir tas iszėjo ant 
žmonijos naudos, nes kitaip iki 
sziol žmonės butų aut kuro turė
ję iszkirsti visas'girias. Tūluose 
krasztuose ant kuro vaitoja dur
pes, o antai Maskolijoj ant Kau
kazo ant to apverezia kerodno 
iszmetas. Taigi dabar ant kuro 
vartoja jau daug mineraliszkų 
medegų, bet visi tie mineralai, 
taigi: akmeninės anglys,isz jų pa
darytas gazas.durpos.kerosino isz- 
mėtos yra organiszko paėjimo,taigi 
jos pasidariusios isz organiazkų 
arba gyvų medegų. Rūpestis apie 
kūrę ateinanezių gentkarezių, ka
dangi visos dabar ant to vartoja
mos medegos turi nesibaigti, jų 
gamtos sutvertos krautuves žemės 
gilumose ne yra neiszsemiamoa, 
priverezia jieszkoti naujų medegų 
ant to tinkanezių. Tūli mokslin
usiai stengiasi iszriszti klausymę 
kuro, pritaikant ant to vandenį, 
arba vienę isz jo sudėtinių, gazę 
hydrogenę. Gazas tas isztikro 
dega ir duoda labai didelį karsztį 
bet iki sziol vandens ant kuro ne 
galima vartoti todėl, kad padali
nimas į ruiėtiaius, taigi b zt t suki
mas isz vandens hydrogeno, pai
nus kasztuoja brangiai, brangiau 
negu visos dabar ant kuro varto
jamos medegos. Ateitėj, kada 
pabrangs anglys, reiks naudotis 
ir isz brangesnių medegų, iki tam 
laikui gal ir mokslincziai iszras 
pigesnį budę padalinimo vandens 
į jo sudėtinius.

Jau dabar, rods ne privatisz- 
kuose gyvenimuese bet iszdirbys- 
tėj,kaipo kūrę pradeda vaitot tu- 

Į lūs metelius. Antai Vokietijoj



neseniai atsekė, kad aliuminijua, 
arba nietalius ištrauktas.isz mo
lio, duoda labu didelį karazlį ir 
szit? tnetJių j tu dabar pradeda 
vartoti iszdirbystėj, kur ant lar 
piniino reikia didelio karszczio. 
Vartojant met iliua ant kuro no 
būva nedurnų nė suodi ų, nė pe
lenų. Prie sudegimo aluminijaus 
daro.-i brangus akmenėliai safyrai 
ir rubinai vietoj pelenų, tik žino
ma, akmenėliai tie būva smulkus, 
su laiku gali pasisekti apturėti ir 
didesnius akmenėlius.

Magoesium? jau dabar vartoja 
ant apturėjmo didelės szviesos, isz 
jo naudojasi ypacz karėse ant apsz- 
vietimo didie ų plotų nakties laike 
leisdami pripildytas magnesiutno 
bombas į or?, o paskui su elek
trikus pagelba jcse ėsanti magne- 
eium? uždega.

Taigi mat. juo toliau*, juo dau
giau* mokslincziai suranda me
dėjų tinkanczių ant padarimo 
szilumos ir žiburio. Nėra abejo 
nės, kad tokių medegų suras dar 
daugiau.

Valstijose surinko tik 249000 
frankų. Žmonės mat pradeda 
mažiau neszti aukų ant popiežiaus 
naudos.

|| Angliszkas laivas “Saverna- 
ka”, kuris spalių mėnesyj iš
plaukė isz San Francisco su tavo- 
rais ir plaukė į Austra
lų?, netoli salos Nau-- 
jos Zelandijos paskendo. Viena 
dalis buvusių ant jo žmonių ma
žoje vaityj priplaukė salos Tahiti, 
kita g’ isz Ii po ant sales Reao. 
Laivo kapiton iš ir 3 jurininkai 
prapuolė; tie be abejonės prigė
rė.

Isz visur. .
II Pietiniuose Chinuosesiauczia 

azijatiszkas maras. M este Shin- 
ting nuo maro pasimirė 100 žmo
nių.

| Mieete Peszt“, Vengrijos sos- 
tapilėj, sudegė dideli Concordia 
malūnai. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant trijų milijonų kronų.

H Miette Belfast, Airijoj, lini 
nių audimų dirbtuvėse griuvo sie
na ir užbėrė daug darb ninku. 
Prie to mažiausiai 10 darbininkų 
likosi užmusztų.

|| Aziįat sakoj Turkijoj kurdai 
įsiveržė į Armenij?, iszdegino ke
lis kaimus Bitlis distnkte. Mes
te Bitlts 20 arm«n:eczių likosi 
užmusztų. 

--------
0 Ant Bulgari-zko rubežiaus, 

Kossovvo apskr tyj, turkiszki ka
reiviai susimuszė su bulgarais; 
tame sts'muszime 20 bulgarų li
kosi užmusztų.

r Ant pr gol nczių Anglijai 
Fidji sslų. Oceanijoj, apsireiszkė 
azijatiszkas maras, kuris ypscz 

’ terp cziabuvių gana smarkiai stau- 
cz:a.

v- -------. . „
!| Isz Amerikos siunczia į M»s 

kolų? net 36000 tonų visokių 
žemdarbiszkų įnagių ir maszinų. 
Ant pergabenimo jų į Odes? reiks 
szeszių garlaivių.

|| Balkanų kalnuose sudegė 
stacziatikiszkas Szv. Poyylo 
kliosztorius ant kalno Athcs. Ug
nyje pražuvo kliosztoriaus perdė- 
tinisjr 9 zokoninkai, o 20 zpko- 
nin^ų tapo sunkiai sužeistų.

J 24 sausio Japonijos pakran
tėse siautė didelės vėtros, . laike 
kurių paskendo daug žvejų laive- 

į l ų. 200 žvejų neiugrįžo ant 
kranto, su ja*s ne žinia, kas at
sitiko.

|| Anglijos randas padavė par
lamentui užmanym? apsunkinti 
Anglijoj svetim? ateivystę ir ne
geistinų ateivių visai ne lesti; a- 
teivius užmano egzaminuoti ir ne- 
iszlaikusiems egzamino ne daleis 
ti įsilipti ant kranto.

| Amerikoniuko pasiuntinio 
Konstantinopoliu] agentai jau už 
mokėjo paėtnusiems į nelaisvę a- 
merikoniszk? misijontere Stone ir 
jos drauge Tšilk?, plėszikams su
derėtus už paleidim? pinįgus. 
Reikia laukti dabar paleidimo szi- 
tų moterų.

H Garsus mokslinczius, Berly
no universiteto profesorius, 80 m. 
Rudolph Virchow, iszszokdamas 
isz karo, gana sunkiai apsikulė. 
Isz pradžių daktarai laikė apsiku- 
limus už nepavojingus, dabar vie- 
nog apie juos turi kitokį? nuo 
monę; dabar kalbi, kad senas 
mokslinczius nuo tų apeikulimų 
gali mira.

| Kadangi lenkai dabar atsisa
ko pirkti t a vorus isz Vokietijos, 
tai vokiszki agentai, atkakę į 
Lenki j?, ne kalba dabar vokisz- 
kai, bet prancuziszkai ir dalina 
cirkuliorius spindintus prancu- 
ziszkoj kalboj. Ar nuo prancu
ziszkai kalbanczių agentų lenkai 
noriau pirks vokiszkua tavorus,ga
lima abejoti.

d Visose kat ihkiszkose baž- 
nycziose surinko pereituose me
tuose popiežiui teip vadinamų 
Szvento Petro skatikų tik 2300 
000 frankų,taigi mažiau negu ka
da nors pirma. Suvienytose

U Į Vindobon? atėjo žinia, buk 
Atėnuose, Grekijos sostapilėj, ka 
da karalius iszėjo'-pasivaikszczioti 
į park?, koksai vyiiszkis su pei
liu norėjo karalių nudurti. Dir
bantis parke darbininkas, pama
tęs, kas at>it ko/szoko į tirp? ka
raliaus ir ano vyiiszk o ir vietoj 
karaliaus, jis tapo į szon? eu pei
liu įdurtas.

į Liike paskutinio liaudės su- 
skaitymo, atlikto pereituose me
tuose, Belgijoj buvo gyventojų 
6694000, ant beveik tokio ploto 
kaip Kauno gubernija. Taigi 
Belgija 5 kartus tirszcziau apgy
venta už Lietuv?, o vienog bel- 
gijonai deszimtį Kartų turtingesnį 
už lietuvius. T? padaro mat di
desnis apszvietimas gyventojų 
Belgijoj, o per tai ir mokėjimas 
sunaudoti kraszto turtingam?.

(I Lvove lenkiszki studentai 
pakėlė neprilankias Maskolijai 
demonstracijas priesz maskolisz- 
k? konsuliat?. Valdžios rods 
laukė demonstracijų ir apstatė 
konsuliat? policijantais, bet stu
dentai, sugrįžę nuo kapinių, kur 
ant kapų kariautojų už laisvę Len 
kijos 1863 m. p įdėjo vainiku?, 
pertraukė pilici-tų kordon? ir 
rengėsi įsiveržti į maskoliszk? 
konsuliat?, bet ant jo apgynimo 
atsiuntė eskadron? raitų karei
vių, kurie,nors su dideliu vargu, 
studentus isivaikė.,

|| Danijos rand >s prisakė savo 
pasiuntiniui Wa?hiogtone pasira- 
szyti po sutarimu padarytu terp 
Danijos ir Suvienytų Valstijų, 
kurios už 5 milijonusįdoliarų per
ka nuo Danijos paskutinei prigu- 
lincziss Mažų Antilių salutes. 
Gyventojai vienog ne nori pr«gu 
lėti prie Suvienytų Valstijų, jie 
protestuoja priesz pardavim?. 
Danijos parlamentas teiposgi dar 
ne priėmė pirkinio, o randus, be 
parlamento pritarimo ne gali nie
kam kraszto savasties nė parduo
ti, nė padovanoti. .Randas vie 
nog nori neatbūtinai tas valdybas 
parduoti Suvienytoms Valsti
joms.

d Vokietijos laikraszcziai gar
sina, buk randas rengiasi nupirk
ti nuo privatiszkų kompanijų 
abidvi svarbiausias garlaivių lini
jas, taigi Brem< s Lloydo garlai
vius ir Hamburgo kompanijos. 
Tokiu badu Vokietijos žmonių su- 
sineszimųjtaisos pereitų isz pri-. 
vatiszkų rankų į rando rankas. 
Atperikoniszki kapitalistai b indė 
piykti Vokietijos kompan jų gar
laivius; paėmus tuos garlaivius 
randui, pirkti jų jau nieks ne ga
lėtų. Vokietijoj geležinkeliai jau 
seniai rando nupirkti nuo priva
tiszkų kompanijų, dab?r atėjo 
kaleina ant garlaivių. ’ Abidvi! 
kompanijos už savo garliivius 
reikalauja 225 milijonų markių. 
Randas tuos pinįgus gali lengvai 
gauti per užtraukim? paskolos.

