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suerzinimo gi ne butų to pada
ręs. Todėl dabartiniai rėkavi
mai Iaikrs8zczių,ginkluvimaisi a- daboti, kad nieks ne rengtų ap- 
biejų pusių ne reiszkia dar, kad^Maikaseziojimo.
karė turėtų užgimti, bet į ję gal Į vietę pa si ta i rūsio Maakolijos 
įstumti apaugi, rėkaujanti abiejų apszvietimo miniaterio, boliano- 

vo, kurisai, būdanti s ministerių 
per 16 metų, gana tamsos pasėjo, 
likosi paskirtas dabartinis virszi
nįkas Maskvos moksliai k o apskri- 
czio, buvęs profesorius Muskvos 
universiteto.Bogolepov, žmogus 
daug api-zviestesnis, todėl ir įsi
minti ogesnis už pasimirų-į Delia- 
nowę. Kaipo profesorių, giria jį 
laikraszcziai, ar teip jau geru ir 
teisingu pasirodys ir apszvietimo 
minitteriumi, neužilgio pamatysi
me. -

; krazztų pairi jotai, 
t* '
: Nuo Chinų pakranczių.
j Nesutikimai terp alkstanczių 
į geriausio, kąsnio Chiuų vieszpa 
I tystės tautų ne pasibaigė; jos 
i viena kitai pavydi, bet ant isz- 
: platinimo sawo įtekmės, karės 
1 pradėti dar neiszdrysta. Ne kru 
i vinę karę vienok jau nuo seniai 
į veda ir joje tai viena, tai kit* 
Į vieszpatystė paima viražų. Sziau- 
i riniuose Chinuošė ir Korėjoj ii- 
! gai Maskolijos buvo viražus, ji, 
i gąsdindama to kraszto valdonę 
; ir mmisterius, isz Korėjos pada- 
1 rė lieveik kaipi savo provinciję. 
! karalių pavertė į caro pavaldi- 
! nį. Maskolija sugabeno czia sa- 
1 vo oficierus neva ant mokinimo 
> kariaunos, isz tikro vienok per 
; tuos oficierus, laikydama karisz- 
[ kas pajiegas kraszto, tikėjosi wi- 
i sę vieszpatysię apvaldyti. Iždę 
i Korėjos paėmė Maskohjos komi 
i aorivs Aleksiejev. Gyventojams 
i tas ne paliko,bet jie, neturėdami 

paramos, ne dryso priei-ztarauti 
maskolių begėdiszkiems darbams. 
Dabar, turbut, Korėjos raudę pa
žadėjo paremti Anglija ir Japo
nija, kadangi jis netikėtai drę- 
siai priesz maskolius ataikreipė. 
Ministerį, kurisai, ne pasiklausęs 
kitų, pavedė Maskolijai salę Deer 
ant parengimo anglių stacijos

Metas VI

vos jeneral-gubernatorius, iszlei- 
ck* ,UŽd raudi mę ir įsakė policijai

Austrija.
Nesutikimai terp alavų ir vokie

czių Austrijoj ne pasibaigia, vo- 
kie>zka partija visaip kaltina ne 
tikt buvusį miniatenų pirmsėdį," 
lenkę Badenį, bet ir po jam už
stojusį vokietį Gautschę. A p- 
skundė jie dabar į sudę Badenį ir 
buvusius prie jo pasiuntinių bu
to pirmžėdiiua, lenkę Abrabamo- 
viczę irczekę Kramaržę. Reika
lauja jie nubaudimo jų už tar, kad 
Badeni, ir pasiuntinių buto pirm 
sėdžiai, ant suvaldymo užkilusių 
parlamente musztynių terp pa
siuntinių slavų ir vokieczių, pa 
szaukė policiję. Ttdiaue žada jie 
apskųsti ir po Baden u* užstojusį 
ministerių primsėdį, Gautschę, 
užtai, kad tas uždraudė Czekijoj 
augsztesnių mokslainių studen
tams neszioti vokiszkų draugysz

Seikimai '• S,^' ” -r P.<r->

Wieszpatyszczių ir Iszpanijos ne 
pasibaigė, priežastys, kurių dėl 
amerikoniszkas laivas “Maine” 
iszlėkė į padanges teiposgi ne ap 
garsytss ir jų, turbut, nė ne gar- 
sys. Jeigu expliozija užgimė isz 
laivo vidurio, tai ję galėjo pa
gimdyti tikt nedabojimas jo vi
duryje ėsanezių; apie tai ne gar- 
•ys Amerikos randas, kadangi tę- 
syk gyventojai kaltįs savo lai 
vynės virszinįkus. Ne žingeidu 
todėl, kad sziędien Amerikos 
laikraszcziai, dar ne žinodami ke
žo czia kaltė, garsina, buk ex- 

. plioziję pagimdė bomba isz lauko 
pamesta. Priesz tokį nusprendi- 
mę, žinoma kad protestuoja Isz 
panija, jos paskirta komisija tiri 
nėja nelaimingę ataitikimę isz 
mwo pusės. Stumianti į kerę A-.

■ menkos laikraszcziai ir senato
riai reikalauja, idant randas pa
reikalautų nuo Iszpanijos užmo
kėjimo atlyginimo už sunaikytę 
laivę. Randas to vienok ne da
rė, kadangi toksai reikalavimas 
turėtų pagimdyti karę, o jos isz 
tikro nė vieno, nė kito kraszto 
randai ne nori, kadangi nieks ne 
žino, kuom pradėta sykį karė gal 
pasibaigti. Ant Kubos, jeigu 
Iszpanija ne gal iugaudyti į ma
žus, po kelias deszimtis iszsi- 
skirszcziusias pulkelius maisztinį- 
kų, bet ji turi užtektinai karei
vių ant neįsileidimo czia prie- 
szų; perkelti karę į Europę A- 
aserika teiposgi ue gal, nes tęsyk 
už Iszpaniję tuoj aus užstotų kilos 
Europos vieszpatystės už tai,kad 
Amerika pati laužo savo garsi- 
aamę Monroes doktrinę. Da
bar Prancūzija suteikia Iszpanijai 
piaįgus ant ginklavimosi, todėl 
prasidėjus karei, ji galėtų su gin
klu už Iszpanija užstoti, o su ję 
turėtų į tarpę įsikiszti ir Masko
lija, kadangi ji su Prancūzija yra 
aosiriszusi. Žino apie tai Wa 
•hingtono randas, todėl nesisku
bina į karę. Ant nutildymo rė
kaujančių patrijotų ginkluojasi 
kaip galėdamas, pasinaudoja isz 
dabartinio suerzinimo ant iszgrie-
bimo nuo kongreso pinįgų ant su* | valdžios, nė Warszavos jeneral- 
drutinimo karisskų pajiegų. Da- gubernatorius ne draudė, bet kaip 
bar antai kongresas paskyrė tik atėjo laikasapvaikszcziojimo,

praszalino nuo urėdo, bet atida
vė po sudu; dabar neprilankus 
maskoliams ministeriai žada pra- 
szalinti Aleksiejevę ir maskolisz- 
kus oficierus; tę jau ’ ir pa 
darė. Žinoma, Maskoli- 
ja stengsis visokiais budais savo 
nykstauczię įtekmę palaikyti. 
Japonija tiesiog pareikalavo, i- 
dant maskoliai pasitrauktų isz 
Porto Arthuro ir Talien-Wan ir 
jeigu jie to ne padarytų, žada ant 
visada pasilaikyti apskritį Wei 
Ha:-Wei, kas Meskolijii labiau
siai ne patinka. Jeigu Japonija 
dręsiai priesz Maskoliję statosi, 
tai ji, turbūt, turi pritarimę kitų 
wieszpatyszczių. Augliszki laik 
rat-zcziai buvo pagarsinę, huk Ja
ponija padarė sutartį su Anglija 
ir Suvienytoms Wieszpatystėm8 
ir isz vien stengsis prieszintiesi 
dalinimui Chinų vieszputyslės, 
amerikoniszki vienok luikrasz- 
cziai tę paskalę užgina.

Maskolija.
Maskolija, kaip galėdama, dru- 

tina savo laivynę, kadangi nu
mano, kad platindama Azijoj be 
paliovos savo valdybas, turės 
ausikiršti su turinezioms drūtas 
laivynes Anglija ir Japonija. Da
bar,be ilgų kalbų, ant maskoliai- 
kos laivynės caras paskyrė, virsz 
paprasto iszleidimo, 90000000 
rubl. Naujus laivus dirba mas- 
koliszkose dirbtuvėse, kitos gi 
Prancūzijoj; Prancūzija teiposgi 
netinginiauja, ji teiposgi ant pa
dauginimo laivų bkaituaus pa
skyrė net 250000000 frankų. Mat 
visos vieszpatystės, kaip galėda
mos, skubinasi ir rengiasi į karę. 
Maskolija visus savo atliekamus 
laivus siunezia į Aziję-

Maskolijoj, rodosi, kad vėl pa
ėmė virszų popų ir netikusių biu
rokratų partija, kuri prieszinasi 
visokioms paliuosuojanezioms gy
ventojus reformoms. Kol lenkai 
tikt kalbėjo ir raszė po laikrasz- 
czius apie iszkilmingę Kpvaiksz 
cziojimę sukaktuvių Mickievy- 
czio, nė Peterburgo centraliszkos

kalnuose BirmallĮijos gyvenanti į Užtai mes turime užlaikyti czielus 
tauta Kaszyrai. -Sjie iazvaikė at- ~ 
kakusias į jų kraszfę j>o policijos 
uždanga angliukus iniilinįkus. 
Aut nubaudimo užpuolikų. Angli
ja nusiuntė mažę kariaunos pul 
kelį, liet pasikėlę gyventojai 
juos teiposgi iagitijo isz savo kol 
nų. Isz tų alsi111U matyt, kad 
Indijoje AnglijaĮne ant tvirtų 
stovi kojų. Angbjonai, per hs- 
vo urėdnįkus, neteisingus skrųm 
dimus cziabuviiįiteip tiems įgri
so, kad maži j rietas* is gal mais
tus visose Indijoje sukelti, o jų 
anglijonai ne įsteigtų suvaldyti. 
Maskolija, per s|vo agentus ir 
stengiasi Anglijai, patarnauti, pa 
keldama czialmvių maisztus,jiems 
suteikia ir ginklo^.

pulkus profesijonaliszkų elgetų, 
isz kurių ne edenas būva turtin
gesnių ui jį szelpiantį.

Fili-Užkilo maistai ant 
pinų salų.

Kę tikt pasibaigę maisztai ant 
salų Filipinų, not* pirmu buwę 
maisztiuįkų vadokai isz czia iss- 
keliavo į kitus krusziu-, užkilo 
dabar wėl isz naujo. Pirmiausiai 
prasidėjo aut salo* Luzon, Bali 
nao M|>skrityj, netoli sostapilės. 
miesto M&nillės. MalsztinįkHi 
apstojo miestę Baliono, kuriame 
užsidarė iszpauiaįtkos kariaunos 
dalis. Užėmė miestus A teori a ir 
Gunarai. Ateinat ežios isz Ispa
nijos žiuioa pranefcza, kad ant |»a- 
ge boa užsidaruiiefri# mieste Ba 
linao atsiuntė karfrunę isz Manil- 
lės, kuriai pasisekė maisztiiiįku* 
nuvyti, prie to 500 jų užmuszė. 
Sziauriniuose af^krisziuose gy
ventojai atsisaką mokėti mo- 
keazcsius, nupjaus^’ jie telegrafų 
llMlt nu'' W Į I ■» irfB m*arBTOT.

Austrijos konstrtuciję, parlamen
te policija ne turi tiesos kokiu 
nors budo stabdyti pasiuntinių 
darbus, nė joks virszinįkas nė tu
ri tiesos szauktiesi policijos pa
gelbės, jeigu kis isz pasiuntinių 
kalbėtų kę nors virszinįkui ne- 
patinkanczio. Studentams Aus
trijoj daleista neszioti korporaci
jų uniformus, todėl Gautsch netu
rėjo tiesos drausti neszioti vo- 
kioskus lenkins. Kaip ant to 
apskundimo liurės prokuratorija, 
pamatysime; žinoma, ji turės pa- 
szaukti į sudę apskųstus ministe- 
riu«, liet jų,turbut,ne nubaus, ka
dangi jie szaukė įparlamentę po 
liciję ne ant stabdymo keno nors 
kalbų, bet ant suvaldymo Lesi 
peszanczių pasiuntinių. Gautsch 
iszdavė uždraudimę neszioti vo- 
kiszkų korporacijų ženklus ant 
apsaugojimo vokieczių studentų 
nuo czekų užpuolimų.

Pietini Amerika.
Isz Briliszkos valdybos Guja- 

nos, į aziaurius nuo Brazilijos, 
angliszka kariauna perėjo rnbe- 
žių ir įsivertė į Brazfliję; užėmė 
paupius Branco. Bruzilijoniszki 
laikraszcziai apskundžia anglijo 
nūs, buk jie kalbina gyventojus 
pakelti maisatus, matomai• nori 
jie isz maišalų pasinaudoti ir ui 
imti Gujauos parubeiiuose Brazi 
lijos kraszlus. Brazilijos randas 
atsisaaukė į Angliję ir pareikala 
vo iszsiteisinimo. įsa Rio Jane- 
ro iszsiuntė kariaunę prie Guja- 
nos rūbelių.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo aiužl.
Jeigu aori aulpmyt ano tabako ant wiaado« 
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Gaisrai VVilniuje.
24 d. Wasariaus, VVilniuje bu

vo keturi gaisrai. Pirmiausiai 
užsidegė dideli pardavinyczia 
Feigensono. Ugnį pagimdė per 
nealsargumę pardavinyezios pa- 
gelbinįkas, kurisai,pildamas k e ro
jinę į liampę, apliejo jęsukerosi- 
nu, kurisai bedegant ir užsidegė, 
o pagelbinįkas, nudegęs, metė iiam- 
pę ant grindų. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 8430 rubl. Tuo- 
jaue potam užsidegė namai Adol
fo Kiti o. Ugnis pirmiausiai pasi
rodė apt pastogės gyvenimų ir 
užgimė per neatsargumę gyven 
tojų. Czia ji padarė blėdies ant 
ant 3000 rubl. Po pietų užsidegė 
gelumbės krautuvė Bunimo vy
čio namuose nuo susikulusios 
kerosininės liampos;ugnelė pada
rė blėdies ant 4000 rubl. Naktyj 
užsidegė lenktų mehlių dirbtuvė 
Waldhergo, ant Szkaplierinės ui. 
Czia ugnelė padirbo blėdies ant 
2000 rubl.

nerolo tarnas, Galkovski. Su
imtas, jis prisipaiino ir pasakė, 
kad isz pavogtų 950 rublių, 700 
rublių nuo jo pavogė vienuose 
paleistuvystės namuose, kur jis 
per naktį su mergomis girtuo
kliavo. Jo kiszeuiuose rado dar 
84 rubl.

