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Amerika.
Politikieriai Suvienytose 

Valstijose bandė pasinaudoti 
L 'aplinkybių ant sumažinimo' 
l .r^Ts įtekmės Amerikoj ir 

v to tikėjosi už savo įnagį j 
.įaimti prezidentą Rooseveltą. 
ras vienog politikieriams ne-j 

įsiseki*. Mat turinezios nė-1 
mtikimushiž pinįgus su Vene- 
mele Eutoįhks viszpatystės su
tiko savo pretenzijas atiduoti 
nit iszriszimo santaikos sudui 
Ir prie to iszreiszkė geismą, į 
Lad prezidentas Roosevelt 
j»ats butų santaikos sudžia( 

adangi tąsyk Amerikos ran 
:as butų turėjęs pasirūpinti, 
^ad Venezuele iszpildytųį 
Roosevelto nusprendimą, tai 
uoroms nenoroms, Suvie- 
lytos Valstijos butu turėjU-! 

*ios stoti: priesz VeTiezuelę! 
drauge su - Vokietija, Anglija 
Italija. Jeigu gi prezidentas, j 
aut pasigerinimo politikie
riams, butų iszdavęs nuspren
dimą ant nenaudos Europos 
vieszpatysi zių. i^jieszkanczių

I tos reprezentantų neužvirtin- 
tas, tol neturi nė jokios ver- 

įtės. Dabar jau visokį fabri
kantai. iszilirbanti Suvieny 
tose Valstijose tavoms, nuo

1 kokiu, pagal padarytą sutari
mą. numažinti likosi muitai 
, siuneziant nuo Kubos į Su
vienytas Valstijas, kaipantai: 
cigarų iszdirbėjai ir cukraus 
fabrikantai siunezia į kongre
są ir senatą protestus priesz 
rengiamą numaži^nną iriuitų 
nuo cigarų ir nuo cukraus. 
Protestai tie gali padaryti, 
kad kongresas arba senatas 
neužtvirtįs sutarimo ir pats 
sutarimas butu tąsyk be ver
tės. Konstitucijonaliszkuose 
krasztuose randai negali nie
ko jiadaryti. negali jie savo 
norų Įiervaryti be pritarimo 
tautos reprezentantų.

Ant Filipinų salų išsikėlė- 
lių atsiranda vis daugiau. 
Pereitą sanvaitę tinarkus su
sirėmimai amerikoniszkų kon- 
stabelių su pasikėlėliais buvo 
net įiaczios Manilės aplinki
nėse, taigi netoli miesto, kur 

Į sutrauktos- didžiaifsios anieri- 
pinįgų nuo Venezuelės. tai^0111- kariszkos « pajiegos. 
tąsyk jo nhsprendimo juk ga- Mieste Manilej \ėl vienas a- 
Įėjo nepriĮmtf Europos viesz- mer^oniszkas oficieras jmte- 
patystėsiaįit privertimo jų pa P° sudu už bereikalingą 
siduoti nusprendimui ne tik -Kankinimą ir užmuszinėjimą 
prezidentas, bet ir Suvieny-; filiPinieczilh Kadangi jį šu
to® Vieszpatyetės neturi pa jJ° įaugai, ant hilipimi 
kaktinai įiajjegų: jų reiktų tarnaujanti amerikoniszki o- 

įdaug daugiau negu priesz ^c*era*’ ’f’z kurių ne vienas 
i nu vargusi^, |ilphą Iszpaniją. (an^ auužinės pana- 

/ Jeigu isz tyaĮio pasitrauktų i t>z*n8 (larbus, tai žinoma, nu- 
Thgllja, bMamkužpnolifno!1'-1^1'!^’^' "Ii. j
Suvienytų Ostijų ant rūbe- 8al j° kalt<o Jei*u ir nubaus, I Anglijos.
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Mandžurijos miestą Mugden. 
Darbus gana ilgai slėpė nuo 
kitų vieszjiatyscziu ir kada 
geležinkelis likosi beveik pa
baigtas. tik tąsyk apiė tai pa 
garsino visiems, l'as aiszkiai 
rodo, kad Maskolija ne tik isz I raszti> 
Mandžurijos nepasitrauks, .)rįe>sz 
bet ji stengiasi apvaldyti ir | karjulne*n 
kitas Chinų valdybas. Jnzti I 
kro nieks nebando MasKoli- 
jos godumą kokiu nors būdu 
atvirai stabdyti.

Dabar maskoliai vėl iszsiun- 
tė ant Afganistano rubežiaus 
daugiau kareiviu, neva ant 
laikymo tvarkos ant rube- 
žiaus, jeigu Afganistane už
gimtu maisztai. Traukia ka
reivius ant to kraszto rul>e- 
žiaus tik isz kitos puses ir 
Anglija, nežinoiiaina. ką ren
gia Maskolija. Klausymas 
tik. ar garsus Kitchener isz- 
drys atvirai Maskolijos mie- 
rius stabdyti. Per karę, jei
gu ji |»asibaigtų nelaimingai. 
Anglija daugiau gali nužudy
ti Azijbj negu jielnyti, jeigu 
sumusztii maskolius, bet ka<l 
tą galėtų padaryti.|>ats angli- 
jonai, rodosi,nenori tikėti,ka 
daugi Anglijos randas Azijoj 
priesz maskolius vien nusilen
kimais stengiasi ant tūlo lai
ko ramumą jielnyti. Nusi
lenkus vienog viename mas
koliai stato tuojaus kitą rei
kalavimą ir teip l>e galo; turi 
todėl ateiti laikas, kad Angli
ja negalės nesilenkti. 'Tąsyk 
turės užgimti karė už valdy-

nesza, jog garsus Anglijos 
prieszas rytinėj Afrikoj, Pa
siutęs Muilą, pasimirė priesz 
kalėdas.

Morokko. viesz pat y stėj pa 
Įsikelėliai ima virsiu ant to 

valdono. Iszsiųsta 
pasikėlėlius sultano 
,iė, isz viso 10000 ka

reiviu, likosi su visu pasike
lelių sumuszta, i 
lauko paliko visaskanuoles ir nuožmu*; j>n.e bu* vieto* 24 vm- 
amuniciją ir 2000 kareivių 
užniusztų: likucziai kariame- 
nes sugrįžo į miestą Fez, kur, 
kaip sako, teip gyventojų 
daugiau yra pritarianezių pa- 
sikėlėliams negu sultanui ir 
kareiviai sultano pulkais bė
ga prie pasikėlė!ių.

siekiam* ne buvo prilaukus, juos | mudo nieko daugi u nežinantį. | va^rg«nczių yra labai daug; nė- 
skriaudė pagal savo iszga'ę. : Rinkimai turėjo aUibuti 24, 25 ' ra nė pakaktinai yietų. kur tokius

Vilniaus miesto ridi nutarė jlr l*P^ricrio, liet neatsibuvo, ligonius galima būt patalpinti, 
isa savo iždo duoti 25000 rublių kH,iangi ant paskirto laiko ne«u |Seniau tikėjo, "kad vaikai džiova

j vaikau)*, kokio iki *ziol ne buvo 
i ir apsirgusių mažų

tai bausmė bus labai lengva, kolija. jeigu ir galėtą apval 
<lyti visą Aziją. j.M*r tai hutu

žiuojanezioh htaniįctos, -tai su-Į
sij ungurių Italijoj i r Vokieti- Terp filipinieczių katalikų 
jos jau Sutietiytos Valstijos apsireiszkė noras paliuosuoti 
pasiekti iirigali, kadangi jų1 bažnyczią nuo svetimų įmhiu. 
laivyne kui? kas silpnesnė ne- Czia veda agitaciją ant sutvė- 
gu susi jungusių terp >ęs rimo neprigulmingos nuo sve- 
Vokietijos |r Italijos. Todėl, timų ponų filipiniszkos tau- 
apsvarstęs fiską gerai, su mi- liszkos bažnyczios. Popiežius 
nisterių pritarimu, preziden-ir vietiniai vyskupai iszkeikė 
tas RooseVdlt praiieszė stojau- agitatorius, tuom vienog ne 
ežioms priesz Venezuelę Eu- tik jų-nenugązdino, bet prie- 

szingai, jie agitaciją pradėjo 
vesti dar smarkiau ir drąsiau 
negu priesz iszkeikimą.

, ropos vieszpatystėms. jog ne
randa atsakanezių priimti ant 
savęs pareigas santaikos sli

džios, . kadangi ant isgriszimo 
terptautiszkų nesutikimų yra 
nuolatinis berptautiszkas san
taikos sūdąs Haagoj. Tuom 
paežiu siundantiems ir erzi
nantiems Ąiųeyikos laikrasz- 
cziams likosi atimta viena 
medega siundymui ir erzini
mui Europos tautų bent 
sziuom kartu. | Ar vienog at- 
eitėj ueužgims didesni nesu
tikimai terp Suvienytų Vals
tijų ir užsim^tiu&|ų smaugti 
Venezuelę Europis tautų — 

- visgi nežinia, kadangi nežinia 
ką darys Europos tautos, jei
gu Venezuele benorės iszpil- 
dyti, arba jeigu negalės* isz- 
pildyti nusprendimo Haagos 
santaikos sūdo. Nežinia dar 
ar Europos vieszpatystės pri
ims rodą prezidento Roosevel- 
to ir atiduos nesutikimus ant 
iszriszimo tam sudui. Kaip 
dabar rodosi, terp susijungu 
ąių Europos vieszpatysczių ir 
Venezuelės gali užgimti tikra 
kare, j Jeigu ji sykį užgims, 
tąsyk ir santaikos sūdąs netu-

1 rėš ką veikti, nesutikimus isz- 
risz ginklai ir Kareiviai. Ką 
darys, užgimus karei, Suvie
nytos Valstijos, katroj pusėj 
jos stos, 0ziądien nežinia. Gal 
būt, kad piktumai teip toli 
nenužengs, kad paszaliniai

į. turėtų kisztiesi į tarpą Euro
pos ir Venezuefes.

i i '
Amerikos randas padarė 

^sutartį su Kuba prekystes 
reikaluose. Kubos reprezen- 

t tautų butas priėmė jau pjada- 
»rytą sutarimą, bet Suvienytose 
4Valstijose dar j|s neužtvirtin- 
*tas dautos reprezentantų ir 
nežinia, ar jie rando sutari- < 
mus užtvirtįs. *Kol jis tau- j

i Azija.
Chiniszkas randas ramina 

, svetimtauezius, gyvenanezius 
viduriuose provincijos Pet- 
cheli, kuriuos ap&mė baimė, 
kad nepradėtų vėl skersti pa
sikėlę ežia bokserai, kurių va
dovas ginkluoja ir renka sa
vo sząlininkus. Chiniszkas 
randas sako, jog bokserų va
dovas renka sau prilankius 
žmones vien ant atsigynimo 
priesz rando kariumenę, jei
gu toje norėtų jį suimti, ka
dangi jam, kaipo iszvytam ant 
visados isz tikrųjų Chinų, ne
valia ežia sugrįžti. Gal iszti- 
kro bokserų vadovas dabar už 
svarbiausiu mierį turi apginti 
vien savo ypatą, bet be abe
jonės jis isz iszvijimo vietos, 
kur jo nieks nepersekiojd, su 
kitokiais mieriais sugrįžo. Be 
abejonės jo mieriai yra: su
kelti gyventojus priesz pri- 
lankų svetimtaueziams randą. 
Kada gi tas pasiseks, 
kreips; savo piktumą ir priesz 
svetifiTtauczius ir krikszczio- 
nis, kurių jis nekenezia ir tą 
savo neužkantą parodė gana 
aiszkiai laike pirmutinio bok
serų pasikėlimo.

Maskolija ir pažadėjimais 
Užtraukti savo kareivius isz 
Mandžurijos ir gązdinimais 
Chinų rando, stengiasi iszderė- 
ti vis daugiau ir daugiau sau 
tiesų tame kraszte. Reikalau
ja tiesos laikyti savo 
paeitą; dabar vėl parei
kalavo koncesijų ant isz- 
naudojimo kastynių ir naujos i 
koncesijos ant geležinkelio. 
Jau beveik pabaigė dirbdinti 
geležinkelį per Mongoliją į

Pietine Amerika.
Suvienytu Valstijų Sziauri- 

nės Amerikos prezidentas at
sisakė būti santaikos audžia 
prie sutaikymo Europos vie*z- 
patyseziųsu Veiiezunleirparo
dijų nesutikimus atiduoti ant 
iszriszimo santaikos sūdo Ha 
agoj. Ar nertutinkanezioe su 
Venezuele Europos viesz|»a- 
tystes ĮMuriuaudoe isz rodo* 
prezidento Koosevelto, dar 
nežinia. Kaip sako, Vokieti
ja. pirm atidavimo savo reika
lavimų santaikos stidui, 
kalauja, kad Venezuele
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sprę*ta* ant pusėa metų kalėjimo. 
Negalima mat niekinti to, kę go
rioji ir garbina milijonai žmonių. 
Galima ne tikėti į tę, į kę tiki 
kiti, bet reikia godoti tę,skę kiti 
garbina.

ant parengimo mieste ligonbuezio brinko rinkėjai ypacz tams snie-Į *erganczių tėvų,užgimdami jan tu- 
1 jie, norinti palikti senąjį rabinę, ri džiovę; prancuzi*zki daktarai 

vaikų ne bu- Į niekeno ne rinktas, pildo j vienog isztyrė. kad ne teip iszti- 
v«> kur g^d)t:, e*ancziuo*e lm<»n į Ksune rab no pareigas. kro yra: vaikai džiovininkų ligę
bucziuo.se m * ž ų vaikų ne priimu, j gauna tik vėliiu nuo serganczių
kadangi nėra kam jų daboti ir! 1NZ PrU0U LlOtUVOS. tėvų; jeigu juo* po užgimimui 

i pnžiurė• i. Ligonbutį nutarta szįmet i 'iiau'se už*zalo atskirti nuo džiova serganezių ir
ant muszio j pa*t,tyti ant priemie-ezio Zvie - “nk*z< ziau, nqgu tai būdavo ki-ianginti sveiko** sanlygose,

Į tai* metais. Ledu per ui ę žino- būva sveiki, džiovos neturi, 
kam*. j pradėjo įt Tilžę vaik*zczioti'

• a vi • • i nuo 25 d. lapkiiczio. j3 d. gruodžio \ diliuje buvo , 1 - . -
parengta* b.bu* ir lioterija auti Priekulėje, bukos kampe rado l PraPųo,ė lsz “amų moterį* Sakau 
na«doe beaimokinanezių vidutinė mot^riszkę Brurnpreik "r“
te (augsztetnėa moksli,zko* įtsi ****nę isz Biržininkų.
sos nėra Vilniuje) ir pradinėse x ‘ 
mokykline. l*z to ant naudos 
liesimokitiajiczių *unuko 2000 | 11 
rubl. gryno pelno. K«d tai ir A- 
merik >j baliai ant tauti*zkų rei
kalų yno pelno.

Užveizda Vilniaus ulyczinių 
karų per žiemę^ atlikus vienę ke 
lioDę, duoda tiesę vedėjams ir kon 
dukuinaui* imti po »t klę ai bato* 
su cukrum mie-te e*ancziuo*e sr 
balnannuo*e; už tę užmoka karų 
kompanija. Padavadyjima* tas 
gera*, liet kompsn ja dar geriau 
padarytų, jeigu mokėtų tarnau
jantiems geresne* alga* ir jeigu 
nuo jų nereikalautų |ier ilgo dar
bą Dabai tarnaujanti dirba net 
po kelioliNę islandų ant dienos, 
neiazskiria ui szvenezių.

Pa* nauję Vilniau* jeceral gu 
lieruatorių Sviatoįiolk Miiskį *u 
(Neveiki uitu u atsilankė jau ir abu
du Lietuvos katslikiszki vysku
pai: Girtautas ir Pabulionis,

Kadangi užstojus *zalcziams 
daugeliui beturėsiu trūksta vai-

ii L’iikraszcziai praneszu,

jie

j°g

už

nezuelė gi reikalauja, 
Anglija ir Vokietija atiduotu 
jai pirma siikonfiskuotus ka- 
riszktiK laivu* ir tą* yk Ji ne- 
nutikimu® atiduos ant iszri®zi-

kali

Argi vienog Mas- m<> santaikos suAūl! IFIįMugT 
ji reikalauja, kad butų at- 
szaukta bliokada Venezuelės 
IM>rtn, kadangi dabar nė joki 
prrkeju laivai neutraliszku 
krasztų negali ateiti į Vene
zuelės juikrantrs.

Anglija. Vokietija ir Itali- 
ija nenori nuimti hliokados 
pVenezuelės portų laike per- 
k ra t i liejimo santaikos siūlo, 
rengiasi blokuoti jMirtus teip 
ilgai, kol Venezuele neiszpil- 
dyssantaikos sūdo nusprendi
mo.

Tuom tarpu padėjimas pre
zidento (astro isztikro never
tas pavydėjimo. Priesz jį sto
ja ne tik galingos Europos 
vieszpatystės, bet Venezuelėj 
revoliucija užgimė isz naujo. 
Revoliucijonieiiai vėl susirin
ko ir pulkais traukia ant 
miesto Caracas, ('astro sostą- 
pilės; tas todėl nežino priesz 
ką gintiesi: priesz svetimus 
užpuolikus, ar priesz revoliu- 
cijonierius.

ma. ka<l ne. kadangi didesnę 
da|j kariszku pajįegu reiktu

apvaldytu krasztų; pertai jo* 
įtekmė Europoj suinažėtu.

Afrika.
N ' Jk-Garsu* Anglijos kolionij-ų 
iministeris Chainberbun jau 
atkako į pietinę Afriką ir ežia 
laikė kalbą, kurioje žadėjo 
nebūtą laimę būram* vietoj 
nužudytos laisvės; liepė au
glį Jonams godoti buvus, kai- 

i įm> narsius buvusius Anglijos 
prieszus, o dabar atsiradusius 
po Anglijos valdžia. Kasžin 
tik, ar būrams pakanka tos 
laimės, kokią Anglija jiems 
duoda vietoj nužudytos lais
vės? Savo kalboj bent sziuom 
kartu Chamberlain neužsigy- 
nė, kad Anglija užpuolė aut 
būrų su mieriu juos pavergti, 
jau nesistengia visam svie
tui barus perstatyti kaipo už- 
puolikūs. Dabar, mat, kada 
karė pasibaigė, nėra reikalo 
toliau veidmainiauti, galima 
jau prisipažinai, kad Angli
ja karę parengė tyczia, už
puolė ant būrų gerai žinoda
ma, kad už butus nieks neuž
tars. O lengva buvo Masko- 
lijai sumažinti Anglijos go
dumą, bet ji to nepadarė. Su 
laiku gal užtai Maskolijai at- 
seis rinkti vaisius savo ego
tizmo, kaip dabar Ji renka 
vaisius padėjimo vbkiecziams 
sumuszti prancūzus, karėje 
1871 m. Jeigu Maskolija ne
būtų sulaikiusi Austrijos nuo 
užpuolimo ant Prūsų, karė ta 
be abejonės butų visai kitaip 
pasibaigusi. Prusai vienog, 
įgavę didesnę galybę per per
galėjimą Prancūzijos, sziau- 
sziasi dabar priesz Maskoliją, 
kuri PrusuB'turi už tikrai ver
tus minėjimo savo prieszus. 
Suvienytos gi Valstijos yra 
tikroms padėtojoms Anglijos 
jos karėje su būrais, kadangi 
be arklių, kurių gabenimo ne
stabdė Suvienytos Valstijos, , 
Anglija nebūtų galėjusi ves- . 
ti karę su būrais.

Londono laikraszcziai pra- i

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

1 d. gruodžio vietinių daktarų 
likosi atidaryta Vilniuje nauja 
gydinyczia ateinantiems ligo
niams. Nors daugumas Vilniaus 
daktarų yra katalikai, tokiais yra 
ir daugumas uidėtojų gydinyczios 
ję paazventiuo popapalaikis. Į ję 
gaida ateiti ligoniai lygiai dieno
mis kaip ir naktimis, ligoniai net 
naktimis isz jos galės szaukti dak
tarus į namus.

Į Vilnių atkako jau naujas Lie
tuvoj stovinezios kariumenės vir- 
■zininkaa, jenerolas Grippenberg. 
Jis yra teiposgl katalikas, kaip ir 
pasimiręs jenerolas Hurczin, bet 
dvasioj sumaskolėjęs.

Maskoliszkame rando laikAaszty] 
"Pravitelstvenname Vesi nike”jau 
pagarsinta, jog isztremtam isz 
Vilifaus katalikiszkam vyskupui 
Zvierayicziiii ne tik daleist* su
grįžti isz Maskolijo*, bet jis li
kosi paskirtas vyskupu Sandomįe- 
ro diecezijoj*. Czia jis tiks ge
riau, negu Vilniuje, kadangi San- 
domiero dejecezijoj katalikai yra 
vien lenkai, Vilniuje gi buvo len
kai ir lietuviai; czia vyskupas rė
mė vien lenkus, lietuviams ir jų

torius lazieido atsiszaukimę į gy 
pentojia, niel-damss dėti auka* 
ant nupirkimo malkų in t jrczitms. 
Gubernatorius paskyrė isz savo 
upėdninkų komitetę, ; kuri pra 
szė ataeziat s'.k. Vilu aus vyskupo 
ir katalikiazkos dejeceziji s užvei

i zėt< jo kunįgo Era ne k ev irzlius at
siųsti po vien? kunįgę abiejų tikė
jimų į minėt? komitetę. K <d 
gubernatorius rūpinasi apie mies
to lielurczius, tai gerai, bet dar 
geriau padarytų, jeigu ant d«lin- 
tojų ne bruktų ipaskoliszkų urėd 
n nkų, kadangi ’tie papratę ant 
ant suszelpimo beturėsiu sudėtų 
pinįgų didesnę dalį brukti ; savo 
kiszemų. Pakviest'.* į komitetę 
vienas katalikiazkas kunjgas juk 
ir nieko ne galės padaryti, ar no
rės ar nenorės, turės ir jis szokti 
teip, kaip maskoliai urėdninkai 
norės. Naujbs Vilniaus jeoeral 
gubernatorius paaukavo komite
tui 100 rubl., Vilniaus gubernato
rius 50 rubl. Nutarta malkas ne 
turtingiems gyventojams parda 
vinėli už pusę prekės; davinėti 
per žiemę dykai po 
1000 sklenyczių sziltos arbatos 
(betureziaį pe abejonės labiau rei- 
kahuja szilto maiiingo valgio ne
gu arbatos, kuri nusilpusių pajie- 
gų ne sudrutįs. Rd ). kas i iena.