Diibtuvėse Cereal Sugar 
Co. Peorijoj daro dabar bandavo- 
nes sunaudojimo teip vadinamo 
bydroliaus arba neisznaudotos 
prideraneziai medegos, pasidaru- 
sios prie dirbimo cukraus. Isz 
vieno galono bydroliaus isztrau- 
kia vien? galion? spirti ir 3 ga
lonus uksuso. Kadangi galionas 
bydroliaus kasztuoja tik 7 centus, 
o galionas spirito 11.32, isz ko 
$1.10 iszpuolaant akezyžios, o 
isztraukimas spirito iš bydroliaus 
kaštuoja lik 3c., tai sunaudojant 
t? medeg?, dirbėjai iš jos spiri
to ir uksuso gali turėti ger?peln?.

Netoli Pasadena, Califor- 
nijoj, ant farmas, kur augina 
Štrausu*, likosi bunaudoti sau
lės spinduliai kaipo pajiega va
ranti maszinas atvedimui van
dens. Masz:nas rods varo garas, 
bet padarymui garo, vandenį už
virina saulės spindulių sztluma. 
Ant surinkimo saulės spindulių ir 
at nuszimo jų prie vandeni, kurį 
turi užvir nti, yra 1788 veidro
džiai. Be jokio kuro, be žmo
gaus darbo saulės spinduliai už
virina 450 litrų vandens katile, o 
isz to pasidaręs garas, varo maeii- 
n? vandens traukimui.

Nauji iszradimai.
Gyvenantis Kriokavoj len

kas inžinierius Rychnowski sura
do nauj? gaz? gamtoj, jo pramin- 
t? Elektroidu, kurį vietiniai dak 
tarai duoda ant kvėpavimo ligo-* 
niams sergantiems džiova*. ane
mija ir drigsn ų suerzinimu. Prie 
gydymo szitų ligon:ų eleetroidas 
išduoda labai gerus vaisius.

Londono gydytojas, Drįs 
Bukinham daro dabar bandavo- 
nes su nauju badu gydymo džio* 
va serganezių, kuris iszduoda ga
na gerus Vaisius. Naujas budss 
yra tai didelės pajiegos elektriš
ki spinduliai, turinti pajieg? net 
80000 voltų. Pajiega tai labai 
didelė,’nes ant varymo ulyczinių 
karų užtenka pajiegos 500 voltų. 
Ligonį guldo ant izoliuotos lo- 
ves ir duoda jam laikyti elektro
dus. Elektriszka pajiega užmu- 
sza džiov? gimdanezias bakterijas. 
Atliktcs ant ligonių bandavonės 
iszdavė kuo geriausius vaisius: 
visi ligoniai po pirmam bandy
mu žymiai pasitaisė.

Nauji rasztai.
Biblioteka Susi v. L. L. No. 4. 

Dvyniai vagiu. Parasse kun. V. 
Dembskis Kasztai.s Mildos Gies
mininkių Dr. New York, N. Y. 
1902 m. Spauda ‘‘Lietuvos”. Chi- 
cago, III, 8S pusi.

Kas yra Dvyniai vagių? Auto
rius atsako: didžtureziai, kunigi
ja ir valdonai su pulkais kareivių, 
policijos ir urėdninkų. Kad ši
tos luomus sknaudž air isznaudo- 
ja žmon's, to nieks ne užgįs, y- 
pacz jeigu pasiseka joms ar dėl 
nesumanomo žmonių, ar dėl kito
kių aplinkybių prisisavinti per 
daug didelę valdži?. Mat toks 
jau žmogaus būdas.* jis ne skriau-* 
džia kito į aavę panaazaus tik t? 
syk, jeigu ne gali, jeigu ne turi 
s iVo rankose reikalingų pajiegų. 
Iszaiškinimas to klausymo, atida
rymas akių, parodymas žmogui 
kaip jis yra skriaudžiamas, kad 
mokėtų nuo skriaudėjų atsiginti, 
yra labai sv»rb užduotis, bet aut 
to reikia visk? pilnai iszmotyvuo- 
ti, szkicavimo, krovimo žalios 
medegoe ne užtenka, rei
kia j? prideraneziai ap
dirbti. To autorius ne padarė. 
Medegos rods priveda daugiau 
negu ant iszauzkinitno pakelto 
klausymo reikia, tik gaila, kad jos 
ne suvedė į tvark?, ne apdirbo, 
kaip reikia. Ne iszmotyvuoja 
visko, kaip reikia, tankiai vietoj 
motymavymo pastato n eko ne- 
rciszkiantį trivialiazk? iflzsilari- 
m? ir to turi užtekti. Toki mo
tyvai vienog ne gali kitų pertik
rinti. T? form? paprastai varto
ja musų kunįgai savo pamoksluo 
se; geriau butų j? jiems ir palikti, 
veržti j? ne kunigams, rodosi, nė
ra reikalo, jeigu ji ne gera ir j? 
mes peikiame pas musų kunįgus.

Žmonijos surėdymai mainosi 
pagal žmonių supralim? ir pagal 
reikal?, formos valdžios mainosi 
pasikėlus žmonių supratimui, o 
v i" g i kiekviena isz ienų formų 
paliko kokį nors ženki?, pridėjo 
koki? nors plytelę prie budavonės 
vadinamos žmonių civilizacija. 
Buvo laikai,kada ant pastumėjimo 
žmonijos pryszakin reikalingi bu
vo ir (grįstus ir Mahometas ir 
‘‘beždžione” Karolius Didysis. 
Szi?dien silpnai laikomi deepctų 
sostai ir ateis laikas, kad jie su
grius, bet ir jų vietoj įvestas nau
jas surėdymas ne pas liks amžinas 
ir jis, atlikęs savo užduotį, turės 
pasitraukti ir atiduoti viet? dar 
kitokiam. Nėra ant svieto tokių 
nuomonių, kurios per eiles am
žių pasiliktų tos paczios.nėra san- 
lygų, kurios ne persikeistų. Vis
kas ant svieto žengia pryszakin, 
ne pasilieka ant vietos, negali pa
silikti amžinai tos paczios ir žmo
nių surėdymo formos. Kiekvie
nas amžis turi savo reikalus, o 
reikalas perkeiezia ir gyvenimo 
formas: senosios gentkartės sėja 
sėkl?, jos vaisių renka naujosios 
ir jos sėja sėkl? ateinanezioms. 
Buvo laikai, kad Maskolijoj rei
kalingas buvo despotas Petras Di
dysis, o vakarinėj Europoj Karo
lius Didysis; be jų Maskolijoj ne 
butų atsiradę nihilistai, o vakari
nėj Europoj socialistai. Tokios 
evoliucijos, rodosi, ne pripažįsta 
autorius Dvynių Vagių ir jos ne- 
iszaiszkina; t? todėl reikia teipos- 
gi prie silpnų pusių jo darbo pri- 
skaityti.

Czia admirol? priėmė labai karš
tai, karszcziru gal negu geidų vi
si asabiszki admirolo pii<uai. Pe
reitos nedėlios dien? Scbley buvo 
ant dievmaldystos Trinity Epis- 
copal bažnyczioj.

— Pereitos nedėlios dien?, te 
atre Olymp, vakarinėj miesto da- 
lyj,detektyvai suareštavo kelioli- 
k? vaikų nuo 14—17 metų. Juos 
apskundžia, kad susiorganizavę į 
vagilių organizacij?, jie iszplėszė 
daug gyven mų vakarinėj miesto 
dalyj. Vadovu organizacijos bu
vo 14 metų vaikysezias Pranciš
kus Rakovski. Prie organizaci- 
jes prigulėjo daug lenkų vaikų.

— Chicagoj yra titsis, ant 
kurių pasirėmusi, sveikatos už- 
veizda gali priverstinai skiepyti 
apsaugojimo rauples kiekvienam 
neskiepytam žmogui. Lz tų 
tiesų sveikatos užveizda naudojasi 
tęsyk, kada kokioj miesto dalyj 
pasirodo rauplės. Dabar rauplės 
smarkiau pradėjo riausii vakari
nėj miesto dalyj. Czia todėl 
sveikatos užveizda ketina skiepy
ti rauples, jeigu tik dažinos, kad 
kas jų ne turi įskiepytų.

— Cbicagos teatraliszka Vinco 
Kapso (Dro Kudirkos) Draugystė, 
Freiheit Tuiner salėj parengė pe
reitos nedėlios_,dien? teatraliezk? 
perstatym?; loszta buvo komedi-- 
j? p. a. Amerika Pirtyje. Veikė
jais buvo: Bekampis — A. Szi Ii il
gis; Bekampienė —M. Laukienė; 
Agota — Olszevskieuė; Vincas, 
siuvėjas — Fr. Eismontis; Anta
nas — K. Rutkauskas; Faibczikas 
— A. Žemaitis; piršlys — M. J. 
Domijonaitis; piemenukas — P. 
Bujauskas; žydas szinkorius-— A. 
Žemait s.

Po pirmam aktui Jadvyga Ka- 
napeckailė ir Marijona Pateckai
tė padainavo, prie akompantja- 
mento muzikos, dain? “Vilija”, o 
po antram aktui Jadvyga Kana- 
peckailė dain? “Kaip ant van
dens”. Teatras ir dainos pasise
kė kuo goriausi si. Žmonių buvo 
pilna sdė.

— Pereitos šnvaitės nedėlioj 
Cbicagos lenkai beveik vis8ee pa
rapijose atlaikė susirinkimus ir 
ant jų kėlė protestus priesz pasi
elgiu)? Prūsų rando su lenkais 
Pozmniaus provincijoj ir iszreiš- 
kė pritari m? lenkams Wržeanės 
sūdo nubaustiems ir kankintiems 
už lenkiszk? kalb? lenkiszkiems 
mokintiniams.

Vietines Žinios.
— Į Chicag? atkako su savo 

motere garsus admirolu Scbley 
ir apsistojo Auditoriam hotelyj.