Prapuolė maskoliszkas u- 
rCdnJkas

Wilniuje prapuolė kontrolie
rius Wilniaus beturczių aprūpini
mo biuro, maskolius Jefimko. 
Policija, kaip įmanydama jo 
jieszkojo, bet nė jokio pėdsako 
surasti ne gali. Dar mėnesį at
gal iszėjo jis isz namų,bet po tam 
nieks jo daugiaus ne matė, ne ži 
no kur jis dingo. Jis ne buvo 
girtuoklis, kaip paprastai būva 
maskoliszki urėdnįkai musų tė 
vynėj: su pinįgais minėto biuro 
ne turėjo susiriszimo, todėl jų pa
vogti ne galėjo.

. p*me*jrk dėžutė CASCARKT8 ui Eta., je- 
rtuu.l* eutaliyto)* pl.ucilu Ir widurtu.

tikt nepasigėrė, bet su visu deg
tinės negėrė. Šztai kitas atsitiki
mas isz Feldmano praktikos. 
Wienas prekėjas turėjo sūnų, ku
risai,atiduotas į mokslainę,negalė
jo ten iszbuti, kadangi nuo san
draugų vogė viskę, kas tikt jam 
papuolė. Feldman ig prie gydy
mo to palinkimo pritaikė hypno- 
tizmę ir dabar tasai vaikinas nu
tikt kad daugiaus ne vagia, bet 
gražiai mokinasi it kaipo paveik
slas kitiems mokintojų yra nu
rodomas. Hypnotizmę ęrartoja gy
dytojai ir prie gydymo tokių ligų, 
kurios paeina nuo silpnumo žmo
gaus norų. Tankiai atsitinka, kad 
žmogus iszguli paliegęs kelis me
tus, nors jis sveikas kitaip, ne 
turi pajiegų atsikelti todėl, kad 
trūksta jam noro..Tokius, rodosi, 
stebuklingai iszgydo su hypnotiz- 
mo pagelba: užmigdęs hypnotisz- 
kai gydytojas suteikia jam tę, ko 
trūksta, taigi norę, ir paliegėlis 
atsikelia, iszgulėjęs kelis metus, 
isz syk sveikas ir drūtas.

Plėszikų Užmusztas.
Wdniet’S, kalnakasy stos inži

nierius, W*tautas Cempolovski, 
likosi plėszikų uftmuaztas. Tar
navo jie Bos tavo kastynėre, Do
meikų Kazokų Žemėj; naktyj, ant 
kastynių kantoro užpuolė pulkas 
ginkluotų plėszikų, kadangi jie 
mat žinojo, kad ant iszmokėjimo 
darbinįkų uždarbio, kasoje yra

Hypnotizmas Ir Jo pritai
kymai.

Hypnotizmę,arba kitaip hypno- 
tiszkę užmigdinimę ssiędien ban
do pritaikyti prie visokių atsiti
kimų: tūlose mokslainėse Ameri
koj pradėjo jį vartoti ant pataisy
mo tinginių, neklaussnczių mo
kintinių: užmigdo mat hypnotiaz- 
kai vaikę ir paliepia užmigdy
tam būti tokiu, kokiu mokintojai 
nori. Sziędien jau isztirta, kad 
jeigu užmigdytam hypnotiszkai

daug pinįgu- Plakikai jMmusag įatį nofg darbju

Kaip greitai saule keliau
ja dangaus ruimuose.
Kaip greitai keliauja musų sau

lės planetos apie saulę, žinote tai 
jau isz raszto “Apie žemę ir ki
tus svietus”. Bet ir musų saulė 
ne stovi ant vietos, bet drauge 
su visoms savo planetoms, o tos 
su savo mėnuliais, keliauja ap
link kitę, didesnę, vidurinę sau
lę. Kurta vidurini saulė yra, 
kuri priverczia musiszkę su vi
soms planetoms aplink savę ke
liauti, tas dar neisztirta, tiek 
mokslincziai užtėmyjo, kad mu-

iszvijo sargus ir pradėjo darbuo
tieji apie kasę. Iszbėgę ant kie
mo, sargai pradėjo szaudy ti; isz- 
girdę^ szuvius, pagriebęs dwi- 
wamzdę, atbėgo ir Cempolovski, 
prieszais su i i bu r i U ėjo tarnas. 
Plėszikai,uima'ę atelnanczius, pa
leido kelis szuvius; du szuviai 
pataikė j galvę Cempolovskiui 
ir uimuszė ant vietos. Dažino- 
jusi apie tai motina, kuriai isz- 
siuntė telegramę, atkako ant vie- 
tos isz Wilniaus ir parsigabeno 
kuuę ir iszkilmingai palaidojo 
ant Wilniaus kapinių.

Indijos.
Mahztai Indijų kalnų gyven

tojų ne pasibaigė, ant pavasario 
jie pasididino, o czia maro apim
tame mieste Bornbay ir jo aplin
kinėse užgimė nauji maisztai. Su
kėlė juos sanitaiiszka komisija: 
iszdavė ji ne tikt sunkiai iszpil- 
domus nuvargintiems indie- 
cziams įsakymus, bet su botagais 
policija vertė pildyti tuos komisi
jos įsakymus. Muszami indie- 
cziai susirinko į kruvę ir paren
gė smarkų pasiprieszinimę ne- 
žmoniszkai besielgiantiems dakta
rams ir jų pagelbinįkams. Ne 
vienas isz daktarų gavo su ak
meniu į galvę. Ant suvaldymo 
suerzintų iudieczių, reikėjo 
azaukti kariaunę, kadangi polici
jos pajiegos pasirodė per silpnos. 
Prie stabdymo maisztų keli in- 
diecziat likosi užmuszti, sužeistų 
gi buvo kelios deszimtys; prie 
to suaresztavo per 100 žmonių. 
Pagirtinas daiktas,jeigu valdžios 
rūpinasi apie žmonių sveikatę, 
bet pasirodo, kad ir prie to rei
kia žmoniszkumd, su kaneziumi 
dar niekas nieko gero ne padarė.

Rytinėj Indijų dalyj, jau Indo- 
Chinuošė, teiposgi priesz Angli
jos valdžię,pasikėlė sziauriniuose

Isz Lietuwos.

Žydai nesigaili aukų aut 
jiems reikalingų įtaisų.
Kaune iki sziol ne buvo betur- 

cziams žydams n^|cwynės na
mų, kur atkakęs isz kitur nuvar
gęs žydelis, neturintis pinįgų, ga
lėtų už dykę ramiai pernakvoti. 
Kauno žydai, tę supratę, rūpina
si parengti tokius namus. Prekė- 
jas Markus, ant pastatymo tokių 
namų,duoda reikalingę medegę ir 
žemę. Nėra abejonės, kad kiti 
turtingesni žydai sudės reikalin
gus pinįgus ant jų pastatymo, 
parengimo ir užlaikymo. Mes vis 
rugojame ant žydų, bet daugelio 
nuo jų galėtume pasimokinti, jei
gu tikt mokytiesi norėtume. Nors 
žydų Lietuvoj yra deszimts syk 
mažiaus, bet jeigu pažiūrėsime 
į jų parengtas naudingas įtaisas 
ir norėsime jas palyginti su musų 
parengtoms, tai pasirodys, kad 
jie turi daug visokių visuomenei 
paskirtų įtaisų, mes gi, apart 
bažnyczių.neturime daugius nieko. 
Yra rods neva szpitolės prie 
bažnyczių, bet jos ssiędien visai 
ant ko kito apverstos, o ne ant 
priglaudimo beturczių ir ligonių.

Jawų prekės
Pereitę sanvaitę lietuviszkų 

javų prekės Wilniuje buvo szito- 
kios: už rugius mokėjo po 75— 
76 kap. už pudę, avižos 75—78 
kap.,grikai 75—76 kap., žirniai 
75—80 kap. Sviestas szviežias 
ne sūdytas 1160—1125 kap., sū
dytas 8 rubl.—9 rubl., szienas 22 
—28 kap., sztaudai 18—21 kap. 
už pudę.

Liepojuje mokėjo: už lengvus 
rugius 73—74 kap., vidutinius 
75—56 kap., svarbius senus 77 
kap., szviežius 78 kap. Kvie- 
cziai seni 114—118 kap., szvie- 
ži 119—121 kap.
prastos 72—77,kap., geresnės 78 
—83 kap., geros 84—88 kap,, 
geriausios 88—92 kap. Miežiai 
67—70 kap., geriausi 71—74 k. 
Žirniai 75—80 kap., r geriausi 81 
—85 kap. Linų sėmens 126— 
127 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 55 kap., vidutinės 57— 
57 kap., stambios 59—60 kap., 
stambiausios 61 kap.

Su6m6 wagiliq.
Wilniuje, ant Szvento Jurgio 

ui., gyvena jenerolsfe Baranaus
kas; jo gyvenime vagiliai naktyj 
paszlavė 950 rublių ir su pinį
gais, niekeno neužtėmytr, iszsi- 
oeszdino. Jeneroias pasiskundė 
į policiję ir jos virszinįkas įsakė 
pristovui Szkliarovskiui sugauti 
vagį. Tas isztikro sugriebė va
gilių pavogusį jenerolo pinįgus, 
bet jau ne Wilniuje, tikt kaime 
Woideguose, Etsziszkių walsz- 
cziuje- Juom pasirodė buvęs je- »i

ir nenorėtu, stengiasi atlikti tę, 
kas jam mieganeziam buwo įsa 
kyta; darantis tę visai nežino, 
nenumano, kodėl tę daro. Profe
sorius Lebeau raszo, kad isz 77 
vaikų, kurie kas nakt susimyžda- 
wo, kuriuos užmigdęs, įsakinėjo 
nesusimyžti, po vienų metų to 
kio gydymo budo, 56 jau ne susi- 
myždavo, 16 atsitiko tas jau re
tai, tikt ant 8 įsakymas neturėjo 
nė jokios įtekmės. Panaszius ex- 
perimentus profesorius darė su su
augusiais: užm<gdę juos,įsakė mie
gantiems iszsižadėti visokių peik
tinų paproezių, kaip autai tingi
nystes, girtuoklystų, palinkimo 
prie vagystų ir į kokį laikę, vien 
per įkalbėjimę hypnotiszkai mie
gantiems, iszgydė juos nuo tų pi
ktų palinkimųGeriausia hypnotiz- 
mo įtekmę ant pataisymo žmo
gaus parodo szitasai atsitikimhs. 
Wiename kaime, toli nuo didesnių 
miestų, szinkoriaus psti turėjo 
paprotį kasdienę pasigerti. Rude 
nyj, netyczia į tę karezemę užėjo 
medžiotojai, terp kurių buvo ir 
vienas gydytojas. Tasai, užtėmy- 
jęs girtę moteriszkę, papraszė jos 
vyro daleisti ję įvaryti į hypno- 
tiszkę miegę, ant ko tas noriai 

Avižos pa- flufiko. Užmigdytai daktaras pri 
sakė niekada negerti nė jokių 
svaiginanezių gėrymų ir tę pa
daręs, prikėlė. Nuo to laiko anoje 
moteriszkė niekada jau negėrė 
svaiginanezių gėrymų. Sziędien 
visokiuose krasztuose yra dakta 
rai taikanti hypnotizmę prie gy- 
dymo tūlų nerviszkų ligų ir vi
sokių piktų palinkimų jr papro
ezių. Maskolijoj, gana pagarsė
jęs girtuoklių gydytojas, Feld
man, jau nuo seniai taiko hypno
tizmę prie gydymo girtuoklių ir 
nors ne visuose, tai visgi daugu
me atsilikimų, jis pasirodė pssek 
mingu. Pas vienę prekėję, 39 m. 
mieste Tiflise, pakvietė Feldma- 
nę; jo moteris skundėsi ant gir
tuokliavimo vyro, kurisai pasi
gėręs musza paczię, nežiūri pre 
kystos. Feldmsn, užmigdęs pre
kėję, įsakė jam elgtiesi paveika
lingai, iszaižadėti girtukliavimo. 
Nuo to laiko perėjo jau 10 metų,

dangiszksis svietai, keliauja 
prie žvaigždžių Herkuleso surin
kimo. Kaip greitai vienok j', o 
drauge su ja ir musų žemė tuom 
keliu keliauja? ’ Trisdeszimts 
metų atgal, garsus mokslmczius 
Struve apreiszkė, kad greitumas, 
su kokiu keliauja musų saulė ant 
paskirto sau kelio, siekia 0,6, 
kyliometro kas sekundę. Pagal 
iszskaitymę vienok sziędieninių 
astronomų, ji keliauja daug gret- 
cziaus. Astronomas Monck isz 
Dublino, Airijos' sostapilės, per 
sulyginimę padėjimo 2000 sto- 
vinezių Žvaigždžių su saule, nu
sprendė, kad musų saulė, keliau
dama apie savęję, dar mums ne- 
žinomę saulę, o drauge su ja, mu
sų žemė ir kitos saulės sistemo 
planetos, mėnuliai ir kometos at
lieka kelionę po 10—15 anglisz- 
kų mylių kas sekundę,arba 600— 
900 kas minutę, 54000 kas va- 
laudę. Tokię jau greitę kelionę 
drauge atliekame ir mes, žemės 
gyventojai. Kelias, kokį musų 
saulė pereituose amžiuose drau
ge su savo planetoms atliko, yra 
musų mokslincziams nežinomas, 
kadangi jie saulės kelionę suseki 
tikt uaujasnėse gadynėse.

Juokai.
Ant Susirinkimo.

— Jus, rodosi, mokate iszva- 
lyti visokius Isszus ir suterszi- 
mus isz drabužių?

— Teip, moku; tai kę gi reikia 
isz valyti?

— Tai sztai iszmeskite laukan 
anę girtuoklį, kurisai terszia vi- 
sę musų susirinkimę.

— Baisiai man nesiseka szię 
sanvaitę. Užvakar isztraukė man 
ant ulyczios masznelę su pinįgais, 
vakar mantelį pavogė, sziędien 
bekazyruodams,pralosziau 10 do-

— Teisybė, nesiseka! Žinote 
kę, tai jau paskolinkite dar man 
20 dol., tai viskas eis krūvoj.

