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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Besisvecziavimas Vokieti

jos ciecoriaus brolio pasibai
gė. jis jau iszkeliavo namon. 
Kokius vaisius iszduos jo at
silankymas Amerikoj, ne ga
lima žinoti. Sziuom kartų 
vienog, rodosi, nė lokio suta
rimo ne padarė, kadangi su 
kunįgaikszcziu ne buvo Ame
rikoj galinezio vesti tarybas, 
o jis pats su tokiais dalykais 
nesusipažinęs, tarybų vesti 
ne galėjo. Be abejonės ir 
Vokietijos ciecorius ne ant 
tarybų siuntė į Ameriką sa
vo brolį, bet greieziau ant pa
rengimo dirvos taryboms. 

. Ar tas pasiseks, nežinia.
Kunįgaiksztį rods priėmė ga
na szirdingai, bet teip daro 
raudai visų civilizuotų krasz
tų su atsilankaneziais žymes
niais svecziais. Szirdingas 
priėmimas kunįgaikszczio 
Henriko, prllankumas, kokį 
jam rodė Amerikos pralobe- 
liai ir politikieriai mėgstanti 
pasinaudoti isz kiekvienos 
progos ant isztraukimo sau 
pelno, ne rodo dar, kad Ame
rika nori su Vokietija už- 
mėgsti kokį su svarbesniais 
politikiszkaiš mierais ryszį. 
Jeigu tokio ryszio ir ne su- 
.tvers atsilankymas kunį
gaikszczio Henriko, tai visgi 

i jis be abejonės sziek tiek pra- 
szalįs bent dalį nesutikimų 
terp Amerikos ir Vokietijos ' 
ekonomiszkuose dalykuose, o 
ekonomiszki prietikiai terp 
Vokietijos ir Amerikos iszti
kro pradėjo gesti.

Kada pirmą syk Amerikoj 
iszrinko Mc Kinleyą ant pre
zidento, jo partijas politi
kieriai įvedė nają muitų tari
fą, kuri daugiau negu dvi
gubai pakėlė muitus ant visų 
svetimų tavorų atgabenamų 
į Ameriką. Kadangi Vokie
tija ir kiti vakarinės Europos 
krasztai ne produkuoja ant 
gyventojų maisto pakaktinai 
valgio produktų, tai isz 
syk ne galėjo tuom jjacziu 
atmokėti Amerikai, kadangi 
tąsyk ypacz varguoliams reik- 

^tų daug vargo nukęsti, nes 
duona visur pabrangtų. Su
tarimo terp Europos tautų 
irgi ne buvo. Daugiausiai 
vienog turinti kęsti dėl dide
lių Amerikos muitų krasztai, 
kaip antai Austrija, oficia- 
liszkai bandė atsiliepti į ki
tus krasztus su užmanymu, 
kad Visos Europos tautos su
sijungtų į krūvą ant atmony- 
jimo Amerikai už jos begė- 
diszkai didelius muitus ant 
visų svetimųktavorų. Nepri
teklių javų, reikalaujamiį 
tautų vakarinės Europos, ga
lėtų uždengti pakelta labiau 
Maskolijos, Austrijos ir Ru
munijos pradukcija. Jeigu 
Europos tautos isz tikro galė
tų susitarti, jos, pakeldamos 
teip muitus ant Amerikos 
produktų kaip ji pakėlė 
juos ant Europos iszdirbimų, 
galėtų sustabdytų Amerikos 
prekystą, sunaikinti jos gero
vę, kadangi Amerika siunezia 
deszimtį kartų daugiau savo 
tavorų į Europą negu į visus 
kitus muši! žemės krasztus. 
Tą numano ir Amerikos poli
tikieriai ir nors jiems dideli 
muitai palengvina isznaudo- 

M jimą locnų ukėsų ir krovimą 
turtų, bet kad nenužudyti 
pelno svetimuose krasztuose, 
jie ne siprieszįs padarymui 
sutarimų paremtų ant tūlų 
paliuosavimų bent tiems 
krasztams, kurie daugiausiai 
perka nuo Amerikos tavorų.

, Turbut norėdamas iszderėti 
Jkuo daugiausiai tokių paliuo- 
|Xvimų Vokietijos prekystai

ir siuntė savo brolį į Ameri
ką Vokietijos ciecorius. Da
bar gal prasidės tarybos terp 
Vokietijos ir Amerikos savi
tarpinės prekystos reikaluo
se. Specialiszka isz parla
mento pasiuntiny sutverta 
komisija Vokietijoj neseniai, 
nors randas gana prieszinosi, 
užgyrė žymiai pakelti muitus 
ypacz ant Amerikos tavonj. 
Be abejonės nauji traktatai 
terp Vokietijos ir Amerikos 
bus padaryti ant ilgesnio lai
ko ir be abejonės abiemdviem 
krasztams atsieis priesz viens 
kitą nusilenkti. Tąsyk vie
nog ir kiti krasztai reikalaus 
tokių jau paliuosavimy savo 
ta vorams, kokius turės Vokie
tija.

Kaip laikraszeziai paduoda, 
dabartinis Anglijos pasiun^f- 
nys Amerikoj, lordas Paun- 
cefote,bus atszauktas, jo vie
toj Anglija atsiųs kitą. Mat 
Anglija, siundydama i>er 
savo laikraszczius ant Vokie
tijos, pati įklimpo. Ant da
romų Vokietijai užmetinėji- 
mų isz pusės Anglijos minis- 
terių laikraszczių, Vokietijos 
randas pagarsino per laik- 
raszezius, kad priesz karę 
su Iszpani ja Anglijos pasiun
tinys stengėsi sutverti priesz 
Ameriką koaliciją visų di
džiųjų Europos vieszpatys
czių, kad ne daleieti karės. 
To Anglijos randas ne galėjo 
užginti, bet visą kaltę metė 
ant ambasadoriaus Pauncefo- 
to, kuris buk tą daręs pats, 
be susižinojimo su randu. 
Nors Pauncefote negalėjo to 
daryti be susižinojimo su sa
vo randu, bet jis priėmė ran
do kaltę ant savo sprando ir 
per tai ne galėjo VVashingto; 
ne ilgiau pasilikti. Jį todėl 
isz ežia atszaukia.

Austrija pakelia* savo pa- 
siuntinystą Amerikoj į amba
sadą; Amerika į pakelia savo 
pasiuntinį Austrijoj į amba- 
dorins.

Būrų delegatai atkako į A- 
meriką praszyti užtarimo A- 
merikos priesz Angliją, o jei
gu ne, tai nors kad Amerikos 
randas uždraustų iszgabenti 
angliszkų agentų supirktus 
arklius ant karės lauko į Af
riką. Prezidentas Roosevelt 
vienog atsilankusiems pas jį 
būrų delegatams tiesiog pa
sakė, kad negali nieko ant 
naudos būrų padaryti. Mat 
Roosevelt ne nori* užtarti už 
silpnus kariaujanezius už lai-; 
svę savo kraszto butus; jis 
užmirszta, kad szimtas metų 
atgal, kada dabartinės Suvie
nytos Valstijos pasikėlė 
priesz Angliją,jeigu ne Pran
cūzijos pagelba, tai gal ir 
dabar jos butų dar anglisz- 
koms valdyboms. Užrubeži- 
nių gi dalykų ministeris.ant 
praszymo būrų delegatų atsa
kė, kad negali uždrausti far- 
meriams savo arklius parda
vinėti tiems, kas jų reikalau
ja. Neva laisvę mylinezioj 
Amerikoj būrų delegatai nė 
jokios pagelbos ir paramini- 
mo ne rado, ne buvo ežia 
jiems todėl ko keliauti. Pra
lobę Amerikos szios dienos 
politikieriai ne laisvę myli ir 
godoja, bet tuos, kurie turi1 
drūtą kumszczią ir kiirie di
deliuose turtuose skęsta.

ciecoriaus kariauna ant jų 
suvaldymo iszsiųsta. Dau
gume susirėmimų ciecoriaus, 
kareiviai likosi sumuszti. Pa- 
sikėlėliai sziuom kartu ne 
tiek kreipiasi priesz svetim- 
taučzius, kiek priesz ciecorių 
•ir ciecorienę. Dabartiniai 
Chinų valdonai, ciecorienė 
ir ciecorius,ne yra chiniecziai, 
bet mandžurai. Juos tai pa- 
sikėlėliai nori nuo sosto pra- 
szalinti ir jų vietoj kraszto 
valdonu apgarsinti tikriĮ chi- 
nietį.

Vidurinėse provincijose 
Chinų užgimė teiposgi maisz- 
tai; juos vienog pagimdė ne 
pdlitiszkos sanlygos ir sie
kiai, bet badas, kokį kenezia 
gyventojai.

Pagarsėjęs maskoliszkas je- 
nerolas Gribskyj, {kuris, pra
džioj apsireiszkusiij bokserų 
maisztij Chinuose, paskandi
no upėj Amūre 5000 iszvytų 
isz Siberįjos chinieczių, liko
si atstatytas nuo vietos mas- 
koliszkbj kariumenėj, arba 
geriau sakant, jį augsztesnės 
valdžios privertė patį praszy- 
ti paliuosavimo nuo vietos. 
Jeigu ne apraszymai to atsi
tikimo svetimuose laikrasz- 
ežiuose ir ne peikimai Masko- 
lijos už tokius nežmoniszkus 
darbus kaip pagirdymas nie
ko ne kaltų beginklių 5000 
žmonių, Gribskyj gal butų 
nuo caro gavęs dar kokį orde
rį ir paaugsztinim^; straips
niai gi svetimuose laikrasz- 
cziuose privertė net carqį pra- 
szalinti nuo vietos savo nu
mylėtų jenerolų už jo žvėrisz- 
kus, tikrai maskoliszkus dar 
bus.

Azija.
Nors tose Chinų provinci

jose, kur pajūriuose yra daug 
europieezių, kur portuose sto
vi svetimų krasztų kariszki 
laivai, sziuom kartu maisztų 
nėra, bet užtai jie apsireiszkė 
pietinėse ir vidurinėse pro
vincijose. Pietinėse provin
cijose buvo jau keli smarkus 
susirėmimai pasikėlėlių su

thuen turėjo 900 raitų karei- airiai katalikai dabar smar
vių ir 300 pėksztininkų. Mu- (kiai agituoja ir agitatoriai 

i szaukia pasikelti 
Jeigu

szyje 3 angliszki oficierai ir atvirai szaukia 
38 kareiviai likosi užmuszti, priesz skriaudėjus.
5 oficierai ir 72 kareiviai, pa- Airijai pasisekti! numesti 
szauti, o vienas oficieras, pat- Anglijos jungą, tas atsitiki- 
sai jenerolas Methuen ir 200 mas padrąsintų visas Angli

jos kolinijas, kurios sziądien, 
kol Anglija laikoma už ga
linga, pripažįsta jos virszinin- 
kystę. Jeigu Anglija nužu
dytų pietinę Afriką ir Airiją, 
nuo jos atsiskirtų visos svar
besnės valdybos ir su Angli
ja atsitiktų tas pats, kas at
sitiko su Iszpanija, kurios 
valdybose pirma saulė nieka
da nesiliaudavo szvietusi.

Londono laikrasztis “Stan
dard” pranesza,buk gyvenan
ti esaneziame maskolių ran
kose Porte Arthuro chinie
cziai prekėjai gavo nuo mas- 
koliszkų valdžių prisakymų 
kraustytiesi su savo szeiiny- 
noms szalyn, kadangi ežia 
maskoliai rengiasi į karę su 
Japonija. Maskoliai drutina 
savo kariszkas pajiegas ir ant 
Afganistano rubežiaus, kur 
traukia nuolatai vis naujus 
žemės armijos regimentus. 
Ant ateinanezio pavasario A- 
zijoj isztikro gal pamatysime 
svarbius susirėmimus konku* 
ruojanezių vieszpatysczių — 
Anglijos ir Maskolijos už į- 
tėkmę ir valdymų Azijoj. 
Kas isz tokios kovos iszeis 
pergalėtoju, .pirm laiko nieks 
ne gal įspėti. Karę Azijoj 
reiks,rodosi, Maskolijai vie
nai vesti, kadangi ten Pran
cūzija ne turi teip svarbių 
reikalų, už kuriuos reikėtų į- 
sipainioti į karę, už Maskoli- 
jos gi reikalus ir prancūzai, 
turbut, ne norės ant kirezių 
nugarų statyti.

Anglija teipoJgi drutina, 
kaip gali, savo kariszkas pa
jiegas Indijose. Kaip gir
dėt, ežia siunezia isz Afrikos 
lordų Kitchenerų; nors szitas 
angliszkas vadovas karėje su 
būrais ne parodė niekur di
delio sumanumo, bet kad ge
resnio už jį Anglija 
ne turi, reikia jam pavesti 
apgynimų Indijų, jeigu ant 
jų maskoliai norėtų užpulti.

Pietinė Afrika.
Iki 7d. kovo ant karės lau

ko Afrikoj nieko svarbesnio 
ne atsitiko, bet užtai 7 d. ko
vo anglijonus pasiekė dides
nis negu kada nors szitoje 
karėje nepasisekimas. Bū
rų vadovas Delarey baisiai 
sumuszė angliszkų jenerolų 
Methuenų ir jį patį paėmė 
į nelaisvę. Tas atsitiko Orą- 
nijos republikoj terp Win- 
burgo ir Lichtenburgo. Me-

kareivių pateko į nelaisvę. 
Apart to būrams pateko pen
kios kanuolės, vežimai su 
proviantu ir visokiais karei- 
viszkais daiktais. Apie tai 
praneszė į Londoną patsai 
lordas Kitchenef, žinoma,isz- 
reikszdamas didelį pasigailė
jimą. Isz 1200 kareivių Me- 
thueno tik 550 žmonių atėjo 
į Kraapan. Methuen yra tai 
pirmutinis angliszkas jenero- 
las patekęs į būrų rankas ir 
jo, žinoma, ne paleis. Iki 
sziol anglijonai su pagautais 
būrų vadovais didelių cere
monijų ne darė, prieszais 
terptautiszkas tiesas jie su- 
szaifdė būrų vadovą Sheeper- 
są; buvo ant suszaudymo nu
sprendę ir Kruitzingerį, tik 
Kitchener bausmę tą apmai
nė ant amžino iszvijimo isz 
Afrikos; kadangi dabar būrų 
rankose yra angliszkas jene- 
rolaa Metbuen, tai be abejo
nės angliszki kariszki sudžios 
ne spręs su lengva szirdžia 
ant suszaudymo būrų vado
vų, kadangi būrai galėtų 
tnom paežiu užmokėti Me- 
thuenui.

Pereitą sanvaitę anglijonai, 
vienoje oloje kalnuose, užti
ko būrų ginklų krautuves, 
kuriose rado porą szimtų ka
rabinų, dvi kanuoles ir 
300000 szuviams patronų. 
Nuotrota tai ne maža, bet vie
toj nužudytų, būrai visgi ga
li gauti szviežius patronus. 
Dabar jiems pristato reika
lingus ant palaikymo kovos 
daiktus prancūzai nuo savo 
valdybų Madagaskar. Per 
Madagaskarą ateina būrams 
ir liuosnoriai isz visokių Eu
ropos krasztų.

Londono laikraszeziai tvir
tina, buk Transvaaliaus pre
zidentas Krueger labai nusi
minė, dežinojęs,kad Amerikos 
prezidentas Roosevelt atsisa
kė suteikti kokią nors pagel- 
bą būrams; buk būrų delega
tai isz Amerikos rengiasi ke
liauti į Afriką praneazti bū
rų vadovams, kad paskutinė 
viltis ant svetimos jiagelbos 
isznyko. Isztikro vienog, ro
dosi, Kruegeriui nėra ko 
labai nusiminti ir pats būrų 
delegatai, turbut, be didelės 
vilties ir' užsitikėjimo ant 
prezidento Roosevelto pagel
bos keliavo į Ameriką. Su 
ginklu pagelbėti būrams A- 
inerika ne galiūnes tąsyk ga
lėtų nužudytj su tokiu var
gu gautas naujas valdybas, 
o ant užtarimo vien žodžiais, 
kaip pasirodė ant užtarimo 
McKinleyo, anglijonai ne 
paiso. Būrai gali savo ateiti 
remti vien ant savo paties 
ginklų, o ne ant svetimos pa
gelbos. Tirfėdamė kafę su 
būrais, anglijonai saugojasi 
nesutikimų su kitoms tau
toms, dabar bent priesz kiek
vieną drąsiau atsiliepiantį 
nusilenkia. y

Kadangi terp Anglijos ir 
Prancūzijos buvo daug nesu
tikimų, tai Anglijos karalius 
pats keliauja į Prancūziją pa
siūlyti jai per tarybas už
baigti dabar visus nesutiki
mus. Žinoma, Prancūzija isz 
to pasinaudos it bandys kuo 
daugiausiai naudos sau iszde- 
rėti.