St., ant kurio visi sanariai privalo pri
būti ir užsi mokėti mokeseziua ant orga
no, knygyno ir kitus, ir kiek vienas pri
valo priduoti sekretoriui savo gera ad
resą, ant kurio butu galima dasiustl 
laikraazti ir surasti su kitokiais Dr-tes 
reikalais. Už nepildymą virsi paminė
tu dalyku kaip ir kitu Dr-tes Įstatu tap
site nubausti pagal konstitucija.

8. Abromaviczia, Sekr.
946 33-rd St.

Pirmas didelis ItožlniH Bailiu.
Chicago. Dr-te 8z. Antano turas savo 

dideli balių nedelioj, 9 vasario, Frai- 
heit Turner saleje, 3417 So. Halsted St. 
Prasidės 4 vai. po pietų- 'įžengs vyrui 
su. pana 25c, Ant szio baliaus bus daly
tos gražios rožių kvietkos kiekvienam 
svecziui. Todėl užkviecziame visus lie
tuvius ir lietuvaites ne pamirszti kad 
szis bus gražiauses ir paskutinis priesz 
užgavėnes bąli us. ,

Dr-te Sz. Antano.
• < - >,

Draugyscziu Reikalai
Chicugo, III. Jaunikaiciiai ir paneles, 

senukai ir seneles, visi, eisime ant Jaunu 
Amerikos Lietuviu Pasilinksminimo 
Kliubo Baliaus, nedalioj. 2 d. Vasario, 
1902, Freiheit Turner salejė, 3417—11 
S. Halsted St., neštai bus vienak isz 
puikiausiu lietuvissku balių priesi už
gavėnes. Prasidės 4-la vai. po piet. 
Itenga 25c. y pa t a. Muzika podirekcija 
pagarsėjusio profesoriaus Fr. Kiefer. 
Kiekvienas busite priimtas koasirdm- 
giausiai per kliubo sąnarius, ir turėsite 
gera laika.

M. J. Tananevycsla, sekr.

Chicago. Dr-te D. L. K. Gedemino 
ant savo susirinkymo laikyto 14 d. Gruo
džio, 1901, ištrinko administracija isz 
sekaneziu ukesu: Vincas Barezailis prM. 
ant 3-cziu metu; Jonas Norbpda vice- 
prez. ant4-tu metu; Antanas Jasinskas 
prot. sekr. ant antru metu; Frante Lu- 
k oaze vieži us fin. sekr. ant 4-tu metu; 
Justinas Antanaviczius k esteriu m ant 
1-mu metu. Draugyste turi savo kasoje 
9655.25 pinigu. Mitingus laiko antroj 
nedelioj klės vieno menesio, 2 vai. po 
pietų, salėj e po nr. 531 Noble st. Todėl 
kvleczia ir kitus lietuvius ateiti prisira- 
szyli.

F. Lukoezeviczius, sekr.
(31-1)

Loveli, Mase. Dr-te D. L K. Algirdo 
turės savo bailu su baloj, 1 Vasario, Lea- 
ther Workers salėj e, 243 Central 8t. 
Prasidės 7 vai. vakare. Inženga vyrams 
25c., moterims ir merginoms 15c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites vietinius ir ap
linkinius kvieczia skaitlingai atsilanky
ti. Komitetas.

South Omaha, Neb. Dr-te Sz. Antano 
turas savo baltu subatoj, 8 Vasario, Pra- 
niks salėj e, ant20-toe ui. AnV kurio vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczia susi
rinkti. Komitetas.

Westville, III. Tėvynės Mylėtoju Kuo
pa turas savo susirinkimą nedelioj, 9 Va
sariu 1 vai. vidurdenio, svetainėje V. 
Norvilos, ant kurio užkvieczia visus są
narius ateiti pasiimti jiems prigulinezias 
knygutes “Geologija“ ir “Baudžiava“ 
ir užsimokėti metine mokesti; teipgi 
kvieczia ir visus kitus lietuvius ateiti Jr 
prisiraszytl prie szios vienatines drau
gystes pleezenezios apszvieta terp savo 
broliu. *

A. Apanaitis, Sekr.
Lletuvlazkas Plkuinkae.

Chicago. Dr-te Sz. Antano turas savo 
pikninka nedalioj, 15 sėjos, 1902, darže 
Bergman*sGrove, Riverside, III. Todėl 
meldžia visu kitu draugyscziu toje die
noje nedaryti pikninku ne balių idant 
vieni kitiems neužkenktumem.

Dr-te Sz. Antano.
Chicago. Dr-te Liuosybes turės savo 

mėnesini susirinkimą nedelioj, 2 Vasario, 
1 vai. po pietų, saleje J. Petrosziaus, 
168 W. 18-th St., ant. kurio bus apsvars
tyti labai svarbus reikalai ir todėl privalo 
visi sanariai susirinkti. Naujiems įsto
jimas dar $1.00

Dr-te Liuosybes.

Chicago. Dr-te Si mano Daukanto lai
kys savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
S Vasario, pusiau pirmavai, vidurdenio, 
saleje K. Liaudanskio, 3801 So Morgan

ETHNOLOGIJA.
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Panai Drą M. Haberlandt^.

Kalifornijoj, ymasai Arizonoj ir Kaliforni
joj. Indijonus ant didelių pietvakarinės 
Amerikos plotų, susidedančius iš kelių tau
tiškų giminių, surištus terp savęs vienokia ci
vilizacija, bet iš savo kalbos ne giminingas, 
vadina Pueblo indijonais todėl, kad jų ap
gyventuose kraštuose randa griuvėsius trio- 
besiu ir čielų miestų pramintų pueblais. Pa
čiame Meksike, drauge su užkariavusiais 
tą kraštą augštai civilizacijoj pasikėlusiais 
toltekais ir aztekais, gyveno čielos eiles kitų

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo patėvio, Motiejaus 

Žilinsko. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso;

Vincas Salaitis,'
262 E. Houston st., New York, N. Y.

Pajieszkau Justino Kaunes, Kiauno 
gub., Panevėžio pa v., Naujamiesczio 
parap., gyveno Hazleton, Pa. Jis pats 
arkas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso; • ‘

Antanas Zapolskis,
335 Hoffman st., Hammond, Ind.

Pajieszkau savo brolio, Benedikto Ar- 
llckio, Isz miestelio Papilės, Sziauliu 
pa v., Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti line ant adreso:

Antanas Ariickas, 
Boz 511, Springvaley, 111.

Praneszji savo draugams ir pažysta- 
miems,kad asz persikėliau isz Pennsylva- 
nijos į Chicaga ir turienti pas mane rei
kalus tegul kreipiasi ant adreso.

Charles Mazurkeviczia,
32 W. 25-1 h si. Chicago, III.

(7-2)
Pajieszkau Baltramiejaus ir Tamo- 

sziaus Geniu, isz kaimo Mankaicziu, 
Skaudvilės vol., Raseinių pav. Kauno 
gub., gyveno Pennsylvanljoj.Jie palys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so:

Josepb Januszeviczia, 
30 Willow st., Meriden, Conn.

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:

Mikolas Sakalauskia, 
2456 Kensington avė., Kensington, III.

(31-1) *
Pajieszkau savo pusbrolio. Krislo Bu- 

deno, Vilniaus gub., Lideko pav., kai* 
mo|Kamarunu. Alsiszaukiti ant adreso:

Jos. Badenas, 
116 Amea st. Broklon.Mass.

Pajieszkau savo drauges. Veronikos 
Jaksztaites, Kauno gub., isz kaimo 
Szeszkininku. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Antanina Volik,
28 Ames 8t., Brocktan, Mass.
Pajieszkau Kazimiero Uiskio, Kauno 

gub., Teisti u pav., kaimo Racziu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Joseph Utekis,
2345 8. Morgan 8t., Chicago, III.

Asz, Barbora Radaviczute, po vyru 
Lapinskiene, pajieszkau savo dėdžių: 
Jono ir Juozapo Raszinskiu ir miestelio 
Kaltinienu, Kauno gub., Raseinių pav., 
gyveno Chicagoj. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

i Fr. Lapinskis,
Box. 93. Baggaley, Pa.

Aztekzz, gyventojas senovė* Meksiko.

gana augštai kultūriškai pasikėlusių tautų, 
kaip antai: totonakai aplinkinėse Vera Cruz, 
sapotekai ir michtekai Oaxakoj. Pirmutiniais 
gyventojais Meksiko buvo čičimekai, kurie 
likosi apvaldyti toltekų ir giminingų jiems 
aztekų. Toltekai ir aztekai užkariavo ir dalį 
Vidurinės Amerikos iki ežerui Nicaragua. 
Čia jie susidūrė su kultūriškoms viešpatys
tėms maya tautų uždėtoms Guatemalėj, Hon- 
durase ir Yucatane.

Aukos SakalavicziuL
A. Kristcziunas ir A. Gabrys

sukolektavo............................... 841.00
Dr-te Apšvietimo Broliu paau

kavo............................................18.00
A. Kriszcziunassukolektavo...........40.50
J. Juknis....................".............9.35
M. Mieldažis............ ..........................36 60
Conoertina Band Kliubas paau

kavo......... ....................................10.00
A. Ežerskis ir A. Gabrys sukolek

tavo .....................129.76
F. Palionis...........................5.60
H. Kerulis...............”......................46.35
Ant baliaus laikyta 19 sausio Sz.

Jurgiosaleje surinkta............ 151.60
Sykiu $488.76

Pagal Lietuvos No 3 buvo 9275.06 
Viso surinkta 9763.82

Visiems aukautojams, kaip lygiai kn. 
Krancziunui už davima baliui sales ir 
muzikantams Birutes kliubo, kurie pa
aukavo savo darba ant baliaus ir visiems 
prisidėjusioms centais ir darbu, varde 
nelaimingo Kazimiero Sakalavicaiaus, 
isztarame širdinga aeziu.

______________Kom i tetas.

Gražumas daugiau sverta nei 
turtas.

Turtu jaunu mergeliu yra ju gražu
mas. Jei šiądien koks nors jaunikaitis 
j Ieško au mergeles, tad 10 iš salinto 
atsitikimu žiūrima ant jos gražumo, o ne 
turto. Jeigu norite prasaalinti nuo aro 
veido išbėrimus ir turėti skaistu iš- 
veizdi, bandykite vartoti Trinario Gy
danti Vyne, kuris ne tiktai apsaugoja 
nuo visokiu odos ligų, bet teipgi gerian- 
tieji* Ji igyja skaistu veidą ir prašalina 
visokius nuo veido puczkus Ir iszberi- 
mus, karione vienam suteikia tiek daug 
nesmagumu ir apkartina gyvenimą. Gy
danti Trinerio Vyną galima gauti visose 
aptiekose, kaipogi ir pas pati jo iszdir- 
beja.