Prie geležinkelio stacijos Vil
niuje susimuszė du trukiai. Prie 
to 12 žmonių tapo sužeistų bet 
ne pavojingai.

Užlaikytojui saJiuno ant gele- 
sinkelio stacijos Vilniuje, masko
liui Beliajevui.Persijos szachaa da 
vė augszcziausię Persijos ordenę 
'‘Saulės”. Ne daug mat reikia 
ant gavimo ordeno nuo Persijos 
valdono; užtenka duoti atsigerti 
paežiam valdonui arba kokiam jo 
tarnui. i

Isz Vilniaus gub.
Kiaulių maras aiauczia gana 

smarkiai Trakų pavietyj: per pir
mutinę pusę lapkriczio mėnesio 
Trakų pav. nuo maro pastipo 15 
kiaulių. Maras prisigriebė jau ir 
j Viln'au* pav.

< Isz Kauno. .
Pereitę vasarę,pagal rando pa- 

davadyjimę, Kauno žydai turėjo 
nokti sau,Kabinę, bet turtinges- 
niejie žydai, kurie vasaros laike 
prasiszalino su savo aseimynems į 
užrubežiua, tam paaiprieazino, ka
dangi ėsant mieste mažai apss- 
vieatų, žydai fanatikai butų per
varę savo .kandidatę, apart tal-

2 bu< »e, kaip pranesza Tilžės 
Naujoji L etųviszka Ceitunga”, 

sausio aleįnanczių metų bus 
pirengta hetuvi-zkoji szventė.

Ant Tilžės Karaliaucziau* ge- 
I ležmkelio, netoli Nauskių, gele- 
ž akelio truki* peržisvo 20 avių 

‘prigulinezių keliem* Nauskių kai
mo ūkininkam*.

I I
Nor* l’rmų Lietuvoj ‘užderėji 

ma* buvo vidutinis, bet kad javus 
nuniauku aprinko drėgnus, tai 
vietiniai maluninkai gabena daug 
sau*ų grudų i*z Maskolifosir juos 
maiazo su drėgpaiB vietiniai*. Prų- 
*ų jivų prekėje tei|M>*gi gabena 
d*ug j''U, ypacz rugių iaz 
MaakUijos ir juos siuncz a į Szve- 
diję, kur szįmet užderėjima* bu- j 
vo pienka*. Pt*eky*ta javų Kara- 
hau<-ziuj szįtneį kur ka* didesnė 
negu buvo kitįi* metai.-.

Klaipėdoj i*;leidiiama 
no Szerniau* 'Prūsų Ii

',. L etuviazka Ceitunga” apvaik*z- 
cziojo 25 nietipes sukaktuves nuo 
•*av«, uisidėjimb- Saitas laikrasz 
lis y ra v iena* .psa gere nių pru-

*iszkų laikrssTckių; priesz užsidė 
jimę ,.Au-zro*’’, jame tilpo ne 
kart? tikrai taųtiHzkoj dvasioj pa- 
raszsti *traip*n *i D-ro Sauerwei- 
no rr D ro BasaįnaviczihU-.

Paskutinę sriivaitę lapkriezio 
mėnesio už javu* mokėjo Tilžėj: 
už 11 K) kylograiių kvieczių 14 10 
— 15 50 mk., rag ų 12 00—13 40 
ink , miežių 1 2 f»0—14 nik., avi 
ių 11 50—13 50 mk., ba'tųjų žir 
nių 20 mk.. nulvių (ropuczių) 
3 75 mk , sziene 4 40 mk., sziau- 
dų 4 mk.

Klaipėdoj mokėjo už *zė|>elį: 
kvieczių 6,25—f6-50 mk., rugių 
5.05—5.30 mk.į miežių 4.35—4.- 
60 mk-, žirnių, t? 50—V.00 mk., 
bulvių 1.60—1.pO mk. Už 100 
svarų kziaudų '1.60—1.60 mk., 
szieno 1.70—I.Q0 nite. Už svarę 
sviesto 1 10—1^20 mk. Ui kapę 
kiausztni ^/3 30 Imk.

Ant paskutini) žę ų turgau* i-z 
Maskoliszkos os Lietuvos atgabe
no į Tilže 2400įvežimų žęsų. Už 
žęsis mokėjo p<» 2.50—4 m k.

Per kalėdas Prūsų Lietuvoj, 
ypacz pajūriuos* ir ant jurų siautė 
baisios vėtros ir! audra su žaibais 
ir perkūnais. Vėją* nuneszėdaug 
stogų, o ypacz giriose neiszpasa- 
kytai daug blėdries pridirbu.

, 1 ;!■ '".".i.

karalystės sosto įpėdinio. Mena, 
kad ji turėjo nusižudyti. Prapuo
lusi kunįgaikaztienė Užtekėjo už 

j Sik-ų sosto įpėdinio l«Vlm. ;jiy ra 
duktė Toskanos kunįgaikszczio, 

j turi peokiatę vaikų. Jibuvoisz- 
kelinvuri į Sdzburgę. Austri
joj Nuėjus visiems gulti ir ji nu
ėjo į s ivo luiegstutię. Kada po 
vahndai tarnaitė įėjo į miegstubę. 
kunįgaik-ztienės lovoj gulėjo di
delė lėlė, o kupįgaiksztienės ne 

I buvo. Tarnai per naktį su poli
cijom psgelba iszjieszkojo po visas 
aplinkine*, i^zgraibė visus van
deni «, bet niekui prapuolusics 
kuuįgaiksztienės kūno ne rado. 
Drauge su kunįgaiksztiene pra
puolė ir mokintojas jo* vaikų, 
prancūzas.

li Kijeve, Mabko|ij<>j, vienuose 
namuose pasirodė dvasios, kurios 
mėto nuo lovų padm-zkaa, nuo 
stalų liampas ir kitokius daiktus. 
Narnų savininkas pmneszė polici
jai, nužiūrėdamas, kad ežia ne 
dvasios tokius szposus varinėja. 
Naktimis namus isz lauko ir viduj 
sergsti policijantai, liet ir j e iki 
sztol daranezių szposus dvasių ne
sugavo.

rTvongresis repubhkoe Hayti, 
vidurinėj Amerikoj, pripažino ka
riumenės iszrinklę jenerolę Nordę 
už prezidentę. Taigi *ziuom kar
tu revoluciję reiaia laikyti už pa
sibaigusi? nors irtit teip ilgai, kol 
jos vėl koks kitas, įgavę* terp 
kareivių didesnę įtekmę, ne pa- • 
kels priesz. dsbar jų i.-zrinktę je
nerolę Norelę- tSz toj republikoj t 
ne gali be revoliucijų apsieiti, 
gyventojai teip prie jų priprato, 
kad jiems ilgu be revoliucijų.

Marti

I’irmę ir antrę Kalėdų dienę 
Danijoj 

kad 
ne 

nu-

3 Rytinėj Morokko (*ziaurinėj 
dalyj Afrikos), sultonas su savo 
kareiviai* likosi sumuszta* pa*įkė
lusi o savo brolio. Szitae prisakė 
40 sultano kareivių nukirsti gal
vas. Sultsna*’terp jam prilau
kiu gyventojų renka naujus ka
reivius ir savo vadovams prisakė 
žudyti visus pasikėlėlius ir plauti 
gyventojus maisztų apimtų aj s- 
kriczių. Ar tas žiaurumas pagel
bės, galima abejoti.

ant Sziaunnių jurtų ir 
siautė teip didelės vėtros, 
miestuose nieks ant ulycz os 
dryso irzeiti. Vėjas ne tik
neszė daug stogų, liet su visu su
griovė nemažai triobų. Be alie 
jonės ant jūrių laike tų 
pražuvo ir daug laivų, bet 
tai dar pilnų žinių nėra.

vėtrų 
apie

Prie-'

ir 8 žmonės prigėrė; tolinus nuo 
kranto paskendo norvegi*zkas 
laivas Penry, jo kapitonas ir 11 ju
rininkų prigėrė. Kopenhagoj 
ant ulyczių daug į raeivių likosi 
užniusztų arba sunkiai sužeistų. 
Luke tų vė'rų nuolitai žaibavo ir 
griovė, it ,* žiemos laike ne pri 
guli prie paprastų atsilikimų.

| Poznaniaus provincijoj, tniea- 
'‘v^oreodė 

ant dviejų aanvaiczių kalsimo len1*-- 
kę mokintinę Kopec už įžc>dimę 
ciecoriaus^ Minėta mergaitė mat 
metė ant grindų spilkę «u pM. 
veik-lu ciecoriaus ir ję sumin
džiojo. C vilizuotų krasztų sū
dai vienog vaikų ne baudžia už 
vaiki.-zkus nu-idėjimus, kadangi 
vaikai ne visada gerai supranta 
svaibumę savo darbų.

i j Vokiet'jos randa* iszderėjo] 
nuo |M)piežiaus daleiaimę, piie 
Stra*burgo univeraiteto parengti i pabėgusi uuo vyio, moteris Saxo- 
teologiezkę fikult-tę lavinimui 
kat'ilikiszkų kunįuų. Tokifakul 
tetai yra prie B innos ir Bre Javos 
universitetų. Baigę unive<sitetę 
kunįgai geriau ir svietiszkuote 
moksluose iezsilavinę negu baigę 
dvttsiszkas seminarijas, todėl uni/ 
versitel iniai isz dailės pariliuosž- 
vę nuo fanatizmo, kuris pas semį 
naristus apsireiszkia ant kiekvte- 
noKngsnio. Tiems mat vis 
dusi 
ma 
nog blėdį atgabena ir kunįgams 
ir kitiems.

|į Laikrtazczuri prantsza, jog

n i jos sosto įpėdinio gyvena Gene- 
voj. Pabėgėlė atsisako grįžti 
pas vyrę ir reikalauja visiszko 
perskyrimo. Priversti grįžti pas 
yyrę negalima, todėl, turbut ir 
Saxų randas sutiks ant perskyri
mo. Jcs numilėtinį, mokintoję 
jos vsikų, prancūzę, Gironę kada 
likosi penmti lai.-zkai, Saxų 
valdžios jau pirma išvijo.

1

Isz visur.
Kituose kręsztuose skaitlius 

mirsztanczių nuo džiovos didina 
si nuolatai, liga platinasi vis to
liau terp nesveikai gyvenanezių 
žmonių; Prūsuose gi, kur dakta
rai smarkiai pradėjo kovoti priesz 
džiovę, skaitliu* mirezių ir ap 
sirgimų žymiai pasimažino. Tas 
rodo, kad priej gero rupesezio 
rando ir pasidarbavimo dakttrų, 
džiovę teip pasioaisėtinsi besipU- 
tinanezię terp žtponių galima isz- 
naikinti. Prie aupestingumo ran
do, per darbę daktarų ne viena jau 
seniau pavojinga liga daugelyj 
krasztų likosi isznaikinta: raupai 
antai vidurinių amžių gadynėj 
labai buvo iszsiplatinę Europoj, o4 
dabar jų beveik |jau niekur nėra; 
yra jie,dar kaip kur Latvijoj, ne
seniai apsireiszkė ir Prūsų Lietu
voj, bet yra viltie, kad ta liga to 
liau nesiplatįst isz m i rus atskir
tiems-nuo sveikų dabar sergan
tiems, su visu ieznyks. Per atęki • 
rimę serganezių nuo. sveikų gali
ma isznaikinti ir (džiovę. Isz syk 
sunku tę padarytu, kadangi džio-

ngsnio. Tiems mat vis r<> 
Lkad ir stokę supratom gali- 
inatizmu užstoti. Tas vie-

0 Laike paskutinių žemės drė
bsimų mieste And žun sugriuvo ir 
viesspatystės ka-a, kurioje buvo 
5 mdijonai rublių. Vi*i vandi A 
mieste ir jo aplinkinėse prapuolė! 
Darbininkai ir kareiviai darbuo
jasi prie atkasinėjimo griuvėsių, 
bet reiks poros mėnesių ant pra- 

>>zalininio griuvėsių ir isztraukimo 
užmu*ztų. Cziabuviai, ne tekę 
namų, gyvena ant lauko. Biurai 
telpa dabir geležinkelių vagonuo
se. Žemės drebėjimai nesiliauja, 
jie užėmė plotę 200 ketvirtainių 
viorslų.

B Vokietijoj trūksta gyvento
jams anglių, kadangi mat 
gabenanti anglis laivai įszalo nuo 
didelių szalczių upėse ir kanaluo
se. Randas prisakė anglis isz 
priszalusių laivų iszkrauti ir per
gabenti ant geležinkelių stacijų. 
Ant iszkrovimoį laivų ir perveži
mų anglių ant geležinkelių randas 
duoda kareivius ir kariumenės 
arklius.

Ii 26 d. gruodžio, pne atidary
mo Grekijos parlamento, pasiun
tinių bute užgimė smarkios musz- 
tynės terp besivaržanczių įtekmę 
ir valdžię dviejų partijų pasiunti
nių. Musztynėse dalyvavo ir 
moterys, kurios užėmė vietas pa
siuntimų sėdynėse. Ant galo 
silpnesnėj! pusė, matydama, kad 
oe pervarys savo kandidato ant 
parlamento pirmsėdžio,protestuo
dama, apleido parlamento tu
mę.

II Mieste Napolej, Italijoj, tur
tingas vaikinas, praloazęs prie ke
fyrų daug pinįgų, užsimanė 
atkerssytiDievui, kad negelbėjo: 
tesėjęs, jis apdrabstė purvais nu- 
kryžiavote paveik si ę prikaltęprie 
kryžiaus. Užtai likosi sūdo nu

H Kadangi Amerikos anglių kas 
tynčs ne gali parūpinti ant nami
nių reikalų tiek anglių, kiek gy
ventojams ant žiemos reikia, tai 
New Yorko ir Bostono anglių 
prekėjai vėl gabena į Amerikę ' 
anglis isz Anglijos. Užplaukę isz 
Londono antrę Kal/dų dienę gar
laiviai paėmė 17500 tonų anglių, p 
kurias gabena į New Yorkę ir 
Bostonę. j

J Austrijos kunįgaitesztis Ferdi
nandas. užimantis augsztę urėdę 
prie ciecoriaus, atsisakė nuo gar
bės būti kunįgaikszcziu, priėmė - 
psprastę vardę, sugręžino visus 
ordenus ir titulus, pasitraukė ir * 
isz kariumenės. Padarė tę todėl, 
kad jis nori vesti ui paczię uumy- 
lėtę merginę žemesnės kilmės, kas 
mat uždrausta kunįgaikezcziams 
ciecoriszk^ kraujo.

| Pietinėj Amerikoj, republi
koj Peru, kur nė žiemos laike gy
ventojai, iszėmus augsztų kalnų 
▼irsaunių ne mato sniego nė le
do, dabar, užstojus pav io lai
kui, diktai pasnigo, puolė < 
ledai.

eF.at.Nl
bucziuo.se


| Dorpato univeisitetš priėmė 
až garbė* sąnarius: garsų rnasko- 
lišky rmtininky Leony Tolstojy 
ir gar-ų popy Jony i-z Kronaiad 
to. Jeigu priėmimy Tolstojaus 
galima išteisinti, tai jau popas 
Jonas į umversitėto smar us teip 
tinka, kaip, pave kslan, kiaulė į 
kariety. ^Įjonas nė ant moks isz- 
kos. nė ant' iašlaviszkos dirvos 
nieko ne nuveikė.

| Didiiau-iy laimikį isipanisz 
ko* tsutiško? lioterijo*, taigi 1 
milijony doliąrių, laike kalėdinio 
traukimo laimėjo angliukas fab 
rjkantas Joki
laimikį jis padalino terp 
ninku savo dirbtuvių. Gėry todėl 
kalėdų dovai 
darbdavių tur 
ninkai.

Oliver. Visy t| 
darbi

I isz laimikio savo 
)jo Ohvero darbi-

| Anglių , 
Bach rauto, 
gubernijoj, ] 
olose užgimė 
gimė gaisp.is, uiu-o wu>u iw au- 
glekasių: įsa jų 20 spėjo iszsigel- 
bėti, likę gi, Ifaip mena, turėj. 
pražūsi. Menka yra viltis, kad 
jie galėtų.iszsigelbėti.

kastynėee.ę netoli 
Eaaterinoelaviaus 

lietinė] Masknlijoj, 
Ętabras. Kada už 
olo*e buvo 100 an-

| Mieste Paira,Grek>joj,pagar
sino terptaptiazky koukuny viso 
svieto ar. hitektoriama aut pasta 
.tymo nesib janezips nė smarkiau
sių žemės drebėjimų bažnyczios. 
Pirmut nė doVany už geriaut-iy 
pliany paskiiti 10000 frankų, an
troji 4000 frankų.o trecaioji 2000 
frankų, r

pusė yra žydų. Iš 800') adve 
katu, notarijų ir ki'okių —pusė 
yra žydų. Veik pu*ė skaitytojų 
lankanczių vi*saus mieste knįtry- 
nus yra žydai. Tas troškimas 
mokslo ir padaro ty, kad šiydien 
žydai teip didelę įtekmę turi vi
suose ei vi suoluose kraštuose. 
Mh antai niekiname žydus, jų ne 
keneziame, bet kodėl troškime 
mokslo ne norime eiti jų nurialy- 
taia-takais? Tegul toks nuoszim 
lis lietuvių vaikų lanko Rūgštes
ne* mokyklas kaip žydų, tegul 
lerp Uetuvtų atsiras tiek atsižy
mėjusių moksluose vyrų, kięk jų 
yra teFp žydų ir mu»ų įtekmė 
pasikels, jeigu mes teipjau rupin 
simės apie mu»ų tauluzkus rei
kalus ir laikysimės vienybės, kaip 
žydai. Ant. į n uolotai besigi- 
rianezių lenkų Amerikoj yra tiek 
j*u ky ir žydų ir ky jie turi?. 
Apart kelių galinezių stoti vien 
syudaroe suduose advokatų, ke
lių menkos vertės daktarų, dau
gelio kunįgų — mažai ky dau 
giau jie turi. Teisybė, žydai iš
naudoja krikšezionių tamsumy, 
bet kasgi krikszczionėms liepia 
tamsybė>e skęsti? Kodėl j e ne 
nori daryti to, ky daro žydai? 
Kodėl moksluose ir jo tio-zkime 
ne nori mėgždžiott žvdų? Kada 
krikšczionys apšvietime ir su 
pratime susilygį- su žydais, ka
da vieloj pu u liesi terp savę-, 
laikysis vienybėj ir žydai ne gaiš 
fų teip isznaudoti, kaip išnaudo
ja dabar.

tos. net pietiniuose estetuose orae 
buvo szaltesnis negu kitais me
tais. Minneapoliee, Minnesotoj, 
naktyj termometras nupuolė iki 
19° ž< miau zero, pagal Fahren- 
heito termometry. Visoj upės 
Oh o klonyj szįmet Kalėdos buvo 
szalteenės nagu kada nors pirma. 
Evansvillėj (Indianoj) buvo 6° 
augšez su sero. Galvodone, (Te 
xase) 46°, Lou:svillėj 9° arba 21 
ssalcziau negu isrpuola normali-!- 
kai Afhevillej, N.C. 12°, Mem- 
phise, Ten. 18°, B rminghame 
19\

Paskirstymas atkakusiu ateiviu.
Wa*hinoton, D. G Sziuoae

metuose I Suvienytas Valstijas 
SnaurinėN Amerikos atkako isz 
viso su viršum 700000 svetimų 
ateiv ų. Isz to atkakusių ateivių 
skaitlį ussztete: New Y< rk pasili
ko 203824, Pensylvanijoj 139000, 
Illinois gavo 45845, California 
15093, Connrcticut 16835, Masst 
chuset* 50939,Ob:o 25900, Michi 
gan 14000, Minnesota 13000, Co- 
lorado 4000, Maryland 3000,szte 
ta* VVaihiugton 5000, Wi»con*in 
9000, Sziaurinė Dakvt* 4000, 
Lui»ian* 5000.

apskundė į su d y ganiausiy Ame
rikos pralobėlį, psjieškodamas 
nuo jo |25O.. Mat d£l brangumo 
anglių, Dobtai reiga buvo, 
mil jomerius nešildė, kaip reikia, 
gyvenimų ir pertai skundėjas per 
siszaldA Nežinia, kaip sūdąs nu
baus šykštų milijonierių.

. . Mzaudymal audė.
Fort Smitu, Ark Czianykš- 

A'ziame sude, laike perkratinėjimo 
proVoe merginos Agnės Frizzel, 
kad* priešingos pusės advok>«t*s 
pradėjo k įauginėti,iš-itraukė re
volverį ir šovė į advokaty,bet ne 
(Ktaikė; paskui išiitraukė n vei
verius ir abudu advokatei, bet sū
do tarnai ne davė jiems šaudytie
ji. Ž'noim.provos negalima bu
vo |>er«ratinėti; jy reikėjo atidėti

su 
to

San FraNcisoo, Cal. Netoli 
Byro Ha! Springs prie ausimuszi- 
mo trukių pražuvo daugiau žmo
nių negu iš pradžių tikėjo: skai
tlių užmuštų paduoda dabar ant 
23, o'sunkiai suž idų ant 20.

Netoli London, Ont. Kanadoj, 
ant Grand Trunk geležinkelio su- 
sinrtšė du trukiai. Plis to 25 y- 
pati s likosi užmuštas, sužeistų 
yra 15 ypatų.

Bloominuton, III. Netoli nuo 
caia, pnsažierinii trūkis užbėgo 
ant stovinezioe ant vėlių lokomo
tyvus. Trys vagonai susirėmė ir 
isz dalies susidaužė, o lokomoty
vą nusirito nuo augazto kebo py
limo. Trūkyje buvo apie 200 
pasažierių, kurių didesnė dalis li
kosi sužei-tų; sunkiai sužeistų 
yra 10 žmonių.