Isz tikro Anglijai pavojin
ga dabar pyktiesi ypaęz su 
tvirtesnėms tautoms, kadan
gi apart karės Afrikoj, pasi 
kėlimo Indijose, dar priesz ją 
gali pasikelti ir Airija^, kur, burių Vilnius iszleidlia obligaci-

Isz Lietuvos.

lai k-

ne tu- 
daiktus 

abiem
Daiktus

jas ant 7500000 ruhl., kuria 
mie-t s iėztnokėa į 36} meto, mo
kėdamas 5% palukų ant metų. 
Obligacijos bus po }00, 500 ir 
1UOO rubl. Perkanti jas užmoka 
po 94 rubl. 50 kap, ui 100 rubl.

Vilniaus Blaivystės komitetas 
ketina parengti mieste Liaudės 
rumę, kurį be abejonės pas:stengs 
paversti į platinimo maskolystės 
urvę.

15 d. vaaario, Parczevskio na 
muose Vilniaus maskoliai urėd- 
ninkąi parengė savo szeimyniszkp 
pasilinksminimu su szokisis. Ka
da maskolpalaikiai gerai apsvaigi 
no proty, vienas isz jų iszsitraukė 
revolverį ir paleido kitam tiesiog 
į smilkinį tris szuvius ir pataikė, 
lik kai) revolverio butą ne kam 
tiku8:o, tai kulkos nepramuszė 
kiulo. Atkako ant vietos policija, 
paszauty nugabeno į hgonbutį, o 
novikę į are-ztę. Teip pasibaigė 
balius maskolių Lietuvos civiliza- 
torių.

Isz Vilniaus.
Kaip paduoda Vilniaus 

raszczia'', neužilgio keliauja į Pe
terburgu delegatai nuo įniršto ir 
nuo žemdarbystės draugystės 
prašyti Peterburgo valdžių da- 
leidimo parengti mieste kokię 
nors augsttesnę moksliszkę įtaisę. 
Geisti reikia, kad menkaproeziai 
maskoliszki ministeriai geram už
manymui ne darytų nė jokių kliu- 
czių.

6 d. vasario, į gyvenimę žydo 
Mausziaus Svirskio, ant Chivos 
ui., įsikraustė vagiliai ir paszlavė 
daug drabužių ir 150 rubl. gata
vų pinįgų. Namų ulveizėtojas, 
kuriuose gyveno Svirski, patikęs 
▼ienę isz žinomų Vilniuje vagilių, 
papraszė jo, kad pasirūpintų apie 
sugręlin'mę Svirskiui jo daiktų, 
už kę gaus atsakantį ulmokesnį. 
Tas sutiko patarpininkauti. Tę 
paez ę naktį prie namų priėjo pul
kas vagilių ir ui atidavimę daik
tų pareikalavo 25 rubl., bet pas- 
kui prekę numažino ant 15 rubl. 
Kadangi nė Svirski, nė namų už
veizėtoje* pinįgų namieje 
rėjo, tai vagiliai sutiko 
sugręlinti per pažįstsmę 
pusėm vežėję Levinę,
jam isz tikro įdavė, bat kada Le 
vin atvažiavo pas Svirskį, likosi 
suaresztuota? laukianczio jau ežia 
policijos oficiero Jakaiczio.

Vilniaus akezylninkai, kaime 
Aszlciniszkiuose, Rieezanų valsz- 
cziuje, Vilniaus pavietyj, namuose 
ūkininko Bariaszkos rado paslap
ty degtinės varinyczę. Spiritę 
dirbo ūkininkas kaimo Cegelnės 
Kunicki. Jis likosi suaresztuotss.

20 d. vasario netikėtai pasimirė 
Vilniuje pagarsėjęs savo laike Ga
licijos rusinąs Benediktas Plosz- 
czansky, redaktorius iszeidinėju- 
šio seniai Lvove laikratzczio „Slo- 
vo”. UI prilankumę maskoliams 
Pioszczanscy turėjo apleisti Gali- 
ciję, atkako į Vilnių, kur ilgę lai* 
kę buvo cenzorium vietinių iszlei- 
dimų.

Vilniaus Daildarių kuopelė, 1 
d. kovo, namuose gubernatoriaus 
biuro parengė abrozdų ir dailda- 
riszkoa pramonės parodę. Ant pa
rodos atsiuntė diktai abrozdų ir 
kitokių daigių isz Peterburgo, 
Kijevo, Simferopoliaus, Varsza- 
vos ir kitų miestų. Kitęsyk Vil
nius turėjo geresnius tepliorius ne- 
gu Lenkija, dabar gi, pradėjus 
maskoliams tikrai maskoliszkai 
gaspadorauti L'etuvoj, nupuolė 
ne tik tepliorystė bet ir visokį ki
tokį mokslai, ir įmonių apszvieti- 
mas nestovi augszcziaus negu bu
vo szimtss metų atgal. Ulnupul- 
dymę Lietuvos mes turime tiesę 
kaltinti vien maskoliszkas val
džias.

Vilniaus lemiszkas bankas per
eituose metuose turėjo pelno 
1617383 rubl. 93 kap. Isz toa su
mos: ant geležinio kapitalo paskir
ta 80506 rubl. 90 kap., ant divi- 
dentos akcijonieriams 1374600 
rubl., snt naudos ulveizdos sąna
rių 161222 rubl.; ant naudos Vil
niaus labdaringų įtaisų 1000 rubl- 
ir 450 rubl. ant naudos besimoki- 
naneri^s jaunuomenės. Per szių- 
metin\s rinkimus į ulveizdos są
narius iszrinko grafę- Platerį; į 
kandidatus ulveizdos Jarzębekį ir 
Parczevskį.

Ant parengimo elektriszkų ii-

Isz Vilniaus gub.
Antroje pusėje sausio mėnesio 

Vilniaus gubernijoj buvo isz viso 
12 gaurų. Gaisrai tie užgimė: 
nuo neatsargumo paežių padegė 
lių 3, nuo padegimo 2 ir nuo ne
žinomų priežasezių 7. Visuose 
tuose at-itikimuose ugnelė pri
dirbo blėdies mažiau negu kada 
nors pirma į pusę mėnesio, nes 
tik už 3735 rubl.

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 6. Užmuszyslal. Negy
vėlių kūnų rado 4.

Vagystų papildė 15; daiktų 
pavogė už 1999 rubl., pinįgų 288 
rubl. Arklių pavogė: Vilniaus 
pav. 3, Vileikos 1, Aszmėnų 2, 
Lydos 4, isz viso 10 arklių.

Per sinvaitę nuo 3—11 d. sau
sio Vilniaus gubernijoj buvo ap- 
sirgimų v šokioms limpanczioms 
ligoms: Vilniuje apsirgo: szla- 
kuotoms sziltinėms 2, pilvinėms 
9, difteritu 2, tymais 13, krupu 
2, kraujine 2, rauplėms 1, sibe- 
riszku maru.

Paviecziuose apsirgimų buvo: 
Vilniaus pav., kaime Tretia- 
kiszkiuose pilvinėms sziltinėms 
apsirgo 5, Gudeliuose 13, mieste 
Aszmėnuoee 1. Rauplėms aps r- 
go: Lydos pav., kaime Petruose 
apsirgo 30, numirė 2, kaime Se- 
lec apsirgo 10, numirė 1, Olževe 
apsirgo 18, Berezovcuose apsirgo 
25, numirė 3, Vidžiūnuose apsir- 
gb 14, numirė 1, Aszmėnų pav. 
kaime Daililiuose apsirgo 1, Zub- 
ko vi ežiuose apsirgo 8, numirė 2, 
Gurszczinoj apsirge 9, Paulovi- 
cziuose 4, numirė 1, Remboveži
noj apsirgo 2, Viszneve 6, Nere- 
vuose 2, Novosiolkuose 2, Filipi- 
niatoj 1, Žemaitiszkiuose2, Chori- 
tonuose 2 Zaprudėj 2, Dubinoj 
6, Loske 3.

Isz Kauno.
Netoli Kauno, miestelyj Vilki

joj, ant Nemuno kranto, Kauno 
gub., 17 d.^asario įsiveržė į gy- 
ven'mji kunįgo Novickio trys su 
uždengtoms liczynoms burnom* 
pl&zikai, syriszo kunįgj ir jo tar
nus ir pradėjo kraustyti kunįgo 
pakavones. Apart kitokių daik
tų, vagiliai paszlavė 2500 rubl. 
gatavų pinįgų ir su jais, niekeno 
ne stabdomi, prasit-zalino. Nė 
jokio pėdsak o pl&zikų iki sziol 
ne rado. Kunįgas bereikslo lai
ko tiek pinįgu namieje; daug 
geriau butų padaręs, jeigu juos 
laikytų banke, ten netik plėszi- 
kai pinįgų ne rastų, bet dar nuo 
banko butų turėjęs procentu.

Vietoj paszaukto į Peterburgę 
ant direktoriaus abelnų reikalų 
departamento vidaus ministerijos 
Kauno gubernatoriaus Rogoviczo, 
ant jo vietos į Kaunę liekasi ant 
gubernatoriaus perkeltas dabarti
nis Suvalkų gubernatorius Va- 
tazzL Kas bus gubernatorium 
Suvalkuose, dar ne žinia.

Isz Liepojaus. Latvijoj.
Atsibuvo ežia neseniai rinki

mai miesto rodes sąnarių. Pagal 
tautyste,į rodos sąnarius iszrinko: 
27 vokieczius, 5 maskolius, 5 len
kus, 10 latvių ir lietuvių, 8 rei
kia rinkti antru kaitų.

Liepojuje likosi įrengtas isz- 
paniszkas konsuliatas Kurszės, 
Kauno, Vilniaus ir Grodno gu
bernijoms. :■

Isz Panevėžio, Kauno gub.
Panevėžio prekėjai, ant nese

niai atsibuvusio susirinkimo, nu
tarė rupintiesi, kad mieste- butų 
parengta prekystos mokykla. Su
sitvėrė jau ir specijaliszka komi
sija, kuriai pavesta apdirbti įsta
tus mokyklos ir iszmelsti iždo mi
ni sterio daleidimę ant parengimo 
mokyklos. Prekystos makyklos 
reikalingos ir naudingos Lietu
voj, bet paskutiniuose laiku o- 
sė parengė jų jau kelias,nors pre
kysta musų tėvynėj ne augszcziau- 
siai stovi; tuom tarpu ant pakėli
mo žemdarbystės, kuria ulsiima 
70% Lietuvos gyventojų, ant pa
kėlimo amatų ir iszdirbystės nėra 
atsakanezių mokyklų. Jeigu areš
tai rūpinasi apie veisimę prekys
tos mokyklų, kaiiųų valszcziams, 
nors keliems susidėjus, priderėtų 
pasirūpinti apie rengimę žemdar
bystės mokyklų. Specialiszkos 
mokyklos, kokios jos ne, butų,' 
visgi atgabęs naudę didesnę, negu 
visos maekoliszkų popų rengia
mos praplatinimui staeziatikys- 
tės cerkvinės mokyklos, kuom 
1 etuviai iki sziol pasiganėdina. 
Cerkvines mokyklas maskoliai 
musų kraazte rengia ne ant lietu
vių naudos, bet vien ant iszplati- 
nimo stseziatikystės ir maskolys 
tės. Lietuvoj reikalingos specia
liszkos, iszmokinimui visokių dar
bų ir užsiėmimų merginų moky- 
b los. Ant viso Lietuvos ploto yra 
tik viena tokia mokykla bai^mie- 
nės Badberg.

Isz Radoszkovicų, Vil- 
’ niaus gub.

Szitose aplinkinėse siauezia 
smarkiai visokios ligos,ypacz Mil
tinės ir plauczių uždegimai. Ka
dangi ant vietos nėra ne tik dak
taro, bet nėra nė sziek tiek ge- 
rišu iszlavinto felezerio, tai gy
dymu ligonių ulsiima visokios 
kaimų bobos ir burtininkai ir li- 
noma, savo gydymo budu ne vie- 
nji Imogų į geresnį svietu nuva
ro. i Savo vaistus dalina kaip kur 
ir kaimuose gyvenanti felezeriai, 
o vaistai tie ne visada pasirodo 
gerais. Sztai neseniai felezeris 
Slabados vahzcziaus davė ser
ga n ežiai influeca moteriškei ko
kių ten laszų. Nuo jų vienog 
ligonio burna isztino ir be malo 
neulsinuodino kraujas; tikram 
daktarui daug reikėjo darbo, kol 
jis piktas pasekmes felezerio vai
stų praszalino.

Isz Lydos, Vilniaus gub.
6 d. vasario, netoli stacijos Bi- 

niakonių, ant Pegirinio gelelin- 
kelio liaijos,rado kunę nežinomos 
moteriszkės su pramuszta galva. 
Moteriszkės tos nieks isz aplinki
nių gyventojų ne palįsta, isz ko 
matyt, kad ji ne vietinė ir ne per
važiuota trūkio, bet jame be abe
jonės valiavo ir isz jo tyczia, ar 
netyczia iszpuolė ir ulaimuszė. 
U Imu sz ta moteriukė galėjo turė
ti daugiausiai 30 metų.

Ypatiszkas katalikfszko] 
“ tikejinioĮrankvedis. 
ęiyilniaij84 mokslinio* apskriezio 
virszininkas prisakė v siems Lietu
vos mokyklų priliurėtojams pasi
rūpinti, kad prie mokinimo kata- 
likiszko tikėjimo Lietuvos vaikų 
butų vartojamas maskoliszkoj 
kalboj iszleistas rankvedis p. a. 
“Rimsko - Katoliczeskyj Kate- t 
ch'zis o poezitanii Gosudaria 
Wsero8syj8kaho”. Prisakė, kad 
szity rankvedį priverstinai varto-’ 
tų mokintiniai lygiai liaudės mo
kyklų, kaip ir Lietuvos vidutinė
se mokykloje. Kę ant tokio ki- 
szimo sutersztų nagų Vilniaus 
mokslinio apskriezio virszininko 
į katalikiszko tikėjimo reikalus 
atsakys mokinanti mokyklose ti
kėjimo kunįgai?

IszGodunavo. Telszių 
pav.

Godunave likdsi iszmuryta pui
ki bažnyczia, bet vidurys dar ne 
įrengtas, kaip reikia. Vietinis 
klebonas, per savo pamokslę, ne
užmiršo savo parapijonų iszke- 
liavusių svetur, ypacz į Amerikę; 
praezė jų neužmirszti apie bažny- 
czię savo gimtinės parapijos ir 
suszelpti keliais doliariais.

Aresztavlmai.
Pradžioj maskoliszko . sausio 

Vilniuje policija užtiko paslapty 
darbininkų susirinkimę ir suaresz- 
tavo apie 50 buvus ų ant susirin
kimo. Isz jų 20 paleido, o 30 
dar vis sėdi kalėjime. Minske 
suaresztavo 40 žmonių. Smor- 
gonėj laike sztraiko darbininkų 
skurų iszdirbinyczių suaresztavo 
60 darbininkų; isz jų 40 paleido, 
o 20 laiko dar kalėjimo; neseniai 
ežia vėl suaresztivo 10 darbinin
kų.

Isz Pinsko, Minsko gub.
Netoli nuo ežia, kaime Basti- 

cziuose į trumpę laikę siautė du 
gaisrai. Sudegė sj visais kru- 
taneziais turtais triobos keturių 
ūkininkų. Prie antro gaisro pa
sirodė, kad ugnis ulgimė nuo pa
degime. Galima todėl manyti, 
kad ir pirmutinis buvo nuo pade
gimo, kadangi ugnis pirmiausiai 
pasirodė negyvenamoj trioboj. 
Mat azitame kaime gyvena daug 
arklevagių. Pirma jie vogė ar
klius tik tolymesniuose kaimuose, 
bet paskui pradėjo varyti savo a- 
maty ir gimtiniame kaime. Vie
nam ūkininkui jie puvogė tris 
arklius. Apvogtas nužiūrėtus va
gilius apskundė į sudę ir jam pa
sisekė surasti liudininkus. Priesz 
pat provę sudegė triobos skundė
jo ir liudininkų. Taigi aiszku, 
kad jas padegė ant kerszto ap
skųsti arklevagiai.