Jos. Triner,
799 So. Ashland avė., Chicago, III.

t
Chicago. Utarnike, 28 Sausio, 1902, 

pasimirė pana, Antanina Matulaicziuta, 
19 metu, gyvenanti po nr. 656 N. Ash
land avė. Sirgo tik viena sanvaite už
degimu plaucziu Laidotuves atsibus 
petnyczioje, 31 Sausio, 9 vai. ryto, Sz. 
Traices bažnyczioje, ant Noble 8t. Pa
ėjo ji isz Vladislavavo parap., .Suvalkų 
gub. Norinti gauti platesnes žinš apie 
velione te kraipėsi ant adreso:

Frank Lukaszeviczia,
654 DickoonSt, Chicago, III. •

Pulkus DarėM Pikninkams. J
Draugystes ir kliubai reikalaujanti 

pikninkams daržo prie m antyje Riversi
de, III. tegul kreipiši ant žemiau padė
to adreso, o gaus puiku daria ir už.pige 
preke.

Martin Pecki,
52 W. 25-th st. Chicago, Hl.

Indijonė Eketa giminės. Hondurase

Indijon* Ekečė giminės.

Iš aztekų užkariautų kraštų susitvėrė 
garsi Meksiko.viešpatystė,augščiausiai kultū
riškai pasikėlusi Siaurinėj Amerikoj, bet ne 
aztekai sutvėrė civilizaciją, tik prieš juos gy
venę toltekai ir fcičimekai. Šita viešpa
tystė palaikė nuolatinins susineŠimus su or
ganizuotoms viešpatystėms Vidurines Ame
rikos, uždėtoms tentų maya ir kiče Yokatane 
ir Gatemalėj. Visi tie civilizuoti kraštai 
prigulėjo prie vaisingiausių šiaurinėj ir Vi- 
durinėj Amerikoj. Apdirbimas laukų ir 
auginimas komų davė gyventojams pakak
tinai maisto. Ant sbusų plotų meksikonai, 
tyčia nukastais kanalais mokėjo išvadžioti, 
vandenį ir išdžiuvusius tirus paversdavo į 
vaisingus laukus. Statė puikias, dideles iš 
akmens triobas, y pa tiško, originališko sti
liaus, rods ne panašaus į stilius europiečių, 
bet gražias, kokioms gėrisi ir šiądien civili
zuotų kraštų architektoriai. Nors meksiko
nai pažinojo metelius, bet daugumas jų dar
bo įnagių ir ginklų buvo iš titnago ir kieto 
vulkaniško stiklo. Meksikonų dirbami pa
puošimai, mozaikos iš akmenėlių ir abrozdai 
numegsti iš paukščių plunksnų garsus buvo 
visoj Siaurinėj Amerikoj, bet šiądien juos 
galima patikti jau tik geresni uose Europos 
senoviškų liekanų rinkiuose. Auksinė pieš- 
ka,laikoma plunksnose buvo vartojama kai
po pinįgai, vertė tavorų apskaityta buvo 
skaitliumi plunksnų su auksine pieaka; 
smulkiais pinįgais buvo riešutai kakao (iš ku
rių dirba čekoliadą). .

Apskritai imant, ir Šiaurinėj Amerikoj 
indijonai, gyvenę arčiau Meksiko rubežių,sto
vėjo kultūriškai daug augščiau už gyvenu
sius toliau s; tikrai civilizuotais, susiorganiza
vusiais į tvirtas viešpatystės buvo tik- Meksi
ko ir Vidurinė Amerika. Pas gyvenusius 
dabartinėse Suvienytose Valstijose,arba teip 
vadinamas pueblo tautas kiekvienas kaimas 
rinko savo viršininką teip antai kaip Lietu
voj raiščiai renka vaitus ir staršinas, išduo
davo vietines tiesas, reguliuodavo prekystę 
ir savo sąnarių šeimynišką surėdymą. Pue- 
bliu indijonai vienog dar ne turėjo organi
zuoto vaikų mokinimo,jų išlavinimo, nors ir 
jie prižiūrėjo jau jų pasielgimą, saugojo 
juos nuo pikto, kaip suprato.

Pas indijonus Nicaraguaj ir Naujame 
Meksike laike gimdymo lygiai motina kaip ir 
tėvas per 7 dienas ne kelia iš lovos ir per tą 
laiką ne valgo mėsos ir žuvies. Pagimdžiusi,

motina,paima ant rankų užgimusį vaikę, eina 
į upę ir jame eu kūdikių paneria tris kartus, 
taigi mat atlieka ceremoniją panašią į krikš
čionišką krikštą; vaiką gi žindo per tris me
tus. Pas senovės meksikonus davimas vardo 
užgimusiam vaikui iškilmingai atsibūdavo 
bažnyčioj, vardą duodavo kunįgas teip kaip 
tai daro per krikštą ir krikščioniški kunį
gai.

Guatemalėj vardą vaikui davinėjo, teip 
kaip tai ir šiądien yra pas katalikus, iš ka
lendoriaus: užgimusį vaiką vadindavo vardu 
to dievaičio, kurio šventė išpuolė pagal ka
lendorių jo gimimo dienoj. Nuo tos dienos, 
kada vaikas gavo vardą, jo tėvai nustodavo 
savo vardo ir juos vadino jau tik tėvu ir mo
tina.

Pas užtekus Meksike auginimas vaikų 
buvo jau apimtas krašto tiesoms, jų ne mo
kino teip kaip tėvams patiko, bet turėjo au
ginti teip, kaip tiesos reikalavo. Pradinį 
mokslą vaikąj gaudavo viešose mokyklose, 
kurios buvo Jtunįgijos rankose; mokslas rė
mėsi ant tikėjimo,kitokių reikalingų žmogui i 
žinių mažai vaikai viešose mokyklose eugrieb- , 
ti galėjo. Augintojai ir mokintojai iš vyriškos 
lyties vaikų stengėsi padaryti žmonis atsida
vusius tikėjimui ir kareivius, turinčius stoti 
pirmiausiai apgynime tikėjimo, o paskui tė
vynės ir krašto surėdymo; Meksiku vienog, 
prie valdymo*Montezumų, kunįgija ne buvo 
liuosa nuo tarnavimo kariumenėj ir kunįgai 
ne buvo palaikėjais amato, bet tankiai tėvai 
ką tik užgimusius vaikus paskirdavo ant die
vų tarnystes.

Pas aztekus buvo vartojamas apipjaus
tymas vyriškos lyties vaikų, mergaitėms gi 
kunįgas su pirštu perplešdavo mergystės plė
vę. Duodant vardą, buvo atliekamos cere
monijos panašios į krikščionišką krikštą: 
lupas ir krutinę vaiko apliedavo vandeniu, 
ant- numazgojimo nuodėmes puolusios ant 
žmogaus dar prieš susitvėrimą pasaulės.

Nuo 6 metų prasidėdavo tikras auklėji
mas vaikų. Nuo 15 metų prasidėdavo tikė- 
jimiškas ir kariškas išlavinimas. Mo
kykloj buvo prie žinyčių ir jų prižiūrėjimas 
ir mokinimas buyo monopoliumi kunįgų. 
Meksike buvo dvi mokyklų veisli: vienos 
paskirtos aristokratijai, kitos gi prastiems 
žmonelėms. Paskutinių buvo labai daug. 
Tose mokyklose vaikai turėjo šluoti žinyčias, 
kurti ir palaikyti ugnį, kasti kanalus, staty
ti reikalingas įtriobaš, rengti malkas žinyčiai. 
Naktimis vaikus mokino giedoti ir šokti. 
Vaikai valgė namieje, bet nakvoti turėjo ži- 
nyčioj, kur moterys ne galėjo ateiti. Suka
kus 16 metų, tėvai atimdavo vaikus iš mo
kyklų ir mokydavo kokio nors amato. Aris
tokratiškose mokyklose vaikai buvo paliuo- 
suoti nuo visokių sunkių darbų, bet valgė 
jie ne namieje, tik pačioj mokykloj. Apart 
tikėjimiškų mokslų, krašto istorijos, tiesų, 
tautiškų himnų, mokino juos: rašto, astrono-' 
nujos ir iškalbumo. Sukakus 15 metų, pra
dėdavo mokinimą kariškų.mokslų, o suka- 
kur 20 metų, siųsdavo į kares. Jeigu iki 22 
metų aristokratijos vaikas ne apsivedė, tai jį---
atiduodavo tarnavimui dievams.

Mergaitės nesimokino drauge su vaikais 
vyriškos lyties, jos turėjo atskiras mokyklas 
teipjau prie žinyčių, bet jos buvo paskirtos 
tik dukterims aristokratijos, prastų žmonių 
dukterims užteko tokio mokslo, kokį jos ga
lėjo gauti nuo savo motinų. Mokyklose mer
gaites mokino: mitologijos ir tikėjimiškų 
ceremonijų, verpti, austi, megzti abrozdus iš 
plunksnų. Į mergaičių mokyklą uždrausta 
buvo net dienos laike užeiti vyriškiems. 
Teip kaip vyriškius, mergaites mokino gies
mių ir šokių. Mergaitės apleisdavo žiny- 
čią tik tąsyk, jeigu tekėjo už vyro.

Apskritai, teip vyriškos lyties vaikus, 
kaip ir mergaites mokino daugiau visokių 
pasielgimo formų, negu naudingų mokslų, 
Formos tos teip buvo panašios į tas, kokių 
mokino išpaniški zokoninkai, kad pra
džių išpaniški užkariautojai tikėjo, kad Mek
sikas buvo seniau katalikiškas kraštas, tik 
paskui katalikystė išnyko ir jos vietoj 
užstoja vėl stabmeldiškas tikėjimas. Nuo
monė ta vienog buvo klaidi: gyvenrojai Me
ksiko prieš atkeliavimą išpanijonų n&jokių su 
krikščioniškoms tautoms susinešimų ne tu
rėjo. i

Tautos maya, Vidurinėj Amerikoj, tei- 
poagi ne mažai rūpinosi apie mokinimą ir au
klėjimą vaikų, bet ir čia mokinimas buvo 
dvasiški jos rankose. Yukatane mokyklos 
buvo tik aristokratų vaikams, paprastų žmo
nių vaikai mokinosi visko nuo savo tėvų; 
mokyklose šito krašto arištokratų,. taigi augš- 
tesnių luęmų vaikus mokino:kariškų mokslų, 
medicinoj (gydymo ligonių), astronomijos, . 
poezijos ir muzikos. Labiausiai vienog mo
kintojai stengėsi vaikams įkvėpti paklusnumą 
valdžioms, vyresniems ir kunįgamB. Mieste 
Tescuco buvo parengta augsztesnė makyklr 
karaliaus vaikams, kurioje mokino visokių 
mokslų, koki tik Amerikoj buvo žinomi, tei- 
posgi budo apdirbimo metelių ir brangių 
akmenėlių. Taigi šita mokykla buvo pana
ši į civilizuotų kraštų universitetus: nors ji 
tapo uždėta ankščiau negu koks nors dabar
tinis universitetas Amerikoj, bet ne ilgai lai
kėsi.