Trinidad, Colo. Netoli nuo 
ežia, ant Colorado & Southern 
ge'ežinkeho susimušė *du tavori- 
niai trasiai Pne to ir šeszi tru 
kių tarnai likt si užmuszti.

Chicago, III. Chicago, Mik" didelė* meilės ir vienybės; ka- 
ivaukeo & St. Paul geležinkelio dahgi mat trūksta jieibę spszvie- 
kompamja pakėlė ant 10% .alfas ti-no, tai jie ne gali sbpraati rei-
tarnauj tnczių ant trukių masii 
nbtų ir peczkurių.

OManoe, N. Y. Darbii eina 
ežia gensi, visi turime darby. Ar 
Bergo 0 >. atstatys ssvJ sudegu 
ry skrybėlių dirbtuvę, 
žinia, | ,

1 Pitt.burg, Pa. Buffalo, 
Rochester ir PitGburg geležinke
lio kompanija pakėlė ant 7% ai 
gss visų,tsrnaujanczių, kurių yra 
12000. *

daj* ne

" ISZ
Lietu viszku dirvų

| Ur<bszkų| kazokų žemėj, ry
tinėj Maskobjoj, valdžios prie 
piovimo šieno uždraudė vartoti 
plovimo maszma* vietoj dalgiu. 
Mat ežia daugumas turinezių val- 
džiy kazokų neturi piovimo mi
lžinų, todėl jiri balsavo prieš ma- 
szinas, kad ir kiti jų turėti nega
lėtų. ,Į

| Szveiearij <j, mieste Genevoj, 
po durims kaUbkiškoe katedros 
b^jftycaiios nežiuia kas p įmetė di- 
OAmity. Dinamitas rspliodavo 
ir drueziai pagadino bainyczcios 
duris; kxphozija vienog žmonių 
ne užgavoJ

įlė smarkios *aie-
•’ke kurių, ypavz

- V Įlieja neerus.
VVashington, D.C. Iš caia li

kosi iszMųstas specialisikas darbo 
komisorius Fortune ant Filipinų 
ir Kavai s lų ant isalirimo plian 
tacijų reikalų. Saitas rando ko 
misonus neranda geresnio kelio 
pagelbėti prikibusiems Ha vai ir 
Filipinų šių plianta'orilm*, kaip 
sių-t' *nt darbo iš Suvienytų 
Valstjų negru* pas
pliantatorius naujų Amerikos vai 
dybų. Pagal jo nuomonę: vien 
ant Havai Balų į put-ę metų gali
ma bul atgabenti 10000 nėgių. 
Na, ar ne puiku butų, jeigu ant 
teip daug Suvienytose Val-tijoue 
pasimsžiūtų baltve dzių neapken 
ežiam i negrai! Paskui ameriko 
n*i gal3 ų kreipti s ivo neužkanty 
prieuz kitus. Jeigu vienog į nau 
jas švo valdybas randas gabę» 
savo nekeoezumu* ir lankiai per

sekiojainus negru*, tai isz ko gy- 
vę* cziabuviai tų šių gyventojai? 
Pikti* darbas ir neteisybė n ekur 
gerų vaisių neišduoda. Lzgtbeo- 
ti į naujss valdybas už vergus 
pliantatorių negrai juk ten ne’-ap* 
padėtoįais Amerikos rando, 
bet-gre.cziau susijungs su teipjau 
skriaudžiamais cziabuviais priesz 
skrimdėjus. Skriaudii imu ’ ne 
galima paversti į savo padėtojuė; 
norint ty padaryti, pirma parvuo- 
tus reikia ui žmoaės, o ne ui gy 
Vulius laikyti.

nor
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leu- 
he-

Ne augli*skt laikra*zcztai Ameri
koj.

SuvienytoMValdijoee isz vis) at
eina 1200 laiko szczių ne angliš
koj kalboj.Daug ausiai,nes 743 yra 
vokiškoj, 63 szvediškoj, 60 
vegiszkoj, 39 prancuz sakoj, 
czekiaakoj, 38 itališkoj, 37 
kiškoj, 37 ias| a ui sakoj, 19
braiazkoj, 16 holaodiasloj, 12 alo- 
veniszkoj, 8 finiškoj, 6 portu 
galiszkoj, 5 lietuviškoj, po 4 chi- 
niraknj, krontiszkoj.magyariazkoj 
ir valiszkoj; |h> 2 armėniškoj, 
maskolius k o j, sloveniszkoj ir iudi- 
jonų kalbose; po viena arabiš
koj, serbiškoj ir gaeliškoj (se
noj ai r i ei ko j.)

i Atsravo kai La.
Spbinofield, Mas*. Gyvenan 

Ii ežia 30 metų mergina Mary 
O'Brien, kuri 14 metų atgal nu
žudė kalby, dabar vėl netikėtai 
pradėjo kalbėti. Kalbi ji be pe^ 
stojimo. Daktarai m*n*>, kad jai 
svs>maišė truputį protas; gal 
būt v.enog, kad ji tylėjusi per 14 
metų, bsndo dabar kalbėti už Vi- 
sy ty laiky ir todėl kalbi be por
ėtoj įmo.

| Visoj Europinėj Turkijoj ku- 
czios dien 
go dargai 
R-l»

^.Kanų kaln«o*e, pražuvo daug 
žmonių ir n cinnių gyvulių. Ke 
liti visi Ii Mosi mžpjStyti; sniegas 
nutraukė tldegrafų dratu*.

Mieste Manilėj, ant Filipi
nų šių, dyr vis siauezia cholera: 
ežią nuo choleros mirszta viduti- 

_ nišai*ai f o! 30 žmonių kas diepy. 
Smarkiai sįauezta cholera teiposg* 
pietinėse saloa LuZjn provinc jose, 
o smarkiau-iai mieste Bodo.

| Subatpj priesk Kalėdas 
strrjoe sostąpi|ėj Vindobonoj už
gimė smarkios miuštynės 
studentų kjlerikah į ir liberalų. Po 
ilgam mušiui, liberalai paėmė 
virszų ir išvijo isk universiteto

Au-

terp

| Vėliau atėję telegramai pa
duoda, jogįlsike mės drebėjimų 

* markoliszkame Tukke*tane, Andi- 
Žane ir jo i aplinkinėse pražuvo 
2500 žmonių ir 13Q( triobų liko- 

- si sugriautų, i 
------ ------

D Ant Filipinų ialų užgimė dar 
\ dide-ni bažnyiinizp 

negu paezioj Amerikoj 
Agliay j>pB<z:irsin() 
tautiszkos iii... 
kos b*ii)yc|ioą.

nesutikimai 
Koksai 

popiežių
i pi niekos katalikisz-

Maskolispko^e Valdybose vidų 
linės Aztjoa,aplinkinėse Andižan, 
dar vis nesiliauja žemės drėbė j i 
mai. Skaitlių sugriautų žemės 
drebėjimų triobų dabar paduoda 
jau ant 160Č0. j* ' .

I! Turkijoj per Kalėdas siautė 
sniego darganos ir vėtros, laike 
kurių ant Juodųjų jūrių pasken
do daug mažėsnių laivų ir prigė
rė ne mažai žmonių.

* | Turkijos pakrantėse pasken
do grekiškas garlaivys “Parthe- 
non”. Prie to prigėrė 2^urinin- 
kai ir laivę tarnai ir 6 pasažie- 
riti. i

Isz Amerikos
I W \ La. dŽygiai Amerikoj.
,Pagal apskaitymy Fiehbergo, 

Suvienytose Valstijose Sriaurinėa 
Amerikos yra 1500000 žydų. 
New Yorkė ir Brooklyne yra 600- 
0(10 žydų, taigi ezeszta gyventojų 
dali*. Tuom tarpu trįs 5 dalys stu
dentų lankanezių augsztesnes mo
kyklas yra žydai. Ant 400 sve- 
timtauezių daktarų New Yorke

• ' '■ i'

Netikra LloterUa.
Amerikoj pardavinėja lioeuk 

* Loteria de la Beneti cencia Pu- 
l»bca”, neva užleistus lepublikoe 
Coęta Rica r indo. Tuom tarpu 
pasiuntinys tos r^publikos garbina 
Wa.-h'iigtono laikrašcziuore, jog 
lioterijts po tokra vardu vi-ai 
nėra republikoj Costa Kica; todėl 
visi i iosai Suvienyt Obe Va Ist jo
se pardavinėjami yra ne tikri, ko 
kių nors prigavėjų ant { prigaudi- 
nėj mo žmonių išleisti.

Pergalejitua* prieaso kartai* bu 
va pavojingu.

Ngw York. Koksai Antanas 
Anderaon, laike užgimusių iluš- 
tynių drožė tavo prieszui 
kuiuezezia į dantis, bet prie
prieszaa su dantinis užgavo r*n 
ky. Nuo to pergalėtojas gavo 
užnuodimmy kraujo ir pa*imirė

Kxpii«i*U<M A
NoKFOEk, Va. Ant gai laivių 

“Lizzie Maney” ekspli 
rinis kaulas. .Etspliozijse įĮvi y 
P*tos Lkosi užmuštos, o 
miltinai sužeista. Garlairys Ii 
ky»i išardytas ir paskendo. ’

Hot Sring*. Ark. Keloorėse 
Turf Ezchange Kimbu staitiko 
smarki expliozija gazo, ar gal ga
zolino*. Expliozijo* veik viš 
tnoha liko*i sigriauta. Prie to 
30 ypatų tapo apkultų, o terp tų 
16 Lbai 'sunkiai ir pavojmai.

Praiuve laivai.
Boston, MaoL- Netoli Bosto

no, Mastachisetso pakrantėse su
simušė du žvejų laivai .-“P*Imer** 
ir **Gary” ir abudu laivai teip 
drucziai likosi pagadyti, kad ne 
ūžiIgio paskendo, ' Prie to prigė
rė 11 žmbuių; 15 gi išgel
bėjo laivas **Mauhas-etN ir alga

no į Boatony.

v o ga-

Gi><xe*ter, Mae. Netoli nuo 
keros no 

“Blanche”. 
o.

ežia, ant 
prikrauta* garlaivy* 
prisigriebus Ugnei prie 
atsitiko smarki eipliozija, k ir os*
keli jurininkai likosi užmušti. 
L-tivas su visu nudegė. -

Gaisrai.
Lincoln, Nebr. Netoli nuo 

ežia, mieste Beatriče, aiautė 23 d. 
gruodi o <įideiia gaisras, kuriaiš- 
naikinu M aaorių-^uairiukitnų t Ho
by, pi^duck b"telį ir kelias kitas 
t r lobas. Blėdį ugnies padaryty 
akaito ant 300000 dol.

EuCanaba, Min. Sudegė ežia 
didelė* krautuve* Butterdn-heu 
kompanijos, lilė^dį skaito ant 
20000° dol. Per sudegimy krau
tuvių 700 žmonių ne teko darbo.

Knozville, Ten. 22 d. gruo
džiu siautė ežia dide'i* ga»r«s, ko
ris pridirbo blėdies ant pusės an
ijono dobsi ių. t J

Nrw York. 22 d. gruodžio 
sudegė ežia pianų dirbtuvės Ei 
nešto Gabler A C o, Blėdį ugnies 
padaryt} skaito ant 250000 dol. 
Ugnis pagadino ir kelia aplinki
nius darbininkų apgyventus na 
mus.

Nušauto 
PuiLADKLPHlA. Pa. P 

kalėdų dieni Philadelph 
ulyczių tuszalo 7 žmonės.

dvi 
ant

Neiaime kast
Stone Gap, Va. 

tynėae, netoli nuo ežia, nupuolu
sį nuo viršaus uola užmušė 
darbininkus. ,

6

rlsz darbo lauko.
1 Glacc B a y, N. Y. Netoli 

Port Mirmn, po jūrių dugnu už
liko didelius anglių plotus. Kapi
talistas McDonald rengiasi tunu

kalo ir naudos, kokiy vienybė ga
li atgabenti. Teisybė, yry ežia 
apšviesti vyrai, geri tautiecziai 
turinti meilę tėvynės, suprantanti 
ir remianti tautiškus reika'us, 
bet kad tokiems reikalams mažai 
yra pritirianczių, tai ir prie gė 
riaušių norų geresnių tautieczių 
nieko svarbesnio negalima nu
veikti. Gal su laiku ir atšalėliai 
susipras, ant tiek apgiszvies, kad 
įstengs bent suprasti savo parei
gas prieuz savo locny tauty. Ži 
noma, susipratimą* ateitų grei- 
cziau, je gu jie ska'tytų geresnius 
lietuviškus laikrašczius ir pake- 
1 anezias pro t y knįgas; liet snt ne
laimės skait*ncz-ų lietuviška* 
knįga* yra ne daug; dauguma* 
liuosy laiky r teleidžia saliunuose, 
trindami alkūnėms š’okoriaus 
bary.

Daugelis czianykszczių lietu
vių sėdi kalėjime, kur pateko už 
girtavimus, muštynes ir kitokius 
ne pagirtinus daibus. 'Jeigu teip 
darytų teip vadinami šliuptar- 
nisi, lai kunįgai bent turėtų me- 
degy savo pamokslams, bet kad 
girtuokliavimais ir muštynėms 
atsižymi kunįgų užtarėjai ir jų 
naudos auginėjai, tai musų doros 
mokintojai ne geli nė pamoksluo 
se jų negražaus gyvenimo paminė
ti.

L et u vi ų yra ežia gsna 
burėlis, bet ant tauttszkos 
jie ne daug nuveikė.

Darbai eina ežia sziuom 
gerai, kastynėse dirba piln| laiky, 
bet kad, pasibaigus sztraikarna, 
suvažiavo daug darbininkų, ■ tai 
dsiby sunku gauti-

Nepaprastoj vietoj petin lizdas.

Orinoe, N. Y. K*re West O- 
range Line sėdėjo sena moteriš
kė. Pasažieriai pamatė, jog isz 
jos skrybėlės isdindj pelė ir pra 
dėjo bėgioti. Drauge?važiuojanti 
rodė viens kitam. Ant galo pa
juto ly ir skrybėlės savininkė; 
ji greitai nuplėszė ( nuo galvos 
i-krybėlę ir numetė ant aslos. Iš 
>krybėlės išlindo sena pelė su 
ketvertu vaikų. E-anczios kare 
moterys persigando ir stengėsi 
isz karo iszbėgti ir nuszokti nuo 
įsibėgusio karo, bet ant laimės, 
buvęs ant platformos policistas 
sulaikė. Jis užmuszė su lazda 
anas baisias pelytes. Anoji mote- 
riszkė pasakoja, kad skfybė ę ji 
ty dieny pirmy sykį pasiėmė'isz 
dėžės, kurioj ji buvo per vasary. 
Isz to pasinaude jo pelailės ir su
krovė sau hzdy. -

• Zeromskia.

Iszvijo Amerlkea konsuliu.
Louisvillk, Ky. Czianyksztis 

laikraszti* 
pranesza, jog vienas gyventojas 
New Orleanso gavo telegramy i-z 
Guatemalės, buk to krašto pre- 
zideatas prisakė Amerikos konsu
lini McNally tuoj aus iszsinesz 
dinti isz Guatemalės. Konsuliu 
apkaltina, buk j s, su pagelba vi
sokių amerikoniškų avanturistų, 
kurie rado prieglaudy ameriko
niškame konsuliate, stengėsi pa
kelti revoliucijy. Minėtas konsu- 
lius buvo nekeneziamš ir paežių 
amerikonų. Jo sūnūs neseniai 
ant ulyczios nuszovė vieuy ameri- 
Kony be jokios priežasties, o kon- 
Bulius užmuszėjy paėmė po savo 
globa. Jeigu teip, tai Amerikos 
rando pareiga buvo seniai at- 
szaukti savo konsuliu žeminantį 
svetur Amerikos garbę.

k 
t Žiema.

*• Kalėdos veik visuose krantuo
se Suvienytų Valstijų buvo szal-

Iszdave maskoliam*.
OaklamD. K a l. Tarnaujantis 

ėkia viename banke klerkas, ro
dosi žydas, S. T. Grin, likosi A 
menkos valdžių lazduotas Masko 
lijai Grin rust du metai atgal 
psšlavė 10000 rublių ir su pinį- 
gais atkako į Amenky. Jeigu A 
metiko* randa* iszduoda žmogžu
džiu* ir vagilius kitur nusidėju
sius, d*ro gerai, bet kartais M*s- 
kobja už tokius perstata ir -poli- 
tiszkus nusidėjėlius ir Amerikos 
randas ir tokius iszduoda masko
liams. To jau už gėry nieks ne
laikysi

.Courier Journal”
i

Dideli szalcziai Aliaską).
Vancouver, B.C. Atkako ežia 

isz angliazkes Alasko* dalies, isz 
Dovrson City angliszkas sūdo pro
kuratorius Cogdon. Jis sako, 
jog Doweon City aplinkinėse yra 
neiszpasakytai dideli szalcziai: 
šįmet bavo ten jau 58° žemiau 
zero pagal Farenheito termome- 
try, taigi toks baisus szaltis, apie 
kokį mes negalime turėti nė su
pratimo. Sniego vienog yra ma
žai. Nepaisant ant to didelio 
azalczio, upė ties Dowson City, 
dėl jos smarkaus tekėjimo, nebu 
vo užšalusi.. :

Ligonbutia džiova sergantiems.
New Haven, Conn. Pradėjo 

ežia statyti specialiezky ligonbutį 
sergantiems plauczių ligoms, o 
tame ir džiova. Szitame ligon 
butyj serganti visokioms plauczių 
ligoms bus gydomi su pagelbaat- 
sakaneziai sutaisyto oro, kurį duos 
ligon ėms ant kvėpavimo. Visi 
žino, kad plauozių ligos ne visur 
lygiai siauezia, jų visai nepažįsta 
poliariezkudbe szaltuose krasztuo- 
se; džiovos bakterijų neranda nė 
ore ant jūrių. Todėl jas matomai 
naikina jūrių rr szaltas oras.

St Jo-eph. Mo. S.degė ežia 
dirbtuve* Sh*fe&Co. 15 m. 
darbininke Mintus ir 20 metų 
Leulie iezšoko per lansry nuo 
treczių lubų ir sunkiai • kpeikulė. 
Yra ir dsughiu darbininkių ap
kultų, bet ne pavojingai. BIMį 
gaisro padaryty skaito ant 150 
000 dol.

Cincinnzti, Oh. Ant Erie avė., 
vienuose ant 4 lubų namuose už
gimė gaišus- Prie besigelbėjimu 
isz ugnies 8 ypatos, daugume 
vaikai, likosi sunkiai sužeistos; 
ja« reikėjo gabenti į ligonbutį.

Bellaire, Oh« Siautė ežia 
didelis gaisras, kuris išnaikino 
kelias pardavinyczisair krautuves. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
150009 dol. -

Malboro, Mam^ 26 d. gruo
džio, naktyj, užsidegė czianyksz- 
cziai miesto biurai. Ugnis iš
naikino ne tik miesto biurus, bet 
teiposgi ginklų krautuvę vienos 
kampanijos kariumenės ir vieszy 
knįgyny. Sudegė ne tik 25000 
knįgų, bet ir visokį didelės ver
tės dokumentai. Blėdį ugnies 
padaryty skaito ant pusės milijo
no doliarių.

Omaha, Nebe Nuo deganezio 
cigaru užsidegė ežia avių stovyk
los Uniou Stockyard kompanijos. 
Ugnyje pražuvo 500 avių.

Bloominoton, III. Siautė ežia 
dideli* gaisras, kuris pridirbo blė- 
diesant 200000 dol.

New York. Arbuckle cukraus 
rafinerijoj Brooklyne 26 d. gruo
džio užgimė gaisras, kuris pri 
dirbo blėdie* aut 150000 dol. 
Prie gesinimo keli gesintojai liko
si sunkiai sužeisti ir užmuszlL

Malone, N.Y. Netoli nuo ežia, 
miestelyj Precefield, namuose 
Kingo užgimė gaisras, ugnis 
teip greitai platinosi, kad miegan
tį namieje Kingo szeimyna ne 
spėjo iszsigelbėti; sudegė keturi 
Kingo vaikai.

pojurinius anglių plotu* išnau 
dot i. J u* rcltrrM pramušti įė 
jimy prie auglių nuo Fiint Rock 
salos. Anglijoj antai New Ca*tle 
anglių kasiynių «»l >s traukiasi 2 
myli{|>o junų dugi u. 

< •
Nors visuose Suvienytų 

Valstijų szt ei uone žmonės - reiks 
l«uja kuro, angbų kautynės ne 
įstengia, ar gal ne nori, parūpin
ti t rk, kiek reiki*. Per abidvi 
Kalėdi) dieni visuose kietų anglių 
distriktuoae ii-z kasė vos 5000 to
nų anglių, kadangi mat ir*kalna
kasiai apvaikšczi'bjo šventę.

5 Wi»NiPEG, Manitoba. Veik 
viso* mokintojos viešų mokyklų 
Portage la Pniirie pakėlė szirai 
ky M?t dar šiy va*ary mokyklų 
rodą nutarė pakelti mokytojų al
gas, bet paskui pradėjo priiminė
ti naujas mokintoja ir toms mokė
jo dide-nes algas, o prižadėjimų 
duotų senesnėm* nepildė.

5 Tamton, N. J. Darbininkai 
varstotuose American BrideCo. 
pakėlė szlraiky, kadangi jiems 
nieko ne nori mokėti už daiby 
virsz paprasto laiko ir kad užrei 
kalavimy užmokeanio vienas dar
bininkas Jikosi nuo darbo prasza 
Imtas.

Chicaoo, III. | Fmchtų isz- 
krovėjai ezianykšezių geležinke
lių pareikalavo didesnių algų, ka
dangi dabartinių neužtenka jiems 
ant gyvenimo. Jeigu reikalavi
mas ne bus išpildytas, jie pasi
rengė sztrai k uoli

Bloomington, III. Chicago 
& Alton geležinkelio kompanija 
pakėlė ant 10% algas telegrafistų, 
agentų, yard klerkų ir rsutiniu- 
kų. Kiti tos kompanijos tarnai 
jau nuo dviejų mėnesių gauna di
desnes algas. x

1 Springfield, III. Angle- 
kasiai lllionojaus štelo ant atei. 
nanezios konvencijos, kuri atsi
bus ežia 19 d. sausio, nutarė rei 
kalauti didesnių algų.