Isz Vindavos, Latvijoj.
Nuvedus į szity Baltiszkų jūrių 

portę geležinkelį, miestas kyla 
kaip ant mielių. Daugelį tavorų, 
kokius pirma gabendavo į Rygę 
ir į Liepojų, dabar gabena į Vm- 
davę. Vindavos pertas teipjau 
neulszala per vis? iiemę kaip ir 
Liepojaus, bet Vindavoj prekėjų 
laivai ne patinka nė jokių stab
dymų isz pusės kariszkų ^valdžių, 
kę turi kęsti Liepojuj, kadangi 
mat ežia yra kariszkas portą*. 
Dėl tų tai prielasezių prekyste 
Vindavoj lymiai szjmet pasikėlė, 
uitai ji nupuolė Liepojoj ir Ry
goj-

Isz Vilkaviszkio. Suvalkų 
gub.

Czianykszcziai lydai, sserių 
sortuotojai pakėlė demonstraci
jas. Mat cz*a nuo darbo virss 
pajiegų vienas žydas gavo džio
vę ir numirė. Visi lydai darbi
ninkai tę dienę ne dirbo. Ant 
kapinių laikė kalbas, kuriose pei
kė socialūzkas sanlygas, kurios 
pirm laiko varo žmonis į kapus. 
Po laidotuvių apie 200 darbiniu- 
kų perėjo miesto ulyczioms, pro
testuodami priesz netikusį socia- 
liszkę surėdymę.

Isz Prūsų Lietuvos-
Iszgabenimas tavorų, ypacz gi 

naminių gyvulių ir paukszczių isz 
Lietuvos per Eitkūnus szįmet su- 
mažėjo. Sausio mėnesyj per Eit
kūnus isz Lietuvos į Prusus isz- 
gabeno, apart mato skaltliaus 
anezių ir visztų: '3000 kurkų ir 
90 arklių. Gabenimas ięsų per 
Eitkūnus visai pasiliovė.

Geldapės pavietyj, kaime Jor- 
khzkiuose rengia gana dideles ce
mento dirbtuves.

Netoli Szilokarczemos, ant ul- 
tvinusių pievų rado suszalusį lie
tuvį ūkininku Szapalę isz koloni
jos Bismarck. Szapalas dienę 
priesz tai buvo isz^ęs į Skiemy- 
tus ir grįždamas namon, turbut 
naktyj paklydo. Kunę jo rado vos 
100 iingsnių nuo apgyventos ko- 
lionijos ir kaip sako tos kolionijos 
savininkai, tę naktį, kada praluvo 
Szapalas, girdėjo šauksmu, bet 
nieks nedryso eit jieszkoti.

Gyvenant'8 netoli Romintų gi
rios pas savo sūnų, nerųgys 70 me 
tų senelis Tu ar u s ūžėjo į gi riji 
rinkti szaknelių ir daugiaus na
mon neparėjo. Turbut j:s girioj 
paklydo ir praluvo nuo szalczio.

Tilžėj likusi suareštuotas kon 
traktorius Kurapkaitis. Jis mat, 
iszaėmęs kreditę, o reikalaudamas 
pinigų, padirbo kelis vekselius 
sutvardo savo brolio , gyvenan
čio Norvilkiszkiuose ir szvogerio 
Mauriszkaiczio isz Bublaukių.



LIETUVA

Isz Amerikos
Žiaurumas amerlkoniszku oti- 

cleru.
Ant Filipinų salų, už nežmo- 

niszkę elgimąsi su filipiniecziais, 
du amei ikoniszki cficierai: majo
ras Woller ir leitenants Day pa
teko net po sudu. Jie ne tik si- 
szaudė be sūdo daug patekusių į 
jų rankas ii'irinieczių, bet juos 
kankino. Draugai apskųstų ofi- 
cierų teisina juos visai vsikiszku 
budu: jie sako, kad nepasiseki
mai amerikonų ant salos Samar 
teip minėtus cficierus įpykino, 
kad jie nežinojo kę daro. Pagal 
nuomonę todėl szitų oticierų 
draugų, tik nuo pasekmingai ve- 
danezios karę pusės galima reika
lauti žmogii-zkumo ir pildymo 
terptautiszkų tiesų. Todėl,ypacz 
Amerikos prieszai, jeigu ve.-tų 
karę su Amerika, bijodami žiau
rumo nužudžiusių protę dėl ne- 
pasekmių oticierų, turėtų tyczia 
duotiesi savę sumuszti. Jeigu a- 
merikonai tokiais motyvais stei
giasi iszteisinti žiaurumę savo o- 
fiicierų, tai ant tokių motyvų pa
sirėmę tilipiniecziai, galėtų už 
kankinti kiekvienę į jų rankas pa
tekusį amerikouę.

Užauusze prie telefono.
Dulvth, Min. Czia gyvenan

tis jaunas vyriszkis. J. J. Mc Cu- 
sick, kada jis kalbėjo per telefo- 
nę,likosi elektriszkos kibirkszties, 
iszszokusios isz telefono,užmusz- 
tas. Mat telefono dratai susi
jungė su dratais elektriszkų žibu 
rių ir nuo jų elektriką prisigrie
bė į telefonę.

2400 ateiviu ant vieno laivo.
New York. Iszplaukęs isz 

Bremos 6 kovo garlaivys Rhein, 
gabena į Amerikę 2400 iszeivių, 
taigi tiek, kiek nuo 1891m*. nė 
vienas laivas niekada ne atgabe
no. Terp minėtų iszeivių dau
giausiai yra Miskolijos ir Austri
jos pavaldinių.

Giriu gaisrai.
Marble Falls, Tex. Szitose 

aplinkinėse siauezia baisus girių 
ga:srai. Kadangi lytaus seniai 
nebuvo, tai žemė ir lapai girioj 
iszdžiuvę, palengvina besiplatini- 
mę ugnies. Ji iki sziol nesiduo 
da užgesinti.

Rado laiva su negyvėliais.
Vancouver, B. C. Pereitos 

sjuvaitės panedėlyj vėjas prie 
czianykszczių pakranezių atvilko 
mažę laivę, prie kurio stiebų bu
vo piiriszti kūnai dviejų negyvė
lių. Nežin'a, ar snt to laivo bu
vo ir daugiau žmonių ir kas su 
kitais atsitiko. Kada laivę patė- 
myjo, ant jo, apart minėtų dviejų; 
negyvėlių, nė jokių žmonių ne 
buvo.

nuo

dvi
pa-

ko-

Pleszikai banke.
Washington, Ind. Netoli nuo 

ežia, mieste Montgomery, plėszi- 
kai įsikraustė į National Bankę, 
su dinamitu iszardė kasę ir paė- 

, mė isz jos 10000 dol. gatavais pi
nigais ir procentinėms popie- 
roms.

13250 už sulaužyma žodžio.
Zanesville, Oh. Netoli nuo 

ežia gyvenanezio farmierio duktė 
Lisetta Robertą apskundė j su- 
dę pavieczio auditorj Jamesę E. 
Starkey ui sulaužymę žodžio: 
mat Starkey žadėjo szitę merginę 
vesti, o paskui nuo to atsisakė. 
Sūdąs už įžeidimę szirdies prisu- 
dyjo merginai 13250 dol. Kas- 
žin, ar tas ne labiau patiks mergi
nai negu su penoru gautas vyras?

Gavo siuntini su nuodais.
Lowell, Mich. Neseniai gy

venanti ežia moteriszkė Klump 
gavo per pacztę aptiekos dėžutėj 
baltas dulkei. Tikėdama, kad 
tai yra vaistai nuo. galvos skaudė
jimo, moteriszkė, sumaisziusi su 
vandeniu, iszgerė vienę pakelį 
dulkių ir į porę valandų pasimi- 
rė-Daktarai jos pilve rado strich- 
ninę, kuri mat buvo į minėtas 

. dulkes įįmaiszyta. Paskui tokias 
dulkes su strichnina. gavo ir ki
ta szitose aplinkinėse gyvenanti 
moteriszkė. Szerifas suareazta- 

, vo kaipo nužiurėtę vyrę pasimiru
sios nuo tų dulkių moteriszkės, 
bet ar jis isztikro yra kaltas, ne- 

* žinia.
Jaunas milžinas.

Montanoj gyvena jaunas vaiki
nas 21 meto, paeinantis nuo ka- 
nadiszkų prancūzų, Edward Be 
aupre. Jis turi netoli 8 pėdas 
augszczio ir dar vis auga; sveria 
367 svarus. Jis paima lengvai 
po paiasezia sveriantį 1000 sva
rų arklį ir gali jį neszioti. Ka
dangi nėra Amerikoj teip dide
lių lovų, kuriose szitas milžinas 
galėtų iszsitekti, tai jis guli ant 
grindų.

10 metu nuotaka.
Nashvilue, Ten. Netoli nuo 

esia, miestelyj Cuchville, likosi

suvineziavota ne paprasta jauna
vedžių pora: vyras, James Irwin, 
turi 50 metų, jo gi pati yra, tur
but, jauniausia nuotaka visoj A- 
merikoj, nes turi tik 10 metų. <

Moterys advokatai.
Marylmdo szteto senatas pri

ėmė 14 balsų priesz 2 bilių, ku- 
riuom moterys liekasi prileistos 
prie advokatystos. Moterys ad
vokatės yra tūluose Amerikos 
8ztetucse,o tame ir sztete Illinois, 
bet Marylande iki sziol jų prie 
advokatystės ne prileido, nežinia 
kodėl.

Sniegas.
Rytiniuose sztetuose: Kentuc 

ky, Pennsylvanijoj, New Yorke, 
Vakarinėj Virginoj siautė 5 d. 
kovo smarkios sniego darganos 
Kentuckyj kalnai storai sniego 
uždengti. Jeigu jie ūmai sutirp
tų, turėtų užgimti dideli tvanai. 
Pittsburge sniegas užne.szė elek- 
triszko geležinkelio liniję iszPits- 
burgo į Allegheny ir trukiai ne 
gali bėgioti, kol sniego nuo kelio 
henuvalys.

Mokintiniai susztraikavo.
Terre Haute, Ind. 85 mokin

tiniai vienos mokyklos Sedeyvil- 
ley, visu pulkij atėjo į mokyklę, 
paėmė savo knįgas ir atsisakė ant 
tol au lankyli mokyklę, kol dvi 
mokintojos, važinėjanezios nepri- 
gulineziu prie unijos geležinke
liu ne bus nuo vietos praszalintos. 
Minėtos mokyklos mokintiniai y- 
ra vaikais kalnakasių, kurie pri
taria sztraikuojantiems geležinke
lio tarnams.

Pabėgo nusidėjėliai.
Easton, Md. 3 d. kovo, nak

tyj, isz czianyk«zczio , kalėjimo 
isztruko 6 sėdinti jame nusidėjė
liai. Besistengiant pabėgusiu^ 
sugauti, likosi užmusztas pagel- 
bininkas szerifo, Thomson.

Gaisrai.
Helena, Mont, Netoli

czia esantis miestelis Twin Bridge 
beveik su visu iszdegė pereitos 
sanvaitės ketvergo dienę.

Plainfield, N. J. Siautė czia 
didelis gaisras, kuris isznaikino 
Babcock Building triebę ir 
kaimyniszkas. Blėdį gaisro 
darytę skaito ant 125000 dol.

Mob-halltown, Ia. 4 d.
vo siautė czia,viduryj miesto, di
delis gaisras, Svecziai ir tarnai 
Trement hotelto tarėjo szoKinėti 
per langus; daug iszszokusių li
kosi sunkiai apkultų, o dvi mote
riszkės ir vienas vyriszkis pra
puolė; jie turbut sudegė.

Poplar Bluff, Mo. Sudegė 
czia didelės Palmerio dėžių dirb
tuvės. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 300000 dol. Per su- 
degimę szitų dirbtuvių 600 darbi
ninkų ne teko darbo.

New York. Ant Canal str., 
nuo expliozijos užsidegė trioba 
Aste Prees Printing Co. 
Daugelis tarnaujanezių
tose įtaisose, szokinėdami per lan
gus nuo virszutinių lubų, pavo
jingai apsikulė. Netoli tos trio- 
bos buvo italijonų apgyventi na
mai, gyventojus jų apėmė bai
mė ir jie szokinėjo per langus ir 
teiposgi daugelis likosi teip sun
kiai apkultų, kad juos reikėjo ga
benti į ligonbuezius.

Zanesville, Oh. Siautė czia 
didelis gaisras, kuris isznaikino 
Oweno puodų dirbtuves. Blėdį 
gaisro padarytę skaito ant 300000 
dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
El Paso, Tex. 7 d. kovo, ne

toli Sanderson, ant Southern Pa
cific geležinkelio, iszszoko isz 
rėlių pasažierinis trūkis ir susi
daužė, griuvėsiai vagonų užside
gė. Trūkio vedėjas, peczkurys 
ir 15 pasažieiių likosi užmusztų, 
o 30 sunkiai sužeistų.

Pittsrurg, Pa. Pasažierinis 
trūkis Allegheny Walley Railroad 
geležinkelio, netoli Edge Cliff, 
susimuszė su tavoriniu. Abidvi 
lokomotyvos iszbyrėjo; prie to 
diktai geležinkelio tarnų likosi 
sužeistų. «•

Expliozijofl.
MI)nongahela, Pa. Netoli nuo 

czia, Catsbury kastynėse, atsitiko 
kelios, viena po kitai, expliozi- 
jos; du darbininkai likosi mirti
nai apkulti, o 10—30 yra užber
tų įgriuvusiose kastynių olose. 
Kadangi užgriuvusios olos užsi
degė, tai nėra vilties jose 
užbertus darbininkus iszgelbė- 
ti.

Bayonne City, N. J. Dar
bai sziuotn kartu eina czia prastai, 
isz kitur atkakęs ne gali gaut 
darbo.

^1 Toronto, Ont. Canada. 
Darbai eina czia prastii, yra czia 
daug darb:ninkų ne turinezių 
darbo.

Norfolk, Va. Szitame 
mieste eztraikuoja tarnaujanti 
aot ulyczin ų geležinkelių. Isz 
baimės, valdžios pagarsino czia 
karės laiko tiesas.

Dayton, Oh. Sztrsikai dar
bininkų dirbtuvėse National Cash 
Register Co. pasibaigė. Darbinin
kus su darbdaviais sutaikė nese
niai susitvėrusi National Civiu Fe- 
derat'on.

St. Louis, Mo. 400 orga
nizuotų darbininkų czianykszczių 
skurinių skrynių dirbtuvių pakėlė 
sztraikę, kadangi dirbtuvių savi
ninkai, norėdami iszardyti darbi
ninkų organizaciję, numažino al
gas.

1 Pittsburg, Pa. Czianyksz- 
cziai organizuoti teplioriai p įkėlė 
sztraikę ant iszkovojimo 8 darbo 
valandų ant dienos ir užmokes- 
nio po 45c. už darbo valandę. 
Isz 1800 tepliorių szitame distrik- 
te dirba dabar tik 50 darbiniu 
kų.

•į San Francisco, Cal. Czia- 
nykszcziai maszinistai užbaigė 
sztraikę, bet kada alsiszaukė rei
kalaudami darbo, tai dirbtuvių 
savininkai isz 1000 senų darbi
ninkų priėmė vos 100. Dirbtu
vėse Union Iron Works, kur 700 
sztraikavusių darbininkų prsszė 
darbo,, priėmė tik 50.

1 Pittsburg, Pa. Paskutiniai 
tvanai užliejo daug dirbtuvių 
Pittsburge, Alleghenyj ir kituose 
aplinkiniuose miesteliuose, dėlko 
darbai daugelyj dirbtuvių turėjo 
pasiliauti ant teip ilgai, kol van
dens ne nuslugB ir kol ne pataisys 
tvanų padarytų visokių pagadini- 
mų dirbtuvėse.