Palaikytojais mokslo Meksike buvo 
kunįgai, juom jie dalinosi tik terp savęs, o 
trupinius suteikdavo augštesnių luomų vai
kams, kadangi mat daugiausiai aristokratų 
vaikų buvo kunįgais. Apie paprastus žmo
nis jau ne daug rūpinosi, bet ir jiems žiny
čių mokyklose suteikdavo tūlas praktiškas 
žinia*: mokino rokundų atminty j ir ant raš
to, sjiskaitymo laiko ir rašto susinešimams, 
taigi pietografijos.

Mokslas rokundų Meksike stovėjo gana 
augštai, kadangi prekyste, reikalaujanti 
ypač rokundų, čia stovėjo gana augštai, pre- 
kėjai pas aztekus buvo didelėj garbėj. Az- 
tekų rokundos ne buvo nė painesnės, nė nie
kesnės už rymiškas; cifras skaitė dešimtims, 
teip kaip skaito visos civilizuotos tautos, bet 
ženklus turėjo tik kas penkta, taigi teip kaip 
ženklai rymiškų cifrų; vartojo kvadratus ir 
kubus: 20 ženklino vėla va, kvadratą 20, tei
gi 400, plunksna, o kubą 20 arba 8000 — 
maišu, skaitliai iki 30 ženklinosi taške
liais.

(Toliau* bus.)



A. Szilingis.

A. Szilingis
LietūTlszkas Iszpardavojas Ro. U la
bai malonėtu, kad visi jo 
draugai, pažįstami ir tautie
čiai ateitu jį atlankyti. Kiek
vienam jis kuomandagiausiai 
pritarnaus visuose departa
mentuose musų didžiausios 
sankrovos Šilkų, Dresems ma

terijų ir Dresių Veselijoms, 
kaipogi Meblių, Divonų, Kar- 
petų, Uolaktinių tavorų, 
Plo&čių, Siutų, vyrams ir vai
kams baredų—žodžiu sakant, 
visko, ko tik kas sau reika
lauja. |

Trumpa Geo«r*fij*. BuUlaa Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraišo wisas 5 dalis swieto. Su 
T4 pawalk»leliai«: mapu. žmonių, gywu lu Ir 
mežtliu. Tinkamituse geografija In pradine 
mokslalng..............................  .OSc

Tikyba ar mokslą*? Tyrinėju^*' Ukejlmlszkl 
mokslinki Ir draugijlazkal pvuUsskl. Antra 

laida su priedą. 211 puslapiu..................5Oc.

D™“ siaiG Medical Dionsam Gailius iszūuduui
Jie užtikrina iszgydyina. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti

Poliu prezenta 
duodame prie 
Kiekviena svod-’ 

binto pareda.

KLEIVOS
f \ ^BlOCkOfStoreSI -----  HALSTED ---------- a
9 CANALP0RT AVĖ. S 201- ST

Atstszanko- 
siems per laisz- 
kus, tavoms 
greitai Ir tei
singai Iszslan-

Datgiaakaip ^*4 
30 metas iszmcgintas!

W Dr. RICHTERO
F wlaaa swl*tal zinoaias 1

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER.

yra gartaasia gydaote nao 

Reumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

tr visokiu Rhoumstissku 
skaudėjimu.

u 86c. ir BOc. pas visus 
aptiekorius arba

L F. Ricbter & Co., j 
k 215 Peari Street, JĮ 
1^^ New York.

Jūs nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus “State Medical Dis
pensary”, ant pietvakarinio kampo Sta- 

i te ir Van Buren ui.
Ju electro-chemiszkas gydymM yra 

' geriausias ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminsvima ir rodą. Jeigu 
jusu lig* yra iszgydoma, tai bu* gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszki* jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą Jeigu ne-esate iszgydyti.

Farmeriai
it žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) ddant butu i*xgydytai* per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iazgydyma kiekviename dalyke.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
t- ŪRAH VYRAI!!! YARICOCELE‘^^Fj KRAUJO ŪŽI

DrukuoJamoN ir ra.szomoN ' fl

Nauji naliimai-
Vyrai! ar žinote kad mes atidarėme 

nauja saliuna po n r. 676 Halsted St. ker
te 17-tos ui. Chicagoje. L-'.-i"-------
skaniausius gėry mus. gera alų ir kve- 
penezius cigarus. Tas viskas pargaben
ta net isz Kentucky. Užkviecziame vi
sus atsilankyti ir to viso pabandyti.
Antanas Kriszcziunas ir Jonas Aliszauc- 
kas. (14—2)

Chicago. Subatoj, 1 Vasario atidarau 
nauja, didžiause ir gražiause kareziam a 
Chicagoje, po nr. 764 Halsted St. kerte 
19-tos ui. iružkviecziu visus atsilankyti 
ir mano naujos vietos pamatyti.

S. Vedluga.

Al vyskupas Valanczluz (Valančiauskas) nebu
vo vlliugu lietuvystes? "Parašyta kn. Demb- 
aklo. Išleista kasiuli Suiivienyjlmo Liet. 
Laliv. Am. S7 puslapiai.........................ISo.

Užlaikome Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus

Reikalingas yra geras ‘‘bartenderis’ 
mokantis angliszka ir vokiszka kalbas, 
ir mokantis “lunch” pjtitaisiti. , 

S. Vedluga,
764 S Halsted st. Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo isz priežasties 
ligos, pieno Depot su arkliu ir ve
žimu. Kasdien iszparduoda po 5 kepas 
pieno. Dasižinokite “Lietuvos” redak
cijoj. b

Pigiai ant pardavimo geras saliuna*, 
vietoje lietuviu apgyventoje, su visais 
ta vorais ir fistures. Savininkas iszva- 
žiuoja i kitaszteta. Atsiszaukite po nr: 

8734Commercial avė., So. Chicago.
(7-2)

Pigiai ant pardavimo gėr* buezerne su 
grocerne vietoje lietuviu ir lenku apgy
ventoje. Savininkas turi savo propertes 
kitame miefite,ir todėl parduoda pigiai.

Jos. Aukseleviczia,
8710 Commercial avė., 'So. Chicago, III.

Vienatine Lietuvisaka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuviv atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir dž pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalauja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kaltoje.

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

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

Pagal prof. Nusbaumę. Sutaisė Sieros*. Chi
cago, III. 1901. Puslapiu 147.Mokite* kokiu budu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
Jie vyste*! pradėjus nuo mažu vabalėliu fc. 
daejolki pauksiczlažvierlu Ir paties žmogau*. 
Su paveiksleis......................... i............... ...4Oc-

Geogralija arba temes apraszymas. Pagal Gei- 
kie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Sseruss. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol Užėju
siu lletuviszku knygų. Alszklal ir supran
tamai apraszo visa mesu šerne, jo* pavidale, 
diduma ir platuma. Jos kalnus, ju vardu*, 
augszti. vulkanu* metaooziu* isssave* ugnį: 
tez kokiu žeme sluogvniu susideda, kur ir 
kiek Joje yra anglių, geležie*, aukso, droš 
ko* Ir kitu gervbiu; kiek mariu, ežeru, upiu. 
lu vardai, ploti*, gylis; koki kuriuose van
deny*: sūrūs, prėski. Midus, ar kartus, ko
ki j uoee gyvūnai gyveua Ir tt. Žeme * p ra
si y ta dalimis, užskaityto* viso* vieszpatys- 

, to*, karalvstes. kunigaiksztystes, respub"- 
kue Ir tt. ’ Kiek kurioje temeje yra gyvento
ju : koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai. pramones, Uždirbtai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
momu; kur koki orai: szalczial ar karsz 
t-lai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dieno* 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tį* kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tL Knyga didele -oliu 
480 puslapiu, ant gero* standžios po pietos 
spaudinis, su 71 paveikslėliais: mapu gyvu
liu Ir tt..............................................89 00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis litaromi* atspausti para- 
ezal ant nuitsros ir stono Preke.. 9 U AO 

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai moksllsz- 
kas apraszyma* apie yvairiu* musu žemes aa- 
gatos.ju sudėjimą, atmainas, gyvi Ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu lkl didžiausiu 
ir tobuliausiu. Bu 30 paveikslėliu., 120 pusla
piai ........................................................  H«c.

Istorija Suvienytu W»l*tlju hztaurlnes A men
kos. Aprasžc kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausta1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? nVtuose; kiek prezidentu 
bnwo. koki ir kiek kari* gero padare ežiai 
žemei. O ant pat galo talp na*! Konstitucija 
Suvienytu Walattju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje vyvenaocziam.idant 
•■prastu koke* jis czis tiesas tari, kas jam 
yra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
S»4. Preke.............................................8100

’D'utuoee. gražiuose apdaruoee...............
Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų ir kg. 

Krauczlnno prova su laikraszczlu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje. 1899m. 58S puslapiu 
didelo formato, atazksu* drisko. Fotografijos 

t yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraucziuno, 
“Lietuvos" tazlelstojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicago* S Jurgio Hetuvtezko* bažuyczio*. 
Popiero* apdarais  .....................OO

Audimo kietais apdarais, auksintais
U tu lai*........................................................ |aso

ginami augmenys? Pagal Lunkeviezle, sutaisė 
Ssernas. Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su paveik sietais.............................................SOc.

Ikaip M sako lite persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
pression russeen Lithuanie supiesz* kun..V. 

Dembskis..................................................16c
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L. VVehlam. Isz angliszko tezgulde kun. V. 
Dembsku..................................  .-;....!Sc

Kražių 8kerdyae.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1803 m. maskoliai užpuolė ant bsžny- 
eztos miestelyje Kražių, musze, (žande ir pjo
vė nekaltus amonis, iszgnov* altorius ir už- 
peoze įjo bažnyczta. Aiszklaustal apraszo 
ta visa (įsitikima.............. 16c

Raszoma maszina (lypevriter) turi tu
rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupezius, nes laiszkas ĮMiraszytas su ra
szoma maszina grąžei iszrodo ir kiekvie
nas gali ji fierskaityti. Mes turime raižo
mu maszinu visokiu prekiaAcaip tai: už 

už$1.50; už83.50; už 85.00; už$6;50; 
už 810.00 ir brangesniu. Mes teipgi par
duodame visokius tavoms, angliszka* 
knygas ir lietuviszkasir lenkiszkas Bibli
ja* ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szitnla kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalioga ar atsakyma ant 
gro m a tos turi indeli stempa už 2 centu.