P111LADELPHIA, Pa.
rios kasiynių olos ShayhiLapskri- 
tyj likosi vandens užlietos ir per 
taHlarbai jose turėjo pasiliau
ti x ;

New York. Expresinė Wills 
Fargo & Co. nuo 1 d. gruodžio 
pakėlė ant !į—10% algas darbi
ninkų. Datbininkų kompanija 
turi 6000. i

Connelsville, Pa. Dirbantiems 
prie kokso peczių Fricko Co. pa
kėlė algas ant 8%. Dirba prie 
tų peczių 20000 darbininkų.

Ketu-

Morganą apskundė in sūdą.
New York. Vienas isz samdan 
ežių gyvenimy namuose garsaus 
milijonieriaus Pierpont Morgano

Nelaimes ant geležinkeliu.
San Francisco, Cal. Netoli 

Byron Hot Springs susimuszė du 
trukiai. Prie to 13 žmonių likosi 
užmusztų, o 27 tapo sužeisti.

Isz Waukegan, lll>#
7 d. gruodžio per»iskyrėJffjg 

šziuom svietu gera* lietuvis, įiU 
*ų draugu* Juozapas Czej>aitta. 
Sirgo ne ilgai, vos vieny Mavaitę. 
K,unHS\likoui palaidotas 9 d. gruo
džio »u visom* bažnytinėm* cero- 
mooijoms. ■ Ant.. ■** 
žiavo isz Chicagos kunįfa* Kraw- 
CZUR'VJ, kuris passkė gražų pa- 
mokslu.

Velionis buvo genu lietuviu, 
skaitė lietuvišku* laikraazcziue ir 
knįgas. Buvo ežia visų mybtnas. 
Paėjo iš Kauno g u b.. Lygumo* 
parap.,.kaimo Dausziszkių. Lie
tuvoj paliko moliny, brolį ir sese
rį. Į Atnęriky atvažiavo 1893 m. 
Per vBy laiky dirbo Waukegane 
prie duonoj kepimo. Turėjo 42 
metu.

Waukegano parapijoms.

Isz falrfoi,
Dalimi eina ežia gerai, tffna 

kiekv.eny dieny su dviem darbi
ninkų atmainom. Szviežiai atka- 
kušiam vienog sunku gauti dar- 
by. Dabar kompanija atidaro 
naujas kastyoes, tai ant pavasario 
bus daugiau darbo; priims dau
giau daib ninkų, ty8yk iR..iš ki
tur atkakę, jeigu atkak* uto lai. 
ke, galės ežia g iuff darby. -

L etuvių yra ežia mažai, vos 4 
pavieni, apsivedurioj su -zetAyna 
nėra nė vieno;yra du lietuvninkai 
lankanti tabūnus.

Liet.

Basibaliclant metams.
Paaibaigė vėl metai musų gy 

venimo. i Ky gi mums davė basi 
baigianti metai? Gero mažai, 
pikto daugiau.

Laukėme, kad maskoliškos 
Vuldžios sugryiįs atimty mums 
apaudy. i L ‘ido ne karty, neži
nia kar, net paskalų*, buk lietu- 
viszka spaudi likosi jau sugryžin- 
ta, liet ta* pasirodė tuszcZiu vi 
liojiinu; už lieluviszkus raštus ir 
besibaiglanczįuose metuose ne 
mažai lietuvių likosi Delmoniaz- 
kų, žiaurų tna*koliškų valdi ų 
pasodytų į kalėjimu* ir ištremtų 
iš tėvynės. Mš Amerikoj gy- 
vemnti dedami aukas ant naudos 
tų uelaiifiingų musų bro'ių, csro 
valdžių nekaltai persekiojamų, 
bet aukų ant to plaukia ne daug, 
kur ka* mažiau negu joms galima 
■□šelpti visus išgabentus į Mas 
k oi i jos vidurius. Turime fienog 
viltį, kadsu tuom ateinancziuoee 
metuose bus geriau.

I ■

Pabaigoj pereitų metų Ch'ca 
goj susitvėrė turint* užfflerį šel 
pimy liesi mok inanezios jaunuome
nė* draugystė „Au»xr*“. Szel 
pimas besimokinančio* jaunuo 
menės yry svarbi užduotis, ka
dangi išlavinti visokiuose augsz- 
teyuiuose moksluose lietuviška 
jaunuomenė atmokė* savo dirbau 
liūtai užpigelhy. kuriy be, i mo
kinant nuo jos apturėjo, fa jau
nuomenė atėnėj juk bu* platinto
ja m**k«lc| terp lietuvių, mvo dar 
ba a galėą pakelti garbę Letuviš 
ko* t*uL>4. ,.Aušra** vienog iki

. . .. . mogati Aį TA^ny^TTd«t Hėt neff
liotns, kada gereeniejie ej į baž- kada užtikti 
nycz;y. mišių laiky prakazy- darni 
raoja. Ne vienas prakazyruoja vi -----
tu* nuo seniai czėdy jsmus pnijgua tiškųjų 
Kaip tik randa laiky.tuojausugrio- nl^ j‘* sumažėjo, 
biasi už kazyrų. Jeigu gsspado- -mažai paisė ant drausmių, bet 
risi, kur kazyininkai stovi ant 
boardo, ne du<ida kazyruoti na
mieje, tai tie bėgs į šlitinu* ir 
ten laiky t nt ki znavimo pra
leidžia. Kazy ros gimdo piktu
mus, o tmkiai ir muštynes, ka
dangi kartais ne vienas bando 
laimę pasisukti ir ne visai teisin
gu budu. Po musztynių ateina 
proyoa.

Broliai lietuviai! Meskite 
tuos piktus paproezius, kurių .dėl 
mus išjuokia ir niekina svetini 
taucziai ir dėl negražių darhų ke
lių, niekina visy musų tauty. Ne 
skriauskite švo negražiais pasiel
gimai* visų lietuvių, nes ne gra
žus dalbai niekszųgula ant spran
do visų lietuyių, už darbu* kelių, 
reikia atsakyti visiems. Kam gi 
mum* nešti sunkiai uždiibtus pi- 
nįgu* sudams, policijti ir šliu- 
ninkam*. Vietoj juos mėtyti ant 
niekų, nusipirkite knįgy, o isz jos 
visgi daugiau turėsite naudos ne
gu isz kazyrų, provų ir girtuo
kliavimų.

Neviena lietuviszka ■ szeimyna 
laiko ant boardo anksztame rui 
me net po 10 ir daugiau boardin- 
gierių. Tokiuose gyvenimuose 
oras ne sveikas ir ne szvaru, ka
dangi viena gsspadinė ne gali to 
kiuose namuose stvarumo užlai
kyti. Daugeliui boardingierių ne 
gali nė paduszkų parūpinti.

Darbininkas.;

randa didelio pr.t*Mmo- Matyt 
d*UkU uui ! I et tvių ideali* ki 
drsugys (s tjneriai dar nesupran
tami. Nėrai v.eoog ky nusiminti, 
kadangi su >ratim««* idealiszkų 
«iekių ir kitbr terp žmonių ne isz 
syk užgimė.! Reikia geut>, kad 
aieinancziuųee metuose ir tuose 
dalykuose sBpratnnas musų bro
lių pasikeltų aut tiek, kad jie ir 
tokius mier(u* geriau galėtų su
prasti ir juos remtų teip, kaip re 
mit kitokiu^ mienu*. i į

Pereituose metuose ir giltino tu 
savo dalgiu mums sknaudy pada
rė ypaca metų pabaigoj: ji pakir
to amžį dviėjų musų užsi pelnu šių 
nors ne ant vieno* dirvos darbinį 
kų: vysk u į ><> Baranausko ir Jono 
Maczio arba Kėkšto. Abudu, 
nor« ir ne prigulėjo prie milžinų 
dvasios, bet buvo naudingai* dar
bininkais; darbai jų ne pasiliks be 
vaisių. ; >

Mažiausiai per pasibaigusius 
metus nuveikėme ant švitarpiniu 
susipratimo.) Per pasibaigusius 
metus me* ne tik neįstengėme 
susiprasti, oe išmokome godoti 
viens kity, bet kova terp mus pri
ėmė dar asztgesnę formy, mes 
rodome dar mažiau godonė* viens 
kitam negu Ibuvo metai atgal. 
Musų gi net ai neva už principus 
net per tankiai priima dar vis be- 
sikoliojimų formy, vartojame 
rasztuose žodžius tinkamus gal 
kur kitur, bęt ne ginezuose už 
principu*, peaikoliojimais juk 
ne tik negeifižianezio būti per
tikrintu priešo pertikrinti 
galima, bet tokia forma negalima 
pertikrinti nė abejojanezių, ant 
tereikia iszmotyvavimo, o ne ko- 
hojimų, Teip vienog buvo ir ki
tur,bet keli dgezimtmecziai pirmu 
negu pas mul;kitur kovojanezios 
partijos ant tiek jau įstengė susi
prasti, kad .kartais viena kitai 
pripažįsta teisybę ir svarbiausiuo
se darbuose dirba iš vien,krūvoj. 
Mes dar teip toli nenužengėme ir 
per tai dirbti) krūvoj ne galime, 
kadangi mes tie teip nekenešiame 
biaunuuzių musų priešų, kaip 
pats švęs. Reikia vienog tikėli, 
kadsu laiku iijpas mus bus geriau, 
kad ir mes galėsime jungtiesi visi 
į krūvy priešė musų tautos prie- 
sžus. Dieve duok, kad toks susi- 
pratimas ateitų kuo greieziausiai, 
kad ir ateinaneziuose metuose.

Isz Scfanton, Pa. .
Terp czianykszczių lietuvių nė

ra didelių nesitikimų, bet nėra ir

dili tas 
dirvo*

kaita

Isz Zane8ville,0h.
Darbai eina,czia geni ,«r užd«r-- 
b ai ne menki, bet itz kitur pri- 
buvus am sunku gauti darby.

L etuvių yra ežia pusėtinas bu
re i*, bei terp jų m*iai yra suma
nesnių ir dotean ų; dar mažiau y- 
ra skaitanczių knįgas ir laikraš
czius, skaitanczic* kiti n'ekina, 
pravardžiuoja, ir issjuokia. Ne 
mėgstanti knįgų, mėgsta labiau
siai kizyrss, tiem* nerupi nelik 
laikraszcziai ir knygos, bet t e

Milžinai ir nyknztukai.
Žmonių palikote paminėta apie 

milžinus ir nykštukus, taigi apie 
žmon's labai didelio ūgio ir apie 
mažus. Argi tos pasakos parem
tas ant išmislo ir fantazijos, ar 
ant teisybės? Žinoma, žmonių 
paškoee fantazija daug pridėjo, 
daug padidino, bet ne viekas jose 
yra iuzmislu be vertė*. x

Mokslincziai ne^nuo seniai pra
dėjo tirinėti žemės giiumy ir to
dėl ji dar neisztirta prideraneziaj. 
Vidurinių amžių gadj^bėj, kada 
visi mokslai buvo , su monopoli
zuoti kunįgijos rankoje, ‘kasinėji
mas senų kapų, tirinėj mas rinki 
ma* žmonių kaulų buvo laiko
mas už didelę nuodėmę, todėl (ie

nos seniai praėjusių l.-rrkų, ku-

tik netyczia, kas-
i šulinį _aibi ky kity.

Kada mokslai perėjo į *vie- 
rankas ir galybė ku- 

sviet škjejie

Isz Coal Centre, Pa
20 d. sz. m. anglių kastynėse 

netoli Coal Centre likosi užmuš
tas lietuvis darbininkas Kazimie-., 
ras Brieiis, Jis paėję isz Kauno 
gubernijos, Sziaulių pa v., Žaga
rės valszcziaus. Joniszkės parapi
jos, Plosztikių sodžiaus. Kuny 
palaidojo jo pusbrolis Klemensas 
Leonas. Velionis buvo dar jau
nas, turėjo vos 32 metu, Ameri
koj iazgyveno keturis metus. Jis 
banke turėjo truputį pinįgų, bak- 
se jo teiposgi rado kelia? deszi m - 
tiadoliarių. Pinįgus tuos paėmė 
pavieczio valdžios (pagal tiesas: 
pinįgat'tie gali prigulėti palaikė- 
jams; artynri giminės turi tik da- 
rodyti, kad jiems prigulk palaikai 
velionio, o pavertus pinįgus jiems 
atiduos. Rd.).

B. L.

ypacz uždrausti d«igtai labiau* 
mok-dinezius -patraukė prie tiri- 
nėjimų. Bažnyczia, pa m « ežius i, 
kad antėjo* drausmių ne paiso ti- 
rinėtojai, paliovė draudusi, at-. 
B randa dar kur nekur nežinios 
apg nėjai, bei tokių skaitliu* ne- 
eididina rr ant jų keiksmų mažai 
kas paiso-

Pradėjo tirinėti žemės vidurius, 
kasinėti nuo Lbąi stnų laikų už- 
silikus u* kapus, ypacz gi senas 
gamtos padirbtas žemėj olas,) ko
kias seniai, kada žmonės tikėjo į 
visokias piktas dvasias ir smakus <- 
buk tokiose giliose olose gyvenan
čius. nieks nedryso nusileisti, už
liko jose kaulus žmonių ne pa- - 
prasto didumo, daug d desmų ne
gu dabar kur nors gyvenanti 
žmonės. Kaulus tokių didelių * 
žmon ų randa ne tik kitose svieto 
d*lyse, bet ir Europoj. Kaulai 
tie parodo, kad labai somai gy
veno ištikro ir Europoj žmonės 
nepaprasto didumo, kokias pri
lyginus prie dabar gj'venanczių, 
galima isztikro milžinais vadinti.

Tauta gi mažo ug o iki šiai 
dienai užsiliko vidurinėj Afrikoj. 
Augštis žmonių prigulinezių prie 
toe tautos ne pereina keturių pė- - 
dų. Jie ynr normaliszkai sudė
ti, gana’drūti, taigi jų mažas ūgis 
ne |>aeina nuo vargo, nėra tai isz- 
si ve i susi, susilpnėjusi po įtekme 
neprilankių aplinkybių tauta, bet 
mažas ūgis jos yra normaliszkas. 
Dabar persitikrino, kad žmones, 
ar gal czielos tautos, mažo ūgio 
seniau' gyveno ir Europoj. Kasi
nėdami senus kapus Prancūzijoj 
ir Vokietijoj ir ežia užtiko kunus 
mažo ūgio žmonių. Tokius ku
nus radoAlzatijoj ir Szampanijoj, 
teiposgi Szlezijoj, ant rubežiaus 
Lenkijos ir Prūsų, žmonės mažo 
ūgio, kurių kunus rado kapuose 
Alzatijos ir SzampanijoB,palaido
ti likosi seniau negu ių,kurių ku- • 
nūs rado Szlezijoj. Paskutiniai, 
kaip ištyrė vokiški mokslincziai, 
isznyko tik 1000 metų atgal, tai 
gi laikuose kada SzleaUjoj gyveno 
jau slavai. Ūgis tų žmonių ne 
pereina 1 metro 20 centimetrų 
augšcz’o.l Tai gi tuos žmones 
iu tikro galima laikyti už anuos 
žmonių pasakose paminėtus nyk
štukus.



liauji iszradimai.
» I' , “• • Garsaus italijonu Marconio 

. parengia --tscija Kanados pa- 
Vkntntėse nuolatai aiunezia telegra

mų* be jbk ų vidų. Telegramai, 
juo toliau ‘ lengviau duodasi 
pernė^tri-ž Amerik< 8 į E<iropę. 
Tokiu budo M irconio iszradimas 
darya didelę konkureuciję dabar
tinėms vieliniams telegrafams. 
Europoj telegrafai yra randų, A- 
merikoį |gi jie yra savasezia gri 
vatiszkų kompanijų.

•e* Laikraezcziai p įduoda,buk 
koksai J. Bell iszrado lakūnę,ku
ris su atsakančiu pritaisymu pa
sikėlimui an' ėro žmonių, galės 
lėkti priė z didelį vėję. -Taigi 
iupuole, kad tai yra naujas ga
lintis lėkti priesz vėję - orlaivy*, 
bet pas kėlimui neturintis bdio- 

” ^titytas ant to pat;es 
’ . ,kaip vaikų daromi isz po
pierius hkunai- 4

•e* Laikraszcsiai toliau garsi 
na, jog siuntinėjimas telegramų 
telegrafu be vielų terp Amerikcs 
ifr Europos Maroniui pasiekė kuo 
geriausiai. Marconi tviitina, kad 
jis be vielų Ibi Amerikos į Euro- 
pę per valandę gali be jokių ?tAb 
dymų pėrsiųnti po 1000 žodžių,

-*e* Londono laikTaeztis“Times” 
pranesza, jog i Londonę atėjo 
pirmutinis telegramas, iszsiųs-tas 
isz CapelBreton, Amerikoj, M*r 
^conio telegrafu be vielų.

kaip daktarai si k o, dvasink i ja 
tame daktarams ne nori padėti, 
ne nori apakinti ir prikalbinėti, 
Irad khltuni n’.i nukirptų kaltunę, 
o imt nes vien kunigų įkalbėjimo 
klauso.-

Vietines Žinios.

Nanji rasztai
l>ede atvažiavo. Komedija vie

name akte. Pairai lenkiszka, su
taisė K. B a. ir M. P-is. Chica-

Spauda “Lietuvos”. 19012 
m. 62 pusi.

Komedija szita su mažoms ne 
znaimioms permainoms versta isz 
lenkiszko. Ji cenzūros daleista 
perstatyti ant scenos Peteiburge; 
todėl ir knįgos maskoliszkos val
džios, dėl jos pakraipos, ne gali 
persekioti, tę gal mtaskoliszkss 
randas dsryti vion dėl lotyniszkų 
literų, kurių lietuviszkuose rasz 
tūtose maskoliszk’ts randas neuž- 
ken^a. Veikalas apdirbtas ge
rai, tinka ne vien perstatymui ant 
scenos, bet ir teip pasiskaitymui.

isz viso 222 dol., Union City >44. 
stambesnių ir smulkesnių, New 
Br tiine 167 dol. su centais (At-

ra gražus darbas ir pagyrime ver
tas, bet dar didesnės garbės ver
to? aukos sudėtos ant tautiszko

J. Šilku (zacar.) .. 
Ant. T*nan*vlcziu* 
84. Tananeviczius..
P. Bujausku..........

Amerikos

— Pirmę Kalėdų dienę,
O n tari o ulyczioa likosi nušautas , 
saliuninkas Charles Laspe, turi n- , 
lis saliunę pn. 129. ‘ Nuezovė jį , 
koksai M ish *n užtai, kadangi jam , 
rodėei, buk saliuniukzs negerus ( 
gėry mus duoda.. Užmušėja* ( 
liko-i auareszluotas ir be abejonės 
sunkiai taps sūdo nubaust is už 
žmogžudystę.

— Namuose pn. 88 Goult 
Court, gyvenime motenszkės 
Pridget Carney expliodavo gazo- 
linin s peczius. Degantis skysti
mas apliejo moteriszkę Carney ir 
atėju-į pas ję į sveczius 8 metų 
vaikę Johuę Dalton ir uždegė jų 
drabužius. Kol ant riksmo at
bėgo kaimynai, abidvi gazolino^ 
aplietos ypatoa sudegė su visu.

— Gyvenantis pn. 4228 So. 
Ashland avėjai rys R'chtrd Cum- 
mings numirė nuo tuodu. Nuo
dai, matomai, buvo vyne, kurio 
butelį Kuczių dienę atvežė kaipo 
Kalėdų dovanę nuo savo motinos 
mergaitė Mary Moniak. Cum 
ming, iszgėręs vyno* spurgo ir 
kol spėjo atverti daktarę, pasimi
rė. Mary Moniak, joe motina ir 
tėvas l.kosi suaresztuoti ir paso- 
dyti į kalėjimę skyriam. K s į 
vynę pribėrė nuodų ir ar iaztikro 
jame buvo nuodai, tas pasirodys 
isz tolesnių tirinėjimų.

— „Auszros“ draugystės mė
nesinis susirinkimas atsibus nedė- 
lioj, 4 sausio 1903^ 7:30 vakare. 
D-rb Graivzuno n aini uose, 167 W. 
18-1 h at. Vis sęnariai teiksitės 
sus1 rinkti. Jei nstųsi naujų, no- 
rinezių „Auszros“ dr-tėe sęnariais 
tapti, gali ateiti ir piisiraszyti. 
Į-tojimas $ 1.00, mėnesinė mokes
tis 25c.

—- Prieszais4 Francisc* str. 
pacztinis pasažierinis geležinkelio 
trūkis, susi m uszė su bėganezia to 
mis pacztoms szėnims lokomoty
vą. Abidvi lokomotyvoe iszbyrė- 
.-„tvriaub. ias

ant

skaitose reikia rokundę lazduoti 
ir isz centų. Rd.) Jereey City 
143.53, Newarke >37 40. Tokiu 
budu pa-idaro $1186 62. Isz kur 
gi brooklyniecziai randa $1383 41?

Sugrįžę į Shenandoah, davėme 
150 dolf Mainierių Un jat L etu- 
viazko Lokalio; brooklyniecziai 
apskelbė, buk mes suszelfiėme 
seabsus. Ta* ne tiesa. Mes da
vėme pinįgua ne sctbuams, bet 
tiems, kurie laike sztraiko pribu
vo irz Lietuvos; jiems duota 150 
dol. jponasDraugelis pats prisiun
tė 50 dol. į main erių Lokalę.

17 vyrų muzikantų už savo dar- 
hę per 3 sanvaites rokavome po 
19 dol. kiekvienam, tiigi po 1 
dol. ant dienos; tokiu budu pasi
daro 323 d<>l. Pasidaro isz viso 
573 dol., liekasi 513.62.

Graži suma likosi dar pa* mus; 
(ję reikia atiduoti tiems, kam 
pinįgai sudėti. Rd.)