*| Paterson, N. J. Czia 
nykszcziai organizuoti plumberiai, 
b!ekoriai ir bendoriai pakėlė astrai- 
kę, kadangi darbdaviai nesutinka 
ant pakėlimo užmokesaio po 50c. 
ant dienos ir ant 8 darbo valan
dų. Dailidės teiposgi reikalauja 
didesnių algų; jeigu reikalavimas 
nė busJszpftaytaK, jie teiposgi nu
tarė pristoti prie sztraiko.

1 Naugatuck, Conn. Darbai 
czia eina labai gerai, dirba be 
perstojimo po 10, IĮ ir 12 valan
dų ant dienos. Ypacz daug mer
ginų darbininkių reikalauja czia- 
nykszczios guminių czevetykų 
dirbtuvės kalioszams lipinti, bet 
jų ant vietos ne gali gauti. Czia 
merginų daugiau reikalauja negu 
vyrų. Kiekviena netinginė mer
gina gali czia greitai gauti darbę. 
Užmokėsnis už darbę yra po 8— 
14 dol. ant sanvaitės. Dirba nuo 
sztukos.

kelintas mėnuo *rėdo musų pra- 
baszcziaus organę ‘.Žvaigždę”.

J. Daugmatys.

Ka 
eiles

Kamaitis.

ISZ.
Lietu viszkn dirvų.

Isz darbo lanko.
St. John s Nevvfoūndland. 

3000 jurų szunų ir jurų karvių 
medfijų pakeis sztraikę. Jie rei
kalauja po 4 dol. ui kiekvienę 
100 svarų jų sumedžiotų kailių.

ežia
nėra

Isz Baltimores. Md.
Lietuvių Teatriška D-stė pa

rengė 4 d. kovo, taut'szkę ap
vaikszcziojimę ant paminėjimo 
numetimo baudžiavos. Į Mecha- 
nic salę susiriko vyrų ir moterių 
apie 800. Susirinkimę atidarė 
pirmsėdis Antanas Kiršlius. Ant 
pirmutinio kalbėtojaus jis perstatė 
p. N. Raczinskę. Kalbėtojas nu
peikė caro valdžias, nuo kurių 
neteisybių lietuviai turi bėgti net 
į svetimai szalis. Toliaus peikė 
tuos lietuvius, kurie pramoku 
kiek angliszkai, niekina savo pri- 
gimtę kalbę. Kalbino visus laiky- 
tiesi krūvoj, susipažinti su 
t isz k a i s reikalais.

Po szitos kalbos Marijona 
baszinskienė dekliamavo 
„Lietuva”.

Antras kalbėtojas buvo k n. Di
lioms. Jis aiszkino pradž'ę bau
džiavos, privesdamas paveikslus, 
iszrodinėjo, kaip ponai elgėsi su 
baudžiauninkais. Toliaus aiszkino, 
kaip popiežiai siundydavo kryžio
kus ant lietuvių, siųsdavo vokisz- 
kus plėszikus naikinti Lietuvę, 
skersti žmonės. Peikė savitarpi
nius lietuvių nesikentimus ir ne
sutikimus, kalbino pamesti vaidus 
ir dirbti visiems isz vien ant musų 
tautas labo.

Po D.liontui Amelija Žrlnierai- 
cziutė dekliamavo eiles p. a. „Lie
tuvos vyrai mes neatbokim” ir 
Marijona Kabiszinskiutė eiles p. 
a. „O Lietuwa mylimoji, . kur 
pražuvo dienos tavo.”

Ant galo Vincas Nagurinauts- 
kas kalbėjo ,'apie numetimę bau
džiavos ir priminė, kad baudžiava 
tik isz dalies numesta, isz tikro gi 
ji yra ir sziędien. Caras Aleksan
dras 11 paliuosavo baudžiaunin
kus nuo ponų, bet nepaliuosavo 
nuo kunigijos jungo, kuri, užsi
dengusi tikėjimo skraiste, teipjau 
skriaudžia, isznaudoja ir spaudžia 
žmones l>e mielaszirdystės kaip 
ir ponai. Toliaus aiszkino, kaip 
Lietuvos kunigaikszcziai, užėmę 
po savo globa svetimus krasztus, 
nepersekiojo niekada nė kalbos 
nė tikėjimo gyventojų jų užimtų 
krasztų. Kalbėjo apie kares, ku
riąs lietuviai vedė su savo prie- 
szais. Už nupuolimę Lietuvos kal
bėtojas kaltino labiausiai kunįgi- 
ję (kaltos buvo ir kitos luomos 
Rd.). Ragino remti gerus už
manymus ir naudingas drau
gystes, kaipo tai: Teatrahszkę, 
Tėvynės Mylėtojų Dr-stę, arba 
Kooperatyviszkę ir joms pana- 
szias.

Ant pabaigos Antanina Žalnie- 
railienė dekliamavo eiles p. a. 
.Motina masų Lietuva mieliausia’. 
Ant to apvaikszcziojimas pasibai-

Isz Brooklyno, N. Y.
Jau ne kartę musų laikrasz- 

ekiuose buvo pakeltas klausymas 
didesnių lietuviszkų pardaviniezių 
Dabar isz tikro didesnių lietu vi sa
kų pardavinyczių kaipi visai nė
ra, lietuviai rengia vien saliunus, 
ant girdymo savo brolių, bet - isz 
daugybės uždėtų saliunų, mažai 
yra tokių, kurie ilgiau gali užsi
laikyti. Jeigu vienam lietuviui, 
dėl stokos pinįgų, sunku užsidėti 
didelį sztorę, tai tę ne sunku būt 
padaryti sujungtoms daugelio pa- 
jiegums. Pereituose metuose 
buvo pakeltas užmanymas sutver
ti ežia kooperatyviszkę draugystę. 
Buvo sudėti ir pinįgai ant pra
džios, bet iszrinktas sekretorius 
visę darbę numarino.

Mums mat su bizniais nesiseka, 
užtai musų dvasių dabotojas mo
ka juos vesti pigiais kasztais. Yra 
ežia jo grocerija,o joje pardavinė
tojais yra szpitolninkai, kuriems 
parapija algas moka.

Musų kunįgas parengė lietu- 
viszkas kapines. Be abejonės isz 
to turės gėrę pelnę, tik dar neži- 
nia,ant keno naudos eis tas pel
nas.

Czianyksztė Lietuvos Sūnų Dr. 
nutarė, ant paminėjimo 
paliuoavimo nuo baudžia 
vos, parengti apvaikszcziojimę 
su prakalboms, ant kalbėtojų 
parsikviesti garsius kalbėtojus. 
Apvaikszcziojimas tas atsibus 16 
kovo Schmidto salėj, po piet. Ta 
pati draugystė rengia teipoegi ap
vaikszcziojimę 1 d. gegužio.'

Pagarsėjęs savo laike Chicagoj, 
buvęs “Kataliko” redaktorius p. 
Montvila gyvena pas mus ir jau

Vincas.

Sbenandoah, Pa.
Utarninke, 28 d. vasario, lietu

viszkoj Sz. Jurgio bažnyczioj pa
sibaigė 40 valandų atlaidai. Ku- 
nįgai pribuvo isz visų artymesnių 
lietuviszkų apielinkių. Pamoks
lus, apart vietinio kamendoriaus, 
sakė svecziai kunįgai szeszi, penki 
lietuviszkai ir vienas, paskutinį 
vakarę, lenkiszkai, nežinia kam. 
Visi pamokslęi buvo paprasti, ko
kius galima girdėti musų bažny- 
cziose: apie ateinantį gyvenimę 
ir iszganymę duszios, iszėnuis vie- 
nę, kokį sakė nepažįstamas sve- 
czias kun., pastatydamas kiaušy- 
mę, “Kodėl mes vargstame? 
Kodėl sunkiai dirbdami, praszo- 
me Dievo diena nuo dienos ir me
tas nuo metų, ir nieko negalime 
iszpraszyti”

Atsakydamas, pamokslininkas 
pahzkino sziteip: Mes neiszpra- 
ezome todėl, kad praszome 
ne su tikra atvira szirdžia, 
arba praszome tokių daiktų (pa- 
veizdan turtų), kurie atnesza 
mums vien blėdį. Kunįgas 
cziaB pasakė ežia isz tikro 
grynos teisybės. Kunįgai, 
darni, kad turtų ne gali nė
Dievo iszpraszyti, jie nesistengia 
praezyti jų nuo Dievo, bet plėszia 
vien visokiais dorais ir nedorais 
budais isz rankų vargdienių savo 
brolių, vientauczlų..

Daug nesmagumo pas mus 
padarė vanduo: 31d. vasario už
ėjo smarkus lytus su griausmu ir 
daug mieste padarė blėdies. Bėg
damas srovėmis nuo kalnų, apsė
mė daug žetnutinių gyvenimų, 
iszplėszė P.R. geležinkelį, ir už
tvenkė anglekasyklas, nuo
vėl užstos pas mus bedarbė per 
keliolikę sanva’czįų arba per ke
lio! ikę mėnesių. Lytus buvo su 
griaustiniu pabaigoje vasario mė 
nėšio.

sve- 
dalį 

žino-
nuo

Isz Saunton, Mas.
Darbai sziuotn kartu eina 

gerai: žmonių be darbo 
ir isz kitur atvažiavusiam darbę
ne sunku gauti. Lietuviai už
dirba po $8.—12 ant smvaitės.

Lietuvių yra ežia 38 ypatos. 
Visi dirba audeklų dirbtuvėse. 
Skaitanczių laikia-zczius ežia ma
žai : vienas skaito “Lietuvę”, ki
tas ‘‘Siūlę” —- tai viskas. Gy
vena jie sutikime, be vaidų, ka
dangi mat ežia nėra kunįgo, tai 
nėra kam vaidus sukelti.

Neseniai atsilankė ežia Isz Bos
tono garsus Gricius. Pasakė pa
mokėlę ir iszklausė iszpažinties. 
Užtai kiekvienas lietuvys turėjo 
sudėti po pusę doliario. Per pa- 
mokslę draudė skaityti blogas 
knįgas ir laikraszczius (ar ir tuos, 
kuriuose tilpo kunįgo meilės 
lairskai?). Pinįgus, kokius kas 
apverezu ant laikraszczių iszsira- 
szymo liepė apversti ant Dievo 
garbės (ar patekę į kunįgo kisze- 
uių pinįgai visada eina ant Die
vo garbės?)

J. G. V.

of Ke

D. C.
s e n a-

ri a u s

D. C.

Isz Siuithdale, Pa.
Lietuvių yra czia ne daug: 

szeimynos, o pavienių 4 ypatos; 
po aplinkines gana daug lietuvių 
gyvena, bet terp jų ne daug yra 
ap-zvieitesnių, skaitanezių knį
gas ir laikraszczius, todėl ne gali 
jie nieko svarbesnio nuveikti; yra 
vienog terp jų ir toki, kurie 
mėg.-ta skaityti, tie laikosi gerai 
ir pinįgų turi, bet gaila, kad to
kių ne daug yra.

Anglių kastynės visos dirba ge
rai, kitos gi sustojo* jas taisys, 
todėl darbę sunku bus gauti ypacz 
isz kitur atkakusiam. Uždarbiai 
ne geriausi, uždirba vos ant mais
to. Dabar szitose aplinkinėse 
uždegė 150 kokso peczių.

A. B.

2

szo tokį trumpę rasztelį savo pa
siuntiniui (kongresmanui) arba 
senatoriui.

Vietos vardas, die
na, mėnuo, l 9 0 2 m . 
Hon. (kongresmano pra
vardė ) U. S. House 
presentatives

W»shington,
A r j) a raszant 

toriui:
Hon. (senato 
p r a y a r d ė)

U. S. Senate 
Wa?hington,

Dear Sir:—
I hereby respectfully reųuest 

you to cast your vole ogainst any 
proposition, to restriet the immi- 
gration of healthy and honest 
persona.

Respectfully yours,
(Pasiraszyti vardu 

su pravarde ir pa 
duotizsavo a d r e 8 ę).

Kaspat iikys placziaus paraszy- 
ti, tegul tai padaro pagal savo 
numanymj. Bet paduotąjį rasz- 
telį gali kiekvienas lietuvis pats 
paraižyti. Paraižę, įdėkite į kon 
vertę ir prilipinę dvieju centų 
marjeę, siųskite savo kongresma
nui arba senatoriui, bet ne tę kur 
jie gyvena, tik n e a t bu t i n ai 
į W a s h i n g t o n a , D. D.

Savo kongresmano pravardę 
kiekvienas gali lengvai dasižinoti, 
paklau.-ęs jeib anglo. O senato
rių pravardes paduodame czia isž* 
tų valstijų, kur pervis gyvena lie
tuviai.

Connecticut: 
Jos. R. Hawley, 
Orville H. Platt,

Illinois :
Shelby M. Cullom, Springfield. 
Wm. E. Mason,

Massachųsets: 
Geo. F. Hoar, 
Henry C. Lodge,

Missouri:
F. M. Cocrell, 
Geo. G.' West, 
New Jersey: 
Wm. J. Sevell, 
Ino Kean,

New York:
Thos. C. Platt,
Chauncey M. Depew, New York.

Ohio:
Jos. B. Foraker,
M. A. Hanna,

Penosyl Vania;
Boies Penrose

West Virgiui*:
S. B. Elkins,
N. B. Scott,

Wiaeonsin: 
J. V. (Juarles, 
J. C. Spooner,

Hartford.
Meriden.

ko

Prauatbanua.

Isz Su terš vii le, Pa.
Darbai ežia sumažėjo, dabar 

dirba tik po pusę dienos.
L'eluvių yra ežia 2 szeimynos, 

ir 5 pavieni; nesutikimų terp jų 
nėra, kadangi ant teip mažo skai- 
tliaus nėra kam pyktiesi.

22 d. vasario užgimė ežia bai
gus tvanai. Vandeni užliejo mies
tu. Žmonės persigando, klykda
mi bėgo isa samų, moterys su 
mažais vaikucziais bėgo j kabius. 
Vanduo iszvartė telegrafų stul
pus, nutraukė dratus. Gal dėl tų 
tvanų ir kautynėse p iliovė. dirbę. 
Karai negali prie kastynų prieit 
ir iszvežti iszkastas anglis.

Birai uas.

Cbicago.

Worcester.
N a barni.

AVarrenburg.
Kansas City.

Camden.
Elirabeth.

Oswego.

Atidek viską szalyn, iki 
nepadarysi, kaip ežia pa- 

raszyta!
Galima vadinti iszeivystę isz 

Lietuvos geru ar blogu daigtu, 
bet negalima užginezyti vieno 
dalyko: lietuvių iszeivystė, kaip 
iksziol, atneszė tautai tik naudę. 
Tegul iszeivių darbas ir spėkos 
dingsta tėvynei, bet kas 
isz to, kad tam darbui, nė spė
koms paezioj Lietuvoj nėra vie
tos? Isz kitos pusės, persodinti 
ant svetimos dirvos, į Ameri- 
kę, gaivalai iszkėlė lietu 
vystę teip augsztai, kaip neįsten
gė, gali sakyt, padaryti tautisz- 
kas judėjimas paezioje Lietuvoje. 
Toliaus, iszeivystė nepaliauja ga- 
beuus meJegiszkę naudę tėvynei; 
suskaitykite, kiek tukstanezių a- 
merikoniszkų doliarių patenka į 
Lietuvę.

Jei susiaurintos a t ei vystės tiesos 
isz vienos, o sunki Rusijos letena 
isz kitos pusės suspaus lietuvius 
tarp keturių aklų sienų, tai musų 
broliams tėvynėje pareis gyva 
prapultis. Teisybė, mes tikimės 
atgauti tėvynėje politiszkas tiesas, 
bet “iki saulė užtekės — rasa akis 
iazte”.

Kaip tę nebūtų, musų priderys- 
tė isz visų pajiegų stengtis priesz 
suvaržymę ęteivystės. Turime 
žinot', kad sykį tiems užmany
mams įgijus įstatymų galybę, nė- 
jokios pastangos nevalios panai
kinti jų- Nesnauskite, nes jūsų 
miegas gali užsibaigti mirtim.