Ponas ir jieszkantis wieto« 
TARNAS.

— Ar turi tėvus?
— Ne, neturiu.

i — Tai jau pasimirė?
— Pasimirė.
— Nuo ko jie pasimirė? 

i — Isz rupeszczio, kad
D prekėjas dar nė vienę sykį ne ’pakorė.

juos



a?.

NUO KEDT8TES.

Dzr keletę dienų palauksime 
su užmokeszcziu, bet kurie ežiose 
dienose neatsiųs, priversti busim 
siuntimę laikraszczio sulaikyti.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 

. liogo, kas kokię nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba per mo- 
ney orderį, arba czekį, kaip kam 
geriaus.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
azitokį adresę:

A Ouszevskis, 
SubSta. Na 60., Chicago, III.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHABTIC m tai 

statmKliaclauaioa aydjklot saK Mniiaai iitfa- 
dfaaaaaa, tari Mnoka, gydo lacadnel ir 
tikrai lakstot, Kepenia. pilwf ir osystyja wiaa 
sutemą praasalina piratai.rua gydo aalwoa 
■kandėsima, drugy ir uikieįėjima widuriu.

Pirk deiiutf C. C. C. a šiądien, 10, 16, S0 oea- 
•a. Randasi wiaoee aptiekoee ir iasgydymj gara-

Isz Amerikos
Povderiy ant ateiviu uiveizdos 

virszininko dar vis neui- 
tvirtintas.

Isz pats pradžių Washingtono 
eenatas nepriėmė Povderlio ir 
ne užtvirtino jo ant generaliszko 
ateivystės komisoriaus; priesz 
paskyrimę jo ant to urėdo pro
testavo visos darbinįkiszkoe or
ganizacijos, bet prezidentas ne^ 
paklausė nė senato, nė protesto 
darbinįkų. Senatas,isz savo pusės, 
paskyrė komisiję ant galutino 
ousprendimo, bet 5 sąnariui tos 
komisijos balsavo priesz Povder- 
7į, 4 gi už jį; dabar tasai daly
kas perėjo vėl ant senato nus
prendimą Jeigu senatas jo vėl 
ne užtvirtintų, prezidentas nega
lėtų jau jo ant urėdo palaikyti. 
Rods Povderiy yra užsitarnavęs 
per rinkimub, bet savo protes
tuose darbinįkai nurodė,kad jisy- 
ramenkos doriszkos vertės:buvo 
jis pirma vadovu darbinįkų, bet 
paskui juos apleido ir darbavosi 
ant kapitalistų naudos. Povderiy 
žinomas yra Amerikoj kaipo atei
vių prieszas.

Sude<e.
St. Louis, Mo. Ant Clarence 

avė., po nr. 3920,užsidegė namai, 
kuriuose trys vieni pasilikę vai
kai Comero teip sunkiai apdegė, 
kad nėra nė jokios vilties juos 
nuo mirties iszgelbėti. Nuo ko 
užgimė ugnis, tikrai nežinia; ka 
da ji pasirodė, apdegusių vaikų 
tėvui buvo pas pažįstamus įszer- 
menisiszėję. Sprendžia, kad ugnis 
prasidėjo nuoexpliozijoskerosini- 
nės tampos. Wyriausiasis isz 
apdegusių vaikų buvo 7 metų.

Monticello, K y. Iszdegė 
beveik su visu visas Monticello 
miestelis, Kentuckyje. Sudegė 
keli dideli koteliai, užeigos na 
mai, daug pardavinyczių ir dide
lių krautuvių. Isz viso miestelio 
iszliko vos 4 namai. Blėdya 
ugnies padarytos labai didelės, 
bet jos dar neapskaitytos.

Baltimore, Md. Sudegė czia 
didelės dirbtuvės “Tinvare & 
Japaning Co”. Blėdį ugnies pa
darytę skaito ant 200000 dol.; 
didžiausia gi blėdis yra ta, kad 
sudegus dirbtuvėms, daug darbi
nįkų neteko darbo.

Nev York. Sudegė czia di
deli nakvynės namai po nr. 104 
Bovery st, kuriuose tękart nak
vojo 150 žmonių. Po jų degė
siais ugnagesiai rado 11 sudegusių 
žmonių. Isz syk tikėjo, kad sude
gusių yra daugiaus, padavė net 
tokių ant 40, bet po degėsiais 
daugiaus kūnų nerado.

Pinigu ditrbtuve kalinyj.
Falsone, Cal. Czianyksz- 

cziame kalinyj susekė netikrų pi
nįgų dirbtuvę, kuri buvo pa
rengta kalinio maszinų ruime; 
pinįgus dirbo kaliniai Coyne ir 
Brovn. Kiek iki sziol susekė, 
dirbo jie vien nikelinius, kadan
gi sidabro, matomai, sugriebti ne
galėjo. Penkcenczius dirbo jie isz 
sumaiszymo cinko, vario ir anti- 
mono, kę lengvai galėjo gauti 
kalinyj; padirbtus pinįgus pa
duodavo tarnams trūkio, kurisai 
pro kalinį bėgiojo paimti akmenis 
isz netolimų akmenų skaidiny- j 
ežių. Tų pinįgų paleido diktai 
tflrn žmonių ir juos sunku nuo '

tikrų atskirti, teip gerai jie pa
dirbti. Kada dirbėjus isz netyczių 
užklupo kalinio tarnai, iszmetė jie, 
į kanalę per langę irisas dirbimo 
prietaisas, bet jas greitai surado.

Daugybe Amoniu rengiasi 
in Alaską.

Ant pavasario vėl daugybė 
aukso jieszkotojų keliauja į Atas- 
kę ir tai netikt isz. Amerikos, bet 
ir isz kitų svieto krasztų, kaip 
antai: japoniecaiai,austraiiecziai, 
aukso jieszkotojai isz pietinės 
Afrikos, vokiecziai, sz vedai, 
norvegai, anglijonys. Dabar prie 
salos Vancouver atplaukė garlai- 
vys “Ring Chov”, kurisai gabe
na 600 naujų aukso jieszkotojų, 
terp kurių buvo 20 raitų policis- 
tų saugojimui aukso jieszkotojų 
nuo prisiveisusių labai plėszikų, 
90 australieczių ir kitokių tautų 
aukso jieszkotojų.

Ui merginą norėjo nussanti.
Du jauni studentai Pierce Busi- 

nes College, Philadelphioj, Ray 
Gehrig ir Davis, atkako į Minere- 
▼illę, norėdami atlankyti dvi 
jaunas-merginas besimokinanezias 
czianykszczioj normaliszkoj moks
lai nėj. Atėję ant vietos, apsi
nakvojo Hoak hotelyj. Ant ryto
jaus, kotelio tarnai iszgirdo jų 
kambaryj kelis szuvius ir paskui 
isz jo,visas kruvinas, iszbėgo ant 
trepu Davis, Braukdamas, kad jį 
jo draugas perszovė; tuojaus po 
tam kambaryj davėsi girdėti dar 
vienas szuvis; atmuszė duris, 
rado jau Gehringę negyvę,jis mat 
paskutiniu szuviu pats nusimo
vė. Pa>zowimai Daviso teiposgi 
mirtini. Jauni vaikinai mat abu
du buvo įsimylėję į vienę mer
ginę ir rodosi, kad mergina buvo 
prilankesni Davisui, todėl mat jį 
ir panorėjo Gehring praszalinti 
nuo savo kelio.

Kaliniu ruaisztai.
Michigan City. Kaliniai czia- 

nykszczio kalinio pakėlė maisztus, 
vadovu jų buvo czia pasodytas 

, ant 14 metų vokietys, Sauervein, 
maisztuose ėmė daly vumęapie200 
kalinių. Kaliniai susirinko į val
gio salę, bet kaip tikt atėjo czia 
juos prižiūrėti kapitonas Bar- 

; nard, Sauervein pagriebė salro 
kavos puodelį, ir metė su juom 
kapitonui į galvę; polam szoko 
visi kaliniai ir pradėjo mėtyti su 
savo puodeliais. Iszgirdęs liaru- 
mę, atbėgo su revolveriu prižiū
rėtojas, jis paleido kelis szuvius, 
sužeidė mirtinai Sauerveinę ir 
dai vienę nusikaltėlį. Tę pamatę 
kiti kaliniai, tuojaus nusiramino.

Dideli waffysta.
Ls tvartų Garreito,isz Midlan- 

do,Texase ir Godairo,St.Louis, ry
tinėj miesto St. Lou's daly], isz- 
vogė daugybę avių. Avių pre 
kėjai persamdė minėtus tvartus 
ir suvarė ežia 5000 awių. Parda
vė jie isz jų 2000 ir tikt jas pir
kėjams iszduodami persitiktino, 
kad dauginus jau nėra, 3000 pra
žuvo; su avims pavogė ir veži 
mus,į kuriuos, m atomai, pa vogtas 
avis sukrovė.

Sniegas ir nalcziai NebraskoJ.
Nebraskoj buvo jau prasidėjęs 

tikras pavasaris, pievos pradėjo 
žaliuoti. 11d. Kovo vienok užė
jo vėl toki szalcziai ir sniego dar
ganos, kokių ežia nuo seniai ne 
buvo. Telegrafų d ra ta i likosi 
nutraukyti, apsistojo visoki žmo
nių susineszimai. Wėjas, ku
ris ir užkilus darganai buvo ga 
na smarkus, vėliaus persikeitė j 
ciklonę, kurisai daug triobų su
griovė.

CASCARETS tadroUna kepenis, inkstas ir 
pilwn. Niekui ncsksudn. lOo.

Isz darbo lauko.
5 Pereitę sanvaitę buwo Su

vienytose Wieszpatystėse isz vi
so 248 nusibsnkrutinimai, pereitę 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo 
jų 256; Kanadoj pereitę ssnvatę 
buvo jų 36, pereitę gi metę 61. 
Rengimais! į karę su Iszpanija 
iki sziol neatsiliepė ant darbo 
sanlygų: reikalavimai produktų 
ir iszdirbimų vis didinasi, javų 
į svetimus krasztus vis dau? ga
bena; paskutiniame mėnesyj isz 
Europos, už iszgabentus ten A- 
merikos produktus ir iszdirbimus 
atėjo aukso daugiaus negu reikia, 
tikt tuom auksu nenori dalytiesi 
didžiu rėžia i su darbinįkais, darbo

prekės nepakilo ant tiek, ant 
kiek pakilo uždarbis kapitalistų.

5 Boston, Mas. Neseniai mies
tas -tavo kasztais parengė ežia 
spaustuvę; pereitę metę ta spau- 
tuwė atgabeno jau 16000 gryno 
pelno. Miesto majoras Quincy 
nori dabar, teiposgi miesto kasz
tais, parengti dirbtuves moterisz- 
kų daiktų, iszdirbimų isz szvino, 
stiklo ir tt. Prie darbo vienok pri
ims vien darbioįkus prigulinezius 
į unijas. Mums rodosi, kad mažas

tų rengti ir lietuviai sujungtoms 
pajiegoms, kuriose rastų darbę 
vien lietuviai geri amatinįkai. 
Tę padaryti ne butų teip sunku, 
jeigu terp lietuvių tikt butų dau
giaus supratimo ir vienybės.

Darbinįkai tūlų dirbtuvių 
Pietiniuose Missouri krasztuose 
padavėjas savo pusės pasiskun
dimus szteto darbo komisijai; sa
vo pasiskundime jie parodo, kaip 
baisiai skriaudžia juos nesauži- 
nirski darbdaviai. Jie priversti
nai tari samdyti kambarius kom
panijų pastatytuose namuose,imti 
isz jų krautuvių visus valgio 
produktus ir kitokius reikalingus 
daiktus. Kompanijos teip nesauži- 
niszkai lupa darbinįkus, teip 
brangiai už viskę paskaito, kad, 
už sunkų sanvaitės darbę, darbi
nįkai turinti szeimynę, gauna vos 
nikelį į rankas prie algos iszmo- 
kėjimo.

5 Braddook, Pa. “Caruegie 
Steel Co.” praneszė, kad ji isz sa
vo dirbtuvių praszalins tuos 
darbinįkus, kurie nemokės už 
trauktų skolų, kurie persekios 
kitus sędraugus dėl jų tikėjimisz- 
kų arba politiszkų nuomonių 
arba dėl tautystės, girtuokliaus ir 
tuos, kurie už bjaurius pasielgi
mus bus į sudę apskųsti. Ne butų 
tame nieko pikto, kad tikt kom
panijų įstatyti dirbtuvių už- 
veizėtojai nepanorėtu isz to į- 
eakymo pasinaudoti ant praszali- 
nimo už visai kitus dalykus jiems 
nepatinkanezių darbinįkų.

5 Hazleton, Pa. Darbinįkai 
Honey Brock kastynių rengia 
sztraikę. Priežastis “ztvaiko yra 
ta, kad superintendentas praszali- 
no nuo vietos darbo vedėję, Bai- 
leyę,užtai, kad tas užtarė už vie 
nę slovakę darbinįkę. Bailey ne
priguli prie kalnakasių unijos, bet 
visi darbinįkai pareikalavo, 
idant jis butų atgal priimtas, jei
gu kompanija laikys superinten
dento pusę, tai visi darbinįkai 
žada mesti darbę, užstodami už 
neteisingai praszalintę darbo 
vedėję.

1 Saginav, Mich. Kondukto
riai ir motormanai czianykszczių 
sztrikarių pakėlė sztraikę ir per 
tai szlritkariai paliovė bėgioję. 
Sztraikieriai reikalauja paprasto 
darbo laiko ir iszmokėjimo už 
darbę virsz to laiko, bet sztrit- 
karių kompanijos ant to nesutin 
ka. Sztritkarių tarnai turėjo 
dirbti po 14 — 16 valandų ant 
dienos- už poprastę užmokesnį. 
Gyventojai pritaria sztraikie 
riams.

Niagara Falls, N. Y. Dar 
bai czianykszcziose popieros dirb
tuvėse eina gerai, darbinįkai dir
ba po 14 valandų ant dienos, už 
darbia jų likosi padidintas ant 
10%. Nuo pavasario pradės 
dirbdinti nauję elektriszkę karų 
liniję į Lockport ir į Medinę. 
Žada czia perkelti dirbtuvę aliu- 
minijaus, kurioje ras darbę 400 
darbinįkų.