Brooklyniecziai sako “Vieny
bėj”, buk mums pragyvenimas 
mažai kasztavo; bet dovanai vis
kas ne buvo; duokite ant dienos 
nors po kebas desz mtis centų 
17 vyrų per.22 dieni, tai pamaty
site,kiek pasidarys. Mums visiems 
muzikantams atsėjo ir už geleži n 
kelį užmokėti nuo Sbenandoab į 
Waterbury ir kitur,paskui sugrįž
ti ; reikėjo ant kelionės daugiau 
iszleisti, negu yra ant geležinke
lio tikietų, kadangi reikėjo ir 
karais pavažinėti. Suskaitę vis 
kę, pamatysite, kad mums vien 
kelionė, kiekvienam vyruųkaszU- 
vo po 15 dol. Suskaitykite vis- 
kę, o galėsite žinoti, kiek pas 
mus galėjo likti piuįgų. Brook
lyne, teisybė, kur važiavome, tai 
už karus užmokėjo p. Draugelis, 
bet daugjau niekur mus teip ne 
suszelpė kaip Brooklyno p. Drau
gelis. ,

Vardan visų Lietuviszkų muzi 
kantų Ch- Narkeviczia.

aukure, likime, kad tie, kurie 
atmeni apie vargus pažįstamų, 
neužmirsz savo tautos.

Rd.

Draugyscziu Reikalai

Sykiu “ii. n 
Buvo 125.00 
Viso ,8161.75

Atiko* VLsztaliul.
8lm. Mack, Elizabeth, N. J z,... 

Buvo 
Sykiu

Plrtuaa Baliu*.
Chicago, Lieluvisakaa Bena* iaa Chi

cago Heighia, III. turės savo pirma ba
ilu nedelioj.4 Sausio, Freihelt Turner 
saleje, 3417 8. Halstled SL, terp 34 ir 88 
ui. Prasidės 4 vai. vakara. Inženga vy
rui *u moters 25c. Visus lietuvius ir lie
tuvaites kvieesia atsilankyti. Komilataa

Chicago. l)r-te Lietuvos Broliu turės 
savo bailu aubatoj. 16 Gegužiu, vakara, 
Pulaskio salejė. 800 8. Aahlandbve. To
dėl meldžia visu kitu draugyacsiu neda
ryti toje dienoje balių ne teatru kad ne
kenkti musu baliui. Komitetas.

New Brilaln, Conn. Dr-ts 8s. Juose- 
po turės aa^o balių aubatoj, 10 beūsio, 
Turner aaleje, ant Arch 81. Prasidea 7 
vai. vakare. Inženga vyram* 25c.,mote
rims ir merginom* dykai.Viaus lietuvius 
ir lietuvaites kviecsia atsilankyti.

Komitetas
Orange. N. J. I^nkisskei-lietuvias- 

ka Dr-te vardo Mickevlcaiaus laikys sa
vo antra metiniu balių aubatoj, 10 sau
sio, Lycium saleje, karte N asas u ir Val- 
lay ui. - Prasidės 4 vai. vakare. Inženga 
35c. Visus lietuvius ir lietuvaite* k v te
esie atsilankyti. Komitetas.

Minersville, Pa. 8siuomi praneasu Ba
nanam* ‘Spindulio 8avie*o* , Dt-tea," 
Minersville, Pa., kad už 3 meneeiuslaike 
azlraiku užvlieto* mokesne* visi yra pa- 
iiuosuoti. Bet tie, kuriems 3 menesius 
atėmus dar liks už 0 kalli.tr iki 3d.sausio 
neužsimokės,no žinios apie save neduos 
toki visi pasiliks įsa Or-res knygų les- 
braukti. J. Ramanauskas, sek r

(i-n

Privatiszkas pagarsini
mas.

DtytoneOh. ir jo aplinkinėse 
apsigyvenę lietuviai, matydami 
savo tautietę, Onę Masijauckienę 
varge esanezię, kadangi ję vyras

i apie žemes tanias,

Kaltūnas gerai pažįa'amas lie
tuviams. kadangi kaltunuoti pasi
laiko ir Lietuvoj lypiai terp vyrų 
kaip ir terp moterų. Kaltunuo- 
tų ypacz daug yra terp gyvento 
jų drėgnų, khmpių aplinkinių, 
daugiausiai gi jų yra Minsko gu
bernijoj* teipo.-gi Lenkijoj, Vidos 
ir į ję įpdęįancz ų upių aplinkinė- 
se.

Vokietijoj daug'ausiai jų yra 
terp lenkų Poznaniaas provinci 
joj. terp Prūsų betu riu kaltūnas 
jau beveik isznyko. I-z viso kal
tūno apimtų PruFuosė “dabar yra 
apie 3000 žmonių.

Seniau net daugeli^ daktarų ti
kėjo, kad kaltūnai yna tai kokia 
ypatiszka liga lankanti lietuvius 
ir lenkus ir kad nukirpimas kal
tūno yra pavojingas, gali pagim
dyti sunkesnę ir pavojingesnę Il
gę. Tokios nuomonės vienog 
sziędien prisilaižo jau vien tam
sus žmonelės, bet ne daktarai, 
kadangi tie susekė tikrę kaltūno 
priežastį. .

Kaltunę padaro plaukų skysti
mas, kuris sulipina plaukis; Suli- 
pimui gi. pAdeda 1 ibiausiai žmo 
nių įtikėj mas,kad kaltūno ne rei
kia stabdyti, pneszingai, reikia 
jam padėti. Ir isztikro jam pade
da: augina ilgus plaukas, retai 
jubs szukuoja, todėl plaukai su
taupą ir juo toliau, sulimpa yis 
drueziau ir labiau. Ant galo ir 
ant vyrų galvom pasidaro biaut 
rios sulipusios kasos. Tęs vienog 
labiausiai paeina nuo ne szvaraus 
užlai kymo galvoe, nuo jos neszu- 
kavimo. Kada plaukai'sulipo ir 
pasidarė kasosjęsyk,žinoma,plau
kų ne galima jau iszszukuoti, bet 
galima aukuojant galvę ne 
daleisti sulipti; szva- 
riai užlaikant galvę ir plaukus, 
kaltūnas ne gali pasidaryti ir ne 
pasidaro. Tę matome juk ir Lie
tuvoj, kur kaltūnas, pasitaiko tik 
terp uemėgstanezių szvarumo u- 
kininkų, o beveik ne matyt jo terp 
mėgstauezių didesnį s.zvarumę 
turtingesnių luomų.

Prūsuose diJbar daktarai pradė
jo smarkiai kovoti su lankaneziu 
dar lenkus kaltūną. Czia, jeigu 
pas daktarę ateina, arba patenka 
į ligonbutį turintis kaltunę, kad 
ir sergantis kitokia Jiga, tai jam 
pirmiausiai nukerpa kaltunuotus 
plaukus. Žmonės pats paskui 
pamato, kad nukirpimas sulipusių 
plsukų nė jokio pavojaus ne atga
bena. Skaitlius kaltūno apimtų 
Prusnose jau labai sumažėjo. Bu-

tarnai likosi sunkiai sužeisti; terp 
pasažierių, ant laimės, sunkiai su
želtų nėra. „

— Chicago* sveikatos užver
da garsins, jog į nuo sziltinių 
imti nė- gali sziek tiek apsisaugoti 
nuo užsikrėtimo gerdami arba 
pervirintę vandeni, arba gerdami 
jj su citrines skystimu, kadangi, 
kaip susekė angliszki daktarai, 
c lįrinos skystimas užmusza sziĮti
nę gimdanezi >8 baaterijas.

Atsiliepimas 
Shenandoah, Pa. Lietu- 
viszkų muzikantų be n o.
Brooklyniecziai per „Vienybę” 

bara rims, kad mes, išvažiuoda
mi rinkti aukas, neaptiga rainom e 
laikraszczi uose.
■' Mu^ kalnakasių unija nesiuntė 
aukų rinkt, nedavė ant kelionės 
jokių kasztų. Mes tę padarėme 
pats isz 8ivo valios, paėmėme 
kasztus isz savo iždo; jeigu būtu
me turėję kaštų purę szimt^ų do 
liarų ir nebūtume surinkę ant jų 
uždengimo,mainieriųunija nebūtų 
sugražinusi mums kaštus. Ir mes 
muzikantai neesame turtingi, mes 
įsame tie patys sztraikieriai, ne
turime isz ko uždengti didesnių 
kasztų. Musų vidovaa, kuris 
mus vadžiojo po Brooklynę, galė
jo gerai matyti, jog isz smulkių 
auzų niekaip negalėjo 
pasidaryti 150 dol.; jų nebuvo nė 
20 dol. 150 dol. lengva .isztarti, 
bet nelengva surinkti. ' Smulkių 
aukų Brooklyne surinkome 15 
dol., o protestuojanti brooklynie
cziai randa jų 150 dol. Taigi mel
džiame smulkių aukų davėjų pa
rūkuoti t <s aukas. Kokiu budu 
isz jų galėjo pasidaryti deszimtį 
kartų daugiau, negu mes surinko

po doliarį

likdzmatbu pulkeliu vaikuczių.
susirinkę ant mitingo 7 d. bėga n
ežio mėnesio, nutarė padaryti ko
leidę ant naudos nelaimingos mo-
teriMzkės. Užrinkti kolektoriai:
V. Ambrozaitis ir J. Karalius pe-
rėjo |>er subrinkusiu*. Gero*
valios sekanti tautieči ai audėjo
aukas ant »U!>ze'pimo anos mote
ri?zkės: • r 

f~

J. Tamulis.......................... ..$1.00
S. Adomaviczia.................. .1..50
J. f'etkanski........................ .^.25
F. M ciums........................ ....25 *
B. Veliusz’8.. . ......... ....25
J. Katilems........................ ....25
S. Sad ek............................ ....10
J. Skamp< nas.................... ...25
J. Noreika.......................... ....25
J Januszauaka^.................. ----- 25
F. Barzdžius................... ..1.00
S. Mickeliunv.................... ....50
A. Turskis.......................... ___ KO
S. fVniiletitaH___.........

A. Rugien ų*......................

A,

kartų daugiau, negu m 
me Brooktyney Aukot* 
ir didesnės pagarsintos Nr. 42 
„Lietuvos” r buvo pagarbintos ir 
pravardės aukautojų ir kiek kas 
davė. Pagal Nr. 42 „Lietuvos”: 
Brooklyne surinkome stambesnių 
aukų 347 dol. 69c.; smulkių au
kų 15 dol.; nepagarsintos aukos 
dviejų aukautojų: S. Rinkevy- 
cziaus 2 dol. ir Josensono 5 dol.; 
nuo baliaus 103 dol., nuo ekskur
sijos ant 150 dol gavome czekį 
nuo p. Draugelio, 50 dol. patsai 
Draugelis prisiuntė lietuyiszkam 
Loksliui Mainierių Ujiijos į She 
nandoah, Pa. Tokiu badu Brook
lyne aukų surinkta isz viso $672,- 
69.

VVaterburyj surinkome lygiai 
stambesnių ir smulkesnių aukų

------50 
------ 50 
------ 25 
...1.00 
------ 50 
------ 25 
------ 50 
.... 50 

------ 25 
....50 
....25 
...1.00 
,...25 
^..50 
....50 
....25 
....25 
....25 
....25 
....25 
....25 
....50 
....50 
....20
....50 
....50
..1,00 
....25 
....25 
....25

M. Bartušitinienė 
M. Bartusz uuaa... 
J. Ra-ztubka*........
Alek. Bal&viczia.
F. Macikas.............
S. Nenorta.............
Ant. G*rnaucka».. 
J. Novak................
M. Aleksicas...........
A. Sedereviczia... 
M. Kuczirskis.... 
M. Aleksitųts.........
L. Ssrbpinienė....
G. Vizgaitis...........
J. Vizgaitis...........
K. Juonaukas ...
J. Augustaitie.... 
J. Szlapikas...........
S. Rugieni u s.........

Kubilius...;..
J. Sjtkus. ...........
S. Sakalauckas.... 
A. Rinkeviczia.... 
R. Kumpienė......... .
J. Por ere takas.... 
A. Pas&utskas..... 
J. Biczienas......... ..
V. Ambrozaitis.... 
J. Karalius...............
M. Bertulis.............

Už sudėtas aukas, vardu nelai
mingos Masijauckienės, isztaria- 
ve szirdingę aeziu aukautojams.

A. Sedereviczia.
Talpiname szitę pagarsinimu, 

norą jame yra privatiszki reikalai, 
pasitikėdami, kad neužilgio isz- 
girsi m e apie Daytono ir aplinki
nių lietuvių aukas ir ant visuome 
niszkų, tautiškų reikalų. Szelpti 
pelaimėj draugus ir pažįstamus y-

centraliskoa valdžiom neoikiža 
į. mokyklų reikalus, tas palikta atskiriems 
stotams. Taigi Amerikos mokyklos stovi ant 
pamato angliškų, bet,-kad Amerikoj nėra 
viešpataujančio tikėjimo, nėra nė tokio, kuris 
ar per daugumu i A pažintoji} ar dėl kitokių 
priežasčių galėtų sau savintiesi didesnes tie
sas už kitę, tai tuom pačiu čia mokykloms ne
galima primesti tikėjimiškos pakraipos. Ren
gimo vienog tikėjimiAkų mokyklų nieks ne
draudžia ifctojė laisvė išduoda kuo geriafisras 
vaisius. Mokyklas rengia, kas nori, mokina 
to nori. Štetų valdžios, miestai ir miesteliai, 
parapijos, draugystės ir privatiskos ypatos 
lenkčjui rengia visokias mokyklas. Kaip ko
kiuose Metuose ant mokyklų eina trečdalys 
visų surinkimų, o kaip kokiuose miestuose 
ant to apverčia dar daugiau. Ant naudos 
mokyklų nauji stetai Išskiria didelius že
mės plotus, kurių vertė auga besidauginant 
gyventojų skaitliui. Milijonieriai aukauja 
milijonus ant mokyklų: antai garsus Rocke- 
feller vien Chicagos universitetui paaukavo 
15 milijonų doliarų. Bostone viena turtinga 
moteris paskyrė pusę milijono doliarų ant pa
rengimo amatininkiškų varstotų prie miesto 
viešų mokyklų. Viena iš geriausių Ameri
kos moksliškų Įtaisų, garsus Smithsono insti
tutas, uždėtas privatiškos ypatos; garsus Ka
lifornijos universitetas, paskirtas vyriškiems 
•ir moteriškiems studentams, parengtas milijo
nieriaus Stanfordo,- kuris ant to davė 25 mili
jonus doliarų.

Nors randas beveik nieko ^neduoda ant 
mokyklų, prie prezidento Wasliihgtone nėra • 
nė atsakančios prižiūrėjimui lavinimo minis
terijos, kas yra kiekvienoj ^Europos viešpa
tystėj, bet Amerikoj daugiau yra gerai ap
rūpintų materiališkai mokyklų negu kur nors 
Europoj ir mokyklos besimokinančių turi 
daugiau negu daugelyj Europos viešpatysčių. 
Antai viename tik Bostone yra netoli 600 pra
dinių mokyklų su beveik 100000 besimoki
nančių, 60 augėlesnių mokyklų. 24 speciališ- ■ 
kos, iš kurių 22 atidarytos vaka&is: vięda 
normaiiška mokykla rūpinanti mokintojus 
mokykloms. • Kas met^ skaitlius mokyklų di; 
dinasi, senas gerina. Prie bibliotekų ir mu- 
zejų yra kursai visokių mokslų.

Amerikos mokyklose,teip pradinėse kaip 
ir augščiausiose, mergaitės mokinasi drauge 
su vyriškos lyties vaikais. Y'ra čia ir daug 
augščiausių mokyklų paskirtų Vien mergai
tėms, arba vien vyriškos lyties vaikams. 
Skaitlius moterų mokintoju didinasi kas me
tas.

Programai mokslų amerikoniškose kole 
gijose ir augštesnėse mokyklose, ar jas* lanko 
studentai abiejų lyčių, ar vien viena, yra vie
noki visame abiemdviem lytima Už mokslu 
augštesnėse Amerikos moksliškose Įtaisose 
ima gana didelį mokestį. Tą besimokinanti 
gali uždirbti kaip nori, kad ir parsisamdyda
mi už tarpus turtingesniems studentams, ar- 
lia priimdami visokius pašalinius užsiėmimus. 
Gyvenanti kolegijoj studentai turi kuo pla
čiausią laisvę: išeina, kada jiems^patinka, pa- 

: T*»ina. kada nori, priin»® rengia su-
Jinzkę mokyklę Į Sodų vaisi ziuždęrėjo užganė- 

brinkimus, užprašo gimines ir draugus. Pri- 
guli į visokius kliubus. Užsiima jodinėjimu, 
irklavimu, gimnastika ir kitokiais eudruti- 
naučiais fiziškas pajiegas darbais. Amžis ne- 
ąprubežinotas: gali pastoti teip jauni, kaip ir ’ 
senesni. Ąnt į ląstoj i mo reikia išlaikyti gana 
lengvą egzaminą iš: istorijos, literatūros, ge 
ografijos, matematikos ir lotyniškos kalbos.

Apskritai imant, surėdymas ^mokyklų 
Amerikoj jra geresnio negu daugelyj ^Euro
pos kraštų; jeigu Čia yra kas blogo, tai tas 
nepaeina nuo surėdymo, bet nuo ypatybių 
mokintojų ir nuo prižiūrėtojų mokyklų. Ide
ališkų mokyklų ir mokintojų nėra ir nebuvo 
ant svieto. Kaip viskas teip ir mokyklos tu
ri taikintiesi prie reikalavimų draugijos. Ir 
Amerikos mokyklos, nors jos materiališkai 
geriau aprūpintos negu Europoj, negal būt 
už ideališkas laikytos, kadangi kaip visur 
teip ir čia.jos turi taikytiesi prie reikalavimų 
draugijos; reikalavifbai gi jos ne visur vieno- • 
ki.

Tauta, įgavusi galybę perkaręs, ne tiek rū
pinasi apie protišką lavinimą ukėsų, kiek 
apie išdirbimą fiziškų pajiegų, kadangi jos 
kareiviams neatbūtinai reikalingos. Tautos 
apimtos tikėjimiško fanatizmo niekina viską, 
kas neremia tikėjimo, kas.Au juom neturi su
sirišimo; aristokratiškose draugijose labiau 
paiso ant literatūros, mokslų, dailės, filozofi- 
jos. Taigi tautos lavintojai pirmiausiai turi 
apsvarstyti, ką jie nori iš jų lavinimui pa
vestų išdirbti: kareivius, fanatikus, artistus, 
ar paklusnius rando įnagius, vergus, ar kito
kius? Kiekvienai tautai mažiausiai teikalin
gi fanatikai, vergai, valdininkų įnagiai: tvir- . 
tų vienog fiziškai, išlavintų moksluose ir dai
lės supratime, žmonių su pastovioms nuomo
nėms, tvirto budo, energiškų nė viena tauta 
negali niekinti; tas kiekvienai naudą atgabęs, 
jeigu visi jos sanariai bus ne vien tvirti fiziš
kai, bet ir/dvasiškai, jeigu turės visopusiškai 
išlavintą 'protą. • Ne reikia užmiršti, kad 
senas rymionų priežodis, paniekintas vi
durinių amžių fanatikų, neužkenčiančių kūno 
ypač pas vyriškius, jog tik tvirtame ir svei
kame kūne gyvena sveika ir tvirta dvasia, 
yra teisingas. Todėl lavintojai, neprivalo- to 
niekinti. , . ’

- Užduotė mokyklų yra: ne vien lavinti 
protą, išdirbti fiziškas pajiegas, kam teip • 
smarkiai priešinosi kunįgai, kada jų rankose 
buvo mokyklos krikščioniškuose kraštuose, 
bet teiposgi pakelti doriškai žmones, suteikti 
jiems energiją ir pastovumą. Teišybė, vidu
rinių, rtfet naujų amžių mokyklų programuo- 
se buvo patalpintas mokslas, doros drauge su 
tikėjimu, bet tas mokslas neatsakančiai veda
mas, neišdavė vaisių, doriškai nieko nepakė- " 
lė. Doros ir tikėjimo mokino kunįgai, o jie 
niekur gerais, sumaniais pedagogais nejiasi- 
rodei per savo mokinimo metodą daugiau 
blogo negu gero pasėjo. Kunįgų rankose 
buvo sumonopolizuotas įkvėpimas doros, ant 
to jie turėjo ir turi bažnyčias, sunaudojo mo
kyklas, bet per neatsakantį mokinimą nė su . 
pagelba bažnyčios, nė mokyklų doros nepakė
lė. Ką gi pakels, jeigu jiems patiems tan
kiai trūksta teisingo supratimo doros! Jiems 
užtenka, kad žmonės pildytų bažnytines for
mas; tas vienog nėra dora; pildymas bažnyti-

(Tolians bu<.)

„ Pagili Drą Mf Haberlandlą.
į -----------

mokslais, bet savo tarnus ir padėtojus. Kaip 
vidurinių am^ių mokyklos buvo įnagiu baž
nyčios ir dvariški jos, teip po revoliucijai jos 
pastojo Įnagiu valdžios. Valdžia buvo 
centralizuota Paryžiuj, ji ir prie gero noro 
negalėjo žinoti visų mokyklų reikalų, ypač 
kraštuose toliąn nuo Paryžiaus. Centralizuo
ta valdžia visur yra priešininkė pirmžengys- 
tės, tą geriausiai matome ant kunįgijos. Cen
tralizacija apšivietimo Europoj negalėjo išduo
ti gerų vaisių |r jų ištikro neišdavė. Daugiau
siai Havystovyptee mokyklos tnri Šveicarijoj, 
kur vaĮsčiai arba kantonai tu^i niekuomneap- 
rubežinotą tiešą rengti tokias mokyklas, ko
kios valsčiui patinka ir kokias tik gali užlai
kyti; centrališkos valdžios neturi tiesos kiš- 
tiesi į mokykįų reikalus, nė primetinėti joms 
savo mokintojų; kantonai gali įvesti tokius 
pagerinimus, kokių tik geidžia, visai nereika
lauja klausti centrališkų valdžių. Tokią sa- 
vistovystę tųii ir Amerikos mokyklos iki šiol.