Matome, kad per musų ners n 
gumę, prot^etai kuopomis, per 
mitingus nesusilauks savo įvykdi- 
nimo. Todėl gnebiamės paskuti
nio ir lengviausio budo, kuriuo 
gali pasinaudoti kiekvienas ge
ros mislies lietuvis. Padary
kite patyB ir raginkite kitus: laiko 
mažai, o pavojus arti. Szitas da
lykas yra guliau ne paezios redak
cijos pramanymu; teip ragina da
ryti paežių amerikieczių susidrau
gavimas “Imigration Protecti- 
ve League”, kurio užduotim yra 
apginti ateivystę.

x Tegul kiekvienas lietuvis, kurs 
yra szios szalies valstiecziu, ant 
tų pėdų, metęs viskę į szalį, 
paraszo nuo šito vardo ir su para-

Cincinnati.
Cleveland.

Philad elphia.

Elkins.
AVheeling.

Milvaukee.
Madison.

(Vienybėj.

Atsiliepimas
jos parąpijonų,

/,Tėvynė” ir „Žvaigždė” dar 
vis nesiliauja platinimo melo apie 
prietikius Philadelphijos lietuvisz
koj parapijoj ir, žinoma, visokiais 
ra goži a vi m a is, kaip b&jacai čir 
kuo?e, stengi i e i iszteisinti Kamin 
skę ir jo kaltę sukrauti ant spran- 
do nekaltų žmonių. Toks isztei- 
nimo būdas lengvas, todėl jo ir 
griebiasi Kaminsko draugai ku- 
nįgaj; kad toks būdas negali būt 
doru vadintas, ant to nepaiso 
kunįgų laikraszcziai, kadangi jie 
kaip katę maisze, moka ir 
doriszkus principus iszvirksz- 
ežiai iszkreipti, jeigu tik tas gali 
ant kunįgų naudos iszeiti.

Dabar kunįgų laikraszczių ko
respondentai raszo, buk parapija 
nori susitaikyti su Kaulakiu ir 
buk nori perpraszytiardhityskupę 
ir už jo reikalus stojanezius bajo
rus, kad tik prie provos neprileis
ti. Toks tvirtinimas yra bėgėdisz- 
ka melagystė., Lietuviazka Szv. 
Antano parapija ir 10 suvienytų 
Dr-sczių nesirengia taikytiesi su 
kelianeziaia pioyynes, apie tai ge
rai žino lygiai Kaminskas, kaip 
jo užtarėjai, kadangi 21 sausio bu
vo ant* provos. Sūdąs vienok pro- 
vę už musztynes bažnyczioje ati
dėjo, kol sudae neiszduos galutino 
nusprendimo, kam turi prigulėt 
bažnyczia.

Kunigų laikraszcziai beveik 
kiekviename ųuineryj tikrai pie- 
meniszku budu juodina ypacz A- 
leksandrę Jocį ir Unikę, gerus 
tautieczius ir katalikus, ir tai tik 
užtai, kad jie pildo parapijos nu
tarimus, nesiduoda kunįgų drau
gams perkalbėti. Aleksandra Jo
cis yra iszrinktas praneszti laik- 
raszcziams žinias apie prietikius 
musų parapijoj ir jis savo korės 
pondencijų slapta nesiunezia, bet 
jas perskaito tiems, kurie jį atli
kimui to darbo iszrinko.

Kadangi „Tėvynė” nuolatai 
platina melę, todėl mes priversti 
ėsame dar kartę apraszyti nelai- 
mingę atsitikimę 3 d. lapkr'czio. 
Tėvynė tvirtina, buk Kaminskas 
nenorėjo kelti musztynių. Kad 
toki tvirtinimai nesutinka su tei
sybe, parodo pats faktai.

Philadelpi-

Kaminskas kvietė pas savę pul- 
kę policijantų 3 d. lapkriezio apie 
10 vai. ryto. Tę žino ir matė szim- 
tai žmonių, kada pulkas policijan- 
tų nuėjo į klebonija. Kam gi rei
kalingi buvo jam tie policijantai, 
kada dar nebuvo nė kam galvas 
skaldyti? Juk jis pats prisipažino 
sude, kad pasivadino pas savę po- 
licijautus ir apdalino juos cigar^įs.

Kodėl Kaminską?, atėjęs į baž- 
nyczię 10| vai., nėjo, kaip papras
tai, miežių laikyti?

Kodėl iszsiuutė isz zokristijos 
pasirengusių ant musztynių pul- 
kę bobų? Kodėl priesz vienuolik
tu valandę isz zokristijos užėjo 
pulkas vyrų ir bobų ir sustojo 
prie grotų? Kodėl kunįgas, iszė- 
jęs kolektuot, nėjo, kaip visada, 
vyrų puse, bet ėjo ten, kur buvo jo 
bobos sustatytos su ginklais?

Kam Kaminskas laikė puslėpęs 
zokristijoj policistus ir pulkę vy
tų ir bobų? Kam tas buvo reik*-, 
lingu?

Kada viskas buvo parengta pa
gal plianę kunįgo, tęsyk tik jis 
apreiszkė, kad niekam neduos ko- 
lektuot bažnyczioj ir paėmęs kau- 
ezę, priėjo prie Kildienės klupan- 
czios aut tako, nes suoluose 
nebuvo vietos, spyrė jai «j 
szlaunį. Tę pripažino sude juk 
kunįgo pusės liudin'nkė Marijona 
Aleniunienė? Kiti liudininkai pri
pažino, kad kunįgas Kildienę 
draskė. Na. ir dar autoriai viso 
kių szaszlavinių „Patėmyjimų” 
drysta teplioti, buk Kildienė bėrė 
kunįgui į akis Bu raudonais pipi
rais! Raudoni pipirai pasirodė tik 
tęsyk, kada kunįgo likosi ženk
las paduotas. Pripuolė dvi kunį
go bobos ir pradėjo draskyti Kil- 
dienę., Daug žmonių matė, kaip 
szitiiodvi moteriszkės kirto per 
veidę Kildrenei. Paskui juk žmo
nės matė, kaip kunįgas pamojo 
isz zokr'stijos ir isz ten iszbėgo 
pasislėpę .policijantai ir pradėjo 
žmonėms galvas skaldyti ir muszė 
tuos, kuriuos parodė Kazoko ber
nai. Prasidėjo bažnyczioj tokios 
jau skerdynės kaip Kražiuose. Pa
kilo klyksmas, moterys szokinėjo 
per langus.

Begėde aut irius Patėmyjimų 
sako, buk buvęs bažnyczioj detek
tyvas, pamatęs riiusztynęs, iszbė
go laukan ir szovė isz revolverio, 
szaukdamas policija ritus, Tas yra 

. begėdiaakaa t aktyvas ne
szovė, nes nereikalavo isz lauko 
szaukti policistus, jų buvo užtek
tinai kunįgo paslėptų klebonijų 
ir zokristijoj. Rods sude policis- 
tai gynėsi ir sakė, kad nebuvo 
klebonijoj, b t Kaminskas prisi- 
pažiuo, kad policistus buvo suva
dinęs } kleboniją. Patėmytojas pa
sirodo dar Kaminskesniu negu 
pats Kaminskas.

„Tėvynės” Patėmytojas tvirti
na, kad ne Kaminskas pradėjo 
musztynes. Kalbėkite tę tokiems, 
kurie dar jūsų melui įtikės, bet 
tokių jau, turbut, nedaug yra. Jei
gu parapijonai butų žinoję apie 
rengiamas musztynes, tai butų 
geriaus pasirengę ant jų perkirti- 
mo, o tęsyk ir policistų laz 
dos nebūtų apsaugojnsios maisz- 
tų keltojus Dievo namuose. Kunį 
go szalininkų juk yra daugiausiai 
deszimta dalis. Argi jie butų ga
lėję stoti priesz 1000 žmonių, jei
gu tas 1000 butų į musztynes pa
sirengęs?

Milukas, iszkeliaudamas isz A- 
merikos ant lekolekcijų į Europę, 
nemažai melo į -avietę paleido. 
Prie melo jis vienok gerai papra
tęs. Jis savo korespondencijoj a- 
pie musztynes Philadelphijoj sa
ko, buk Jocis sudaužęs į žemę 
Dievo mukę ir iszszokęs per lan
gę ; norėjęs buk ir ėsanczię mote
rų pusėj mukę sudaužyti, bet tę 
dievobaimingi;melagiai apgynę. 
Kad meluoti, tai jau besaužinisz- 
kai; prie tokio jnelo musų kunį 
gai pripratę. Jeigu Jocis szoko 
per langę, tai kaipgi galėjo kry
žių nuo durų nukabinti ir sudau
žyti? Jeigu jis buvo prie durų, 
tai negalėjo iszszokti per langę, 
kadangi duryse lango nėra?

Kaipgi kryžių galėjo muszti į 
žemę? Kadangi žmonės teip buvo 
susigrūdę kaip silkės baczkoj, tai 
kur galėjo rasti liuosę ruimę musz
ti kryžių į žemę? Kad meluoti 
mat, tai jau tikrai milukiszkai!

Jeigu Jocis tę viskę darė, tai 
kodėl laike musztynių jo nesua- 
resztavote? Policistų ir laiko turė 
jote gana. Tuom tarpu Jocis vi
sai nebuvo tę dienę lietuviszkoj 
bažnyczioj, jis laike musztynių 
buvo lenkiszkoj Szvento Stanislo
vo bažnyczioj. Ant to yra liudi
ninkai, kūne po prisiega tę paliu
dys.

Mes, Philadelphijos lietuviai 
reikalaujame, kad „Tėvynė” ir 
„Žvaigždė” atszauktų savo begė- 
diszkas melagystes.

„Tėvynė” rėkia ant tų, kurie 
deda aukas ir padeda parapijai at-

jieszkoti savo tiesas ir apginti 
bažnyczię^kurię dusziy ganyto
jai, susiriszę į nedorę trmtę, nori 
paveržti. Szuns balsas neprisi
griebia į dangų, ant tokių lojimų 
nėra kę paisyti. Mes, Philadelphi
jos suvienytos draugystės ir para
pija isztariame szirdingę a ežiu 
draugystėms ir pavienioms ypa- 
tome, kurios ant musų parapijos 
kę nors aukavo. Vardai aukauto
jų ir jų aukos patilps „Musų pa-

• rapijos istorijoj”, kurię mes, pati- ■ 
baigus visiems ergeliams, iszleisi- 

’me.
„Tėvynės” Patėmytojas drysta 

mesti nužiurėjimę ant „Lietuvos” 
ir „Vienybės”, buk szitie laikrasz
cziai už pinigus talp na musų .at
siliepimus („Lietuva” ir „Vieny- 

, bė” nepaiso ant tokių piemeniu.
kų užmetinėjimų. Rd.). Mis szi- 
tiems laikraszcziams nemokėjome 

. ir nemokame už patalpinimę mu
sų atsiliepimų. Ir czia mat lyg 
yla Įhz maiszo iszlenda nauja mu
sų Kamioskių ir Kaulakiu apgy-

i nėjų melagystė.
Provos Komitetas:

Al. Jocis,
. Kaz. Unika, 

Teofil Dūdas, 
Ant. Linanckas, 
Jonas Gudiszkis, 
Gabr. Razma, 
Kaz. Velikis, 

i Ant. Palapas,
Jokub. Matulis, 
Augs. Leistromsts.

Nauji’ rasztai..
Grabnyczlu Žvake. Flamandu 

tautiszka pasaka. Verte J. B. 
Perspausta isz Naujienų. Tilžė
je. įl9O2m. 31 pusi.

Pasakose visų tautų, jų legen
dose visdr garbinama motinos 
szirdis. Meilė yra tai augsz- 
cziausia Dievo dovana suteikta 
žmogui, ji yra geriausia paramin- 
toja ir paliuksmintoja žmogaus, 
jo pagerintoji. Tvircziausia 
meilė — yra tii meilė motinos. 
Pasakaitėj “Grabnyczių žvakė” 
apraszyta karsztai’ mylinti savo 
vaikę motina. Tėvas, ant iszsi- 
liuosavimo nuo vargų, parduoda 
velniui stvo dukterį. Kol mo
tina gyveno, ji saugojo savo vai
kę nuo szėtono pagundų, bet mo
tinai pasimirus, duktė atsirandu 
viena. Su szėtono pagelV,'jiK 
pastoja net karalienė. Ant galo 
motina iszsipraszo nuo D.evo,kad 
jai daleistų keliauti isz dangaus 
ant žemės gelbėti žuvanezię duk
terį,ant ko Dievas sutinka. Ka
dangi mylinti szirdis pergali ir 
didžiausias prieszginybes, mo
tuos meilė pergali szėtonę ir 
drauge su dukterų kėliauja į dan
gų. Toks yra turinys szitos pa
sakaitės. Paraszyta ji užiman- 
cziai ir verta perskaitymo.
Waclaw Szujski i Ž., Polska 
Kultūra na Utvrle. 1002^ 15 

puslap.
Yra tai eilėms sudėtas apraszy- 

mas padėjimo lietuvių ir jų skriau 
dų,kokias kentė ir kenezia nuo len. 
kų. Tendencija eilių lietuvisz- 
ka, tik gaila, kad paezioms ei
lėms daug galima užmesti. Len
kai spaudintoee eilėse rūpinasi 
labiau apie eilių formę, todėl jie 
szlabuojanczių ne skaitys. Ir pa
ti lenkiszka kalba szitų eiluezių ne 
geriausia. Knygutė ta vienog isz- 
dueta lenkams. Argi ne geriaus 
butų tę patį 
prozoj, negu 
eilėms?
‘Ne Gadaj”, arba Balsus Sapnas. 
Parasze Z. Tilžėj 1JK11. Iszleista

Naujenu R<1. 18 pusi.
Yra tai paveikslėlis isz lietuvių 

gyvenimo. Bsjoriszkos kilmės 
Lietuvos ūkininko pati su prie
varta mokina vaikus lenkiszkai, 
draudžia jiems kalbėti lietuvisz- 
kau Jos vyriausias sūnūs gauna 
nuo dvaro guveraerio lietuviszkę 
knygę, kurioj, terp kitko, mul
kiais pavadinti tie, kurie griebia
si svetimos kalbos vietoj prigim- ’ 
tos,. Po įtekme perskaitytų ke
lių lapų tos knygos, lenkinanti 
vaikus motina naktyj įpuola į sap- , 
nę,kuriame mato emarkię kovę terp 
lietuvių ir jų priešių už prigimtę 
lietuvių kalbę.Paskui dar jai 
pasirodo vienas jos dėdė, kuris, 
kaipo kunįgas, įlipo į sakinyczię 
ir savo pamoksle peikė tuos, ku
rie niekina savo prigimtę kalbę. 
Atsirado daugiau žmonių, senių ir 
vaikų, seniai mokino vaikus sekti 
savo pavizdį. Kada bajorė, isz 
papratimo, paszaukė savo vaikus 
žodžiais: Boluk,Whduk,koc tu— 
visa žmonių minia pradėjo ant jos 
szaukti: iszgama! Muszė ir ba
dė su durtuvais, ir lazdoms. 
Pabudusi bajorė, džiaugėsi, 
kad tas viskas buvo tik bai

sus sapnas. Bet ar po sapnui 
labiau mylėjo prigimtę kalbę, ar 
savo vaikams ne draudė mokiu- 
tiesi, kalbėti lietuviszkai ir drau-kj

apraszyti geroj 
szlubuojanczioms



8 į.

ju

ty
ku

cijantų likosi sunkiai, o 20 leng
viau suže stų; daibininkų teipos- 
gi daug likosi sužeistų, u 20 
sfcaresztavo.

Policijantai
nedaleisti. Užgimė

gauti su muiikų vaikais, to auto- likti susirinkimę. 
rius ne iszveda. Tendencija kny- stengėsi 
gutės lietuvkzka, todėl jau ję ver- smarkus muszis, kuriame 11 poli- 
ta nusipirkti ir perskaityti, ypacz 
ne branginanczioms savo kalbos 
lietuviszkoms moterims priderėtų 
ję perskaityti, o gal suprastų savo 
pareigas kaipo lietuvių vaikų 
motinų.
Palangos Juze. Parasze vysku
pas M Valanczlus. Ketvirtas pa
taisytas iszleidlnias. Tilžėje. Isz- 
leido P. Mikolainis. 1002 m. 132 
puslap.
Palangos Juzė yra vienas isz ge

riausių vyskupoValanczausko rasz- 
tų: isz jo rasztų tik Istoi ija Žemai- 
ežių vyskupystės yra didesnės ver- 

' tės, visi kiti rasztai yra jau men
kesni. Szitas iszledimts Palangos 
Juzės yra pertasytas, raszyba ir

- kalba pi įtaikyta pi ie vartojamos 
sziadien hetuviszkos rasztų kal
bos. Knygutė verta pe-skaitymo.

|) Berlyne pateko po su du gar
siausias moterų gydytojas Dr. 
Dueh'ssen, po kurio operacijai 
pasimirė operuota moteriszkė. 
Prova traukėsi ilgai, pasibaigė 
iszteisinimu daktato, sūdąs rado 
jį nekaltu. Jo pusėj stojo visi į 
sudę paszauati' daktarai eksper
tai.