Kalnakasiai Nev River aps- 
kriezio, W. Virgtnioj, nusprendė 
pakelti sztraikę nuo 1 d. Balan
džio, jeigu iki tam laikui kom
panijos ne sutiks ant darbinįkų 
organizacijų reikalavimo; dabar 
ant tų reikalavimų kompanijos 
ne sutinka. Sztraikę imtu daly- 
vumę su virbzum 2000 darbinį
kų.

1 Clevkland, Oh. Szt raikas 
darbinįkų Globė laivų dirbtuvių, 
kurisai traukėsi per du mėnesiu, 
pasibaigė; darbinįkai jį praloszė. 
Iszpradžių sztraikavo 500 dar
binįkų, bet toliaus, skaitlius 
sztraikuojanczių ėjo mažyn; mat 
czia darbinįkai per tai praloszė, 
kad terp jų vienybės ne buvo.

5 Nev Haven, Conn. Likosi 
czia uždaryta dirbtuvė Candee 
Rubber Co. Per tai 1500 darbi
nįkų neteko darbo.

T Mocnt VeiŽnon, Ii.l. Wa- 
gonų dirbtuvėj “Mount Varnon 
Car Works” darbinįkai pakėlė 
sztraikę, prie darbo pasiliko v o* 
keli negrai. Darbinįkai reikalauja 
pakėlimo uždarbio nuo 12.25 ant 
12.50, bet ant to kompanija ne 
sutinka.

5 Rock Islajid, III. Darbinį 
kame dirbantiems czianykszcziuo- 
se arsenaluose likosi pakeltas už- 
mokesnis, arba, kitaip sakant, su
gražintas senas, koksai buvo 
pereituose metuose.

5 Nev Yobh. Siuvėjai rytinėj 
miesto dalyj vėl rengia pakelti 
sztraikę, kadangi kontraktoriai 
sulaužė pirma padarytę sutartį. 
Sztraikę žada imti daly vumę 25 
000 kriauesių. t

1 Pennsylvauijoe 
dirbtuvės susijungė į vienę kru- 
vę ir sutvėrė didelį trustę, kurio 
kapitalas sieki* 10000000 dol. 
Tokių dirbtuvių yra czia per 100 
ir isz jų 80 yra Philadelphioj.

1 Manitovac, Wib. Stato 
czia isz naujo sudegusię Brolių 
Shevrų skurų iszdirbinyczię.Dirb
tuvė bus padidinta, priims prie 
darbo daugiam darbinįkų negu 
dirbo joje priesz sudegi mę.

1 Buttalo, N. Y. Prie dirbi
mo pylimų: Buffaloj, Dunkirku, 
Erie ir Cleveląnde gaus darbę 
vien darbinįkai Amerikos ukėsai, 
taigi tikt turinti ukėsystės popie- 
ras.

divonų

5 Cockeville, Pa. Paliovė 
dirbę 205 kalnakasiai. Pareika 
lavo jie pakėlimo uždarbio ant 
10%, kompanija vienok ant to 
reikalavimo nesutiko.

5 Vallejo, Cal. Skaitlius 
darbinįkų ezianykasezių laivų 
dirbtuvių likosi ant 150 padidin
tas.

1 Omaha, Neb. Sudegė ežia 
pecziai geležies tarpmimui ir per 
tai kili szimtai darbinįkų neteko 
darbo.

•j Datton, Tbn. Czianyk»z- 
cziose kastynėse apgarsino, kad 
nuo 1 Balandžio bus pakeltas 
darbinįkų uždarbis ant 10%.

1 St Lovų; Mo. Warpų lieji- 
nyczia likosi ežia uždaryta. Per 
tai kelt szimtai darbinįkų ne te
ko darbo.

5 Mieste Depev rengia 
lias naujas dirbtuves, kur 
darbę keli szimtai darbinįkų.

Hillsboro, N. H. Darbi n į- 
kame czianykszczių , gelumbės 
dirbtuvių pakėlė uždarbį aut 5%
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ir Įlaikraszczius.
“Garsas”, paskutiniuose savo 

numeriuose, pradėjo jieszkoti ke
lio, kaip galima isz musų tarpo 
praszalinti nesutikimus. Darbas 
tai pagirtinas, bet ant isznaikini- 
mo nesutikimų musų eilėse neat
būtinai reikia, idant visada elgtū- 
mėmės saužiniszkai ir teisingai, 
tuom tarpu patsai “Garsas” to 
kelio nesilaiko. Asz rasziau apie 
reikalę susitaikymo kunįgų su ne- 
kunįgais, inteligentų su darbinį
kais dėl tautiszko, medegiszko ir 
protiszko pakėlimo musų tamses
nių brolių, rodyjau tverti koope 
ratijas, pratinti lietuvius prie 
vertelgystos; “Garsas” vienok 
kitaip suprato ir neteisingai ap
kaltino manę priesz savo skaityto
jus. Sztai kę jis raszo No. 3: “p. 
Darbinįkas, nematydamas nieko 
daugiaus kaip darbinįkus, kunį 
gus, vadovus ir kaltę meta ant 
paskutinių: jeigu vadovai susi
taikytų, tai darbinįkai gyventų 
puikiuose rūmuose, gertų szam- 
panę ir rūkytų tikrus havanisz- 
kus cigarus.” Negaliu suprasti,isz 
ko raszėjas apkaltinimo galėjo isz 
duoti tokį nusprendimę, kadangi 
asz nežadėjau darbinįkams nė 
puikių rūmų, nė szampano norin
tiems pagirtuokliauti.

Tas pats raszėjas, sziteip iszsi- 
taria apie vienę žmogų, 
“prikeltoję tėvynės, kuris de- 
szimts metų atgal žadėjo laimę,

-r--^-------
o dabar renka deszimtukus ant 
savo naudos”. Ant to galime tiek 
atsakyti; mes tę žmogų ir gė
riai pažįstame ir ne visus jo 
darbus pagiriams; deszimtukus 
renka draugystė ant savo naudos 
visai teip, kajp antai renka de
szimtukus bažnycziose ant para
pijos naudos; tas žmogus nėra nė 
jokiu apasztalu, bet yra vien lie- 
tnvys, prie lietuvystės pakėlimo 
jis yra nemaži aus už kitus prisi
dėjęs, nors ant materijaliszko lie
tuvių pakėlimo jis nieko nepada 
rė. Pagal mano nuomonę, geri 
darbai negal būt užtylėti, o blogi 
užslėpti, ne žiūrint ant luomos ir 
paėjimo: mokyti inteligentai, 
kunįgai, vadovai ir darbinįkai 
turi atsiimti užmokesnį pagal 
kiekvieno darbo vertę. Musų 
tautiszki reikalai turi būt surė
dyti pagal visuomenės norę, o 
ne pagal užmanymę vienos arba 
kelių ypatų. Musų laikraszcziai 
ragina iszsižadėti tuszczių ginezų, 
isz tikro vienok laikrasztis vien- 
pusiszkai užsiimantis apgynimu 
savo tezos pats stojasi tuszcziu. 
Kiekvienas tėvyniszkas laikrasz
tis turi paskirti vietę dėl argu
mentų, perkratinėti visopusisz- 
kai visokius musų reikalus, nety
lėti apie peiktinę ir piktę vis 
tiek, kur jie neapsireiksztų. Gi u 
czai visuomeniszkuose, ne asa 
biszkuose reikaluose, gerinus isz 
lavins skaitytojų protę negu ki
tokį straipsniai, bet ginezuose 
pasinaudokime isz argumentų, 
nekovokime asabiszkais užsipuo 
limais. Anot “Garso”, laikrasz- 
cziai turi susitaikyti (bet patsai 
“Garsas” turi teiposgi tę padary
ti) ir kovoti isz vien priesz di- 
džiausię musų prieazę, kuris la
biausiai mus trukdo ir sulaiko tau
tę nuo geresnės ateitės, taigi 
prieše girtuokliavimus; su jais 
reikia mums kovoti be poilsio. 
Kiekvieno lietuviazko laikrasz- 
czio yra pareiga stoti isz wien, 
kalbinti visus, vis tiek kas juom 
ne butų, pamesti girtuokliavy- 
mus; girtuokliavymai terp ap- 
szviestesnių yra pavojingesni, 
piktesni, kadangi vadovų takais 
vaikszczioja neapszviesti, gir
tuokliavimai apazviestunų kaip 
limpanti liga užkreczia tamsuo 
liūs. Wįeton girtukliavimų rei
kia žmonėms parengti kę nore 
geresnio, tę visi žino, bet jeigu 
nieko geresnio ne įstengia pa
rengti vienas arba du ir jeigu 
kas užmano kęgero, tai nėra kam 
užmanymo paremti; viskas nuei
na ant niekų, musų broliai netiki 
daugiaus į niekę, kaip į girtuok
lystę ir į karezemas, per jas ne
turi laiko lankyti mitingų, nė pi 
nįgų aut parėmimo ir naudin
giausio musų užmanymo. Pralosz- 
ti kazyroms pinįgai ir užmokėti 
už nakvynę policijoj per vienę 
sanvaitę užganėdintų reikalus 
vis ems naudingų įtaisų per vi
sus metus. Apie tai gal pasakyti 
12 Bostono lietuvių, kurie nak 
vojo ant policijos stacijos 5 d. 
Kovo; girtuoklystė teip jiems 
pamėgo, kad ant susirinkimų ne 
galima apie ję nė žodžio su nu- 
peikimu iszsitarti: “viskas yra 
Dievo duota, atsako jie, ir gėry- 
mus ant to daro, kad žmonės juos 
gertu, ne tinka Dievo dovanos 
niekinti”. Tegul laikraszcziai ko
voja priesz girtuoklystę, tegul 
kovoja už teisybę ir tegul nesle
pia blogų pasiėlgimų, vis tiek,kęe 
blogai elgiasi: mokytas, kunįgas, 
darbinįkas, tamsuolis—lygus
ėsame priesz dieviezkas ir tau- 
tiszkas tiesas. Darbai Dębskio, 
Warnagyrio ir kitų linkstanczių 
į negerę pusę kunįgų duoda 
mums progę neaplenkti vaido 
“kunįgas”, jeigu jis piktai daro. 
Slėpdami piktus tūlų kunįgų 
darbus tikt todėl,kad jie kunįgai, 
mes tuom paežiu duodame tiesę 
vienpusiszkiems kunįgų prte- 
szams, už kaltes kelių netikusių, 
kovoti su visa kunįgija. Tegul 
kiekvienas pats atsako už savo 
darbus, uždengdami piktus keno 
darbus, jau tuom paežiu imame 
da*lyvumę tuose peiktinuose dar
buose. Ne sutinkame mes su
“Garso” pamokinimais, kur jis 
liepia nupeikimua apie baš-
nyczių surėdymę raazyti tikt į 
svetimtautiszkus laikraszczius. 
Tiesos lietuvių ir svetimtauezių 
yra lygios, kas daleista paskuti- 
niems žinoti, negal būt uždrausta 
ir antriems, kadangi piktas visur 
tuom paežiu vardu turi būt pa- J 
vadintas. Darbinįkas.

Martin ir jo pagelbinjkai 
iszteisinti.

Wilkebbar<Č, Pa. pasibaigė 
jau prowa szerifo Martino ir jo 
pagelbinįkų: Martin ir jo pa- 
gelbinįkai, užmušzę 19 žmonių ir 
sunkiai paszovę 38, kompanijų 
iazrinktų prisaikintųjų audžiu 
likosi iszteisinti. Kitokio nuspren 
dimo nieks ežia nelaukė, kadangi 
gūdžioms buvo ateivių prieszai. 
Argi galima reikalauti didesnio 
teisingumo nuo amerikoniszkų 
naty vistų, jeigu ir terp paežių 
ateivių yra neužkenezianti savo 
brolių, tie rodo dar didesnę neuž- 
kantę negu tikri amerikonai na- 
tyvista i, netrūksta tokių ir terp 
paežių lietuvių. 9 d. Kovo, susi
rinkę į sudę prisaikintiejie gū
džios padavė sudžiai Woodvor- 
dui ant raszto savo nusprendimę, 
tasai perklausinėjo skyrium kiek- 
vienę isz prisaikintųjų sodžių, 
bet visi jie garsiai isztarė, kad 
szerifę ir jo pagelbinįkus randa 
ne kaltais. Prokuraturius Mar
tin, kada sūdąs po nusprendimui 
susirinko ant apkalbėjimo nus
prendimo, praszė, idant kaucija, 
pastatyta už szerifę ir jo sėbrus 
ne butų nuimta, kadangi ant jų 
yra dar skundai nuo 19 užmusz- 
tų szeimynų ir nuo 38 sužeistų. 
Sūdąs ant to praszymo sutiko. 
Prokuratorius Martin iszsitarė, 
kad kaslink kitų apskundimų 
dabar iszteisintų, apie tai nus
pręs jis vėliaus. Skundžiantis 
darbinįkų komitetas apreiszkė, 
kad jis ves provę toliaus. Ame 
rikoniszki natyvistų laikrasz- 
cziai, gėrėdamiesi Amerikos vi
sokiais įtaisymais, prikiszinėja 
kitiems krasztams, jeigu kur ap- 
sireiszkė neteisingas sūdo nus
prendimas, iszmetinėjo prancū
zams neteisi ngę Žoles nesudyji- 
mę, bet argi dabar prancūzai ne 
turi tiesos gražinti Amerikai at
gal apkaltinimę ir paliepti,vie
ton svetur, parodyti svietui savo 
neteisingus gudų nusprendimus? 
Czia rods nuskriaustas ne ganus 
raszėjas, bet varguoliai, nesauži- 
niszkų didžturezių suvilioti atei 
viai darbinįkai.

Užmusztas anglių kasty j 
BMe Westville, III.

7 d. Kovo, dirbantis po žeme 
anglių kastynėse, Jonas Petkus, 
tapo krintanezio isz virszaus ak
mens ant vietos užmusztu. Palai
dotas tapo ant Danvilles kapi
nių, 9 dienoj szio mėnesio. A. a- 
Petkus paėjo isz Kauno gub., Re- 
seinių pavieczio, Girdiszkės pa
rapijos, Pabremenio kaimo, 63 
metų amžiaus. Liko Lietuvoj 
naszlė pati ir 5 vaikų jau su 
augusių ir apsivedusių.