Anglijos mokyklos palaikė daug negeru 
mų užsilikusių nuo vidurinių amžių gadynės. 
Pradinis lavinimas, jeigu neapleistas su visu, 
tai visgi nesųorganizuotas, kaip reikia. 1902 
m. Anglijos randas užmanė suorganizuoti ge
riau visą lavinimo sistemą, bet rando projek
tas neranda ! didelio pritarimo parlamentu, 
kuris gali su visu atmesti rando projektą. 
Anglijos mokyklos turi kuo mažiausius rui
mus. / 
šelpą, bet ii 
ją, nė į mol 
įiarlamentas ijaskyrė mažą sumą ant rengimo 
pradinių mokyklų. 1856 m. likosi prie vi
daus ministerijos parengta dalisprižiurėjimui 
pradinių mokyklų, bet tik ant parėmimo pri- 
vptiškų mokvklų rengėjų. 1870 m. kiekvie- 
ifhine apskriįyj, kur b’uvo per mažai mokyklų, 
likosi parengti speciališki komitetą^, kurie 
turėjo tiesą tengti pradines mokyklas, gerin
ti esančias hį prižiūrėti mokinimą. Iki pusei 
19 amžiaus Anglijoj nebuvo nė speciališkų, 
išlavintų pradinių mokyklų mokintojų; mo
kyklose mokintojai mokino, kaip jiems išti
ko, kaip mokėjo, be jokio sistemo.

Turtingiausios mokyklos yra tos, kurias 
lanko vaikai turtingesnjų luomų, taigi: gim
nazijos, kolegijos, yįiač'gi universitetai. Or
ganizacija svarbiausių Anglijos universitetų 
Orfordo i/t^ambridge yra tokia jau, kokia 
buvo kitur vidurinių amžių gadynėj. Juos 
lanko tik turtingų luomų vaikai, moKslai su
teikiami neturi nė jokio praktiško pritaiky
mo. Tuose ^universitetuose mdfc^na: kalbų, 
istorijos, maįtoinatikos, gamtos mokslų, filo- 
zofijos; profesoriai gyvena su studentais; Į- 
statai studentams panašus į įstatus zokonin- 
kų klioštoriuose. Universitetai tie tvertąjį 
utasezurthjtf įutu TO tat ir techoiaakę tm

' To^ottUką Kgpfl!W!j|r uiamAfar jaha 
užrašų ir doįranų turtingų. Randas jų ne- 
|>rižiuri, bet ir nieko ant jų užlaikymo neduo
da. Kaip bjivo kitur vidurinių amžių gady
nėj, teip dar šiądien yra seniausiuose Angli
jos tiniversii etnose Oxforde ir Cambridge: 
čia dar vis pirmutinę vietą užima teologija; 
studentai visų takultetų, laikydami egzaminą 
ant diplomų 
iš: šventraščio, dogmatikos ir humanitariškų 

Tėviška <>11 mokslų, netv

___ 50
4 05

94.55

ATITAISYMAS.
N r. 50 ‘‘Lietuvos", aukose ant 

kintiniu tas BaldvinavRIs, Mas*, 
■kvorta*aekancsioe klaidos: Marijona 00-
leiyte,. kuria reik skaityti Gelcsiute 
JokūbasSlepavicsia,-reik skaityti 
paviešis.

kan- 
insi-

Ir 
nus

DOVANOS.
Ksa pa* mane uiairaazya "Lietuva" ir 

užsimokės visoYneto prvnumerat* gaus 
puiku kalendorių arba kitokia kalendo
riau* vertes knygele dovanu

L. Gaviia, "LiAuvoa" agentai. 
2018 N. Waahington 8t., Baltimorę.Md.

PajleNzkoUiuai.
Pajie*xk*u savo brolio, Antano Sala

mo, Kauno gub , Pan*y«iio pav., gyve
na Chicagoj. Ji* pala ar kaa kitaa telk
sią duoti ii ne anl adr**o

Juoaapaa Salamas.
SSummerSl.. Laarislon, Me

Pajtesakau aavo pusbrolio. Juosapo 
Mitkevicaiauaiaa Skaudvile* parap ,Ra
seinių pav., Kauno «ub Jis pala ar kas 
kitaa teiks.*duoti tina ant adreso

Iiidbnu* Rimeikia, 
924 8. Waler 8l., Philadelphla, Pa

Reikalinga*gers* Lisiuvy*dirbti ant 
farmo*. Tegul raaso lieluvlsikai 
adreso: George Matus,

Bevalis Bluff, Arkansas.
Reikalauja vyru arba merginu prie 

iszkarpymo skylucsiu skurose.
Joseph Krogdf*ki,

114 Barber St., Chicago. IH. 
(1«-1)

P»jie*xkau darbo prie buesernes . ar 
grosernes. Turiu Jau keliu metu prakti
ka. Adresuokite:

M. Daugirda,
122 Stnng Si., Chicago, 111.

ant

’ Pigiai ant pardavimo geras graboriaus 
biania su arkliais, karietomis ir visomis 
pnetaisomia.

F'raak Haiduk,
8756 Eictiauge adb., So. Chicago, III. 

(23-^1) Telefonas 1252 8r Chicago.

Pasargos Skaitytojams.
11 Kadi lik raazal laisakęl į- "Lietu 

«oe” r*d*kci]|, visada paraszyk ant

Kaauztemys kur Joną Kemeta. teiksis 
man duoti žine aet adresu:

Andriu* Micuta,
875 Bank St , \Vaterbury, Co^n

Pajieszkau aavo brolio. Jono Balaszai- 
ežiu. Kauno gub., Raseinių pav, kaimo 
Keidžiu, gyveno Wi)mington, Del.. Ji* 
pat* ar ka* kita* teiksis duoti tinę ant

J). Kada reikalauJi<4M|mainymo adre
so, visad* paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pala gerai raasyti nemoki, tai a- 
dreaa duok kitam.J geriau mokanesiam, 
paraasyti.

Z). Jeigu iasperki "Money Orderi”, 
lainelaikvkieUį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu is* paėsto gauti. Paailai- 
kik sau tiki mažele balta, koresiukta, o 
didesneja. mėlyna prisiusi redakcijai. 
‘ Money Orderį" siuskie prastoje gloma- 
toje, regigtruoti Jo ne reikia.

4). Sutrins nesiekiancatas vieno dolie- 
no, gali pasiusti paėstinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba "Money 
orderi”. Siunestanl marke*, reikia ja* 
įdėti įlaiaska liuo***. sausas, neeulipie- 
im ir ne lipinti ant iaissko. Sulipinto* 
tat laiasko arba vien* ant kito* niekam

Anglijos randas duoda mokykloms pa- 
' ’kl ftiol nesikišo nė į jų organizaci-’ 

ikinimą. Tik 1832 m. Anglijos. .........

179 Wilber Si., Scranton. Pa.
Pajlankau savo pu»brvb«x Franctn- 

kaua l'rbanavlcziau*, Kauno<ub .Rasti
niu psv , Servdiiam parap .kaino Peša- 
tviu. Ji* pala ar kaa kita*istkaia duoti
žine anl adreeo

Joe. Klaaaucks*.
Pailstos, iieaver Co., Pa.

Pajieuskau Tamosisiaus Jenciau*,Kau- 
ao gub., Raseinių pav., Kviedaino* pa- 
rap., kaimo Pagraumeliu. Ji* pat* 
ar kas kalas teiksią duoti žine ant adreso.

Adoma* Deivikas,
212 Eir*tSt., Elizabeth, N. J.

Pajieszkau doro* lietuvaite* ant apsi- 
vedimo. As* esi u 23 metu senas. Ant 
pareikalavimo suteiksiu aavo fotografija. 
Adr: F.J.W. Balth,

(9—1) Bog 9, Walkers Mill*,Pa.
Pajiesskau savo brolio, Jone TylUne, 

Kauno gub , Ssiauliu pav.. kamo Mil- 
rnuiitu, gyveno BaltimoreJ. J ta pat* ar 
kaa kitaa teiksis duoti žine ant adreso:

netinka ir tokio* oi pini<u« nebus pri- 
taip*

Msldilam* rasaeju temyli ant virs* 
paduotu passrrų. o lokiu budu p*len<- 
vialte įsąleisluvet darbe prie laiazku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
rausite. "Lietuvos’' užleistu ve.

iądien yra seniausiuose Angli-

111 Chicago, 8t., Keno*ha,Wia
l*ajtetikau aavo sxv<>gerlo Aleksandro 

Datnijonaicsio. i» kaimu Skrynupiu. 
Grissksbudžio pa r a p., Vladislavavo pav., 
Suvalkų gub. Jis pat* ar kas kitas teik
sis duoti žine anl adreso:

Jurgis Riesti*,
5U1 Illinois avė., E. St. Louis, III.

(I«-1)
Pajiesikau savo brolio, Antano Manio, 

iss kaimo l>apankos, Oižu Dayap., Vilka- 
viszkio pav., Suvalkų gub. Jis pats ar 
:a* kitaa teiksis duoti žine ant adreso:

Kasimieraa Mmsis.
76 Ward Bt., VVorcester, Mas*.

Įk-

Atiko* ant Kanklntintii
A. Budžiu*, Chicago, 111.............
K. MJdkeviczia...................................
N. N............... ......................................
D. Skrebi*........ . .............^............ .
J. Girijotas................. .. ......................
E. Girijotiene .................................
B. Girijotas .......................................
M. •Iri jotai te..... ..................... .
E. Girijotaite............. . ............... .........
A. Buza, Thorp. Wis........ 
T. Vaitkuna*.......................................
J. Zavistanavlczia.......... . . ............... .
F. M i kolai n i*.......... . ...........................
Man. Zeczius, Ilegfer, Colo....... 
Juoz. Zeczius............... . ......................
Si m Mack, Elizabeth, N. J..........
Mat. Neimana, New. Britain. Conn. 
Mik. Valukonis.............
Juoz. Valentukonis ... 
Marijona Llnnlkiene... 
Katarina Mikaloniute 
Ant. labutis...........
Ant. Noimanas..............
Jonas Ksrdokas............
Jonas Lmnikas.........
Kaz. Kazlauckas..........

..50 
...50 
...50 
...50 
...20 
.20 
..40 
..10 
. 10 
..30 
..30 
..50 
..25 
..50 
..50 
1.00 
..50 
..50 
..25 
..15 
..25 
..51 
...27 
..26 
..11 
..15 

Sykiu 89.30 
Buvo 85.65 
Vito“

“AU8ZROS” fondą*. 
Dras A. Graiczunas, Chicago, III 
V. Miazeika....................................
J. Szernaa................................ .........
A. Lalis.................................. ...........
A. Ol*zev*ki*.;.................................
Jonas Ilga ūdas........................ . ...
Jok. Kulia......................... . ...............
J. Kodis................... ..........................
Žukauske*...,...............................
Mikas Tananeviešiu*.....................
Ant. Žemaiti*..................................
Alb. Jokubk*................................

n

895.95

.1.00 

.1 00 

.1.00 

.1.00 
1.00 
...30 
..26 
,.25 

...25

AK REIKALAUJI?
4Tnyru, Abruzu, Abrozeliu. r raitu su pa- 
1 inesiavonem* rromatom* Popieru. dru- 
kaojkmu Masainukiu? *~ 
gaut?Lietuvos redakcijoj. Czia rali 1<3IH 1 <1U 111* l rauti visokiai lietu v įsakai ir lenkiukai j . .
knyga* kokio* lik aot-svieto yra. P»-1 V U
•zyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szi f kortas? Rasz y k o 
rausi prakęrant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in k raju?
Raazvk. o gausi preke*.

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszrzioja, niekada 
ne žūsta, o preke* pigesne* kaip kitu.

•Oleku vi m u pinigu sudėtu bankuose ir tuviai nužengė net dar toliau: jie neužkenčia

turi laikyti egzaminą teiposgi

rinčių nė jokio Btisiriėimo su ki
tais fakulteto mokslais. Ne tik univeraite- 
viiuBe, uci * iriose Anglijos mokykloje, net 8pe- 
cia Ii Akose, tikėjimas stovi ant pirmos vietos 

o ir randa* neduoda pašelpos mokykloms nesi-’ 
i rūpinančioms apie tikėjimą. Tuom tarpu nė 
doriškai, nė tikėjime anglijonai nestovi augš- 
čiau už kitas civiliui!
remiasi vien uit pildy 
bet ne ant jol dvasios.

Į civilizuotai tautas; tikėjimas 
rmo formų ir apeigų, 

____  _ .......... .  Tas iš dalies juk yra 
^iLM^tM^aTcG* Mpki uMim* i*s-, visuose jkriksčioniškuose kraštuose; Lie- 
nulėku vi m u pinigu sudėtu bankuose ir tuviai n u že ilgė net dar toliau: jie neužkenčia 
ut alga*. Ta riek* atitek* ui labai m*- visų tų, kur|e kitaip tikejimiškas formas at- 
i* preke. Ko tik reikalauji reazyk inde- ' •• • ...... • •
danu ui 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLHZBW8KJ 

024 jKB-rdXt. Chicago III. 
Hub Sta. OO.

» « 1 ISS tariau 3M puti, tu S79 a- I J * r\ I 1 m **°»ait. yr» t»l vienatinė l> I I I I I Izl »nl l<il'll» »u lotrm»Ull Jfc
• rui ar motrrrl: ii leayga būt

SŪS Pinigu, •iu»kite vien r*Utruotam UUke.

RidikaHszkas Iszgydymas: JSTtt 
llo. papušku nuo v<-Ukp plauku nuailpimo. u'-i 
kn-namu Ir Tnhi M.-» <1u<«lan>e r»t»r

au Crukuotuapratvmu kaip j*. Vartoti 
Kutinai r-ik apraivH liar>» iimptoeu.
Un HrundiaCo. Bnl«ra) <kb.Bih aL.Brooklyn.N. Y

Falszyva informacija.
Skaitytojai laikra^zcziu privalo 

saugotiesi bile apgarsinimu. Geri 
laikrasrcziai ssugojaai talpinimo 
melagingu apgarsinimu, tat ir 
prie geriausio saugojimosi insiver- 
že nekatra apgaviingi apgardni 
m ai ir geriausiuose laikraszcziuo- 
ee. Žmones perskaito apgarsin’- 
ma retai kada p įsirūpina isztirli 
apie jo teisingumą, bet tuojaus 
intiki ir savu prieteliams ji rody- 
ja, per ka nt karta gali didžiausia 
skriauda pagaminti. Musu mie- 
riu yra priimti tiktii teisingus 
apgarsinimus, nekenkianezius 
žmonių sveikatai ne turtui. Taigi 
ir Triner o Amerikoniszkas Elxi- 
ras Kartojo Vyno rodosi niekam 
iksziol nepadare skriaudos aut 
sveikatos ne turto, Ir kiek girde 
ti dauguma? ji gireį jog esąs ge
riausiu vaistu ant valymo kraujo 
ir sudrutinimo ner^u, nes mat jis 
yra dirbtas isz grynu vynvuogiu 
■aturalhzko ton i ko. Taigi jis 
gydo p lya, reguliuoja apetitą, pa
daugina ir valo kraują ir sutvirti
na nervas . ir muskulus’ kū
no. Ant pardavimo visose aptie- 
kose ir pas pati fabrikanta, Juo
zapa Trineri, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

lieka, bet tankiausiai pats nesupranta dva
sios savo locfio tikėjimo. Tikėjimas ištikro 
nesiremia arit pildymo formų, bet ant dva
sios; forma pati nieko nesverta.

Vokietijoj mokyklų surėdymas užima 
kaipi tar|>ą ierp prancūziško ir angliško sis
temų. Universitetai čia rando užlaikomi, bet 
rėdosi autonpmiškai, randas iki šiol nesikišo 
į būdą ir pakraipą profesorių lekcijų, tik pa
skutiniuose laikuose bando kaip kada įsikišti, 
bet tas gimdjo smarkų }>asipriešinimą visų pro
fesorių. Vokietijos universitetai ne tik lavina 
moksliškai jįios lankančius, bet mokina ir vi
sokių praktiškų mokslų, išlavina profesijona- 
liškai lankytojus. Vokietijos profesoriai sa
vo raštuose išreiškia savo nuomones drąsiai, 
nepaisydami ar tos nuomonės valdžią turin
tiems patinka ar ne: didesnė dalis svarbesnių 
pažvalgų išreikšta universitetų profesorių. 
Anglijos profesoriai tame neatsižymėjo; svar
biausios nuomonės ir svarbiausi angliškoj 
kalboj moksliški raštai parašyti vyrų stovėju
sių toli nuo universitetų. Anglijos universi
tetai didžturčių išlaikomi, o tie nekenčia 
žmonių atvirai išreiškiančių savo nuomones, 
ypač nesutinkančias su nuomonėms didžtur
čių. Darwių,.Spencer, Mill ir kiti pagarsėję 
moksluose anglijonai stovėjo iš tolo nuo uni
versitetų.

Neprigiilmingumas mokyklų nuo rando 
visada išduoda geresnius vaisius, negu jeigu 
randai daboja kiekvieną mokintojo žodį ir 
aprėžiajam rubežius jo mokinimui. Tą ma- 
.tome geriausiai antai Maskolijoj, kuri ir ap
švietime ir rioksluose stovi žemiau už kitas 
Europos tautas. Surėdymas todėl angliškų 
mokyklų kaiįio laisvų, neprigulmingų nuo 
rando įtaisų yra geras. Tikėjijlriški raiščiai, 
primesti mokykloms teip želnesnėms kaip 
ir augščiausioms, paeina vien nuo įsivieš
patavusių pažiūrų angliškoj draugijoj. Tuos 
raiščius, anksčiau ar vėliau? džraugija išmes iš 
mokyklų ir shteiks joms laisvę, pastatys mo
kyklas ant tikro pamato. Paskutinės parla “ 
mentui ant užgyrimo, rando paduotos, tiesos 
stengiasi palĮuosuoti nuo tikėjimiskų vy&i- 
klų angliškai mokyklas, bet parlamentas ran
do užmanymų nepriėmė: vieniems nauji įsta
tai rodėsi per daug liberališki, kitiems gi per 1 
mažai liberališki. Todėl jų nieks nerėmė.

kalli.tr


Reikalauja 500 mainieriu, leberiu, 
teipgi prie farmu ir giriu darbo, mecha
niku, profesijonalistu, in miestus traksi
mus, Taipgi reikalingi pirkėjai namu 

. ir farmu ant Pietinio Pacifiko pakran- 
ctiu lygiai in vakurinius ir ssiaurinius 
Stelių*^ Ten pilna darbo, namai ir far- 
moe pig^es. Auksine laime kiekvienam j 5h,1 katp'ti^d

Biologija arba Kokliai apto Gyvu* Daiktai

nago, lŪ. 1001. Puslapiu 147. Mokslai kokiu bodu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu tome*. kaip 
Jie vystėsi pradėjus nuo madų vabalėliu Ru 
dasjotki pauksaoaluA*toriu Ir paties žmogaus.

Idėja ant ssMilyno Apytaka
Aukauja troliam* lietuviai

Ittonta graSlos Magaleaos
Istorija aeptyaku Mokytoju __
gatavi* .got Paaakoa. v '■dega Itotuvtsikai i.

tologijai Surinkta Dro J. Basasavlcaiau.
C,lt telpa 14 ttaiautlu Itotaviaaku mvtohi

kurs nor pageri ati savo buri. Ass turiu 
- pigias nifkoreziu ir geležinkelio prekes, 

kiekvienas norintis kur noys keliauti ai* 
slssaukite pas mane arba raižykite inde* 
darni už 2c. markia ant atsakymo.

i J. Lucan. lietuviukas agentu.
118 5lh Avė. Ruimu 1. Chieago, III.

Dabartine Pini<u Prakb.
Iki 500 rubliu, rublis po................ .... .52|c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,52jc 
Virsz 1090 rubliu, rublis po............. 52ic

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
50c. ant paežto kasztu.

— • Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
dsiotu ir niekur neimu, ui siuskite per 
• ‘Lietuvos" redakcija.

‘ ‘Lletivoa”*ftgentai.

ALLEGAENY, pa
8. Dominaitis, 1436>Adams-St.

So. BOSTON, M ASS. 
Nikod. Gendrolis. 257 4-th St.

WORCESTER, MASS.
K. W. Blažaitis, 18 Union avė.

NEVY YORK. N. Y. 
Jonas Nujokas, 334 E. 55-th si.

NĖVVARK, N. J. 
V. Autbrazeviczia, 180 Perry si.

BROOKLYN. N. Y. 
8Unislowas Rinkesriczius. 73 Grand st.
K. Balcziunas 310 Bedford avė.

ELIZABETH. N. J.
Jurg s Orintkaitis, 75 Wall st.

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Maczis, 133 S. Main it.

PITTSTON, PA.. 
Alek Lakaviczia, lOOEven st.

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Rivenide st.

WESTVILLE, ILL. 
~ ~ Ivanas.

BRITAIN, CONN. 
Motiejurioiaika. 398 Ei m st.