Isz visur.
|| Ryme pasimirė garsus 

kos tiiiuėtojas, ital'azkas pulkau- 
ninkas Casati.

Afri-

|| Mieste Cossano, pietinėj Ita
lijoj, neturinti darbo darbininkai 
pakėlė maisztus.' J.e iszplėszė 
daug pardavinyczių, įsi veržė į 
miesto rumę, kurio urėdninkai, 
persigandę, iszbėgiojo; maiezti- 
niakai miesto rumę sudegino. 
Ant rytojaus tik sutraukti karei
viai Eaviszoai įvedė tvarkę. Prie 
vaikymo maisztininkų daug žmo
nių likosi sužeistų.

Dordogne apskr>tyj, užtiko toli 
besitraukianezias požemines o- 
las. Ant sienų tų olų rado 109 
paiszinius visokių priesz didyjį 
tvanę gyvenusių žvėrių. Kadan
gi paisziniai tie padaryti visai 
teisingai, tai reikia manyti, kad 
pieszėjai paiszinių matė savo 
akimis jų nupiesztus žvėris. Terp 
tų paiszinių yra: 19 nepažįstamų 
mokslincziams žvėrių, 23 paiszi
niai perstatant: žvėris panaszius 
į arklius, 3 panaszius į raguotus 
galvijus, 2 bizonu, 3 renue, 14 
mamutų, 3 ožius, 4 antilopes, 36 
galvas visokių žvėrių.Paisz'niai tie 
padiibti parvoms, taigi perstato 
naturaliszkose parvose nupiesztus 
žvėris. Kitoj oloj, netoli nuo 
pirma paminėtos, rado paiezinius 
77 žvėrių su plaukais, visai teip, 
kaip jie iszrodė gyvi būdami. 
Žmogus, kuris pierzė tuos paiszi- 
nius, turėjo mažiausiai 2, 50 me
tro, arba 8 į pėdos augszczio; tai
gi sulyginant su ugiu dabartinių 
žmonių, 'buvo jis milžiniszko 
didumo.

gilias žaizdas galvoj. Sužeistu 
vyrę reikėjo gabenti į ligonbutj, 
o Westę ir abidvi moteris, kurios 
buvo gerai pasigėrusios, nugabe
no ant policijos stacijos ant iszai- 
pagiriojimo.

i! Arabijoj, mieste Mekkoj, ap- 
sireiszkė teip atkakusių ežia ma- 
hometouiszkų pelegrimų cholera.

[ Londone siauezia t markiai 
induenza arba grippa. Skaitlius 
s^rganezių yra labai didelis ir pa
simirė diktai žmonių.

|| Prancūzijoj, mieste Lorient 
sudegė arsenalas. Ugnyje pražu
vo didelės vertės aktai ir visoki 
plianaį.

i| Pagal maskoliszko rando,su
rinktos žinias, siautę ant Kauka
zo žemės drebėjimai, apart isz- 
griauto miesto Szemachos, už
griebė 126 kaimus, kuliuose bu
vo 9087 namai. Žemės drebėjmai 
tuose kaimuose Užgriovė 3496 
namus, 3943 pagadino. Apart to 
pagadino 4163 negyvenamas 
triobts, 11 bažnyczių, 41 mecze- 
tę, 11 dirbtuvių, 3 mokyklas.

Nauji iszradimai

|| Pietinėj Afrikoj, angli-zkos 
kolionijos Natai parlamentas už- 
gyrė priverstieji tarnavimę kanu- 
menėj jaunų vyriszkiųi

ll Vokietijoj isz palengvo geri
nami darbai visokiose szakose: fa
brikuose, kuriuose buvo paliovę 

» dirbti, dabar prasideda dalbai.

|| Skaitlius gemanezių vaikų 
Vokietijoj nuo 1896 m. kas metę 
eina mažyn. Matyt ir Vokietijoj 
su laiku apsistos dauginimąsi gy
ventojų teip antai kaip apsisto
jo, Prancūzijoje. Besimažinimas 
gimimų nuo tūlo laiko duodasi 
patėmyti v suose civilizuotuose 
krasztuose. Amerikoj smarkiau 
dauginasi tik varguolių ezeimy- 
nos, dauginimąsi pralobusių Kel
mynų jau seniai apsistojo.*.

I || Szię žiemę visus Vokietijos 
pniversitetus lanko isz viso 35518 
studentų. Daugiausiai lanko filo 
zofiszkus fakultetus, nes 14529 
studentai.

U Į Londonę atėjo žinia isz Isz- 
panijcs.buk tūla dalis darbininkų, 
dalyvavusių maisztuoee Baicelio- 
noj, likosi porte Montjueh su- 
szaudyta.

ĮĮ Maskoliszkos valdžios už
draudė pardavinėti atskirus nu
merius vieno isz geriausių 
maskoliszko laikraszezio, “Peter- 
burgskija Vedomosti”, už straip
snį perkratinėjantį iszliuosavimę 
kaimieczių nuo baudžiavos, ku
riamu raszėjas parugojo ant da
bartinio sunkaus kaimieczių padė
jimo, ant prispaudimo valdžių, 
kuras draudžia kiekvieiię liuoses- 
nį pasikrutinimę.

|| Australijoj, mieste Melbour- 
ne, aps reiszkė azijatiszkas maras. 
Nuo maru pasimirė ežia vienas 
darbininkas. Liga tapo atvilkta 
isz Sydney.

D Vakarinėj Afrikoj, angliszko- 
* se valdybose Sloniaus Kaulo pa- 

kranezių rado labai turtingus ir 
didelius aukso laukus, kur tuo- 
jaus pradės auksę kasti.

J Mieste Medinoj, Arabijoj, 
terp atkakusių isz visokių krasz- 
tų mahometoniszkų pelegrimų 
apsireiszkė cholera. / Iki sziol 
numirė jau su virszum 110 pelė- 
grimų.

|| Gyvenanti Maskolijoj mažrtį
siai arba rusinai (jų Maskolijoj 
yra apie 15 milijonų) atsiszaukė 
į spaudos užveizdę su praszymu 
daleisti iszleisti Nauję Testamen- 
tę rusiniszkoj kalboj. Spaudos 
uiveizda praszymę atmetė. Mat 
Maskolijos valdžios net szvent- 
rasztį rusiniszkoj kalboj laiko už 
vodingę viešpatystei knįgę. 
Kvailesnių valdžių, turbut, nėra 
ant viso plataus svieto.

Vokietijoj iszrado vaistę 
nuo snukio ligų raguotų galvijų. 
Darytos profesoriaus Loefllero 
bandavonės su nauju vaistu isz 
davė kuo geriausius vaišius.

Prancuziszkas gydytojas 
Dr. Lucien Lo Roy skaitė Pary
žiaus mediciniszkoj akademijoj 
savo praneszimę apie nauję budę 
gydymo džiovos,' kuris iszdavė 
kuogeriausius vaisius. Le Roy 
duoda į vidurius džiova sergan
tiems chininę ir arsenikę ir kasan- 
trę dienę įczirszkiapo oda kokodi- 
linę rugsztį.

Dabartinis kapitalistiszkas 
surėdymas, gaudymas turtų.lenk- 
tynės atsiliepia ant visos dabar 
tinių žmonių organizacijos, gimdo 
ypaiiszkas ligas, labiausiai ner- 
viszkas. Suerzinimas nervų ati
ma miegę, todėl tai dabar teip 
daug yra žmonių negalinezių ra
miai miegoti, o miegas, ant palai
kymo pajiegų, yra reikalingesnis 
negu maistas; žmogus daug ilgiau 
gali iszbuti be valgio negu be mie
go. Priesz nemigę daktarai duoda 
visokius vaistus, kaip antai: o- 
pium.moifinę,kokaiuę it ttbet tie 
vaistai vodingi sveikatai, todėl 
su jų pagelba užmigę4, negali su- 
sidrutinti. Ant įvarymo į miegę 
Dras lloffe iszrado ypatjszkę prie- 
taisę, kurį užmauta ant galvos 
nemiga serganezio, greitai jį už
migdo. . Užmigdytas su tokia 
maszina miega ramiai, miegas su- 
drutina pajiegas, ne lieka nė jo
kios vodiilgos nemigos įtekmės. 
Dro Hoffes prietaisa naikina nemi
gę ir tai tuojaus.

Kur teisybe?
‘‘Lietuves” 4 No. p. V. Staga

ras privedė vbę ei'ę p. Damijo- 
naiezio lai-zsų, bet kurio reikėjo, 
to neprivedė, kuriame buk bu
vę paraezyta, kaip kad “Tėvynė” 
38 No. 1901 m. skelbė ir paskui 
“Žvaigždė”. Teipgi dyvyjucsi 
isz p. V. S ta., kur jis neteisingę 
apskelbimę laiko ui“be svarbos”, 
“nevertę paminėjimo”, kada už 
“epangę įnagį” visę skiltį prira- 
szė, o neparasžė te s poros eilu- 
ežių, kurios patvirtintų tę ‘‘Tė
vynės” melagystę, kę sakėsi žo
džiu, ir per “Lietuvę”, turįs p. 
Dam. laiszke, o kurio neprivedė 
— tilpusių nereikėjo, juote nėra 
to, kas yra reikalingu.

Gaila p. V. Sta., kuris turi at
sakyti už kitų darbus — savo 
darbdavių. Tas apskelbimo raszt- 
palaik s perėjo pirma per liter. 
kom. cenzurę ir komitetas tuomi 
norėjo įmesti tik žariję į T. M. 
Draugystę, kuri be jų globos vei
kia savo d aibę ir esti gražiu vi 
siems paveikslu, ko negal užkęsti 
toks liter. kom. et consortes. 
Tę žariję prisiėjo iszimti p. V. 
Sta., bet neiszėmė, nors jo ponai 
jį bandė mežiku savo tzaszlavų 
padaryti.

LIETUVA 
... ..... ......

Pajieszkau savo paezios M. Vosiliutes, 
kuri su 9 metu sūnumi mane apleido.
Gaila man kad ta kūdiki neatiduotu i 
pavargėliu namua. Km Ja kur užtemys 
teiksis man duoti žine:

A. Iszgamaitis,
73 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Pajieszkau: Julijono Koncevicsiaus 

Naumieeczio parap., Raseinių pav., ir 
Juozapo Szimkevicziaus Plungės parap., 
Teisziu pav. Jie patys ar kas kitM teik
sis duoti žine ant adreso:

Adomai Deivikis, 
212 1-st St., Elizabeth, N. J.

Pajieszkau Jono Ir Juozapo Szalins- 
kiu, Suvalkų gub., Alvito parav., 
veno Brooklyn, N. Y. Jie patys ar 
kitM teiksis duoti žine ant adreso:

Wm. Ulman, 
135 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pajieazkau Motiejiaus ir Agotos 

manskiu, gyvenusiu Du Bois, Pa. 
patys ar kM kitM teiksis duoti gine 
adreso:

Mike Domanskis, 
606 Theodore St., Scranton, Pa. 
Pajieszkau Stanislovo Lukoezevicziaus, 

Leipunu gm. ir Konstanto Balcziaus 
Kudrenu gm. abu Suvalkų gub., Seinų 
pav. Jie patys ar kM kitM teiksis duoti 
tinę ant adreso:

Frank Kaszalin, 
Box 57, Branfordl Conn.
Pajieszkau Onos Miller, Kauno gub., 

gyveno Hamilton. Ji pati ar kM kitas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

M. MiUer, 
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

1)0-
Jie 
ant

Statuto Kosulį Ir užsiszaldyina.
“Lvzatlve Bromo Qulnina" tobljrtele* l>i*ydo ui 
*i*zaldym* *u 1 diena. Jei ne iazgyai nemokėsi 
pinigu. SSo.

P. Mikolainis.

Redakcijos atsakymai.
P. Poprieniokui. Su pataisy

mais klaidų kokio 'aikraszczio rei 
kia kreiptieji į tę laikrasztį, kuris 
neteisingai kę aprasiė; kiti laik- 
raszcziai ir tai tik svarbiuose 

‘klausymuose, gali t lipinti patai
symus tik tęsyk, jeigu klaidingai 
apraszęa laikrasztis atsisako pa
taisyti.

Draugyscz’ra Reikalai
Chicago. Dr-te Lietuvos Sunu turės 

savo pikninka nedelioj, 3 Rugpjuczio, 
darže RaiMing'sGrove, Riverside, 111. 
Todėl meldžia visu Kitu draugyseziu to
je dienoje nedaryti balių ne pikninku i- 
dant vieni kitiems neužkenktumem.

Dr-te Lietuvos Sunu.
Pittsburg, Pa. 40Susivien-Liet Amer. 

Kuopa ir kuopa Tėvynės Mylėtoju Dr- 
tes turės savo susirinkimą nedelioj, 16 
Kovo, 7 vai. vakare, SilverPalace saleje, 
1803 5-lh avė., ant kurio visi sanariai 
ir neeanariai yra kviecziami skaitlingai 
susirinkti.

Komitetas.

iMffydys užMiMzaldymasu 1 diena. 
Imk “Lax*Uve Bromo duMlae" Ublltels*. Ap- 
Uekoria* tuKiMlni pinigą jai ne Uuytl. E. w 
Srove'* parašu* yra ant kotno boielk>. SSo

Vietines Žinios.

11 Anglijos pasiuntinių butas at
metė daugumu vieno balso užma
nymu, kad visose kastynėse butų 
aprubežiuotas darbo laikas. Į 
darbo laiko reikalus mat Angli
jęs parlamento pasiuntiniai ne 
nori kisztiesi.

O Chiniszki kareiviai paėmė į 
nelaisvę, Jehol apskrityj, vienę 
prancuziszkę kunįgę. Maskoliai 
ir prancūzai buvo jau pasirengę 
savo kariaunas siųsti ant iszliuo- 
gavimo minėto kunjgo bet kad 
Jehol apskrityj yra turtingi auk
so plotai, tai Chiuų randas, ne
norėdamas į tuos krasztus įleis 
ti svetimų,apsiėmė pats kuo grei- 
cziausiai minėtę kunigą '8Z ne" 
laisvės iszliuosuoti.

| Prancuziszki kalnakasiai, su
sirinkę ant kongreso mieste Ga
lais, nutarė pertraukti tarybas su 
rando delegatais ir ant syk visoj 
Prancūzijoj pakelti sztraikus 
iszkovojimo 8 vai. darbo 
ko.

ant
lai-

Mieste Amsterdame, Holandi- 
joj, kur yra didžiausios ant svie
to deimantų apdirbinyczios, 4000 
jų darbininkų susztraikavo. Jei
gu sztraikas greitai ne pasibaigs, 
atseis uždaryti visas apdirbiny- 
czias.

H Abisinijos valdonas Menelik 
sujungė savo sostapilę, miestę 
Addis-Abeba, su italiszkomn Af
rikos valdyboms telegrafų ir te
lefonų linijoms. Kadangi nesu
prantanti svarbumo telegrafo ir 
telefono gyventojai tankiai > nu
plaudavo dratus ypacz ant linijos 
nuo Addis - Abeba į Harrarę, 
tai Menelik iszdavė pnsakymę 
nukirsti rankas pagautiems tele
grafų ir telefonų dratų piaųstyto- 
jams; ant gyventojų gi tų apekri- 
czių, kur bus nutraukti dratai, už
dėti dideles bausmes.

U Szalininkai kuoįgaikszczio 
Karageorgeviczio, norinti per re
voliuciją jį pasodyti ant Serbijos 
sosto, bandė Szabace pakelti re
voliuciją, bet rado per mažai pri
tarėjų. Vadovas revoliucionie
rių likosi užmusztas, jo gi padė- 
tojai pateko į nelaisvę.