Trys lietuwiai nuplikyti.
‘ ‘Saulė” raszo, kad kastynėse 

“London”, Du Bois, Pa., atsitiko 
prie darbo vartojamo parako ex- 
pliozija, kurios 6 darbinįkai likosi 
apdeginti, o terp tų—trys lietu
viai : Antanas Kuncevyczia, A- 
leksandras Bagdonas ir Szadžius. 
Wisi labai sunkiai apdegę ir ne
žinia,ar iazgis.

Lietuwių ukesų nauja 
draugystė.

“Saulė” pranesza, buk Shenan- 
doah, Pa. užsidėjo nauja draugys
tė po vardu “Lietuvių Citizens 
teisių Susivienyjimas”. Gaila, 
kad “Saulė” ne apraszo placziaus 
apie tę draugystę, neparodo jos 
mierių. Kiek galima manyti, yra 
tai darbinįkiszka draugystė.

Susiw. kasos stowis.
Per neapskaitymę gerai rasztų, 

mes negalėjome į nr. 2 “Tėvy
nės” patalpinti visko apie Susiv. 
kasę. Taigi praneszame, dėl visų 
žinios, per kitus laikraszczius.

P. J. Miliauckas, buvęs“Sus.” 
kasi erių s, atidavė Sus. naujam 
kasieriui tikt 500 dol., pas jį, pa
gal apskaitymę, liko dar 13134 
37c., ant atidavimo tų pinįgų 
duota buvo laiko vėliausiai iki 1 
d. Sausio szių metų.

Atėjus paskirtai dienai, p. Mi
liauckas, teisybė, iszdavė “Sus.” 
czekį, bet tas pasirodė ne geras, 
kadangi p. Miliauckas banke pi
nįgų ne turėjo. P. Miliauckas 
guodėsi, kad jį su czekiu kiti ap- 
gavę ir praszė Centr. Komiteto, 
kad 2000 dol., per XII Seimę 
paskolintus dėl nupirkimo 
“bonda”, paskolintų jam ant jo
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properlėa ant 4 procento. Tada 
visas Centr. Komitetas susiranė, 
ir ųutarė pinįgų neskolinti, ka
dangi p. Miliauckas negalėjo iss- 
duoti ant jo pirmo “mortgage”.

Tada,susi važiavęs d. 17 Waaa- 
rio Shenandoryje, Centr. Komit. 
nutarė per provę jieszkoti pini
gus. P. Miliauckas, nuvažiavęs 
į Mahanoy City, sakė, kad pini
gų isz Saving Fond ant paskoli
nimo negal imti, nes sunku jam 
butų iszsimokėti, todėl sutiko, 
kad jo namai liktų iszstatyti ant 
licitacijos ir tada p. Joanna Mi 
liauckienė, p. Juozo Miliaucko 
pati, iszdavė “Sus.” ant 3100 
“jugdgement notę”, nes ant jos 
buvo raszyti p. Miliaucko namai. 
Sueis, paimtas loveris, p. Lyon 
isz Mah. City, nerodyjo paduoti 
szerifui vieno p. Miliaucko, bet 
su juom paduoti ir jo bėlinįkus, 
pp. Ant Daniaeviczių ir Juozę 
Mockaitį iaz Mah. City. Dabar
tiniame laike, prie p. Miliaucko ir 
pp. Danisevycziaus namų y- 
ra primuszta szerifo “nota”, kad 
namai eis ant pardavimo už sko
las. Pirmiaus bus parduoti na
mai p. Miliaucko, o jei anų “Su
sis.” neužtektų, tad butų parduo
ti ir p. Danisevycziaus ir Moc- 
kaiezio, bet iki tam, turbut, ne-- 
daeis, nes p. Miliaucko vieno na
mai yra verti į $7500 dol. o ant 
tų, priesz “Susiv.” skolę, stovi į 
Saving Fond bene $2200 dol., 
nekokiam Kayeriui isz Mahanoy 
City $998 dol.,o po tam eiua“už- 
rekorduota skola Susivienyjimo.

Susiv. sąnariui neprivalo su
vis baimintiesi, Susiv. pinįgai 
neprapuls ir ne gali prapulti. Ne
gerai, žinoma, ir negražu, kad 
teip pasidarė, Centraliszkas vie
nok Komitetas rūpinasi ir rūpin
sis, kad pinįgus atimti kuo gret 
cziausiai. »

K. J. Žilinskis, prez.
J. Chmieliauckas Į . K_,__
K. V. Matulaitis, | «»»®-

Isz wisur.
| Netoli Revelio, Estlandijoj, 

viename kaime Bornhauseno pa- 
rapijos.su talka bruko linus; vie
nas isz talkinįkų užsimanė užsi
rūkyti pypkį ir užsidegęs,-’mėf* 
degantį brėži ūkę į nuobrukas, 
nuo ko tos ant syk užsidegė. Pa
matę ugnį, ukinįkai iszbėgo lau
kan ir uždarė duris, nors viduryj 
pasiliko dar szeszi u kinį kai. Lau
ke ėsanti pagriebę sniegę, norėję 
su juom užgesinti deganezius li
nus, bet atgal jau prisigriebti ne 
galėjo, durys teip buvo uždary
tos, kad jų negalima buvo at- 
plėszti. Isz viduryj pasilikusių 
ukinįkų, penki su visų sudegė, 
szesztasis rods dar gyvas,bet bai
siai apdegęs; nėra didelės vilties 
jį nuo mirties iszgelbėti.

. --------------------
| Ant Juodųjų jūrių, prieszais 

miestę Perekopę, siautė neiszpa- 
sakytai smarki vėtra, vėjas varė 
jūrių vilnis isz jūrių ant kranto, 
o kur krantas žemas, lėksztas, 
tai vilnis nuslume net ant kalių 
vioretų. Wėjo iszstumtos iez 
jūrių vilnys užliejo kaimę B u da
no v k ę, 5 vioretai nuo jūrių ir nu- 
neszė visas 58 ūkių triobas su vi
sais gyventojų turtais, su gyvu
liais, javais ir paszaru; ant lai
mės gyventojai visi, nore su 
dideliu vargu, bet iszsigelbėjo.

| Į anglių kastynes Mirkirk, 
Ayershiro provincijoj, Skotlan- 
d’joj, įsiveržė vanduo ir užliejo 
olas, kuriose dirbo darbinįkai. 
Prie to 19 darbinįkų prigėrė.

Smagiausia Chicagoj paša- 
žierini stacija.

Niekei Plate geležinkelis kj- 
miai pagarsėjo. Dabar yra vienu 
isz smagiausių geležinkelių į ry
tus. Nuo nedėlios, 6 d. Kovo, vi
si szito geležinkelio trukiai atva
žiuoja ir iszvažiuoja isz Vau 
Buren Depot.

Dabar dėl važiuojanezių czia 
yra daug smagesnis dypas, nes 
jie yra paeziame viduryje 
miesto, puikiai įrengtas, prie jo 
prieina virezutinis geležinkelis ir 
visa vigada, o prekės yra piges
nės kaip ant visų kitų geležinke
lių. Szito geležinkelio iszeina kas 
dien trys trukiai gerai prirengti, 
su miegojimo ir pietiniais vago
nais. Yra tai geriausias geleži n 
kelis dėl važiuojanezių į Nev 
Yorkę ar į Bostonę.

(l^ė)

JavtiMi •MveUcu. Imk 
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Klausymas apie gywybę 
ant kitų dangiszkų 

swietq.
Nors ant iszriszimo to klausy

mo mokslincziai nuo seniai laužo 
jau gaivas, bet visgi jo iki sziol 
ne iszriszo; ar kiti dangiszki 
svietai apgyventi, ar ne ir koki 
sutvėrimai ten gal gyventi, iki 
sziol nieks nežino, gal vien spėti, 
bet ar tas spėjimas, nors parem
tas ant moksliszkų pamatų, yra 
teisingas, ar ne, apie tai negali
ma persitikrinti. Wienaitinis įna
gis priartinantis dangiszkus kū
nus yra teleskopas, bet nors jis ir 
padidina, paveikalan, žvaigždę 
milijonę sykių, tai visgi to neuž
tenka ant to, kad ant dangiszko 
svieto galėtume matyti žmonis, 
ženklus jų darbų, arba auganczius 
augmenis, kadangi toluma jo de- 
saimtims milijonų, szimtais ir 
tukstancziais milijonų m. skaitosi. 
Praneuziszki mokslincziai, kaip 
Teete-Lebeau, Flammarion, Pe- 
rotin, amerikonas Loveli, spren
džia, kad jeigu ne ant visų, tai 
nors ant Marso gyvena iszmintin- 
gi sutvėrimai, kaip žmonės ant 
žemės, kadangi kitaip negal jie 
issaiszkinti, nuo ko paeina tie 
žingeidus kanalai besitraukianti 
ant szimtų ir daugiaus mylių. 
Sprendimę savo remia ant fizisz- 
kų ypatybių tos planetos ypaty
bės tos yra isz dalies pana-zios į 
tas, kokias turime ant žemės; kad 
ant tūlų dangiszkų svietų turi būt 
organiszka gyvybė, rodo tę nuo- 
puolę isz dangaus aerolitai arba 
akmens, kuriuose randa ženklus 
organiszkų gaivalų ir tai pana- 
szių į ėsanczius ant žemės. Tuom 
tarpu Dublino mokslinczius, 
D-ras Johnstone Stoney, turėjo 
skaitymu apie savo tirinėjimus 
atmosferos kitų musų pasaulės 
planetų,iszreiszkė jis nuomones,y- 
pači kaslink Marso, visai prie- 
szingas nuomonėms pirmiaus pa
minėtų mokslinczių. Jis isztyrė, 
kad augsztis, į kokį siekia atmos
fera kokio nors dangiszko svieto, 
taigi ir planetų musų saulės siste- 
mo, paeina nuo jos pritraukimo 
pajiegos. Jeigu teip vadinami 
molekulei kokio nors guzo turi 
didesnį greitumę negu planetos 
pritraukimo pajiega, tai tasai ga 
zas negal pasilikti tos planetos 
atmosferoj, bet jis iszsisklaidys 
po dangaus ruimus. Ant žemės tas 
yra su gazu helium vadinamu, 
įsi karsztų szaltinių kyla daug to 
gazo į žemės atmosferą bet jo 
nėra joje nė trupuczio. Tas paeina 
nuo to, kad molekulų greitumas 
to gazo turi didesnę pajiegę negu 
pajiega žemės pritraukimo, o jis 
neeiįjngia su kitais gezais che- 
miszkai. Tas pats yra ir su hydro- 
genu, kurio nors daug pakyla į 
atmosferą su vandens garais, bet 
jo atmosferoj nėra. Stoney isz- 
skailė, kad ant to, idant gazas 
galėtu pasilikti musų žemės at
mosferoj, jo dalelės negal kilti 
greicziaus kaip po 1 viorstę ant 
sekundos. Ant mėnulio yra dar 
niekiaus, todėl ir jo atmosferos 
mokslincziai iki sziol neužtėmyjo. 
Mėnulio atmoferoj negal užsilikti 
netikt heliam ir bydrogenas, bet 
nė oxygenas, vandens garai, 
smalkės, sieros garai, fluoras, 
chloras ir druskinės rugsztys; 
mėnulio atmosferoj gal būti tikt: 
bromas, jodas, anglerugsztis, 
•ierini rugsztis ir tt.

Ant MerkUro negal užsilikti 
vanduo, smalkės, ne oxygenas, 
bet jie turi iszsiskirstyti po pas- 
vieezio ruimus. Todėl ant tos pla
netos negal būt nė jokios orga- 
niszkos gyvybės. Ant Weneros 
•an lygos yra panaszios į sanlygas 
žemės, jos atmosferoj gal būt 
vandens garai ir vanduo ant 
jos pavirsziaus, todėl ir organisz
ka gyvybė. Pagal Stoneyo isztiri- 
mus, ant Marso visai nėra van
dens, tę,kę praneuziszki ir ameri- 
koniszki mokslincziai laiko už jū
res ir sniegę prie polių arba de
besis, tuomnėra; Marso atmosfera 
gal susidėti isz smalkių, oxygeno 
ir anglerugszties. Todėl ant Mar
so negal būt nė jokia gyvybė, 
negal būt nė žmonių, nė žvėrių, 
nė augmenų panaszių ėsantiems 
ant žemės. Tikt dideli planeta 
Joviszas, per savo didumę, savo 
atmosferoj gal užlaikyti visus 
chemijoj pažįstamus gazus. Kas- 
4ink Saturno ir Neptūno, gal būt, 
kad jų atmosferoj yra ir hydro- 
genas ir helium ir kiti sunkesni 
gazai. Wisi tie gazai, kurių ne-

"..........—
gal atlaikyti planetų atmosferos, 
susirenka aplink saulę; todėl tai 
ji turi tiek deganczio hydrogeno 
ir jo vis dangiaus suteikia jos 
planetos, bet uitai ant jų van
dens eina mažyn.