BALTIMORE. M D.
L. Gawlts» . 2018 N. VVashington st

‘ PH1LADELPHIA, PA.
J, Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, j 134 S. Front St • 

"Lietuvoj" keli.iuiauti agentai. 
Jurgis Kazakemczia,
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas, . j

•V J. Ushkuris, _
Frank Eismont. k

KuYsxie vyrai atsilankys, lietuviai 
gtoli pas juos, užsiraszyti "Lietuvą" 
ir prenumeratą 'jiems užsimokėti; pi- 
n’gai bus teisingai mums priduoti. Pas 

Juos teipgi galima gauti visokes knįgaa 
ui tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

4 Lutu vos Iszlristuvb.

Haudžtava Lietuvoje. Pmiust žimsru*. įsileido 
T. M. D. Yru tol baudžiavos Istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje Įvyko, kaip atsiliepė aiil lietu- 
viu^kalp ilgai ton tvėrė kada ir kaip tapo gi- 

Dvyniai Vagiu. Parasie kun. Dombaki*. įsa 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
nogrupos. Knyg.-lė patiekta reikalui pakėli
mo aKAortoikės. Ji nurodo priežastį* delei 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyriaikl ir 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo......  Mėlo

Gyveninio Valsdelial susidedanti !•* asitucmių 
•ekancsių gražių pasukate*tu: Atsisveikint 
mos; — vagis; — Ka* Kalta*; — Gatvės vai- 
kai; — Pa pa re* to gieda*: — Mlszko Sargu*, 
— Signalo*; — Keleivio.. ...................... ISo

Geografijai arba žemes aprasiytnas. Pagal Gei
bi*, Nalkovaki ir kitu* sutaiso Bseme*. Yra 
tai naMŽMŽMtoža tos rišu sulygsalol tesėju 
•iu Detaviaaku knygų. Alsaklal ir supran
tamai apnašo visa musu asm*. Jo* Ravidala, 
diduma ir platuma, to* kalnu*, ju vardu*, 
augsatl. vulka*u* mstanciiu* to*save* ugnį:

. si kokiu žeme sluoginlu susideda, kur Ir 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, dras 
kos ir kita gerybių; kiek mariu, ežeru, opiu, 
ta vardai, ploti*, gv'j; koki kuriuo** vaa- 
loay*: suras, presk'., saldu*, ar kartu*, ko
ki jisoe* gyvūnai gyveua ir tt. Šerne apta
isyta dalimi*, tozskaityto* visos viesspely*- 
toa, karalyste*, kunigaiksatyile*. rasputo1- 

r—. koutrtt. Klek kurtoje tome ja yra gyv-nto-
, Jo: koki ju tikėjimai, kalbos, peprocsial, už- 

•temimai, pramones, iszdlrbiai ir tiesos, ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szaloatai ar karsi 
c-tai. Belu* ar giedros; kur koks ilgi* dtenos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
tta kur saule per kalėta dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt Knrra didele #«’ ^oitu. 
4W puslapiu, ant gero* standžios poptsro* 
sjtoudinta, *u 71 pa veli aleliai*: maj^^jtyvir 

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para 
sesi ant nutarus ir srono. Preke . 410

Istorija Chieago* Lietuviu, ju psm^dju irkn.
Kraueziuno provasu lalkrasscaiu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje,ItUtan. MS puslapiu 
dldelo formato, atozkau* d rako. Fotegr<lje*

"Lietuvos" Įsileistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Cblcagoe S.J erglo Itetuvtezko* bainyozios 
Popiėros apdarais....... .. ...................... |k‘ <M)

Aidimo kietais apdarais, auksintam 
titulais.................................................................SO

I*s kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevtoriu, sutaiso 
Saernas, ChlėagoIU. 1901 m. Puslapiu 73. 
8u pavolkstolata..............................  .ROo

Istorija Suvienytu ta'stotlju Szlaurtaej Atsen
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Naųas Iszradimasf4x 
kankina daugeli darbininkų. Serganti reumatu- 
m u Jaugia »ksud*jiiuę kojose, strėnose, nugarų)*- 
Cėiuoae. rankos* ir per neat sargunia tampa oe- 

Imlngu iki smert. Daktarai iki *ioi netemdo gy
duolių nė patentuotų įrauktų.kuriai* galėtų tžgv 
dyti reutuatiznių. Visokį Ilsi mentei ir sisoiri kiti 
gydimai ne tik kad neiėgydo t»*a»lUn<\ bet 
priešingai, dar tie tų ligų padidina ir padaro ta 
nelžgyO'Hua. Kad atsilluosuoti nuo to*, reikia 
siekti gamtiškų būdų gvdvmost. kurte tų Ilga iš
gydo ant visados. Norėdama* tapti sveiku, pri
sius* OS vien ant uždengimo kaktų apg*r*iiiimo 
ir itetuviikai drukuotu pamokinimo kurį jum* 
prisiųsiu, kokiu budu pat* savę be daktaro ir gy
duolių visai iklgydysi savo namuose. Adresuok:

A. LIETUVIS,
3321 Auburn Avė., Chieago, III.

Kas prisius 10c,

Aplaikyssienini Kalendorių am 1000 m. 
su paveikslu p.L.K. Vytauto ir Ged e mi
no W.J.Petkon .

Box 309, Brockton. Mase

Jonas: kur begi Kaitriau, palauk! . 
Baltrus: nėra laiko, begu in paeita 

.pasiųsti pinįgus dėl DamijonaitisOo 
kad prisiųstų laikfodolį Ir armonika. 
Jonas: (miauk lai ir ass eisiu draugė, 
sykiu tegul prisius Ir man Žiedą. * 
Tai kaip mergužėlės pamatys, lai ir 
assju ne atsiginti nebegaliu ' 
l*tsa mus galite rauti didžiausiame]------  • mus gainc gauti uiuzinuaiame] 

poaiakyrime viaoklu Auksiniu Ir Sidabriniu daiktų; iaz- 
■iuneziame L visu* A metiko* miestus Ir mleatallua: armo- 

kbripkao, kankllas, d ru kuoja m na maazloukiaa ir lt.
EJĮ“Kiekvienam prisiusime dykai mus nauja katallogų su _____
164 puslapiais, kas prisius savo adresą Ir 5 continia markę dėl paežio kaistų.

DA1U0IAITIS A CO., 3111 S. HilstM St„ CHICAGO, ILL.
*yKtekvtenas pirksjas gauna gražia dovana.

Linksma bus tavo namuose,
Jeigu n ui pirkti viena i*

Klekv iena* gali ant jo grajyti. mokslo nerei
kia. irniaža* vaike* mokės ant, to grajyti. pir
kę* jį nu*ldyvy*l iėgmtos to balso. JiBgrajvta 
su virė 100 visotlu mcllodlju. ka pamatysiu 
druugeųauto delnu suraėu. Jis gali būti var 

■ to>mas bažnyčioje, IžkaloM-. giesmininku 
į draugystė** Ir visur prie dailiu ir A>kių Su,, 

vieno Imliau* galima surinkti visu* >> kaž 
tu* panaunlsiu, jį vtetim baliauuMMuiiku-*. Ji* 
grali> visu* *enu* Himnu*, mariu*, vsk-iu*. 
p>>lkn* kadriliu*, operų UM-lkMiiįa* ir vėliau 

/ »ias daina* Gali grajyti nuolatai ta J>ačta m*
,. itodlta ari» ka* kart nauja Gražioje skrynutė

je kaltuota tik •« <><». I*ri*iu*k kuo. o re* 
ia užmokė*! kada jį atvež. Agentai ant ju da 
rodtdeliu* pigtgu*. Pruiusk to. o gausi kala-

IFG. CO., 29 Beeinu St. P. 0. Boi 1179, lev York. Dept. 9.

FOTOGRAFIJOS.
Mano futografisska galerija i n lai syta su naujausiais issradimo apars- 

tais, kasatuojancsiais *700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų leip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir viki savo damba gvamam- 
tuoju, o jeigu kam nors mano darbas neeidabotu, tai p!nigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vėsėtu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie lokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem|lem ir kitiem Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur nęelsite. •

J- P. RashinskaN, lietuvfszkas fotografas, 
3213 So. lorgm SI, Cbicijo III. 1 blokas nuo lietu viszkos biznjczios.

O kas ežia?
Atidaromi adrvseliai arba altorėliai, 

pastatomi ant stalo ar komodos. - laibai P RAS KAZ1MIGRAS BUTKGVJCZIA
Mano aptiekime raudant G Eit ĮAUKI LIETU VIBZKI DAKTAltAI.

Gydo visokias slaptingas ir uišisenejusisi ligas

j Nereikia mokėt tiei dolerio kol iszszvsL .

State Medical ptspensary
OO E. Vari BureirStreet

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Clironiszku, Gėdingu 
* Vyriszku Ligų.

gražu* parai uiti in k raju ant preienUr 
Vienas ui 20c., tt ui *1.00. Pinigus <• 
miau doliario galite markėmis prtsiusti 

K. Misiūnas, 
Box551, Pittsburg, Pa

šito: Tikra* l*aiangos Trejas dsvyneres 4*uni Bromo Hvutua m>l*au k<Moll titui ir ulaaci 
sedmm Ateikite ar rassyjtlte Uetuviaikal aal adreso'APTIKK A MAGISTRO FORMACIJOS

D. G1ACZO,
45568. Ashland Ai e. tarp 45 ir 46-tos ui. Chieago. UI.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyezia4798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, raszlai ir darbai 
rrneA J. Daubaru.......

Atminimai už motinos duszia. 
kymas isz tikru atsilikimu I 
luvbje Zekvijoa atsibuvk.__Z...-5c.

Aukot* Kares Dievui. Parasze Jonas Gra* 
žys. * •'bH.j, suųntnlamoj

Apra- 
..15c. 

t. Apsa- 
kaip Lie-

ssunnomtezku sbraaelie. turinti 226 pusią 
pins. Yra tai vienatine knyga, iss kurtos 
tikrai žmogų* gali apsiszvleeti......... 745<-

D-uteoee, gražiuose apdaruose............81. «>O

Atsiszaukimas.
Ku reikalaujat Brukuojamu masnnu 

pas mane galite gauti nuo *5 iki *35 
Lietuvisska Biblija Nauju ir Senu Tes
tamentas arba 8zv Rustas *5 Ku pirks 
nemaži aus vertes *5 gaus dovanu ^uksi
ni žiedą vertes *3, arba aukso plunksna 
vertes *1.50.- Del gavimo atsakymo in- 
dekite už 2c. marke ir adresuokite: '*

G. Baronas,
1210 Bingham St., Pi t ubu rg, Pa.

ISZGYDYMAS TIK $10.00.

teista “Tevynau M y toto Ju Draugystoe".—Yra 
tai apraazyma* Ltetavua *u Lenltija susivte- 
nvjintoir jo pasekmes. Cata atezžiai yra ap- 
rasiyta lenku poUUka kaip jto pasielgė su 
aeluvos kunigalk«ar*iais: Kelatvez>u. Vy- 
autu ir kitaia l*s aztoa knygeles skaltyto-

D-ras. A. M. Bacevicze,
Persikėle įsi Chicagoe 
i« Scrantou, Pa. po ur,

421 Peną. it«.,
Lietuviu pratevlai. Gydo visokia* liga* tw įkyrias*

Nemokėk n* vieno dol torio jeigu
MSUJUTASL_____

Tokia tai prekė ir toksai pasiullnimas 
D-ro Baaett Medical Instituto. 136 8o.Clark 
8t . Chicagu. 111 ligoniams nustojusiems 
vilties iisigydymo.'-e Ko ai padaryti nega
liu— to nė nepnžadu. Jei tavo liga ant 
mano pirmo tyrinėjimo pasirodys neilgy- 
doma. stačiai tau pasakysiu, kad neižgydo- 
ma ir už tai nieko nerekuueiu. Visi tie, ku- 
nugyvenus tapo lieiatyta ant paojaus per 
patentuotu* vaistus, pigius ar slaptus gydy
mus. per gydymus humbugierilkų dakta
rų. netari učių supratimo apie tokias ligas, 
tegul pamėgina manu gydymo budę.

Pabandyk mano gydymo būda 
ir mano kastu

Viena prekė — visiems.
VARItNM’ELE — Prie mano-gydymo 

greitai Unyksla. skaudėj imas S(deidiia žmo
gų urnai.o vieton jų gryžu sveikata ir tvir-

' šyk. Tavo gremžtos bus užlaikytos 
I Prakalba j jaunus vyrus. paslaptyje. Ir apart mui daktarų nie- 
' Jeigu kbgallma apgailestauti tai tą. kas kitas nežino* kad rašei ir ką rašei, 
i kurt vaikščioja diena po dienai žino- Rašyk be baimės, apaakyk vi*ą teny- 
i dama esąs kaltu papildymo bjaurių *P«e •*'?. *pie savo būdą, o mes 
! papročių, jausdamas kad jo apsėjimai I***kysime ką turi darj ti. Me* netik 

pasakoja jam gėdingą Istorija jo grie- kad užslėpsime tavo paslaptybe*, bet 
kų. j

Mes matpme dygstančiu* bjaurumus 
nelikusių1 papročių, nereikalaujame *r*"yk*t* 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis.i Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu eai ant to 
kelio, žinii, bet kada dasieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvastie*, 
todėl negali būti auka nykstančios 
vilties, nykstančio* laimės, ir žiūrite 
ant tamsio* ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu pakišu- 
sysi penc^gėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus jieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrei tai i Šviesti, nor* dabar esi po 
tamsiu dėl lesiu slegiamas.

Atmink t jog svietas, mažai apstoja 
apie mažgaies ir nusilpnėjusias y ita
las. Laimė ir moterių paguodunė yra 
lik dėl tvirtų, pilna: galinčių irmag- 
netiškų vyrų, per^kurių nervas ma- i 
žiausm* dėailytėjimas perbėga iu e- 
nergija ir p vu jausmu. J ieškok vis
ko ką tik gamta if amatas padarė ga-1 
litnu ir napdokia iš kiekvienos links
mumo prog.ita

Jei reik|lsuji pagelbos. mes esame 
ant to ida*t gelbėt!. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus paimti 
žmonių Hgas ir jas gydyti. Mes 
norėtume *u Tamista asabiškai posi- 
šnekėli^ Uąt jeigu negali ateiti, tai ra-

nerviško, urinariško ar lytiško silpnu
mo ar suerzinimo! Ar kiekvienam 
atsitikime eai lygu* pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu! Ar gyvumo 
galybė Ir veikmė nupuolė žemiau taip- 

bet snio? Ar erzinimai klapalina, oegp- 
dar padėsime tau jaa užmiršt!. tingumas kankina, ar silpnumai ali-

Liąes pilnai tšųyėyte. tecįant R «Wtos Duo ^'oru
mo! Ar turi silpnu* inkstus Ir suju
dinančią pūslę? Ar turi tankų norą 
šlapintieci? Ar-pradėjimaa ir baigi- 

« . man šlapinimosi eina su dideliu oun-
Specijaiiskas prakalbejimasį kurnu? Jeigu tųip, tai ateik perino-

pus-amžinius vyrui. '» *“» rUTk-
* me suteikti tau didelę pagelbą. Meo

Ar pats esi apkrauta* nereikalin- turėjome daug praktikoe gydyme 
gal* apsunkinimais? Ar užgavo tavę specijališkųi vyriškų ligų ir jeigu pta 
kvailumai, poraižagimai. išdykumai gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
ar apšmeižimai ? Ar jauti nuolatai sugražinsime tau r vai irstą 
didinantieji negalėjimą, kuris yra į 
klapatyjanlia, neparanku*, kankinan
tis? Ar pualė prie mažiausio suaijudi- „ s __
nimo duoda norą nustšiapinimo, bet AlCS (jyuO'Tlį' ViSSS SpCCIjclIlS* 

su sunkumu? Ar turi limpančius ir fclf VytU lifllt,
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mm? ‘ “ V
Ar e*i daug maž užpikunantis ar ne- ' Me“ j“ ^įsakančiai ir dėl-
tinkaulis atsitikimuose? Ar visados to ®ums sekaai išgydyti. Musųprak- 
turi drąsą ir protą su tavim? Ar juos \ °bs*rvBC*J* J1* didelė irpa- 

( visados gaii pašauk tie ant purei kala- “okinanU. Mes turime platų iltyri- 
vimo? Arėsi toks tvirta*, stipru*. n*ji«»ffrortginallškuailradi®un.ku-. 
greitas, galintis ir atsakanti* kaip vy- ne suteikė mums praktišką viršų ant 

; rai tokio amžiaus turėtų būti!, Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; me« 
esame specijalistei vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 

, mėgina praktiką daryti.

Specijališkas prikalbėjimas 

į apysenius vyrus.
Ar jūsų nervų sistema yra atsakan

čiam stiprume? Ar .esi liuosaa nuo

pnvattikų ir ypatiikų vyriikų ligų. .
Mes trokštame sueit ar nusirašyti 

su vyraus visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvaaiškai ir flziikat. nustoję 
kantrybės; kune kenčia užsiaenėju- 
sias lijraz, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo, peniža<imo negamtiškų 
veikmių, nuailpuinančių nubė<imų,' 
genilo-urtnariškų erzinimu, negeru 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkančias apsivedimui.

Pirma Rodą Dykai. Draugiszkas pasisznekcjimas ar susiraszymas nieko iu iivuu u j nm. nckasztuos o tas gali užczedy tį daug nespakai-
numo, paojaus ir kaszto.

Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio iaikJ, nes liga 
didinasi. Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna.

t ^yjfutcdaie-.
m mjuoo: apraszo visas kares kokios Ka- 
w. da buvč ant svieto, kiek jos kasztavo, 

kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabencE.. ... ................. 10c.

' Dede atvažiavo. Komedija viename Ak
te. Draugystes nžsiimanczioa teatru 

. lostimu tegul nusiperka szia'knygele.
o galės duoti nauja ir pilna juoku te
atro, kuris užganėdins ger a isia pubh 
ka. Yra tai graži komediji-ir reika
lauja ųkui 8 ypatų jos . ^erststv- 
mut ....................   ..30c

’’ Grabnycziu žvake. Graži pasika..5c> 
JudosziuS. Apraszytnas kaip tūli lie

tuviai laike lenkmeczio maiszto; 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavihejo savo brolius ant suszau- 
dymo kitusisztremimoSiberijon. ..5c.

Zas isz ko gyvena. Iszleida L. S. D- P 
Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus.......... 10c.

Kur musu iszganymas? Knygele - isto- 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinyfit Latviu judėjimas: Politiszkoa 
partijos (Jzekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas irtautisz 

’ kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ja istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolon, gyventojai, 
pramones ir 1.1..............................25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze 8. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te.

-L Yra spraszytos ir paveikslais parody- 
* tos visos dalys žtuagaus kūno kaip jos 
■ nevertos, kaip ju nervai sujungti, 

■< kaip jos turi savo j gyvumą, kaip veir 
kia ir tt. teipgi aį saszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros ipoksiiszkos ver
tes....:.....  30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kito 
ne! Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasžtu ir psveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme...... 15c.

Nebepirtnas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo.......... .............

"Ne Godai" arba baisus sapnas. 
Paveikslai. Pasuka isz lietuvių 

mo... .............. .......................
Palangos Juze, (ketvirta laida)., 
Sugriautas Gyvenimas..............
Scunadvokatis................ 4.............

i . Szvente l-mos d. Gegužes menuo, 190? 
m. įsileido Liefiuviszkoji 8ocial-De- 
mokralu Partija.' Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dtenos ir kaip ji buvo szven 
cziatna darbininku 1902 metuose. ...5c 

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo- 
* kiati tekorystes amato tegul nusiper- 
' ka szia knygele,' o joje ras gerus pa

mote inimus iszažszkintiu rasztu ir pa- 
veikslait ............... ..................15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų.........50c.

Spėka ir Medega jau iszejb isz po spau 
dos. Preke....................................*1.50
Gražiais drūtais apdarais. .........*2-00

» MIKTUVOS REDAKCIJOJ DAR YRA OAUNA-
Eos i* sEKANCzioe knygos:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
M ūži kelis......... J . ...................... .
Va i szes Kristaus pas popiežių..., 
Vienakis. Ji........................................
Bestiality of Russian Czardom... 
Auszn* 1884 metu. ..........................
Auszra 1885 metu.*.......... '............
Kalendorius 1893 metu.......... 
Programas Liet. Sočiai. Partijos 
Žirgas ir Vaikas.. .J........... *.........

zeoov»je gyvsuo itetsvls prateviai Apte«se 
<tetsvw Priėjima dar melu pri«-*x Kn*-
jbus gimimų....,................ ...:............ tlOc

♦liB.izugia Ltetuvoz Karalius. Istortszža* pa- 
velkslM pcakiuca* sktaoar. Leeki**kai pa
ra**- Julius Slovacki. lwtsvi*»K*i vert* 
Vincas Kkpsas (Dra* Kudirka >. Knysąls 
paskirta ypatingai teatro mytetojatna. UfU, 

N'autausto Ltetuwl*zks* Sspolnykas. surinktas 
Ir survdlS tos daugvl swstlmtautiszku sapai- 
ayku ir surėdytas. pagal tikra P-mszksi

—- * kO tvirtoje paslaptyje. Ulf tai liete v tai, kerte 
Ūktai reikalauta daktarieskoe pagelboa. te«ul 
kreiptasi pas sava tautos daktaro, sa kuriuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszaekeAt > ir gauti 

visa rodą. > >
Lietuviai norintieji* gauti pagelba per gro 

matas. Isz kitu »te*te. tegu! piiaat sprasso tavo

Silpni Ir sermitl vyrai KSTUl'EKUt’J
Vl*w.«vto,ka flaeV««t* s* a* *' Yp* Ltak Vrf’.SUto*

........5c. 

.. ..5c. 
gyveni- 
....10o. 
....25c. 
........5c. 
....15c.

,25c. 
10c. 
,5c. 
..5c.

.. ,5c. 
•1.00. 
•1.00. 
..15c^ 
...5c. 

...30c.

Knygos sawo-* spauuos. 
^jukyvl ApetretatKimalSvivter ant kuria 

ana nuolatos žiuri, bet ju c“‘ -------- -
su 7 abro«lia». S'audingia 
svieto ds«ižinojitžui isz 
bal, griausmai, Ifetit* ir snto„— — . 
debesiaiir antko jiebdkosl.................. 3Oc

Ajittnetika. Knita iszs'mokinimtrirotandu. •
Pluke?................................................ itSc

HYGIENA. Bakuriszka knyga arba mokslas 
apto užlaikymų sveikatos, isz kurios gali be 
pagalbos daktaro iszsigydytl nuo daugybes 
Ilgu. SzUa knygete privalo rastis kiekvie- 
nsose namuose .'nes kas jų su atyda perskai- 
tya.pataikysapsisaugoti nuo tukstaneziu vi-

.. “1 4nx> 
gerai neaupranta; 

lauae knygele ant 
z ko daro«i tai

ssreikata. pailgėti a»o emži ir mokės užau- 
|tati sveikata ir tvartais savo ralkeliua

Apie turtu ispdlrblma ' Parasze Bebram; verte 
S. M Veikalas gvildenantis politlsskata eko
nomija. Kokiai* keliai* i*sidirba turtai. 
k»ipjie suaikxe»4 ir kaip atsiliepia ant 

draugijos gyvenimo. ..........................3Oc

vo%yttiaga Paraižyta ta. Demb- 
I Susivienyjiino Liet.