0 Nuo vokiszkų laivų, plauki- 
nėjanezių į svetimus krasztus, 
daugiausiai vokiszkų jurininkų 
pabėgo New Yorko porte. Pe
reituose metuose nuo vokiszkų 

« laivų svetimuose krasztuose pabė
go isz viso 2704 jurininkai, isz jų 
1264 pabėgo New Yorke, Balti- 
morėj gi 244.

| Pabaigoj pereitos sanvaitės 
Anglijos pakrantėse visur buvo 
tirsztos miglos, dėl kurių ant jū
rių atsitiko laivų 6u«imuszimaį. 
Netoli Holyhead, Vai i jos pakran
tėse, amerikoniszkos linijos gar- 
laivys “Waialand” susimuszė su 
angliszku garlaiviu Harmonides. 
Amerikoniszkas laivas tapo per
skeltas ir į pusę valandos pasken
do ; ant jo buvo, apart tarnų ir 
jurininkų, 32 kajutų pasaiieriai 
ir 82 pasaiieriai treczios kliasos, 
keliaujanti į Philadelphię. Žmo
nis nuo paskendusio laivo 
iszgelbėjo.

visus

| Paryžiuj neturinti darbo dar- 
įinkai užsimanė ant ulyczių at-

|| Du prancūzai tiri nėtojai: pro
fesorius anthropologiszko iestitu- 
to, Dras Capitan ir Abbe Breuil,

- — Pareitę sanvaitę plieno dirb
tuvėse South Chicogoj vėl atsiti
ko sutirpusio metai i aus expliozi- 
ja, kurios vienas lenkas darbinin
kas likesi ant vietos užmusztas.

— Pereitos nedėlios dienę de
tektyvai Euaresztavo szeszis lenkus 
Juos apskundžia, kad turėdami 
asabiszkę piktumę, atėję į Liberty 
Hallę, pn. 61-63 Ėmma e t r., nu- 
szovė Johnę Berdingerę. Isz syk 
jiems pasisekė pabėgti, bet vėliaus 
likosi suaresztuoti viename saliu- 
ne aut Cleaver ui.

— Ant kertės Superior ir Wells 
ulyczios, airys O’Connell, szok- 
damas isz smarkiai bėganezio ka
ro, puolė ant akmenims iszgrįs- 
tos ulyczios, sudavė galvę į žemę 
ir teip sunkiai apsikulė, kad atsi
kelti ne galėjo. Nugabeno jį į li
gonbutj, bet daktarai ne turi di
delės vilties, kad pasisektų jį isz- 
gydyti.

— Ant Noble ui.,ant einanezio 
namon lenko Jono Kaminsko už
puolė kitas jo rodakas, koksai Pe
tras Jackovski su isztiestu revol
veriu ir privėrtė atiduoti p>nįgus, 
kokius kiszeniuj turėjo, iszviso 
>1.50. Kadangi užpultasis paži
no uipuolikę, tai jis nuėjo ant po
licijos stacijos ir ten jo pravardę 
pasakė.

—Pas gyvenantį pn. 232 Orle
ane str.prancūzę Leonę Valės užė
jo jo geras pažįstamas John West; 
visi linksminosi gražiai, gėrė 
alų. Apsvaiginę® protę West, 
pradėjo per dręsiai kabinėtiesi 
prie prancūzo paezios, kas, žino
ma,vyrui ne patiko, jis norėjo ne 
ramų sveczię laukan iszmesti, bet 
už jį užstojo ne tik prancūzo pati, 
bet ir jo sesuo. Svcczias su mo
terims teip gaspadorįų sumuszė, 
kad kada ant riksmo besipeszan- 
czių atėjo policija,jis jęu beveik be 
žado gulėjo ant grindų,turėjo su
laužytus kelis szonkaulius ir tris

Pigiai ant pardavimo “Poolroom" su 
3 “Poollables" ir visomis prietaisomis. 
Didele sale ir miegruimis ir kiti ruimai 
yra ant parsamdymo. Biznis yra gerai 
apmokamas, asz laikiau ji 3 metus, bet 
dabar turiu reikale važiuoti i tėvynė ir 
todėl parduodu pigiai.

. L. Bubin,
11 Artlmr St., Brockton. Montelle, Mass.

(«-3)
Pigiai ant pardavimo puiki fartra 

vaiste j e Arkansas. 80 akru iszdirbty 
lauko, visa aptverta, su triobomis: gy
venamas namas, kluonas kornams, dide
le daržine szienui, alsinę ant 6 arkliu, 
szulnys su 100 pėdu pumpa, prūdas 
paukszcziams ir 1.1. Norinti pirkti adre
suokite:

16 Cleveland ava., Brockton, Mass.

Aukos aut Dro Kudirkos pomniko
Sulygzziol “Lietuvos" redakcijoj su

rinkta <21.35, už kuriuos pasiusta ant 
ranku Marios Šaunus i Rokai ten, 87.00 
Markes,3 d. Kovo 1902.

“Lietuvos" Užleistu ve.
Kas reikalauja <tarl»o?

Szviežiai atvažiavę isz Lietuvos ir rei
kalaujanti darbo kreipkites prie manės, 
o gausite ji. Norinti važiuoti i Lietuva 
galite parvažiuoti ant darbiniu laivu už 
dyka. Raižydami man idekite marke 
už 2c.

Josepli Rossell,
4 Washington St.,' Boston, Mass.
Reikalauja merginu ir moterių. Nuo

latinis darbas, gera mokestis.
1456 Indiana avė.', Chicago 111.-

(14-3)

Pafleszkąiimai.
Pajieszkiu savo brolio, Vincenta 

minako, Kauno gub., Panjveiio 
Linkavos vol., kaimo Treaso, 3 i 
atgal gyveno Kingston, Pa. Jis pato ar 
kM kitM teiksis duoti line ant adreso: 

Peter Velminskaa,
Box 264, Coalgate, Ind. Ter.

(14-3)
Pa|ieazkau Stanislovo Markausao, 

baigusio mokslą Veiveriu gimnazijoj. Ir 
vėliau buvusio rMztininku Gkrlevoe ir 
Dobrovoles gm i nuošė. Jis yra atkeliave* 
Amerikon ir gyveno Forest City, Pa. 
Teiksis atoiszaukti ant adreso: ,

George Paluobis,
429 High St., Naugatuck, Conn.
Pajieszkau savo pusbroliu: Raulyno ir 

Augustino Valiukoniu, gyveno jie Du- 
ryea. Pa. Jie patys ar kM kM kitM teik
sis duoti line ant adreso:

Mikolai Valiukonis,
26 Broad St., New Britain, Conn;

pajieszkau savo brolio, Juozapo Plly- 
paiezio, Kauno gub., Raseinių pav., Er
žvilko# vol. Jis pato ar kas kitM teiksis 
duoti žine ant adreso:

Simon Pilipat,
, Box 92, Collinsville, III.

Pajieszkau savo szvogierio, Konstanti
no Stravinsko isz kaimo Suchaczevkoa, 
Petro Lukoezevicziaus isz kaimo Subar- 
toniu. abu Vilniaus gub., Traku pav. Jie 
patys ar kM kitM teiksis duoti tinę ant 
adreso:

John Miszkinis,
23 Lafayette St., Patereon, N. J.

Pajieszkau Petro 'Janczauskio isz kai
me Kondrocziu, Stanislovo ir Juozapo 
Žadeikių isz miestelio Batakių, 
Kauno gub., Raseinių pav. Jie 
ar kM kitM teiksis duoti tinę ant

i Vel-
P»v.t 

metai

viki 
patys

Jonas Grabausku,
Box 80, Ooketon, W.

Pajieazkau savo pusbrolio, Stanislovo 
Nekrosziaus, Raseinių pa ra p., Kauno 
gub. Teiksis ataissaukti ant adreso;

Ant. Selemonoviczia, ; ' .
8809 Houston avė., So. Chicago, III.

Pajieazkau Stanislovo Vaicekausko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Laukuvoj 
parap. Km ji kur užtemys teiksis vei
kiai duoti žine, o gaus 85.00 nagrados:

Vincentu Ssniaukszta, 
3302 S. Morgan St., Chicago, III.

Paj tesakau Jono Kemežoe, 35 metu se
numo, nedidis, juodais plaukais, didele 
placzia noee ir ant kaktos guzą turi. 
Km ji kur užtemys teiksis greitai duoti 
fine ant adreso: .

Andr. Micuta,
875 Bank St., Waterbury, Conn.

Pajieszkau Antano Norelio ir Jono 
Valiuko, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Szunsku kaimo. Jie patys ar kM 
kitu teiksis duoti žine ant adreso:

Andr. Linkeyicsia,
46 S. Lohut St., Mt Carmel, Pa.

v*.

„Svieto Pabaiga“.
Po tokiu vardu iszejo isz po spaudos 

nauja knygele. Km nori dMižinoti kada 
bus svieto pabaiga tegul perskaito szia 
knygele. Preke jos tik 10c.

“Lietuvos" redakcijoj dar yra gauna
mos ir sekanezios knygos:

Istorija Listuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
DievM, dangus ir pragaras................10c.
Mužikėlis.............................................. 10c.
Vaiszes Kristaus pM popiežių..........'.5c.
Vienakis...................... 1............. .'.......... 5c.
Bestijality of Russian Czardom...'.. .5c.
Aus z m 1884 metu........................ 81.0Q.
Auszra 1893 metu............................81.00.
Kalenkorius 1893 metu,.................15c.
Programas Liet. Sočiai. Portijos... .5c.

Szios knygos likosi nepatalpintos ka- 
talioge.

Knyga “SpCka ir Medega”.
Bus gatava Balandžio menesyje. Ka

dangi kataliogai yra apsodinami syki 
ant metu arba ir recziau, todėl nors szi 
knyga dar nebuvo gatava,patalpinome Ja 
kala Uoga n kadangi vėliau ne butu gali
ma patalpinti. 

"Lietuvos" Iszleistuve.

Savo užduoti aUiekantiejie.
Žmones, kurie savo užduoti sanžiniu- 

kai atlieka, tankiausiai pakyla savo slo
vėnėj ir gauna didesni* atlyginime. — 
Bet-szendien ne tiktai žmonis, atliekan- 
tiejie sanžiniszkai savo užduoti, yra 
garbinami, bet ir ju nuveiktas darbas, 
kaipogi ir ju issdirbyste, jei yra tokiais, 
kokiais jie perstato, atkreipia ant savęs 
visuomenes aki. Ženuaus patalpintas 
laisskas parodys skaitytojui, kad Ameri- 
konissk^s Elixiras Kartaus Vyno yra 
tikrai tuo, kuomi ji jo issleistojas' garsi
na. Ssis laisskas — lai vienas lsx tuk- 
stanesio panašai u laissku, parodanesiū, 
kad tas vynaa^uisitarnauja ant j godi- 
džiausio isuiplalinimo.

Mielas Pone Triner: — Siuncaiu iš
mistai salrdingiausia sesių už tamistoa 
gydanti vyną, kurs man tiek daug gero 
padare. — Regyje csielu metu ass be pa
liovos sirguliavau kokioms tai pilvo li
goms. Pilvas mano visai-atsisakė pri
imti ya|gius ir ass diena-dienon vis la
biau silpau. Ant galo ass ėmiau gerti 
tamistoa gydanti vyną, ir po issgerimui 
pirmutines bookos ass kur-kas geriau 
pasijutau. Jis mane issgyde ir pridavė 
norą valgyti, teip kad dabar ass visisskai 
sveiku jaucsiuoei. Todėl dabar ass nie
kados neapsetnu be tamistoa gydanesio 
vyno, ir nuoesirdžiai- patariu naudotis 
juomi kiekvienam, kurs tik kenesia ko
kias nors vidurines ligas. — Su guodone 
Rosi e Roubal, 4808 Oook 8t^ Chioago.

Perskaitęs toki laiszka, skaitytojas ga
li persiliudyti, kad Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine yra geriausia gy
duole, kuriai galima pasitikėti. Tasai 
vynas iszgydo kiekviena viduriu liga,pa- 
einanezia isz sugedimo pilvo, inkstu ir 
kepenų, ir jo neužvaduosi tams jokiais 
kitais kareziais vynais ir sziaip paten
tuotoms gyduolėms. Parsiduoda visose 
aptiekose arba pas pati issleistoja, kurio 
adresas yra: Jos. Triner, 799 So. Ashland 
avė., Chlcago, III. — Apsisaugok nuo 
apgavingu gyduolių!

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlarultą. 
arba papuai, giminingi tautoms apgyvenan
čioms salas gulinčias į šiaurvakarus nuo salų 
Indiško oceano, vadinamoms alfurais, turin
ti tamsių, beveik juodų parvų kūno odą; 
jiems giminingi yra juodos parvos žmonės 
gyvenanti ant Filipinų salų ir Malakkos pus- 
salio. Plačiai ant oceano išmėtytas salas, ži
nomas po vardu Polinezijos, apgyvena 
atkakusios čia nuo vakarų ir tai ne vieną, 
bet kelis syk, tautos malajiškos kilmes,iš ku
rių per ilgą laiką išsidirbo teip vadinamos 
polinezi&lcos tautos; prie jų priguli gyvento
jai: Naujos Zelandijos vadinami maorais, 
Tonga salų, salų Herveyo, Tahiti, Havai ir 
Velykinės salos. Iš susimaišymo pal’nezijo- 
nų su alfurais susitvėrė tautiškos giminės 
žinomos šiądien po vardų mikronezijonų\ jos 
apgyvena salas: Marshallo, Gilberto ir Karo- 
liniškas*

Išėmus gyventojų didesnių salų, iš gy
venančių ant mažesnių išsidirbo drąsus juri
ninkai, žvejai, plaukinėjanti ant savo mažų 
valčių ant plataus oceano. Maitinasi jie ne 
tik tuom, ką suteikia jūrės, bet moka naudfc- 
tiesi ir iš sausžemių vaisių. Svarbiausią 
maistą vienog šitoms tautoms suteikia jūrės 
ir daugybė ant salų augančių visokių vaisi
nių augmenų. Iš sausžemių vaisių, kuriais 
maitinasi šitų salų gyventojai, pirmiausiai 
reikia paminėti vaisius kokosinių paimu. 
Kokosų medžiai duoda žmogui ne tik maistą, 
bet ir drabužį, teiposgi medegą statymui trio- 
bų, darymui visokį.) naminių rykų ir darbo 
įnagių. Antrą vietą pagal savo naudingu
mą užima.duonmedis, augantis ypač ant salų 
toliaus į vakarus. Vaisiai šitų medžių turi 
šviežiai iškeptos duonos skanumą, jie tokio di
dumo kaip žmogaus galva. Užtenka įkišti 
į žemę kelias nukirstas duonmedžio šakas, o 
jos, teip kaip Lietuvoj gluosniai, greitai už
auga į medžius ir duoda vaisių; kelių medžių 
užtenka ant išmaitinimo šeimynos.

Paima sago, ypač ant vakarinių salų, 
maitina diktai žmonių; augmenį taro augi
na sahj gyventojai tyčia, ant iškastų dirvų, 
teipjau kaip musų tėvynėj augina rugius, 
kviečius ir kitokius javus. Taigi augmenų 
duodančių maistą ne trūksta; užtai šiltakrau
jų žvėrių mėsos,ypač mažų sahj gyventojams, 
reikia išsižadėti, kadangi tokių nėra visai. 
Ant didesnių salų, kaip antai: ant Naujos 
Gvinėjos ir Naujos Zelandijos yra laukiniai

Kariautojas iš Nuka Hyvos. 

vyriškiai* Papuasai labiausiai užsiima vei
simu vaisinių medžių, medaone užsiima ma
žai. Žvejonė suteikia svarbiausią žvėrišką 
maistą; žvejoja jie ant jūrių nuo valčiiį sn 
pagelba jų pačių padirbtų tinklų ar su meš
kerėms. Papuasai ne tik kepa valgius, bet 
tūli iš jų, kaip antai: gyvenanti ant salos 
Naujos Gvinėjos, Fidži salų ir Naujos Ka
ledonijos,,moka juos virti savo nulipintuose 
moliniuose puoduose, kuriuos dirba mote
rys; vyriškiai prie to ne prisideda.