Naujausi iszradimai.
g Isz Sedalia, Mo. raszo, buk 

koksai telegrafistas Missouri ir 
Pacific geležinkelio, Brovn, iszsi- 
dirbo patentę Amerikos patentų 
biure ant lekianezie ant oro torpe
dinio orlaivio, kurį iszradėjas 
praminė “Lekiancziu kariuku 
laivu”. Laivas tasai lakios ant o- 
ro ties oceanu, ties tvireziail
sioms prieszų tvirtynėms ir nai- 
kys viskę isz augsztybių iszmes- 
toms torpedoms, taigi lygiai pne- 
szų laivus, kai ir jų drueziausias 
tvirtynee. Kaip garsina iszradė
jas, jo “Lekiantis torpedinis lai
vas” turi 120 pėdų ilgio ir 15 
pėdų diametro. Padarymas k au
tuos vos 10000 dol., taigi szimtę 
syk mažiaus negu padirbimas ka- 
riszko laivo; jis į dvi arba tris 
sanvaites žada savo žingeidų or
laivį padirbti. Jeigu tai viskas 
teisybė, kaip iszradėjas garsina, 
butų tai iezradimas didelės ver
tės, tikt klausymas, ar paties isz- 
radėjo viltys iszsipildys. Gal būt, 
kad jis pats savo iszradimui ne
pasitiki, bet apie jį garsina tyczia 
ant nugazdinimo iszpanijonų. A* 
merikonai, gazdindami visęavietę 
savo baisiais neva ant prieszų nai
kinimo iszradimais, daro teipat 
kaip darė seniaus -Chiniecziai, 
gazdindami prieszus baisiais sma
kais, kurie, ciecoriaus paleisti, 
isznaikys kiekvieną drąsuolių į 
Chinus atėjusį. Kada į Chinus 
dryao įsiveržti Prancūzai ir An- 
glijonys, Chinų ciecorius vienok 
baisių smakų ne paleido, kadangi 
jų ne turi.

| Odesoj, vienas inžinierius 
iszrado telefonę, su kuriuom, jis 
tikisi, kad galima bus per jūres, 
nors sujungtos vietos butų to
liausiai viena nuo kitos, Kuosai 
susikalbėti. Sziędieniniais telefo
nais ne susikalba nuo toliaus, 
kaip nuo 2000 angliszkų mylių, 
ant didesnų tolumų ir banda - 
vonių ne darė, per jūres susikal
bėti visai De bandė. Iszradėjas 
naujo telefono darė bandavones 
ant mažesnių tolumų, kur jo 
telefonas buvo pakabintas ant 
sienos, ten sėdinti tame kamba
ryje nereikalavo visai kiszti 
telefonę prie ausies,idant iszgirsti 
žodžius kalba n ežio nuo 2 — 3 
viorstų, bet visi kambaryj susi
rinkę teip aiszkiai juos girdėjo, 
kaipi kad kalbantis butų tame 
pat kabaryj. Dabar iszradėjas 
keliauja į Londonę, kur nori isz- 
bandyti savo telefonę ant didės 
nių tolumų,nori jis pasinaudoti isz 
povandeninio telegrafodrato terp 
Anglijos ir Nev Yorko ir bandy
ti kalbėti terp Londono ir Nev 
Yorko, taigi nuo tolumos su 
virszum 3600 angliszkų mylių. 
Jeigu ežia pasiseks, jis nori savo 
iszradimę pasiūlyti vokiszkam 
randui ant sujungimo Wokieti- 
jos su jos užimtomsChinuose val
dyboms Kiao-Czeu.

8 Ant susirinkimo Wokiszkų 
Chemikų Draugystės Berlyne,* 
profesorius Baumert. atgabeno 
geltonai-baltas dulkes, panaszias 
į ruginius miltus. Tos dulkės yra 
tai iszdžiovytas, taigi kietame 
pavidale pienas: skystame, tvo- 
jaus po iszmilžimui, piene yra pa
prastai 88% vandens, pritaisyto
se gi profesjri&ua Baumerto dul
kėse yra jo tikt 3%. Tame sudžio
vintame piene yra 95% kietų 
medegų, terp kurių yra 25% 
baltymio, tiekjau taukų, 5% pele
nų ir apie 40% pieninio cukraus, 
taigi jis deszimts kartų maitin- 
gesnis negu szviežias pienas. 
Norint jį valgyti, reikia tikt pri
pilti vandens ir pienas bus wėi 
tokajau, kaip ir kę tikt pamilž 
tas; jeigu kas norėtų, galį jį 
primaiszyti ir kitokių skystimų, 
kokių kas nori, kaip antai kavos, 
kakao, arba ko kito. Iszdžiovin- 
tas, taigi paverstas į miltus pie
nas nesurūgsta, nepagenda, daug 
rhažiaus reikalauja ruimo ir per 
tai siuntinėjimas jo- į tolymus 
krasztus yra daug pigesnis ir pa
rankesnis negu skysto.

Wietines Žinios.
— Keturi draugai jodleriai, 

T. Loftus, Robert Pitt, Michael 
Walch ir Robert Wicklam, susi
tikę* naktyj ant kertės Purple str. 
ir Archer avė., susibarė ir Loftus, 
iszsitraukęs rewolwerį, paleido 
szuwį ir pataikė Pittui į petį. 
Walsh teiposgi isssitraukė rewot- 
werį ir iss jo įwarė Loftušui kul- 
kę į ssonę. Atbėgę policijantai, 
perskyrė beuszaudancsius, du su
žeistus nugabeno į ligonbutį, 
sweikuostus gi suaresxtawo. Pa 
saovimę Loftuso laiko ui mirti
nu, kadangi kulka perlindo per 
plauczius.

— Gywenanti ant kertės Front 
ir Carpenter ui.,lenkė Ona Splens- 
ka, parpuolė ant nelygaus tro
tuaro ir teip skaudžiai apsi kūlė, 
kaip skundėja stengėsi iszaiszkin- 
ti, kad kę tikt nepasimirė..Uitai 
apskundė ji miestę, reikalaudama 
20000 dol. atlyginimo. Budas 
wienok priaudyjo tikt 4000 dol. 
Butų tai ir teip gana geras pel
nas, jeigu wisi pinįgai patektų 
skundėjai. Amerikoj wienok lai
mėjęs prowę gauna tankiai wos 
deszimtę prisūdytos sumos dalį, 
kita gi pereina į advokatų ki- 
ssenių.

— Chicagos policijos kapitonas 
Schuettler pradėjo wartoti 
hypnotizmę ant priwertimo nu
žiūrėtų vagilių, idant jie prie pa
pildytų vragystų prisipažintų. 
Banda v onės su suareeztuotu 
Jamesu Kelly pasisekė kuo ge 
riausiai: jis isz pasakoj o net to
kias sawo wagystas, apie kurias 
nieks nežinojo. Iszdawė jis pir
miausiai D-rę Simmsonę, ant ku
rio paliepimo papildė daug wa- 
gystų pas kitus daktarus. D-ras 
Simmson teiposgi yra jau suaresz- 
tuotas; 18 dienę szio mėnesio bus 
jo prowa.

— Į sztritkarį.ant kertės Colo- 
rado ir Hamlin avė., įsėdo du 
pasažieriai pereitos nedėlios nak
tyj. W ienas atsistojo prie motor- 
mano, kitas gi įėjo į vagono vi
durį. Kada konduktorius atėjo ir 
pareikalavo užmokesnio, pasa
žieriai i 8zsi traukė revolverius, 
bet konduktorius nenusigando ir 
davė vienam su kumaaczia į vei- 
dę.tęsyk antrasis szovė ir pataikė 
į krutinę. Potam jau plėszikai nu- 
szoko nuo karo, nieko nepelnę. 
Sužeistę konduktorių nugabeno į 
jo gy venimę.

— Chicagoj, dėl nedatekliaus 
pinįgų, praszalino nuo tarnystes 
191 policija n tų; tūli iss jų tarna
vo net 20 ir daugiaus metų,tokių 
buvo 24 ir tiems pripažino pensi
ją, kitus praszalino be pensijos. 
Terp praszal ntų, rodosi, nė vie
no lietuvio nėra.

— Gyvenantis po nr. 583 La 
Šalie avė., Koenemann, su paezia 
iszėjo pas pažįstamus į svecziua; 
jiems ne ėsant namieje, į gyveni
mu įsikraustė vagiliai, užsidegė 
visus žiburius ir iszkraustė gy
veninę. Paėmė visokių brange
nybių už 1750 dol. ir pinįgų 3.r> 
dol.

— Chicagos sveikatos depar
tamentas persergsti gyventojus, 
idant jie negertų ne virinto van
dens, kadangi tasai dabar labai 
sutersztas ir ne sveikas. Norinti 
būti sveikais, tegul vandenį gė
ry m ui pervirina, ir paskui atszal- 
dę. ji

— Ant szėnių Western India
na Beit Line geležinkelio, ant 
susibėgimo Norlh 46 avė. ir 
Augusta str., rado baisiai sudras
kyt ę kunę 10 metų Charleso Neį
mano, kurio tėvai gyvena po nr. 
2116 W. Huron avė.

— Po nr. 2030 ant Indiana 
avė., rado užmusztę pieno parda- 
vinėtoję, Ant. Mc Gee. Kaipo 
nužiūrėtus uimuszėjus suėmė ke
turis vyriszkius: Jacksę, Willov- 
sę, Nugentę ir Steinkelerę.
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Preke pinįgų
Ruskas rublis po...........
Prusiszkos markės po....

Prie kiekvieno pinįgų siunti* 
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztų.

...53c.
...24jc.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greicziau- 
šiai suvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisingumę kasdien apturime azira
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos kraaztų,teiposgi ir 
užgerumę azifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir, pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prieiųsdami pinįgus ant szifkor- 
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitekį adresę:

A- Olszevskis,
924 33id St., Chicago, III.

p (Ttf*)-
Tikri e jie Čhinai dalinasi į dvi dali: į pieninę ir asunt- 

rinę, rubežiumi terp tų dalių yra atžala Kuen Lun kalnų 
besitraukianti per Chiniszką žemumą. Pietinėj dalyj kli
matas drėgnas ir sziltesnis, auga ežia arbata, cukrinės 
lendrės, ryžiai, medvilnė, szil km ėdžiai. Sziaurinėj dalyj 
klimatas jau beveik, kontinentaliszkas. Pietini dalis la- 
biaus kalnuota, kalnus padirbo tekanti vandens, kurie 
suneszė nuo kalnų nutrupėjusias jų dalis į klonis ir klonių 
dirvas padarė vaisingesnėms. Sziaurini dalis tveria lygu
mą, kurio virszutinė eilė yra isz geltonojo molio, loos vadi
nama; molį kaipo dulkes per ilgus amžius sugabeno vėjai 
ir jo eilė kaip kur ant kelių szimtų metrų stora. Loesai 
arba molio eilė pasidarė ežia labai seniai, kada Azijos kiet- 
žemis traukėsi toliaus negu sziądien į rytus, todėl ir klima
tas tuose krasztuose buvo daug sausesnis. Loesų krasztai 
tekanezių vandenų įsirėžyti, urvuoti, turi daugybę žemėj 
vandenų padirbtų olų, kuriose gyvena sziądien žmonės, 
kadangi ne esant ežia girių, trūksta gyventojams medegos 
ant triobų pasimatymo. Krasztai tie, kur tikt yra užtek
tinai drėgnumoj yra labai vaisingi.

Chinų gyventojai mongoliszkos kilmės; atėję isz 
sziaurvakarų į Vaisingus Chinų plotus, isz nomadų persi
keitė į apsisėdusius ant vietos žemdarbius. Kadangi lygiai 
sziaurini, kaip ir pietini Chinų dalis yra labai vaisinga, 
todėl abidvi labai tirsztai apgyventos: ant ploto tokio kaip 
Indostanas, taigi 70000 ketvirtainių geografiszkų mylių 
arba ant mažesnio negu pusė Europos, gyvena 423000000 
gyventojų, taigi ant 143 milijonų daugiaus negu visoj Eu
ropoj, iszpuola, imant visą plotą, po 6000 gyventojų ant 
kiekvienos ketvirtainės mylios, arba trissyk tirszcziaus ne
gu Lietuvoj. Prie teip tirszto apgyvenimo, nors žemė ir 
labai vaisinga, sunku jai visus gyventojus iszmaityti, jie 
stengiasi pats sunaudoti visą savo tėvynės plotą: ant van
denų dirba jie plaukianczius daržus, tokius jau daržus tū
luose krasztuose parengia ant triobų stogų; pietifiiuose 
krasztuose, kur pavasaris anksty besnis, sėja anksti augmenis 
ir ežia sudygusius ir kiek daaugusius, prasidėjus pavasa
riui sziauriuose, siunezia ten ant persodinimo; tokiu bu 
du ir sziauriuose daugely j vietų gal rinkti per metus po 
dusyk žemės vaisius. Rods prie to reikia daug darbo pri
deri, bet reikalas priverezia gyventojus jo nesigailėti. Ka
dangi vienok ir prie tokio darbo žemė ne gal vis besidau- 
ginanezių gyventojų iszmaityti, tūli isz jų, ypacz pieti
niuose krasztuose, pastojo jūrių plėszikais, arba piratais, 
užpuldinėja ant prekėju laivų, apvaldytus laivus iszplė- 
szia ir isz to minta; chiniecziai valgo viską: peles, žiur
kes, szunis, kates, net visokius vabalus, sliekus, kirmėles, 
o laike tankiai atsitinkanezio bado metų, net riebią szlyną 
ir numirėlių kunus; czielais pulkais kraustosi į aplinki
nius ne teip tirsztai apgyventus krasztus. Doriszkai sto
vi labai žemai: jeigu szeimynai sunku iszmaityti vaikus, 
juos tiesiog uimusza. Žemesnių luomų gyventojai isz- 
pažįsta budistinJpci tikėjimą, augsztesnės gi luomos Konfu
cijaus, isz tikro vienok tikėjimas remiasi vien ant pildymo 
formųkrtkszczfonlszkl misijonieriai platina ežia kriszczio- 
niszką tikėjimą, bet daugumas chinieczių tankiai už pinį
gus krikszczionimis pastoja; misijonieriai perka nuo tėvų 
mažus vaikus, apkriksztyja ir augina kaipo krikszczionis 
misijose. v

Chiniecziai iszplatino savo valdžią ant viso Rytinio A- 
zijos iszkilimo, teiposgi ant Mandžurijos, tokiu budu 
jiems priguli plotas teip didelis kaip ir visa Europa; už 
savo valdybas laikė ir savistoves Indo-Chinų vieszpatys- 
tes,bet jas, Chinų nesiklausę, iszėmus vien Siamo, pasida
lino terp savęs Prancūzija ir Anglija. Chinams neva pri
gulėjo ir Korea, bet po paskutinei su Japonija karei, 
Chinai nužudė savo įtekmę Koreoj. Kaip sakėme, su vi
soms savo valdyboms, Chinų vieszpatystė užima tokį plotą 
kaip visa Europa, taigi apįe 180000 geografiszkų ketvir
tainių mylių, bet kitos valdybos jau ne tirsztai apgyven
tos: Tikriejie Chinai turi 423080000 gyventojų, Mandžuri- 
ja 5750000 gyventojų, Tibetas 2000000, Mongolija 2000000, 
Augsztasis Turkestanas ir kalnai Kuku-Nor turi apie 500 
000 gyventojų.

Nė vienoj tnusų žemės vieszpatystėj nėra tiek miestų 
turinezių su virszum milijoną gyventojų kaip Chi- 
nuošė. Svarbiausi miestai yra: Pekin, ciecoriaus sostą pi
lė, turi apie 1|, milijono gyventojų, teip vadinamu Cieco- 
riszku Kanalu, ilgesniu už Nemuną, sujungtas su įtako
mis didžiųjų Chinų upių ir su pietinėms vieszpatystės pro
vincijoms. Tiontsin turi teipogi su virszum vieną milijo
ną gyventojų, portas Pekino, prie įpuolimo upės Peiho į 
jūres. Hang-czou turi teiposgi netoli milijoną gyventojų, 
isz ežia iszgabena daugiausiai arbatos. Szanijhai, turi a- 
pie 700000 gyventojų, ant upės Jang-tse-Kiang. Augsz- 
cziaus, teiposgi ant upės Jang-tse-Kiang, yra miestas 
NanJcing, turintis apie milijoną gyventojų, garsus savo 
iszdirbimais isz medvilnės. Prie įplaukimo upės Si-Kiang 
į jūres yra miestas Kanion, turintis netoli 2 milijonu gy
ventojų, turtingiausias Chinų vieszpatystės miestas, veda 
kuo placziausią prekysta su visais krasztais.