NOVELTY SUPPLY CO. 
P.O. Box 362, LouiMvllle, Ky.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezetna po numeriu 3321.AubumAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. > ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavo isz kitu 
miestu,fgali pas mane gauti geriause 
nakvyne. Su guodone,

Petras Szlakia, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokio* ne gali 

padaryti, nes jie visk* daro *u pagelb* 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
oroseopa, H a r m o c y t o me
le r o , Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo P h o - 
nondoscrope tirfnejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir is*- 
klausymo idi.nt ant syk atrasti liga; 
Mokslas žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasti* liga szlapume (m(žaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. 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 t an Buren ui. 
UT Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalyku* prie to prisidedaneziu* 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimosenesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neataakaneziai 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėjo, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už*iti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptumu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir m*navimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydyta* 
l>er kita daktarą ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas Į 
ir neatsakanezia* metodas. Gydymai 
"State M« dica) Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy-i 
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską ' 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iszgy- i 
dyti.

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

ežia prie nusiazlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
Jog nusiszlapina kraujais. Ta* yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gaivini u 
daktaru Stale Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydy* jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena -liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

- ------— — — —--------- organuose).
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yrą per gerui žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pa&bnigia ant vi- 
šisz.ko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisuus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkiš nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir |>aviditla. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranykta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui. ' . . *

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
tt' Preke* yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

itispENSARYj yra paprasta, turi raazyt, 
apraszydarni savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, Ūda priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles irgydi* 
m a* nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commercial are. So. Chicago, III.

Gydo visokias ligas be skyriaus ir viską užtal- 
ko tvirtoje paslaptyje. Vi tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalaut* daktariszkos pagelboe, tegu) 
kreipiasi pas savo tautos daktaru, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti

Lietuviai, norintieji, gauti pagelha per gru
mstas. Isz kitu miestu, tegul pilnaisprasio savo

KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku Ilgu, deito jog yra baisiau?* 

savo pasekmėse. Lig* ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Ka'Ja *y. 
stema yra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egcjfma. rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plentu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradimu guzehu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi sz.iu> 
kius, arba tam panaszius *ymptomus, tai pasirodavyk su specijaiistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi už
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Alano Brangus<iydytojai!.
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvanojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neaptorėdamas jokios nau
dos. Netiketa-laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodyme 
Ius tiem, kurie reikalauja pageltos, su 

tiria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois ) .
County of Cook f

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

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz 
ne, szia 18 dięna Gegužio. 1901 

Conrad Howard Czarra
(Seal) 

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 8 

iki 7 vai; po piet. Nedeiioj nao lOJki 12 
ryto tiktai, , i

Gyduoles dykai

pu-

ma-

TEME: Specijaliszki a t yda atkreipia
me ant ligoyiu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODAU Y KAI!!

Ateikit pažiūrėt, easiurejltn* nieko n* teeituoju I
Ltabar m^» paleidžiame turgaa gvriausi laikrodėli: niuisizilllil* liK. 

su dvigubais paauksuotai* lutsital*. susuke užsukamas ir nustatomu, vyrlscka* ar motoriszksa, 
su Tisus AasaiKiesKA Siimnui pilnu akmenų. R R gverantuota*. nikeliuotai* viduriai*, 
tasduodam- raszvta urtazurui srr 20 irgru; pagal išveltda Ir geroms toki laikrodėli visados 
gali lyginti prie 8«o vunvaa acsso lsishodsuo. Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams nes duo
sime bėgyje® dienu puikiu* prezentu*: 1. vinrna anuo rerv rrruB su didele selvuke Ir gtuta- 
rinlu elbuku. vertes 31 U. 1 grynu namu ruTV cieanrrcuA. verte* Tte.; 1 nikeline BBiBŽrsaMs 
dbžutb. tbc: 1 dailu auksinuota Dieniu* lbsctuobu su Cameo kabate. |l te; 1 puikia auksinuo 
tasaoen. tl 00. I pora puikiu AvsUiBiv deimantai* Kdlntu, 3100: 1 puikia stilba Užsodinta 
brangakmeniai e. žOc; 1 pora paauksuotu kolloulk* su parmuterio virszais. S0c; 1 pora rankovėms 
guziku.su permutorlBia apaozia. 2&c; 2 kalalertam*guzlku. narmntorio apacsloa. Mta; Ir 1 puikia

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.l..................52Jc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. .52|c 
Virsz 1000 rubliu, rubli* po...............52|c

Galima siusti szimtus ar tukstanezius 
rubliu kiek tik nori, bet *iuncziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia s’usti tik szi- 
tokias sumas:
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

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

įPrie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
30c. ant paczto-kasztu.

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

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

71
74
75
78
81
84
87
90
93
96
99

100

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

t Jetuviszka* Lementoriu* Su riteriais, kate
kizmai* ir mlstranluru;...............,....lSc

Mokslas apie Žemę Ir kitu* svietus, jubu.ylr 
pabaiga. Aprasti kas yra žeme, isz ko Ji su
sideda. *nt ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis: kaip toli yra 
t n kitas žvaigždes; kas yra pltan os, kome
tos ir kito* retai matomo* žvaigžde*. Su 30 
astronomitzku abroaeliu, turinti 2SS pusi* 
plūs. Yra tai vienatine knyga, i*s kurios 
tikrai žmogus gali apsiszvlesti....7ri<-

Ę)rutuose, gražiuose apdaruose............ $1.00
VIindaugi* Lietuvos Karalius Istorigakas pa

veikslas penkiuose aktuose. Leukiszkai pa
rašte Julius SlovackJ, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras -Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. IšSo 

įlenkei ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430m. Parasze 
pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. Už
leista “Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*“.—Yr* 
tai apraszvm** Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiškiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunlgaikszcziata: Keistucziu. Vy- 
sutu ir kitais. Iš szioe knygele* skaityto

jas aiszktai supras. ar lenku prietelyste yra 
mum* naudinga ar bledinga.... .....loc

Lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki Jie pateko p> valdžia T?r*u. Parasze La 
tuvoe M vietojai,. Kn.-ga turi K3 puslapiu* 
Ir 4 dideles mapa*. parodanczte* vteta*. kur 
senovėj* gyveno lietuviu protėviai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
taus gimimą....................................;...5Of

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZIN8K10

315 8. Morgan St., CHipA3O. 
r Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigus įvisKt dalis svieto.

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

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

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

Tklkfonas Y'ard* 709.

dm puiku lakštini fkili: daiktus rne« patiuDcriam* tada per parxta. oArrgi»trare saro kasztau
sJ»X.-%v.k. YIERA LAIKRODĖLI SŪ VISOMS DOVAIOMS DYKAI.
lalkrodali ar mot«ri*ska Jeigu tnouri.zk*. tad vjrriaako Diek-c* Icnciugebo bm pašnntlme mo 
trn*ik* Ž0 oollu »»k»l*uota LorrueU* leoclugvli. Baaavk «*andi*n, pakol Išpardavimu D»i***i 
baise* Adreauok: ATLAB JtWELttV COMRANY. l6 Metropolitan Bloek, CHICAGO. ILL

L1ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOMIATT
Kauno gub. Ssauliu pavvieto. , /

723 W. 18th
Nub 8too iki 12tos ryto.

Street. Teleiunu: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekirienoe 

aptiekos.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite turėt laikrodeb

Mes esame seniausi laikrodžiu prvkejal. ir šiandien šio laikraszczto skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad Jau yra 
dabar kitkrienam prieinamos, ir Joki kiti laikrodėliu pantis vėtei neinstenoia rv mumis konkuruoti.

rris kokno pirito laikrodėlio pridedamo doeanu puiku Dickens lenaugeli su cameo prie rfristko. SO eolus Lorejnette prie moterisiko laikrodelic.
NO. 1. 14k Dugubai paauksuotas Hunting InkszlaL Ansute užsuka- 

w ma* ir nustatomas, vyriškas ar mo
teriszka*. Is’rodo abt A uksinio laikrodėlio. Gerai aktneniuota -na- 
szinerija. nustatoma* teisingiausiai parodo -oGvaranciia ant 20 metu 
ktaKlU pardavėjai garsina tokius po 33-te. Musu preke $2.98.
No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas «“«’’* užsukamas ir nustatomas, vy-

■ r rišikas u moteriszkas, hunting. Isz-
rndo kaip tso.no auksinis laikrodėlis. Tikra Amerikiszka mašinerija, 
pilnai akmeniuotas. nustatoma*. Puikiai gra GvaTMCija ant 20 metu, 
viruotaa Kuotiknausias telktu rodytojas. Ki•„ . _ _
ti garsina toki po 34.4A 34.75, 34.96 ir fo te, M USD preke $3.98 
NO. 3 14k Dvigubai paauksuotas Kan&tals papuoszimate, dailiais

■ . luksztai*. puikus laikrodėlis. Antute
užsukamas ir nustatomas, vyritzkas ar moteriszkas; hunting. Iszrodo 
ant ta Auksinio laikrodėlio. Tikra Atneriklszka maazinenja, su dauge
liu akmenų, nustatoma*. Geriausiai laika tai- Gvaranciia ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda po 08.50, 37.35. 38.50 MugII preke $5.28. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas^ gaubtai* papuosrimai*. iszsodin- 
Puikus luksztai. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vyriškas ar moteriszkas. hunting. Iszrodo kaip tso Auksinis laikrodėlis. 
Maszinerija tokia net kaip No. X Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
klus parduoda po fc.73. pįoo. Muru preke ^5.75.
No. 5 14k Tikru auksu lietu. Puikiai graviruota*, hunting. Ausu

te užsukamas ir nustatoma*, vyrisz-
kas ar moteriszkas, 3 luksztai storo gryno sukso. Niekados nenusiszers 
de nenublanks. Išrodo kaip too Auksinis laikrodėlis, su daugeliu akme
nų. grynai ameriktezka maszinerri*. nustato- Gvaranciia ant 25 metu. 
^usTA'A^Tm“^ preke $6.25.