ISo.

kokias senove* žūione* wsrtojo inspejim ui 
stoites —Geriansei . iszguldo visokiu* 
sapnus.  ............to.................................K>«
JdMsnrtas........... Z.., ..............  tKR-

OUtypa. spysaks Isz NĮiko terpsavtsakoa karve
Indijonu Amerikos....... . ....................    USc

Hulkl istorija ape Kantria Alass.kuri per S me- 
r-*s vsikszcziodaiua po sw*eta, daugybe 
jedu ir vargu kaatrel teškentojo.. 12Oo

b>amokslai Iszmlnttes 1< Teisybes iszguldiuru
Galvocziu visu amsik. Cgla yra patllpę l» 

' gražiu .juokingu ir issminlingu paaakalosiu
Kas nori tureli gražiu juokingu Ir pamoki 
nanczlu skaltimu tegul r*siperka *»ię kole
ge Ie. o gardžiai pasijuoks. ture, kę
papasakoti Ir ant kiekvteno užklausimo mo 
keeduoti tozmiotinga atsakymų............OOc

Rankvedto gromatą mazvmuL Pamokinanti 
knygelė kaip ra**yti grotnata* visokiuose rel- 
kaluoae į visokių luomų žmonjs: į gimines 
draugus, prekėjos, ponus, kunigus, urMnin- 
kus.Tr į patį carų. Teipgi meilingi laisskal 
tiunikajėzių į mergina* ir merginų | jauni- 

aiezius reikale susipažinimo ir apsive-
dtmo............. .*.........e.................... '.................. • SOc

Robinsonas Krežius, moralisska ir žingedi apy
saka. pa* s vesta jaunumeuei..... .......Uoc

Spėka ir Nedega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su morali** k u moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai pora. 
*ze prof. Dras L. Buecbner. pagal XIX vtAtoz- 
ks laidų, su mažais prtdeczkate tos senesnių 

x būdų lietuvtezkai pergulde Dras J. Szliupas.
Su pakeiksiu ir biografija ra|»aliau». Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadins Dievo surėdymu.........81 450

Gržžiuoee. drūtuose apdaruose.
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szię knygelę lOc 
Benu Gadynių Iszayke Grgi SutvvrimaL Pagal 

Hutchtasonų; sutaisė Szernas. JI spraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priešą žmogaus ant Jos 
atsiradima. Bziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius. kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus Semeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
ius, nesugadintus, kut-us, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tte atrasti 
Semeje kūnai yra sziandien tasstatytl ivat 
rtuose n.uzejuoee. tos kuriu žmones mokinasi

Vienatine LietuviMEka Aptiek* 
Cbicafcje!

—- Atkreipiame lieiuvir atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Cnicagoie, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoIm kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir ui pigesnę prekę negu 
kitose sptiekose. Czia galima lietuvius 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; ui rodos davimą 
mokeeties nereikalauja.

Teipgi szioje aptiekoje ’gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis po pi erų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkoytea 
ir pasiųsti pinigus L krajų, ir tą visų gali
ma atlikti iiėtuviizkoje kalboje.

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

bažnyczioa Apvaizdos Dievo parapijos.

tusia mokslą susipažinimo. kaip ir kokiu 
du gyvi sutvėrimai keitėsi tas žemesniu

rimu kubus randa, gali be apsirikimo »prens-

druko, ant g r ai. o* po p toros ir apie 160 pa
veikslu invairiu senu gadynių toznykusiu su
tvėrimu. Preke....................................*1.00

Tikyba ar mokslas? Tyrinejisšat Uksjimlszkl
moksltozki Ir draugijtoskai pviittozkl. Antra 
laida su priedu. 211 poslapiu...................5Oc

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpai lt 
suprantamai apraszo visas 6 dalto svieto. Su 
74 pavelk*leliais: mapu. žmonių, gyvo lu Ir 
medžiu. Tlnkamlsuse geografija in pradine 
mokslainj................................... -........

Vanduo ant žemes, požeme ir virsiuje žemes. 
Rusiszkai parasze Rubakins. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. 8zi knygeto. labai su
prantamoj kalboj, apraazo visa* y»-*J«ns 
Krmainazir-veikmes: kaip ils perslkeiczia 

garu, kyla Id virstu ir Jenai tverta debe
sius. debesiai, padange* atvėsę, keieziasi 
•n vandens laszelius ar*kniego lustelius ir 
vėl krinta ant žentas, isz kurios buvo pakilę. 
Czla nukritę didelius darbus veikla: snie
gas k -rtato uždengia oteles kaimus Ir laiAe 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui a*— _ „a *a<iL.e Irmisevimat in Vnn>l»'Iil 1F

ir kavoje*! po žeme, kur vai veikla ų 
darbų kaip ir aal vinzau* šerne*.......... lOo

Dogu* Nepnnszkl*. Verte tos tzvadtosko ge
rto. Graži apymkete: kaip turtlsgo preknto 
sudus apsirėdė su varginga mergina ir lai- 
nuogiau gyveno už kitus, su turtlsgctes ap
sivedusiu’. Stita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
gtozkos der/bės........................  4Oc

Pasakos. Romanai, INovėlioa. 
Nlythai.

Antikes galas Ponsko Piloto, kurs buvo ša
ižia Vieszpaties Jėzaus........................ Sc

An ma Vilto, naujausia ir gražiausia pasaka. 
. kurta skaitytojas atsidžiaugt negales ....76c 
i>rka Dievo, pasaka ........................................ Mk
ln> ersono pasakot, P. Nerto. 10 gražiu pa

teku vtenoto knygelėje..........i............. 16c
Ap'.« Joną Tvardaucza garsu bprtlnyka 

ir jodarbus sykiu su apraezy mals apie bur
tus. *3* ... 26c

Dievaitis, apysaka szio* gadynes. Yra tai 
gražiausia p*«-ten, kurtos lietuviai dar 
negird-jv. . “ •• * 6C

Duonos )i-*zkotojal, apysaka H. Senklevi 
cziaus.. ............ ...........  36<-

>u pu kus apraszymsi apie nedorybe žydu ir 
pikto auginimą vaiku.............................50

.Ivvvnima* Stepo Raudnosio, paaukos 16. 
Gyvenimas Genavaltea (G« novelos). Yra 

tai labai pulki ir pamokinanti pasaka, 
anto kuria lietuviai jau daug kartu gir

dėjo...............................................................»

Girdėdamas diena nuo 
kK \ dienos jog yra daug lie- 

\ tuviu, kurie jieszkodami
iSB V tikros daktariszkos pa
te# ^.Jgelboa.tankiai papuola in

rankas tokiudaktaru.ku- 
rie visai neiszmano apie 

gydymą vyriazku ligų, 
tokiu budu neaptu- 
jokios naudos. Asz 

būdamas specijalistu vyriszku ligu.pasi- 
ryžiau praneszti lietuviams, kur galima 
rastie tikrai teisinga ir atsakančia dak- 
tariszka pagelba.

Asz gydydamas Ir tyrinėdamas vymz- 
kas ligassuvinz per 20 metu, netik kad 
ingijau atsakanezia praktika, bet pasi
sekė man iszrasti gyduoles, su kuriom 
tukstanczius vvru iszgydžiau, sugraži
nau jiems sveikata, tvirtuma ir links
mumą.

Mano oF.sas yra inrengtas suvirsi 20 
metu, turiu naujausio iszradimo instru
mentus darymui egzaminu, elektriszkas 
gydymui maszinas, ir X-ray maszina, su 
kuria galiu permatyti visaimogaus kuna 
ir surasti užsiseuejusias ir pasislėpusias 
ligas. Asz gydau elektriką ir gyduolėm. 
Mano gydymas yra Daujauaias, geriau
sias, teisingiausias Ir tikriausias. Kož- 
nam duodu tieadariszka užtikrinimą, o 
jeigu neiszgydau, sugražinu pinigus. 
Mana prekes yra kožnam prieinamos ir 
kožnas gali būt sveiku ir tvirtu vyru. 
Jokia daktaras nesusilygins su manim 
gydyme vyriszku ligų; nes asz savo gy- 
duolesirbudagydymolaikau paslaptyje.

Asz iszgydau visiszkal kraujo uinuo- 
dyiima, usisenejusias paslaptingas ligas 
ir ligas paeinaucziss nuo iagimosl save 
per iszdykuma. Jeigu turi svaigime ir 
skaudejima galvos, skaudejlma po kru
tinę, sąnariu, nugaros, kryžiaus, sunku
ma ant krutinės, nepaprasta szirdies 
plakimo, uiyma ausyse ir galvoje, dre
bėjimo ir vaikszcziojitna kraujo, pame- 
linavusius poakius, puczkuczius (spuo
gus) ant veido ar kūno, geltonas plemas 
sr ronas ant jeib kokios dalies kūno,pu
vimo gerkles, užkietėjimo vidurį u.bjau
rius Ir baisius sapnus, sunkuma ant ko
jų, Indubusias akis, jeigu trotyjl sėkla 
naktyje ar prie nusiszloDinimo, jeigu 
negali miegotie ar valgyti, jeigu esi nuo- 
latai nuvargęs ir patintantis, baugus, ge- 
dingas,nusimines, greitai užpykstanti*,- 
jeigu lytiszkoe dalis yra silpnos te i p jog 
negali atlikti vyro prideryseziu, jeigu 
esi užkrėstas kokia liga, tai ateik pū ma
ne In mano ofisą, o asz duosiu teisinga ir 
tikra rodą dykai. Bu guodone,

DR. B. M. ROS8,
175 So. Clark St., kerte Monroe, Cht- 

cago,Ill.' Ofisas atidarytas kasdien nuo 
0 iki 4. Psnedelio, seredos, petnyczioe 
ir subatos vakarai* nuo 7 Iki 8:80, neda
lioms nuo 10 iki L

u_________—ZZZ..;----- ;___
8TRIUTURA— Pns mano gydymo visokį rtapdymai urinos bėgio, ir ribo

ki uždegimai tuojaua tampė praialinli: puolė ir inkstai'tampa iivalyli, sustip
rinu ir su tuom gry-tta sveikata ir stiprybė

UtNUODYJIMAS KRAUJO-Tai manosnrcialiikas gydymas, ant ku
rio praktikių paiven^iau visa sayo gyvenimų. Budas mano gydymo uiuuo- 
dii.io krauto nereikalauja jokių ap4ieki>r kių gyduolių
' Ai išgydysiu ant viaasia Hatnoroidų. Fistula,Viduriųužkielėjimų Silpnumą.

.'kūmų.Katarą, įmestų ir nuuilapiaimo skaudėjimus ir vata vyriikaa li
gas. *■ !

Mano naminis gydymas yra tikras ir aėtrio) slaptybėj užlaikomas Jeigu gv- 
veni Toli ntsii mu* mrtteto ir negali pas man«'ateiti, tai rąžyk. I i litynma li
gos ar rodos davimą nieko nerokuoaiu.

Dr. Bissett Medical Institute,126 ,o C,‘*h’caco,iu..
(MBso valandos. NuoS » ry»*> Iki • vakaro, Nedilinans nuo ar? u. Iki 1 po ptet<.

stare ivieaicai oisjš^risary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
į Iricjlmas per 66 E. Van Buren Street.

Neįeitoms, nuo 10 iki 12 ryte tiktai.

krutinę. *a*isrtu.*u Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve

5 a ©

s s 3 vraJksBM' 7
3 2 ,.
AR SLENKA PLAUKAI?

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isssigydyti ir pruzalinti Ii- 
K, tegul kreipiasi prie Eur<>|>eisAe 

f. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą lukstanciiai ligoniu trumpame laike 
puigelbo vien tik pegal |o metodą irby- 
geniszka užsilaikyme ir tl.

Klausenti rodos per gromatu -adre
suokite leip: . \

J. M. Brundaa Co.
New York-A Brooklyn, U. 8. A

a batui iauka 
Auburn avė..

Kad ass atidariau nau. 
karesema po numeriu 3321 
kur randui viso k i gardžiausi gerymai, 
-geniausi cigarai, ssalctiauslu ir skaniau
sias alus Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
ssvieaiauaia ir didžiausia Lietuviuką Ba
le de) mitingu, veseiijv. balių ir kitokiu 
puilinksminimu. ir-Otriausia užkandi 
ant viso Bndgeporto Atvažiavę iss kilu 
miestu, gali pu mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone.

Petras Salakte, 
3321 AuMro Avė. CHICAGO.

ir balsiu. Mipni

Daagiaa kaip

Dr. RICHTERO

“ANKER" (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.

line*. wpa- I 
-sfaHUes pis I

n>* ir vsiksmioji Į

GuodoUnom* tsutiukoms ir 
nytinenis 
Karna**, 
W ei latras.

daly* yra uu*il(S>e>e. tai musu Et savana Jvoter* 
prasialy* visas minėtas symptoma*. priduos mag I 
netlztna i? gyvybe visam kuuul meile, 'tvirtuma 
ir linksmumą.' iu' v irt Ina nusilpnejustes nervas: Į

turi stebuklinga gvdanezla galybe virsi minėtu 
kenlejimu. Etetotriks dabar Vartoja garsiausi dak- 
ter*i. nes kardink* padaro tai to gyduoles ne- 
instengla. Itel geresnio psstsskinitno ir rodoa ra
ižyk. tndedsmgs marke, ant aito adreso:

ii tsutiazkoois ir baž-i 
ugystems I*zdirba:-Į 
Amerikoatezkaa 
Szarpas. Juos*

Kepure* ir dėl

Guodotimems Knnigaim twoir" ■ 
i: Kapas. Amata*. Dalina t i- g 
na, AlbdK. State* tra MSsbaž-

lieka artiuiazkai in laika.

kad J usm
darba* botu priderančiai atlikta* ir tuom *u*s«lpti u«o tautetę, paweskite ji Ukrai 
betuvraitiai. . ____ _

T. ANDRUSZEWICZ &. C0.- •
115 W. DlTision St, tbiesro, III.

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZE1 LIETUVEI PAS SAVA.

Ass padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai: Jzlegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugeliu 
auksiniu ir pMuksuulu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu. sspilku, kompasu, 
koleziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl gnjinamu massinu- 
kiu. Maazinnkes dėl rasi lino gromatu. 
Monu'Jttriga Ir visokis prietaisas darimui 
setuku. Istofisfckos knigoa kokios tik 
randasi lietuviszkoi kalboj. Puikiu 
maldaknigiu: dideliu ir mažu ir visokiu 
abroceliu. Puikiu popieru gromatoms 
tu pavlncziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nori daigtu prisiuskile 
ui 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite aprašai m a visu daigiu ir ju 
prekes. Pu mane ta vorai geresni kaip 
visur, Adresuokite leip:

JO8 MAtTUTIB.
112 Grantl 8L, Brooklyn, N. Y.

RlKumatizmo, .
Meuralgljos, Sausgėlos,
Simnu Skaudėjimo Ir tL

Ar wi»oAYo Rh»nmsttcsAo 
Skaudėjimu.

•ptieAoriajr arba j
F. AL Rfctter & Co..

New York.

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jsnkausrfene) 

Pirma Lietoviszka Akūszerka 
CH1CAGOJE.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko
je, turinti daug metu praktikoe, atlieka 
sunkiausius palagus pasek m i ilgiausiai ir 
be daktaru pagelbos. Godotinos mote
ris bjtelamos sunkiose prieezpalaginese 
diempė kreipkitės iss anka to Kad reika
le turėtume pagelba po rankai.

2MR8. ONA MILLER,
184 W. IHthSt, Chieago, 111.

arti Apvelsdoe Dievo bainyczloe.

F.PBradchulis
Attorney and Coinselor atLai.

Chamber of Cemmerce Bld£- Room 709. 
8. E. Oorner LaSalle A Washiuglon sts. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642. 

Wienlntelis lletuvrys advrokatas, baigęs 
mokslf |urisprudenci|oecsion Amerikoj. 
Weda provras kaip ciwillsskas teip ir 
kriminalisskas urmuose suduoto.
Kch. 16SW 18th Cor. Union 8L

Telephone Canal 484.

Temyk kas bui pasakyta apie tuo* du vali 
atrlnanesiam numery).

ir
Soc.

JEIGU 
’ DABAR 
ISZ RODAI 

TEIP

TAI PAS.
KUI ISE-
RDY81

TEIP

Kas isz amsrikiecziu nori gauti 

“Darbininku Baisa” 
kitus prigulincsius Lietuviu 

Dem. Pert. rasatus, ; siusti
"Dar. Balsui" rankraszcaius, pinigus ar 
turėti kilus kokius reikslus. tesikreipia 
su tuoml prie musu draugo,Miszelkoe. 
t Adresas.: V. Mlszeika, 
C #5U Canalport avė., rChleago, III.

PLAUKAI»■ nnu)at isirastos

E luote*, panaikins pleiskana* (bluiganas), sū
ky* slinkimą, sutvirtins |u szakni* ir vieton 
toipuolusiu ataugins naujus, dailius, tankius, 

mlnksitu* Ir gluodnlu* plaukus. Apsaugos nuo 
jirapliklmo Ir pražlllmo. Atsiusk ėl.00 o gausk 
bunka musu garsingos gyduoles ant toimeginlmo. 
ANIMATOR. 8806 Auburn AV, Chieago, 11L

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jis teipgi vadinamas Woi- i 

to Kryžiumi, terasta* Austrijo- 
j* pne* kelete t*ett| ir tuoj*”* 
tapo vartotoms* Pru*u-«»< 
Praacuzfjoje Skandinavijoj* 
ir kitose Europos vietpaiy»te 
*e kaito' vaiste* nuo reumatu- 
tno ir aitokiiį lig%

Deimanto etektrtekas .kry
žius gydo reumatiztna neu 
rūįgtja kryžiau* skaudėilmę. 

———■e" m—■——«, vidurių skaudėjimus, silpnu-
HILLE’S FOTOGRAFAS,

»4li2 S. Hslsted SU 1
laimu poškina Fotografijas; až tESlaę tikta 'kraujo. nežtel'l'Knmę stok f 

Į apetito ir vidurių skaudėjimu*.
Lengvumą pajaučia po ke

lių adynų. kariai* po kelių die- 
! nį Szl kryžių privalo 
į neĮtotl diena ir naktį ant »ilkl- 
I uiE Inlurelto užsikabinęs ant 
i kaklo teip. kad kryžius karotų 
I »ulyg duobutė* po krutinę at- 
| gręžtas mėlyuajr puse į k unę. ____
| NEW ORLF.ANS. LA. Liepos M 1»>2 

kiti etektrtekų krvtiu. Pirmiau* trauttejte 
grsKiatuiaL SfiSRYS BENEDIKTINE

821& H Chieago. Iii ■

D-ras A. L. Graiczunas,
1«7 W. lwi-thSt., ChictaKO. 111.

Gydo viaoMas llgM'be'skirtutno: vyru, 
moterų ir valku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaua padėto adreso.

$2.00

SERGANTIEMS
Gvai 

Pa**k«L_---------------------—
ir pavlrsilnrs liga*, kaip antai liga* sr.l 
plaucslu, inkf- “*—
silpna atmint

Įuolame pilna Isrgydyma. t 
sutlsl rydsu visokias p**tepta*' 
j ilgs*, kaip antai liga* srirates, 

kitu, pilvo. Raivo* skaiKtejimus.
„.r_______ >U. dvasisika nusilpimą, irt teiksi
silpnybe*, stlplvuma. sutinimą, veži, blyksite 
pa* moteris. irSujartms ir tt, nervu liga*, po
dagra, reumatizmą dusinimą, paralyžių irto. 
Prasi alinu g«ml». gydau gimdymo liga*, vi
sokius sutinimus etc. Nervlsikas ligas gydau 
su pagalba griausiu elektrinku prietaisu.

I.ytiaalzu daliu liausi .
alėta dienu, kraujo už- 

i ligas, šerne n s bėgimą, žais-nundy, 
da* avi

Kitau kuop 
oJU *11 
ni*ako* 1 

ii *nk. limfa 
dugnus isteg

■ isiiržynis Chro« 
|o* yra mano apačia* 

Gvvsidabrto nevartoju. N uo 
imlnavima* ligonio ir jo isigy- 
a mano prideryste.

DR. LANDĖS
Stpitollnis speoialtota*.

134 E. 244* NL, kampu Lexln*toa **»., 
NEW YORK.

Valandos: nno 9 ryto iki 8 vakare, Nedėliotus 
ni o S ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabisskal atsilankyti, gali para- 
Siytl latozka; būtinai reikalaujame pacljento 
InaAtDtejinsoJ

Ssneku ‘ “
Lebanon
UospltaL

i kalbose. Turiu praktika 
Post Graduate Unlrarsity

Prteė užsikabinimą Ir pc užsi
kabinimui sykį ant dtenos reik tą 
Kryžių įmerkti j va*aro*iltį acte

Prekė tto krvziau* 81.00. Siun
timo kaėtu* Suvteaytose Valstijose 
ir Kanadoje me* patys apmokame. 
Gvaranutojame kad lu kryžius yra, 
geresniu vaistu už etektriika air-

viena žmogų, sveika ar ligotą.
• Prtsiųik 81.00 per ezpreaa ai

tint Pene! —K— 
gydo stebuklingai.

M Ytouphine it.. New

pagelta *k> krviiau*. Žemiau: 
Į talpiname viena Ii tokių pad 
vonių:

t ,pn*i unėlame Jurai* RkOO ant

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
* 306 MILWAUXEE AVĖ.. De**t 27; CHICAGO, ILL

Dykai , pri- 
si ilsime 
kožnam aut 
pareikala
vimo mtisu 
NAUJA 
lietuvisska 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite rasiyti, nes szventes artinasi 

Adreeuolęj te (teipf
Kelpsch & Co., 74 Centre St., CNago,

Buce, to KeljMtch, Norrlko & Co.

, LIETUW1UIDAKTARA8

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pawieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8ios iki lito* ryto.

TdelonM: Canal 78. 
Telefonu galima iu kiekviencc 

aptiekos.
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