Prie įtakos upės Si-Kiang į jūres yra nedidelis Ma- 
leao pussalis, prigulintis Portugalijai ir sala Hong-Kong 
prigulinti Anglijai; miestas Ptcforūz^nt tos salos,turi 150 
000 gyventojų.

2) Mandžiurija yra terp Chingano isz vakarų ir Japo- 
niszkų juriu isz rytų, į sziaurius traukiasi iki Stanovų kal
nų ir Ochotiszkų jūrių, į pietus susiduria su Chiniszką 
žemuma. Teka ežia dideli upė Amur, su savo įtakoms Sun- 
gari ir Ussuri, įpuolanti į Japoniszkas jūres. Mandžiuri- 
joj yra puikios ganyklos, sziauriuose gi kalnų szonai ap
žėlę gražioms girioms. Gyventojai Ttnguzai, mongolisz- 
kos kilmės; pietiniuose krasztuose gyvena daug chinieczių. 
Svarbiausias miestas yra Mukden, turintis apie 300000 gy
ventojų. Pietini Mandžurijos dalis priguli dar Chinams, 
bet rytinę ir sziaurinę užėmė jau maskoliai ir priskyrė prie 
savo Siberijos valdybų po vardu Ussuri^zko kraszto. Mas- 
koliszkoj dalyj yra portas Vladivostok, į kurį veda dabar 
geležinkelį per visą Siberiją.

3) Korea iki sziol ne prigulminga vieszpatystė, bet 
stengiasi ją paimti po savo globa Maskolija. Korea tve
ria kalnuotą pussalį, atidalinantį Geltonąsias nuo 
Japoniszkų. Prie pakranezių yra daug sudumų ir mažų 
saluczių. Korea seniaus varžėsi Chinai ir Japonija ir ji 
tai vienai, tai kitai prigulėjo, dabar gi ji savistovi, bet 
neužilgio gal pateks Maskolijai. Gyventojai darbsztus ir 
gana apszviesti. Ant tokio ploto kaip Italija, taigi ant

apie 5000 ketv. mylių, yra 11 milijonų gyventojų. Krara- 
to sostapilė yra miestas Sevl, turintis apie 200000 gyven
tojų, ('keinulpa. arba Ozomvlpo— geriausias to kraszto por-^- 
tas. ' -- •. -

Japoniszkos salos atidalytos nuo Azijos kietžemio 
Japoniszkomis jūrėmis, traukiasi nuo Korėos pussalio iki 
įtakai upės Amūro; susideda isz keturių didesnių salų: 
Kiuriu, Sikok, Nipon, Jeso. Salos tos apsiaustos rifais ir 
daugeliu sudumų; kadangi prie jų susibėga du jūrių tekė
jimai: sziltas japoniszkas ir szaltas ochotiszkas, salas tas 
lanko tankios tirsztos miglos, vėtros; rifai, sudūmos, smar
kios į krasztus besidaužanezios jūrių vilnys buvo geriausiu 
apgynimu tų salų nuo prieszų užpuolimų, kada krasz- 
tas buvo silpnas, ne susiorganizavęs; vidurinių amžių gady
nėj Chinai užsimanė užkariauti Japoniją, ant to iszsiuntė 
didelę laivynę, bet ji likosi sudaužyta, kariauna pražuvo, 
negalėjo iszlipti ant kranto. Japoniszkos salos yra kal
nuotos, kadangi jos tveria iki ežia nusitęsusio iszkilimo 
briauną, dalis gi iszkilimo terp tos briaunos ir dabartinie 
Azijos kietžemio jūrėse nugrimzdo. Iszilgai tų kalnų - 
traukiasi vulkaniszkų virszunių eilė, isz kurių svarbiausia 
Furit/ama, ant salos Nipen, iszkilusi ant 8800 metrų arba 
ant 12000 pėdų su vurszum. Japonijoj tankus būva žemės 
drebėjimai, todėl ant kaimų ir miestuose nėra augsztų 
triobų, kadangi augsztas sugriauja žemės drebėjimai.

Klimatas drėgnas, vidutiniszkas, sziaurini vienok sala 
Jesso turi klimatą daug szaltesnį. Ant pietinių salų auga 
augmens tropikaliszkų krasztų, kaip antai palmos, gyvena 
ežia ir beždžionkos, augina arbatą, ryžius, szilkmedžius, 
gyventojai gi salos Jessb minta isz medžioklės ir žvejo
nės. Japonijai prigulėjo dar sala Sachalin, bet ją ji pa
vedė Maskolijai, kuri ežia parengė nusikaltėlių kolioniją, 
už ją Maskolija davė Japonijai Kuriliezkas salas. Jai pa
teko po paskutinei karei su Chinais dideli sala Formosa 
turinti su virszum 3 mil. gyventojų.

Japonija turi labai vaisingą žemę, kalnuose ne truks- * 
ta visokių mineralų, yra ir akmeninės anglys; iszėmus 
sziaurinių salų, visas krasztas apdirbtas gerai teip, kad 
galima sakyti, kad darbsztus japoniecziai pavertė savo tė
vynę į puikų daržą. Japonija, iszėmus Kuriliszkų salų ir 
salos Jesso, apgyventa bevęik teip tirsztai, kaip ir tikriejie 
Chinai: ant 7000 ketvirtainių mylių,' Japonijoj (be salos 
Formosos) gyvena 42000000 žmonių, taigi ji tirszcziaus ap
gyventa negu Prancūzija arba Wokietija. Japoniecziai 
ne tveria jau grynos mongoliszkos rasos, jie yra tai mai- 
szyta tauta paeinanti isz susimaiszymo malajonų, mongo
lų ir pirmutinių tų salų gyventojų, plaukais apžėlusių 
ainomi. Priesz atėjimą ežia malajonų ir mongolų, salos * 
tos buvo apgyventos ainosų; atkakę malajonys nuo pietų 
ir mongolai nuo rytų, ainosus iszvijo nuo pietinių-salų ant 
salų Jesso ir Sachalino; ant salos Jesso užsiliko dar jų a- 
pie 10000 galvų; ant kitų salų juos isznaikino su visų atė
jūnai. Japoniecziai iszpažįsta budistiszką tikėjimą, iki 
neseniai jie visai mėsos ne valgė ir naminių gyvulių augi
no labai mažai, o per tai trūksta laukams mėszlo; tikt da
bar, žengdama pryszakin ant kulturiszko kelio, Japonija ■ 
kareivius pradėjo maityti su mėsa, gal ir teip gyventojai 

lių, kas tikt aut gero iszeis visam krasztui.
Iki neseniai Japonija buvo su visu uždaryta dėl euro- 

pieczių, tikt holandiecziams daleista buvo prekiauti mies
te Nangasaki. Krasztas turėjo du valdonu: vieną svietisz- 
ką, kitą dvasiszką, provincijas valdė beveik neprigulmin- 
gai teip vadinami Daimiosai. Tikt antroje pusėje szio 
szimtmeczio viskas persimainė, valdžia pateko vienam cie- 
coriui arba mikadui\ kadangi jis buvo liberaliszkas, palio
vė szalinęsi nuo svetimtauezių, ne tikt atidarė visą krasztą 
dėl europiaezių, bet parsikvietė isz Europos mokslinczius, 
rengė universitetus ir kitokias augsztesnes mokslaines, ku
riose isz pradžių profesoriais buvo europiecziai, daugumoj 
prancūzai, vokiecziai ir anglijonai. Sziądien vienok Ja
ponijai ne trūksta jau savo mokslinczių, todėl augsztesnė- 
se mokslainėse mažina skaitlių europeiszkų mokslinczių, 
jų vietas užima japonieęziai. Japonija į teip urną laiką 
ant kulturiszko kelio pralenkė jau Maskoliją: yra ežia ge
ležinkeliai, japoniszki garlaiviai su ta vorais ir pasažieriais 
atkeliauja ne tikt į Ameriką, Australiją, į kitus Azijos 
krasztus, bet ir į Europą. Miestai, net ir maži, apszviesti 
elektriszkais žiburiais; pacztas kur kas geriaus atlieka savo 
užduotę negu Maskolijoj. Didžiausi Japonijos miestai 
yra ant salos Nipon; miestas Tokio, kraszto sostapilė, tu
rintis 14 milijono gyventojų, netoli vulkano Fusiyama, 
sujungtas geležinkeįiu su geru portu Yokahama, į kurį 
atkeliauja pasažieriniai isz Europos garlaiviai. Kioto, tu
rintis apie 400000 gyventojų, teiposgi ant salos Nipon. 
Portinis miestas Osaka turi 600000 gyventojų.

Siberija.

et

Siberija arba Sibyras, užima aziaurinę Azijos kietžemio da
lį, nuo Turano ir Rytinio Azijos iszkilimo pietuose, iki 
Sziaurinių Ledinių jūrių sziauriuose ir nuo Uraliaus kal
nų vakaruose, iki Didžiamjam oceanui rytuose. Yra tai 
labai didelis plotas, daug didesnis negu visa Europa, uži
ma ketvirtą dalį viso Azijos kietžemio, bet retai apgyven
tas; ant to viso ploto yra vien 5 milijonai gyventojų.

Nuo pietų, nuo Tikrųjų Chinų Siberija atidalinta kal
nais ir dideliais tirų plotais; nuo rytų teiposgi kalnai atida
lina ją nuo jūrių, bet ir jūrės, kaip antai Ochotiszkos, dėl 
plaukinėjanezių ledų ir tirsztų miglų pavojingos laivams. 
Nuo sziaurių rods tęsiasi teiposgi jūrės, bet jos, kaip patsai 
jų vardas, Ledinių jūrių, rodo, netinka laivų plaukinėj!- 
mui, jie mažai joms keliauja. Iki neseniai szįauriniai Si- 
berijos krantai buvo mažai pažįstami, nežinia buvo tikrai, 
ar galima perplaukti isz Europos Sziaurinėmis Ledinėmis 
jūrėmis aplink Siberiją į Didyjį oceaną.

(Toliau b bus)
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Draiigyszczirreikalai.
Liet. Republ. Kliubas 29-tok 

vardos laikys savo mitingą pėt- 
nyczioj,l8 Kovo, 8 valandą va
kare, galėję p. Karecko, 4612 At
lantic st., ant kurio visu? lietu
vius tos vardos užpraszo pribūti.

Su guod. Ign. Gedvilas, prez.

Subatoj, 19 Kovo, 8 valandą 
vakare, salėje Liaudansk io, 3301 
Laure! st.,Liet. Republ. Susi vien, 
laikys mitingą, ant kurio delega
tai, prezidentai ir sekretoriai 
isz wisų lietuviszkų kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

J. Jauksztas, seki.

Keistuczio Liet. Republ. Kliu- 
b&s 2 9 tos vardos laikys mitingą 
aedėlioj, ‘ŽO Kowo, 4 wal. po 
pietų, salėj Bykovo, kertė 45-tos 
ir Wood st., ant kurio užkvie- 
•eia visos pribūti.

J. Martinkus, prez.

Liet Republ. Kliubas 10 var- 
dos laikys savo mitingą nedėlioj, 
20 kovo, 5 vai. vakare, Flanna 
gan salėje, 872 W 22nd st, ant 
kurio bus apsvarstymai apie isz- 
tmimus Amerikoniszkų popierų 
ir kitų svarbių dalykų; dėltogi 
visi lietuviai yra užpraszomi 
pribūti.

M. Allejonis, sek r.

GERA NAUJIENA!
dėl Merginu ir Moterių

B. iartelsky, Department Store,
3641—3645 8. Halsted St., CHICAGO

Praneštame Jums, kad mes atidarome nauja De- 
partmenta gražiausiu moteriszku Skrybėlių ant 
pietwakarines dalies miesto. Meldžeme ateit ir 
pamatyt. Specijaliszkas iszpardawimas 100 gra
žiausiu moteriszku skrybėlių puikiai iszredytu bus

W. SLOMINSKA, 679 MILWALKEE AV., CHICAGO, ILL.

Subatos wakara, 19. Kowo.
Skrybėlės vertas $3.00 dSI QQ 
gausite už.............. ...ipAekzO ■

B. Wartelsky Dep’t. Store
3641-3645 Sq. Halsted St.,

Dr-tė Lietuvos Sūnų laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą, salėj L. Į 
Ažuko, 3301 Auburn avė., mies
te Chicagoj, nedėlioj, pusiau 
pirmą valandą vidurdienio, 20 
Kovo, 1898 m., ant kurio bus 
apsvarstomi labai svarbus daly
kui. Dėltogi privalo pribūti ant 
szio susirinkimo visi sanariai mi- 
■ėtos Draugystes. Teipgi yra 
užpraszomi dori žmonės lietu
viai ant prisiraszymo.

Su guodone,
Dr-tė Lietuvos Sūnų.

Liet. Republ. Kliubas Algirdo 
7 tos wardos laikys savo mitingą 
■edėlioj, 20 Kovo, salėje po nr. 
650 S. Ganai st., ant kurio visus 
lietuvius užpraszo pribūti.

H. Gec, prez.

Baltimore, Md. sziose dienose 
užsidėjo nauja tautiszka pagalbi
nė draugystė po varduD.K. K eis- 
tuczio, kuri laikys sawo mitingą 
nedėlioj, 20 Kowo, 4 w. po pietų, 
Mecbanics salėje, 317 W. Fayette 
St. Dėlto szirdingai užkvieczia 
visus gerus lietuvius ant szio 
mitingo susirinkti ir prisiraszyti 
pakol dar pigus įstojimas, tikt 
50c., o paskui bus pakeltas. Tei- 
posgi ant szio mitingo bus rinki 
mas pilnoe administracijos.

Draugyste D. K. Keistuczio.

Niekei Plate Geležinkelis
Permainė laiką savo iszvažia- 

vymo ir Dypą nuo Kovo 6tos d. 
1898 m. Dabar visi jo trukiai 
parvažiuos ir iszvažiuos isz Van 
Buren Depot, arti Clark 8t. Wisi 
trukiai miesto virszutinio gele
žinkelio sustoja ties szituom szė- 
nims Dypo. Tikietų Offisas: 111 
Adams St ir Auditorium Annex. 
Telefonas: Main 3389.