_______ prit rfriūto. S0 eolus Lorgnette prie moterisiio laikrodelic. 
No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Lukštai geriausio darbo, hunting. au 

šute užsukama* ir nustatomM. tyriąs
ias ar moteriszkas. puikiai graviruota*. 2 luksztai isz eztra grvno *ukw 
tesės visa antai. Tikrai Amerikiszka maszinerija *u naujausiais pageri
nimai*. Iszrodo kaip Stori Autsinis la'trrnielu, nustatoma*. Puiku* i*z 
puikiausiu. Nerasi evręenĮotaiko rodytojo. Gvarancija ant 25 metu, 
kiti parduoda po 818. aso. m , M tiuli preke $».»».
No. 7 Tikru Nikelinis, Be virszau* . Antute užsukamas ir nu»talo 

ma*. vyrtazka* ar moteri-zkas. Dm ta* ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra ameriki.Aa mMzinerija. 
N uitatoma* kaip reik. Tikrai puiku* laikro- Gvarancija ant 5 metu.

Musu preke ui vvrinzka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, >r.' * vvkiszkojo sidabro laikrodėlis. Au-
sute užsukamas ir nustatoma*, pilnai akmeniuotas ir su grynais ameri- 
ktazkai* viduriais, niekados nenublanks. Gvarancijl ant »iS0 amžiaus. 
Drūta* ir ilgai galt laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panMzitu parduo
da po 05^5. iries-so. Musu preke $4.80.
No. 9. Grynai Sidabrinis, yyri*žlras armotortazkM, ausute užsukama.

' ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting
luksztai. Padarytas isz grynai extra kalto sidabro, su tikrais ameriktaz- 
kais viduriai*, pilnai aklnėniuotas. su naujausiais pageriu Įmeta. Yra tai 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame sky- Mnall nrek« aft UK 
riuje. Kiti parduoda po te. *10. *11. M UBU preMe 
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, ™
Luksztai isz juodooziduoto plieno, kuri mes ęvarantuo jame ant visados. 
Yra tai vienM isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiai* mechanizmai*, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuotetalagtaustai parodo. Kiti perduoda po 
SKitn, sizfio, State Musu preke $7,80,

Knygų Katalogas.
Knygom swetimos spaudos.

Aaegdotai isMitarimai ir patarles tez gyveni
mo senove* Grekonu nei Brunonu “ “ 10c 

Apie kalbu pradžia ir tikro* rodė* dėl apsisaugo 
jimo nuo neprieteliu vedaneziu Isz tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio In prapulty. Czia 
raezejas nurodo kurio* yra seniausio* ant 

, svieto Kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuvi»zk* kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengtasi ja 
teznatkinti: ant galo paduoda rodą* kalu 
nao ju apsisaugoti. . 10c

Arielka yra nuodai pselnanU isz girtybe*. Czia 
apraszoka* yra arielka, kaip jikenktažmo- 
gui, keturi sbrozeliai parodo žmogaus pil
ve kokio* isž girtybe* pastoja ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to nzstgydvtl »c.

Tgaujauiii Lietuviška* Sapnlnyka*. surinkta* 
Ir (orediL isz daugel įvetimtautišku špol- 
oyku ir (uredyta* pagal tikra Penteskai 
Kgipttezka špnlnyka,—*uI10 aiškiu abro- 
ieliu,— *o aprašymu planetų ir noslapcziu 
kokia* *enowe* žzuone* vartojo loapejimui 
ateito*.—Geriau**! išguldo visokiu* ' 
.............. .............................................  ..6Oc 
jVpdaryta*........!.. ................  63c

Olltypa.*apy*aka Iš laiko torpMVlško* kare* 
ladijanu Amerika*....................... 123c

Puiki tetorlja ape Kantria Alaoa,korl per 22 be
ta* vaikizcziodama po *wieta, daugybe 
bedu ir vargo kantrei išklotojo.,....800 

Pamokslai Iszmlntle* -Ir Teisybe* išguldioeU
Galvocsiu wi*u amžių. Csla yra patllpf 128 
gražiujuokibgu ir IjšininUngu paškslcziu 
Km nori tureli gršlu Juokingu ir pamoki 
naneziu įkaitimu togul nusiperka sziąknln- 
gel*. b-gardžtel pasijuok*, žmonėse ture* k| 
napuukoti ir ant kiekvieno užklausimo mo 
kesduotl Uzminilnug atsakymu............6Oc

Rankvedi* Gromatu raszymul. Yra labai 
, naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
^-4a*sjrtie gromatas In:pažystamus, priete- 

11 u s, giminia*, mylimai*!** ir mylmuo- 
s.iu prlesz ap*iwedima, in ponu*, kuni
gus, vyskupu* ir kita* augsztai *tow,r. 
czlM ypatus. PMveikinimal(partnazevo- 
nee) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kltuooe svarbiuose atsltlkl- 
Tnuoee.............................................. .....BOc

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamistai lAtikrodelio?
Jeigu teip, tai pirk pa* Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi piginu, kai p? kilu r. 
Apart to, Matuti* turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maszineliu gromatom* 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. v Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, mopu knygų, pui- 
klū gromatom* popierių eu~ puikiomi* 
kvietkomi* ir pavineziavonemis, abrožu 
irabrozeliu. Kas ,kaj norit isz> augs*- 
cz.iau minetuLdaiktu. tai prisiuskit už 
2c. marke, o irau»ite’katalioga su 1 pla- 
cziu apraazymuĮanie visk*. Adiesag.’UJ 
~~ Jorieph Matuti"- 
112Grand*t. Brooklyn, N. Y.

GYDYKIS NAMIE!

Abeeela Ir teip mokintave dėl valke, sutai
syta A—ea Ir J. Sz. Yra tai geriausiM lemen- 
toriu*. ne* jame laši daug naudingu, pamo- 
klnanczla straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir priškymai.. ............................... 30c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............lOs
Aaglisskal-lietuviszkM žodynėlis, sutaisyta* 

kn. P. Saurusaiczio. turi apie 3BOO žo
džiu: angliški žodžiai iszguldlaetl lietn- 
vtaakal..........................................

Birutes delno* *• "
Bedu gydymo. Daktanszka knyga.
Daina skrynele ,, „30c
Dailyde arba patarme* •tallortams, surinktos 

in naujausiu knyga, su 130 paveiksią, 
Antano Dailide*. Yra tai rankvedi* mo
kinantiems ir mokantiems stalteriszk-

vyeztaus. Moksllszki lietavlu prasitęs

RobinsonM Kražius, morallsžka ir žlngedl 
apysaka pMZw**ta Jaonumenei......S3c

Bena Gadynių Iszayk* Gvgi SntTerimsl. Pagal 
Hatebinsona; sutaisė SzeruM. JI »pr**zo 
•antausiu gadynių įvairius sutvėrimu* gyve
nusius ant žeme* dar prieš* žmogaus ant Jo* 
atsiradime. Sztandlen tu sutvėrimu kunu* 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalu* ar 
imdami isz žemes anglis, randa giltai palai
dotu Semeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
lus, nesugadintus, tunus, užklotu* eile ke- 
1 teliko* Hekaniu storio žeme*. Tie atrasti 
Aemeje kanai yra suandien Užstatyti ivut 
riuose muzejuoto. Isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra mueu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo Jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslinusiai isz to *emla bran
giausia mokslą susipešnlmo. kaip ir kokiu 
bodu gyvi sutvėrimai keltos! Iss žemeeniu 
In augsrtesnes veisles, ir pagal stonini* ir

Knygos sawoe spaudos.

su 7 abrosellai*. NaudiaglMse kayiele ant 
•wleto dMižinojimul tas ko darosi žal 
bei. griausmai, lietu* ir sniegas; kasyta 
debesiai Ir ant ko Jie teikoei......................3Oc

25c
HYGIENA. Doktariiska kayga arba mokai** 

apie nilalkyms *welkatoa, Us korto* gali be 
pagelbo* daktaro Usaicydytl aso daugybe* 
figų. Szita knygele pnwalo raiti* klekwie- 
OOOM namnooe, nea ka* ta *a atrda perakai- 
tyi.pataiky* apeiaaugoti nuo tukMancziu wi- 
•okiu Ilgo, patalky* užlaikytiozielybeje *a»o 
•valkata, pailginti »»o amii ir mokės užau
ginti «welkato u tvirtai* *avo valkelio*, 
nokė....... ...  86c

<pt« tartu l*xdirblma. Para»ze Bebram; v
8. M. Veikalą* gvlldenauU* p. lltteskąją 
Bornlja. Kokiai* kabai* imidirb* ta 
kaip'jie suztkzaaaa ir kaip aUiltepta 
dreagijo* gyvealMo. ................................ ■

rimu kunu* randa, gali be * pririsimo sprene- 
U, kaip sente! Ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga tari 873 puslapiu stambaus 
druko, ant graž.os popiero* Ir apte IK) pa
veikslu mvniriu senu gadynių isznykusiu *u- 
tvėrimu. Preke.....................  ...81OO

Vanduo ant ten.ee, požeme ir viraže je temes.
Ruetezkai parasze Rubekln’*.-Verto Drugys. 
Išleido T. M. Dr-to. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj. sprMzo visa* vauden* 
C mainas ir veikmes: kaip II* persikėle* ta 

gura, kyla in virstu ir tanai tveria debe
sius, debesiai, psdengeee atvėsę, keiezlasi 
in vandens Išželiu* ar sniego Ristelių* ir 
vėl krinta ant temes. Isz kurio* buvo pakilę. 
Czis nukritę didelius darbus veikta: snie- 
n* k’-rtais uždengia eisiu* kelmu* ir laido
te savo pusnyse žmoni* ir gyvulius, paskui 
tirpdam* nuo saule* ketcztesi in vandeni Ir 
užlieja tauki *, išrėžo ravus, upe* ir upelius 
ir kavoj**1 po žeme, kur vėl vuikia tapati 
darbą kaip ir ant vinsau* žemes...........lOo

Žmogus Nepliuszkl*. Verte lt* szvedlszko Ne
ri*. Graši apysakėlė: kaip turtingo piokejo 
tunus apaivede tu varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusiai. Bslta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina isao 
gtezko* dorybe*........................................AOc

užsimokės raszyt in ViropotenaCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszks išgy
dymą kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.
Ar es/ nerviškas, nustojęs viltie* ir vyriš

kumo, nuailpnejes, nuvargęs rytmecznsis, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, širdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusiaa ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puškucziua, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemorališkus sapnus, negam
tiškus dieninius ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliška kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiška, nerviška, skutos, arba 
kroniška liga? Ar kenti nuo nemigo*? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusiatoja kas šlapume?
Jeigu teip, tai ViropotejisCo. užtikrina jum 

nuoazakny ir viaiška išgydymą už 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iš
gydoma. Jus pajausi t pagerejima iš pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
širdies. Visokias periškadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromatas gydo su d i-

lingu. Jokio parašo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Rašydamas inde k mirkė ant pil
no* klausimu listo*.