' (16-3)

Skaityk mus specijaliszkai piges prekes ant Ciga
ru ir Tabako.

Galite gaut ka tik norite pagal ęzia padėtas prekes
Tabakas Rūkomas:

Red Cross—svaras.......  28c
Rose Leaf “............
Plov Boy “............
Barker 16 unciju dėžutė 
Durham 7c, už swara 
Dukes Mixturės.........
Hunting................. .
Seal of N. Carolina 7c. 
Brier Pypkes........
Mali Pouch...........
Yum-Yum...........
Fashion Cut Plug 
Navy... 
N avy 16 unciju dėžutė 
Dukes Cameo

Pajiesz kojiniai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Selvestro 

Bryliaus, Kauno gub., Sziaulių pav. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot man ži
nią ant szio adreso:

John Radzis,
123 Wharton St. Philadelphla, Pa.

Pajieszkau Povilo Lengvi nio, Kauno 
gub., Reseinių pav., ^Viduklės parap., 
Užumeczio 
Frankfort, 
kas ipie jį 
arba tegul 
adreso:

kaimo! - Pirma gyveno 
Me. o dabar nežinau kur, 
žino, meldžiu^ duoti žinią, 
pat* ataiszaukia ant szio

T John Balnius, 
1514 Ross avė., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Dominįko 
Maslauskio, Reseinių volostės, Wiel- 
piaalų kaimo;.tariu- į jį labai svarbų 
reikalą, meldžiu atsiszaukti, arba.kas 
kitas, jeigu apie jį žinote, duokite man 
žinią ant azio adreso:

Frank Maalauskis,
118 Breakėr Si., Scranton, Pa.

r Poszukuje poeady.
Organlata, Polak, poszukuje posady 

Jrzy kožciele polskim lub litevakim. 
ėst odpoviedni svemu fachovi inaza- 

pytanie može dač dokladną odpoviedl
Wiadomo4d:

JOHN REMOWICZ,
1M Bndicott St, Boston, Ma*s.

(J-4)

Laiszkai ant paczto.
5t Abramouryc» Fel. 171 Llnov»kl Bart 
M Antonovlch JasUn 181 Matike Juotą

V, 66 Balzaiti* Jurgi*
67 Blatujak Kadi 

VB, Bogvilie Jeronim
77 Bnza A n ton 

<• 9* Dtenls Jozef
100 ElsepogoC,
119 Gryezevski Pa vėl
120 Orynzon Jullan 
1*4 Inkovski Iitdor
135 Jakutis Konst.
136 Javui Adam
137 Jaroaz Mlohal
138 Javorski'Stentaiav
167 Lašenki Staajstov
168 Letovici Jozef

173 Linow»kl Bartling
186 Marti* Georg 
190 Mikuoki John 
212 Pmtrovski H.

230 Plutowsk-go Teod.
222 Raczn nes Jan 
823 Raczana* Johan 
262 Sermlnski Staniai.
256 Sekara Agata
267 Slmanski S.
868 Stlyc Jozef
299 Yoauthouskit Ig.
VI Zareba Andny
VI Zareba Yedrty

Tabakas Kramtomas
26c 
28c 
2Oc 
56c 
28c 
27c 
56c 
27c 
28c 
26c 
31C 
31C 
29c 
26c

Batle Ai svaras... 
Hor*e Shoe “ ........

.......................2Oc
....................... 39c

CHmax “ ..... .....................   36c
Jolly Tar "........ ....................... 32c
Nevs Boy “........ ....................... 32c

CIGARAI:
Geo. W. Childa, 7 už 25c, box(50) $1.89 
Kubanos, 1 nž le, box (50) ui......... 49c
La Rosa de Cuba, 1 už 2c, bor (50) 75c 
Kay West Victoria, 1 už 3o, bor $1.10 
Copodura. 1 už 4c, 7 už 25c, box 81.89

Dr. Marija Doriatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18lh Str.
Prilai ligDUiu* ad ynose: uue 9 iki IS prtezz pl«t 

kr aao • wakar«. Tztepbonaz; Caaal 78

Cha#. Baltrukonls.
Priatatau Draugystėm* visokį y* rei

kalingu* daiktu*, tai yra: Špilkas, Ko
kardas, Juostas, Karūnas Ir wi*n» 
kitokiu* dėl Draugyuczių reikalingu* 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, alsiszauklte pas mane, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRŪKONI8, 
67 N. Leonard 8t.,

WATERBURY, . - - - CONN.

O-ydo Avyrua, moteris ir vraikua.
Jeigu daktarai negalėjo paklot tawo Ugoa, ar

ba jeigu negalėjo tawgs Užgydyti, tai taazyk V»o- 
>m pa* D-rf Ham'f, o jiaduoe tau rod| dykai. 
Jeigu D-r*aatrastu, kad t*wollg* ueiazgydotna, 
tai pinigus tau sugražint ir nereikalauji nieką 
žudyti. D-ras Ham'aa yra teisyngu ir ateakan- 
eziu, o ligoniais apiekawojaa>—kaipo tewaa ta
vo valkata. Žmones, kurte aat-taazczlo jietzko- 
jo rodos visokiu daktaru, kurte keliolika meta 
istken tėjo liga* ligonbuoziuoae, lyg per stebuklus 
tapo iszgydyti per D-rf Ham’}. Nekalbame t| 
pasigirdami, bet tiktai sakome tikrą tiesą. Ne- 
vtlkiaktt tavo ligos, ne* gali stoti* netazgydo- 
mB. Tuojau* raižyk prie D-ro Ham o.

Gydykla D-ro Ham'o negalimą gauti jokioje ap
lietoje, a ne groserneje, a ne karozemoje, n* pat 
pedliortu. Ka* nori gaut ezystat ir * veika* gy
dyklas, tur ttaorial raižyti prie D-ro Hanso. Boa- 
kele gydykla katztaoja tik 81.00, tzatzios bonka- 
let 15.00. Iizraszant gydyklas, reik spraszyt ta
vo ligą ir indet in gromata piningas, arba mo- 
ney orderi, arba eteki. Gydyklas ir pamokinimą 
kaip gydytis teisinsime atgal* paeita. Prisiūk 
paoztlng marką ant atsakymo. Adresu toks:

DR- C. B. HAM.
708—709 Uational Union BnildliA

Waterburio Meblin Kompanija 
(Waterbury Furnlture Co.) 

135—189 E. Hilu SI. POU^ST*SATBO.

“Lietuvos” Agentas.

vw.įjĮi«»; lEtVVA.—.
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Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruakai, lietuvlazkai Ir 
daugely j kitokiu kalbų.

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
34B8 8. lUlated ui

lt ajitaa puikia* Fotogi fljM, už tusia* Uktel
S2 00

A* vuuuliu ir kito t ra raik*b> * ujimą Fotoct* 
flj*» keeulk *u**l.

lyriški Apantniii $1.26
Tat kibą pigu* vyntzki a pas tavai, tik 11.26 

tzniuruoU ir kongraslotal ci/verykal, d ubai ta
vais plnztata, nepermirkttami ir visokio gataa- 
ko pirattal*.

Jonės The Shoeman,
8£4 Bank St.,

WATERBURY, CONN

W. SLOMINSKA, 
679 Milwankee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota <

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rupeNting^, tei
singa ir artini ‘ 
dirT

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt

Turiu už garbę apreikuti guo- 
dotinlems Kunįgam* ir guodėt i n. 
Draugystėm*, kad asz dirbu vi
su* augszcziau* paminėtu* daig
iu* Pigiausei, Telslngiausei 
ir Geriauset, nes per 30 metų 
užsiimdama Uždirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viaką padirbi pigiau ir geriau nn- 
gu kiti fabrikai.

, Su guodone

Nauja Dirbtuvė Bažnyti
nių Daiktų.

Turims a* garbia praaasttl Gaad. Kunigam* 
ir gnod. Draugystėms, kad mes atidarėm* Beta- 
wit*t*l-lenkiuke dirbtuve balayUaiti delktn, 
i*xslawine>tan (hafta) artisttatksi salikai* ir

priimame nuo Seniausia iki augttotiautlu Ne- 
kad mes dirbame pigiau* ui kitu*, 

>et kas mus darbu* pamatys, paiia* lu w«rtia. 
Dėltogi meldlam* kaipoGuod. Kunigu teipir 

Draugytzcziu, ka* relkalauJete gerai padirbto 
virsi minėtu daiktu, teiksite* takius pa* mus 
ahsteiiuoti, o uStlkrinanae )<>K®I busite uigane- 
dinti. Su guodoae,

T. ADdresttiicMlte ir L Bradliene,
115 W. D iv i si o n St

Chlcago, Illinois.

. Prekes 8iuwamq Maszinų Numažintos!!
Kurie isz norinczlų pirkti ii u varnai maazinM gyvena Chicagoj, ar netoli 

Chieagos, utprasaome atsilankyti paa mus ir apžiūrėti muaų maazinaa, kurias 
pas mui galite pirkti už pmj prekė*, neg kitur.

Adara kaadien iki 6 valandai vakaro. Nedėlioj nuo 10 Iki 1 po pietų.
Jeigu gyvenau kltuoae miesteliuom, atraszykyte, o paduosime numažin

us prekes musų maszinų. Freiu apmokame mažne į visą Ameriką. Nelauki
te su pirkimu, nes prekės maszinų gsl vėlei* augtziyn.—Adressvokite Uip:

KELP8CH NORE3KO & CO., 
66 Finto Arenne, CHICAGO, ILU ~ (1S-S)

Ll6tuwlszka flptlBKa.
257 Hanover St., Boston, Mass, 

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykazcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietawos ir viso pasvieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 
Ii arus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai iszsiplatinus po wisa Ame
rika, dėltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgaa 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visą spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvą ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vraikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lieta- 
viazką bažnyczią ir atliekame visokius Lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

“Lietuvos” Redakcijoj talpinąs! Stacija Chiea- 
gos Paczto po wardu:

Sub-Station No. 60
Kurioje yra lazduodami ir iszmokami paczto 

Money Orderei; registruojasi gromatos, sluncziasi 
wisoki siuntiniai: knįgos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markės, postą 1-kortės, kopertai ir tt. Kiek
vienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinjgus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit i “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 
be jokio klapato.

Rnszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun 
cziant, visada uždėkite szitokį adresą:

A. Olszewskis
Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registruotose gromolose arba per “money order”, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau* 
prisiųsklte mums: siuneziant •!money orderį“, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne
isi i m s.

Ofisas “Lietuvos“ esti kasdien atidarytas nuo Ros valandos ryto Iki 9 va
karo. o nedėliomi* nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chlcagiecziai turinti 
kokiu* reikalus, teiksi* atsilankyti minėtose valandose.

Europiecsial gali gaut “Lietuvą” Prusnose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną nž 
62,ooarba 4 rublius ant metų.

DOWANOS DEL WI8U.

S
UIMK’ Ben. HatowskiS,

627 S. Gana kerte Jndd ui., Cbicago, III.
Dirba, taiso ir parduoda:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir 1.1.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už 15,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas 

pirks už |lu,G0— gaus prezenta vertes |l,50; kas pirks už 116,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 —- gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už mi- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50a; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostųme- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų.

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mane, o pirkaite viską 
pigiau kai kitur.

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes. juokinga 
kvietka, kuri no- 
rineziam ja pauo«- 
tytl tryk*zta i n a- 

kia vanduo ir daug juoko padaro. Kasz
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokio* dar lietuviazkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
szimta* visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
a nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
o* preke 91,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrimiem* 

aki* apmonyk Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popteru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maazinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Ka* nori da*i- 
žioot apie visokiu* daiktu*, tegul, 
f>riaiunczia už 2c. marke, ogaus kata- 
Joga visu tu daiktu Adresą* mano toks: 

Joseph Matutis.
287 Wythe Avė;, Brooklyn, N.Y.
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M. Darnijonai tie.
Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atsilankys 
Pittsburge ir aplink priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir uiraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus už “Lietuvą”, 
o tokiu budu užczėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. - M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvą”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes ui jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį?visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavystb.

8weikinamesawo kostumerius szirdin
gai jiems dekawodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti juprigimto
je kalboje. Patyrem J ubu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Juau užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo taworus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingi joms daugy
be k oštum erių ir sawo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

Karpe tu, Purcelinia IiKlau, Me- 
bliu, Pecziu Ir tt.

Grabai ir kiti visi Pagrablniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
žmonių Patfrabinikas.

Ant pareikalavimo Braukite mane ko- 
žname laike iii Distrlct Telefon Ofiso, 
5 E. Main 8t.

Greitas patarnawimas, 
o prekes pigiausios.

NAUJAS SALIUNAS.

Jnrglo Abraiczio,
90 Hudson Av., kerte Front St.,

BBOOKLIN, N.I.
Užlaiko geriausius gėry mus 

ir kaipo į(naują vietą užpras&o 
visus atsilankyti.

TEWYN£S SARGAS 
mėnesini* InikraaztiB *u paveikslėliai* 

TreczluM metus 
stovi ant sargybos lietuvių tauto*: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos. 
Kasztucja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykazcziu*nume
riu* galima gauti už AOc. 

Viena* numeri* yra aiuncsiamas ant pa 
žiūro* uždyką. 

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Ar., bcranton, Pa

— Geri&use lietuvi4zkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyuako, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
wiatt nedėliotus, ir ketwer- 
gaiš nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome iaiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gas per Iaiszkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greicziausių laivų va
žiuojantiems į Europą ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viską 
atlieku pigiausiai ir greicziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuviszkas Daktaras

M. P. KO8SAKAU8KA8 
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 8o. Morgan (Laurel) str*

(W-«)

Gerlause Užeiga dėl Darbinykm
pas

J. Danisewiczin,
768 Bank Ir River Side Ste.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausiu* gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Llkierius ir 
kvepencsius Cigarus. Užkvieczia visu* 
atsilankyti. Juozas Danisevicziu*.

Lietuwiszkas Motelis.
PETRO ABRAICZIO, 

686 6th Avenue, kerte 21 mo* ulyczios
BROOKLYN, N. Y. - ' / 

Atidarė* naaja koteli ir salius*. Užpraszaa vi 
sai Lietuviu* pa* m*ne atailaukytl. o batite 
svetingai priimti. Su guodone, “
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