^žaakanešauš tr pigiausi grAyurctia 
radaruose. UODĄ DYKAJ.
Ofisu atidarytu: nuo io ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliotus nuo io ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 L. Van Buren Si. GhlcagoJII.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 8. Hahded St.

$2.00

11959 Emerald Avė., Vest Pillmu, 111.
Parduoda propertes, Hkolina piniguH Ir atuiekuruoja nuo ugnies. |

Generalifirtas agentao lotu West Pullman ir Sharpshooters 
Parkadd. prie We«t Pullman. Parduoda pigiai lotus ir stato na
mus ant lengvu isEmokesctiu. Keletas lietuviu jau apsipirko c«ia 
propertes ir velyja visiems pirkti.

C. A. JOHNSON,
Vest Pnllmu, Chicago.

Mes parduodam tavorus pilnai juo* gvarantuodaml. Kam laikrodėli* nepalik*, ar ras jame kokia yda. atmainysime ant kito, arbapiru<n<« nprutintim.
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUMCZIAME C. 0.0.
(iuaczža tu* dnrag* ra orderta, duodam* DOVANAI *mūulcs««»»jxU* ir visu* ezpresokMtta* mes pate apmokame.__
sus Aonconinn. Paduok savo pilna adrtta. paženklink numeri ir prrte laikrodėlio, koki jua norite rvrinia ar moteriatta, diduma, ir paduok 
KAIP UKDt KIUU II. arcztauaio Srprtuo ojlsa. Kur nori Ėxprn$o ofiso !al “TO Griieri ir pinigu* pa»lun*k registruotoj gromatoj arba tezpiric Ko

peį,wlA ■ “i parite M £d±£

VlfcSlNA L/A114.r<VFl>ini_wlott*„,*faikrodellu*No.Ž.taig*u*itoFrSto 0Y- 
KAI VIENA LAIKROOELI No. 8. Niekur nepirk kitur laikrodėlio Pi™ »'«“ p»m*ty*i musisakiu*. Per tai užezedysito daug pinigu. Szte. prekes 
ne vteadoe bu* toip temos, todėl (žuaet orderišiandira. ra*-* ■>>Atlas Jewelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III.

GAL
ESI 

KŪRCZIAS?

GAL 
GALVOJ 

ŪŽIA?
PAVIDALOVISOKIO________ __

Kurtomis arba Stalius Girdėjimas yra dabar išgydomi
DUSU naujausiu išradimu. Tik kurčiai apaigimusiejie nėra išgydomi.

' GALVOS UZIIA1 GREIT PASILIAUJA.
F. A WERMAN, IŠ BALTIMORES, SAKO:

ItatTUlc**. Mn, 30 kovo 1901.
Tamisios: — Tapę* vislžkal nuo kurtumo Ižgydytu. dėkavoju jum j ui gydymę. Čia U paduo

siu visa Istorija mano apkurtimo, 11 ko. tikluoe. tamlstoe Šoklu ar kitokiu budu pa.lnaudoeite.
Apie penki metai atgal dežlnėjl mano ausis pradėjo spengti. Ir juo tolyn. Juo labyn, teip kad ga

ilaus ai ant tos susies vielikei apkurtau.
Per tris mėnesius gydžiausi visokiai* budais, bet be Jokios pasekmės: teiravausi rodo* Įvairiau- 

siu daktaru, tarpe tu Ir ganau* ėtonykMto ausi) specialisto, kun pasakė man. kad Jokios gyduolė* 
man nepagelbės ir kad reikia daryti operaolję. kuri galėtų ant ti^p talko pralsllntl galvos užimę. 
bet kad apkurtinas mano jau vištikei neligydomas.

Ji netyčių ai patimyjau jūsų apganinimę tūlame Nevr Y neko ta [kraityje, ir pasidaviau jūsų 
gydymui Besigydant atsakančiai pagal jūsų paduotus nurodymus bėgyje keleto* dienų galvos ūži
mai paelltevė. ir ilędien. praėjus penkiom* sanvalKms. mano apkunlmM pranyko ir ausi* tapo v|- 
slikai iigydyta. Todėl dėkarodams jum* Juoėlrd ingtamlal. pMllieku su geriausiais Jum* velyjUnata 

P. ŽTYVERMAN. <»S. Broaduray, Baltimore, Md.

Musu audymo būdas visai neatitraukia jus nuo darbo.
“MsTyfir GALITE PATYS IŠSIGYDYTI NAMIE —

INTERNATIONAL AURAL CLINIC, 596 LA 8ALLE AVĖ., CHICAGO, ILL.

F.P Bradchulis
Attorney and Connselor at Law.

Chunber of Commerce Bld& Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Waahington su. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

W ken i n telis lietuvy* advokatas, baigę* 
moksl| jurisprudencijoacsion Amerikoj. 
Weda provaa kaip civiliaskaa teip ir 
kriminalitzkaa visuose suduota.
Bes. 168 W. 18th Cor. Union St.

Jelephone Gana) 788.

- POVILAS JU8ZKA
Naujai užsidėję lietuviszka e

SALIUNA.
HM So.Leyit St., kerte M.tos ui.

Užlaiko kuopuikiausius gėrynių*, szal- 
ta alų. skaniu* likieritu ir havanos ciga
ru*. Prietaro didele puiki sale dėl mi
tingų. veseliju, balių etc.

Kiekviena* užeje* randa czia szirdin- 
ga priėmimą. ’. -s

Dr. Leonard Landės, >;
Lietuiviszlca# Daktaras.

134 E. 24 UI., New York. I
Garsinga* gydytojas vyriszku ir mo j 

terisskų ligų. Mokinosi universitete i 
Nav Yorke; praktikavo ligonbucziuoae:1 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo-j 
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks-1 
lo Lbbanon. Ballevue, Port Graduale | 
Hoapital College ir 1.1.

UuZtikrin** l*Z<ydytna
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: Į 

plauczių. kepenų, skaudėjimę vidurių, 
galvoe,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tyriimj, moteriszkaa liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniaa prietaisas.

Edanta I^ytiaZku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, "tezdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. I*x- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszka* ligas gydau pasekmin
gai, ir slepema* liga* užlaikau slaptyM-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexlngton Av. 

valandos-1 “’10 9 H*, iki t po plot uraso valandos. •( MoBpo plet lkl SwBltiro 
Nad«llomla:aao 8 Iki 10H v*Lryto;aaot iki 4 vai. 
popiet.

Rodą per Gromata* Dyai 
Užpraszydarni gydyklas prisiuakite 81.00 
tyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o I 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysi

DR. A. G FREED0M, 
1LIETUVI8ZJCAB DAKTARAS.) 

Pasekmingai gydo viaokia* ligas. Jau 
daugybe lietuviu na* ji lazsigyde. 
Obvua*: 411 S. Sharp St., BALTIMORE. MD. 
Aftiska: ant kampo Eicler tr Fayette Su.

Nansedū Broliu ir Stulgu
917 33-rdst., , CHICAGO.

Prieszai lietuviszka bainyczia.
Atidarė nauja drapanų ir.apautuvo 

krautuvia, kuriame galite gapti visokiu 
vyriszku drabužiu, czebatu ir czevery- 
ku. Prekes pigesnes kaip kitur. (22—3)

♦>Lietuvlszka Dirbtuvei*
Bažnytiniu paredu, Draugys

tėms karimu, szarpu, ku
kaiti u ir tt. Darba atlieka 
getai, greitai ir pigiai. * .

¥. flNDĘUJSZEVICZ,
118 W. Division st. Chicago, III.

Imk “LazaUvn Bromo ČnlalM” labiliai®*. Ai 
nekarini lUgnUUni pinigu* Jai ne liigyil. E. V 
Srove'* paraižai yra ant kožno boiilio. S

Stabdo Kosulį ir uAslssaldym*.
”L«xatlve Bromo Qulnlno" toblyteles Isigydo ut

: Tik per 30 dienu!
Km prisius 25 c. paeito markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu po peri u gromatom* 
rasaitie, su puikiom kvietkom, apakaiti- 
mais ū pavinezevonem. Už 11.00 ap- 
laiky* 6 tuzinu* virti minėtu popierių.

Adresuoki! teip;,

W. Kudarauckas,
Bok 234 Lawrenc«, Mam

Kelpscb 4

Turi puikiai inrengtas drukonszkas mašinas ir pertai 
visokius drukoriszku* darbus atlieka dailiai ir greitai, o 

ypatingai draugystėm* konstitucijas, tikietus, programus, knygas raitininkams ir tt. 
Maino, ir siu'nctia plnigna in visas dalis svieto per bunka, expresa, 
arba paczta 5 kaip kas nori. Užlaiko knygos visokiu intalpa ir maldaknyges.

^įįium parsitrauk yUk
jeigu

TVl t u r i t >' i n u
gp i ta |lgl ' u liftu- JKgBflE£Kv^i
B-šį BHRI-u.-zk.u k;i- 1

1 'ea■ ,^r' f'A ’
r 1 rr"1111 * f:'.

Br L < 7 <■ I I • k ;:1
ziiam <■-

jBįjĮVfll kai ant pa- 
praazymo.

74 Centre St„ Chicago, III.
Buce, to Kelpscii, Norclko Co.

Aleksandraviczia ir Szvankus | 
tezsnF ■ ...DRUKORiAi...

S 3215 S. Morgan St. Chicago, 111. «

namuose, 
Muši c Bota.
I Yra tai puikiausi ir prirgtam 
[pigiausi instrumentai. kokius Ut 
įsriadien Kalima pirkti. Jie dno- 
Ida daugiau linksmumo negu 
1SI00 įvertas vargonai kadangi 
Įtie vteadžts gali gramu. Jokios 
■I m u Zitos pažinties czia nesi 
W reikalauja ir koinas valkas
■ gali ant Ju gramu. Kožnas
■ pirkėjas stebis ir džiaugiasi
■ luto, nu* tas instrumentas 
Mgrajiia suairsz M«i meliodiju. 
^pparudytu ant Ii s to. kuri pride- 
V daine prie kiekvieno instru-

STAIDARD

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir t-zimtus 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir

Linksma bus tavo
Jei nusipirksi viena musu Home Music

guziku.su
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