Papuasai, kaipo žemdarbiai, gyvena ant 
vietos, turi kaimus, kuriuose gyvena suriš
tos terp savęs giminysta šeimynos; kaimai 
toki yra gerai paslėpti tankumynuose. 
Triobos statytos iš medžio, lendrių ir pinti
nių, gana didelės ir gražios. Daugelis papu- 
asiškų tautiškų giminių stato-namus ant 
sausžemio ant augštų polių; kaip kur yra 
kaimai ant augštų polių pastatyti ant jūrių. 
Ypač atsižymi savo gražumu triobos paskir
tos patalpinimui prabočių ir naminių dievai-1 
čių stabų. Papuasai turi atskiras triobas 
apsivedusiems ir nevedusiems šeimynos sąna
riams, ypač namai nevedėlių atsižymi savo 
gražumu.

Mažiau negu apie triobas rūpinasi papu
asai apie drabuži, kadangi, gyvendami šiltuo
se kraštuose, ne jaučia reikalo šiltų drabužių 
uždengimui kūno nuo šalčio. Moterys už
dengia gėdingas kūno dalis juostoms iš žo
lių; drabužiai vyriškių nė tiek ne uždengia 
kūno nuogumo: vyrams, ant uždengimo ly
tiškų kūno organų užtenka riešuto lukšto, 
jūrių sliekų dėžės ir diržo, tie drabužiai vie
nog yra greičiau papuošimu negu tikrais 
drabužiais uždengimui kūno nuogumo.

Papuasai labiau rūpinasi apie pagražini- 
. .............  u_ _ _____ __ ___ _________ mus nuogo kūno negu apie jo uždengimą 
šunes, kiaulės ir smulkus žvėreliai; iš paukš- drabužiais. Apie sugarbiniavimą pladkų 

.  labai rūpinasi: juos padegina,parvuoja mine- 
rališkoms parvoms arba kalkėms;ant viso kū
no piešia visokius ženklus, išpjausto figūri
niais ženklais krutinę ir nugarą, tatuiruoja 
kūną. Į nosį ir į ausis į neria visolal 
gal jų nuomonę, puikias graznas iš kaiKo ir 
visokių jūrių sliekų dėžių. Ant aljninių, 
pečių, kelių užneria juostas iš kuo puikiau
sių plunksnų papagajų, rojaus paukščių, 
kazuarų. Kaklą apsinarsto karieliais iš lau
kinių kiaulių, žmonių ir kitokių žvėrių dan
tų. Reikia dar pridurti, kad papuasai viso
kiais budais papieluoja dantis; papielavimai 
tie yra giminės ženklais, kaipi pašportai.

Ne mažiau negu apie padailinimą kūno

čių yra ne galinti lakioti kazuarai ir kivi; 
gyvenę pirma milžiniški paukščiai moa jau 
peniai likosi išnaikinti, tas pate neužilgio 
laukia ir. paukščius kivi, kadangi jie, ne ga
lėdami lakioti ir greitai bėgioti, ne gali nuo 
medėjų paslėpti; ant didesnių salų yra ir 
visokių mažesnių paukščių diktai; 
ant Naujos Gvineos gyvena gražiausi ant 
svieto, turinti 
paukščiai. .

Papuasai 
juodij odą, 
prie ilgagalvių tipo; plaukus turi juodus su
siraičiusius, tveriančius ant galvos kaipi 
vainiką. Jie tvirto sudėjimo. Apgyvena 
visą Naują Gvinėją ir Melanezijos sAlas, pasi
taiko jie ir ant kitų salų,susimaišę su poline- 
zijonais, mikronezijonais ir kitokioms gimi-

puikiausias plunksnas rojaus

turi tamsios parvos, beveik 
galvą ilgą, taigi priguli

pa-

ant
Papaas arba Igolotas.

nėms,į vakarus, Azijos link. Plaukai 
galvos ir aut barzdos tankus, nosį turi dide
lę, kuprotą, panašią į nosį žydų arba arabų. 
Kalbos visų tos rasos tautiškų giminių stovi 
giminystėj viena su kita, nors atskiros gimi
nės ir ne gali terp savęs susikalbėti; ant jų 
kalbos vienog turėjo ne mažą įtekmę ir poli- 
neziškų tautų kalbos. Papuasai ne platino 
savo civilizacijos terp kitų žemiau už juos 
stovėjusių tautų net artymoj kaiminystoj gy
venusių, bet ant jų pačių turėjo įtekmę teip 
malajiškos kaip ir polineziškos tautos, nuo

Gyventojas Naujos Kaledonijos. 
kurių papuasai perėmė po truputį civilizaci
jos, nors ant tokio kaip jų mokintojai virba
lo pasikelti ne įstengė.

Ant papuasų apgyventų salų, rodosi, 
galėties nėra, todėl jie, nors iš rudos ir mo
kėtų geležį ištrauki, ne galėjo iš jos naudo- 
tiesi. Ginklai jų padirbti iš medžio, akmens 
ir aštrių jūrių sliekų dėžių; ašmenys jėčių 
padirbtos arba iš kieto akmens arba iš sliekų 
dėžių.

Užsiima jie jau žemdarbyste, apdirbi
mas žemės pas juos guli ne vien ant moterų 
sprando, kaip tai yra pas australiečius arba 
kitas mažai civilizacijoj pasikėlusias tautas, 
bet darbais prie žemės apdirbimo užsiima į ir

Ginklai papuasų Naujos Kaledonijos.

rūpinasi jie ir apie ginklus. Turi jie jotis

£2 Medine kūno uždanga gyventoją Naujos Kaledonijos.

(Tolians bus.)
- ,fe*. - ' . . J’ . . ii ........i- .
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Puikus Knygynėlis
Bus prisiųstas kiekvienam, kurs pri

sius tl 00 ant adreso:
F. Miloshetvski,

Box 725, Stoughton, Mm.
(11-4)

Kny gos sawos spaliuos.
nes nuolatos žiuri.bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abroseliais. Naudingiause knygele ant

- swleto dasižinnjtmui isz ko darosi žal 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi.............. HOc

Aritmetika. Kniga insimokinimuirokundu.
Preke..................  . ..............  >25c

HYGIENA Daktarlszka knyga arba mokslas 
apie užlaikytu, sveikatos, ist kurios gali be 
pėgelbos daktaro israigydyti nuo daugybes 
ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas j, su atyda perskai- 
tySitiataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi- 
sokni Ilgu, pataikys užlalkytiezielybejesavo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais sawo vaikelius. 
Preke......................................................... 35c

ĮLp’e turtu iszdirblma. Parasze Schram: verte 
S. M Veikalas gvildenantis politi«zk,:ą eko
nomiją Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. .......................... 35e

Ar vyskupas Valąnczlus (Valancrauskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraszyta kn. Demb- 
sklo. įsileista kasstals Suslvienyjlmo Liet. 
Laisv. Am. 37 puslapiai,.......................15c.

Biologija arba Mokslaa apie Gyvus Daiktus 
Pagal prof. Nusbaumą Sutaisė Szernas. Chi- 
eago, III, 1901. Puslapiu iri. Mokslas kokiu bud u 
radote gyvi sutvėrimai aut musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu Z-« 
daejo iki paukszczis.žvieriu ir paties žmogaus. 
Su pavelksleie.............................................. 4Oc.

Geogratija arba žemes apraszymas. PagalGei- 
kie. >alkovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
M naudingiausia lsx visu suiygsziol išloju
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metaneįius isz savęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gersl.i. kiek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotis, vylis; koki kuriuose van-

NJo 5. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais slėniau* kauleliai*, su 3 medalike- 
liais, aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis bletelemi*. su kabe, 
auksinti kroztal-.........................  $ 1.50

N'o- O Mažas Aukso Altorius, balto* celiu
lioido* apdarai, iszkilusio* kwietkos.au 
kauline kabute, aukainti kraaztal...$1.50

ai juose gyvūnai gyveua iru Žeme apra
išyta dilimu, uzakaitytoa viso* vienpatys
tei, kiralyites. kuuigaiksztystes, re*pub'*- 
gv* ir tt. 'Kiek kurioje iemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, papročiui, ui
tiem imat pramonei, iszdirbiat ir tiesei; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu: kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
eriai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties: knr visada yra lygi diena ir nak- 
i’s kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x9 uoliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios pepteros 
spaudinta, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt,.....................................................$12-00

Ta pati, apdaryta audimu kietuoae apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para

li to rija Cblcagos Lietuviu, ju parapijų irkn. 
Krancziuno provasu laikraaiezlu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje, 18Wm. 585 puslapiu 
didelo formato, aiszkaua druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Krancziuno, 
"Lietuvos" iszleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Cblcagos S.Jurgio lietuviszkos bažnyczios 
Popieros apdarais....................   $12 00

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais......................................  $12 50.

Istorija Suvienytu VVelstlju Sziaurlnes Ameri
kos Aprssžc kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi-.* iaz Europos'pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buwo, už ka 
karewo ir kokiuos? trasiuose; kiek prezidentu 
Ouwo. koki ir kiek kuris gero padare sziai- 
žemei O ant pat galo taip nasi Konstitucija 
Suvienytu Walstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyke perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje „yvensnczlam. idant 
suprastu kokes jis erta tiesas turi, kas jam 
avale daryti, kas ne vale Turi puslapiu 

Preke...................................$1OQ
įpiltuose. gra**.uoee apdaruose............ $1.35
Iaz kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au

ginami augmenys? Pagal Lunkevtaziu, sutaisė 
Szernas, Chicago III. 1901 m. Puslapiu 7K 
Su paveiksleleis........................................... SOc.

Kaip Maakolila persekioja Lietuva. Pagal L'op. 
previon russeen Lithuanie supiesze kun. v. 
Dembskis.................................................. lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piesrlnys Dro 
L. Wehlam. Isz angliuko iazgulde kun. V. 
Dembskis...................................................15c

J. SYMANT,
71 N. 7-th St** Brooklyn, N. Y.

Lietu viszkas Saliuoas.
Geriausi gerymai, inportuoti cigarai ir 

"Free Lunch” kasdien.
$25.00 nagi-atlos

Gaus tas, kas pirko knyga “Maižie- 
sziaua Mokslas” nuo D. T. Boczkausko, 
.“Saules” iszleistojo. Norintis gauti 
virsz minėta nagrada turi paraszyti: 
kiek mokėjo už knyga, kaip ja gavo: per 
pączta ar espresa, ir koks knygos siun
tėjo vardas buvo. Raszydami'paduokite 
savo aiszku adresa ir adresuokite:

Wm. Stanley, 
in care of G. Z. Beilis,

528 W. CoalSt., Shenandoah, Pa.

D-ras A. L. Graiczunas,
1«7 W. 18-thSt., Chicago, III.

Gydo, visokas ligas be’skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus padėto adreso,

MALDAKNYGES.
Maža* Ankao Altorių*.k*talikttzka maldų kny

gute. Maldos yra rytmetįnua. urakannea, prie 
■paviednea. komunijos mi.ziu, miszparu ir 
daugybe kitu; miežiu maldo* su abroaelial*; 
mtezparai giedami lietuwiezki ir lotiniszkl; 
daug totynuzku giesmių giedamu prie tezsta 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos: psalmes Sa. Marijos 
P. ir Karaliau* Doundo: aktai, ražancziai. 
stacijos, karunka. keliolika szirentu giesmių 
Ir tt. Tratai naujausia ir gražiausia knygele 
isz visa lietawi*zku maliraknvsnu. daili, bal
ta, slidi popiera; stambus, aiszkus d rūkas 
Miera 31*14*4 coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekunezios.

No 1. Mažaa Ankao Altoriat, prastai! drū
tai* apdarai*, auksintais kroztals.be ap 
kalimo................................,.........  5<

Uznuodyjimas Kraujo.
Su pagelba savo specialiszkos Gydy

mo metodos, Įgytosbegyje dvideszimt- 
metines praktikos ir patyrimu tukstan- 
cziuose atsitikimu, dabar asz gvarantuo- 
ju pilna iszgydyma UžnuodyjimuJ Krau
jo visuose laiptuose, kaipogi atitaisau 
žmogaus kuna ir padarau ji sveiku ir 
drutu.

Jeigu kam plaukai slenka, jeigu ant 
veido darosi pletmai arba yra puczkai, 
jeigu kūnas iszbertas spuogucziais. skau
duliais, žaizdoms ar sutinimais, jeigu pa
sirodo kad ir mažiausi simptomai užnuo
dysimo kraujo, nelaukite ilgai, bet tuo- 
jaus kreipkitės pas mane.

Net blogiausias ligas pirmo ir antrojo 
laipto asz iszgydau visiszkai begyje de- 
szimties iki szeszeedeszimt dienu. Mano 
gydymo metodą nereikalauja, kad paci- 
jentas keliautu i Hot Springs, kadangi 
sergantis .gali lengvai iszsigYdyti oa- 
mie, net visai ne pertraukdamas savo 
kasdieninių užsiėmimu.

Su pagelba geriausiu ir ypatingu me
todu asz kuogeriausiai iszgydau Nervu 
silpnumą, nusilpnintas kūno pajiegas. 
Impotencija, Pūsles, Inkstu ir Lytiszku 
daliu ligas, kaipogi ir visas chromszkas 
ligas ir silpnumus vyriszkos lyties. Gy
dau teipgi su pagelba elekro-chemisz- 
ku prieprovų be jokiu skaudejimu.piau- 
s/ymu ar sulaikymo nuo užsiėmimu to
kias ligas, kaip Voricocele, Strik turą, 
Hemoroidas, Kyle etc.

20 metu praktiszko patyrimo!
Teisingiausios metodos, geriausias ir 

naujausias gydymo būdas, jokiu sukty
bių ar isznaudojimu; viską užlaikome 
slaptybėj.

Iszegzaminavimas ir rodą, drauge su 
X-spinduliu i szegza minavimu už d y- 
k a.

Jei patys ypatiszksi negalite apsilan
kyti, paraszykite man laiszka. o asz pa- 
siusu tam tikra Diagnozoe-formuliara; 
atsakykit ant visu ten padėtu klausymu ir 
sugražinkite man. o asz pasakysiu liga ir 
kaip gydytis. «

PR. RCHNeRT.
3 augsztas North American Building, 

CHICAOO, IL.L,.
162 State 8tr., N.-W.-Kamp. Monroe Str.

Valandos; nuo 10 pr. piet iki 6 vakare.
Nedelioms nuo 10 priesz piet iki 12 vi

durdienio.

Xo a. Matas ikso Altorius, pr»Jt*f*,dru- 
tais apdarais, auksintais k ra s z tais, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemi*. su kabute......................... 75c.

AlTOSIICS

•Naujas Kataliogas.
*N orinti gauti nauja katalioga knygų, 

abrozu, abrozeliu, gromatoms popieru ir 
pavinezevoniu kortu raszykite prisius- 
dami už 2c marke ant adreso:

A. Olszevskis,
924 34-rd St., Chicago, III.

Tiktai 25 centai.
Kas prisius 25 c. paczto markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinezevonem. Už SI 00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. KuthmiuckaN,

P. O. Box 234 Lawrenee, Mass.No. 3. Maža* Aukso Altųgtu*. maroko 
skuroa miuksztai* apdarais, spiralei* 
kampais, auksinti kroztal, paraszal* 
ir kvrtetka............... ...........................Si.SS

o. S. Matas Aukso Altorius, franeuzisz- 
kos glumintos skareles apdarais apwa 
leis kampais.auksinta kwletk*,kryžfa* ir 
kra*zuu_“ ...................................  . . . 81.50

S. ARBASZAUCKAS, 
1351 8. 2nd st., Phila<lelpbia,Pa. 

Tikrai Lietuviszka Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams ir szeip 

žmones norintiems szy bei ta dasižiuoti; 
ižžsigerti szalto alaus, vyno, ar arielkos 
taure, ir užsikansti gero užkandžio, kuris 
visada yra ant stalo, ar užsirukinti ska
nu cigareli. Teipgi parduoda laivakor
tes ant geriausiu linijn, siunezia pini
gus m visas dalis svieto ir kiekvienam 
savo tautiecziui duoda prieteliszka rodą.

Vienatine Lietaviszka Aptleka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydj ant vie
natines lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkoee ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereiltalraija.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokiu lietuviszk" Knygų, abrozeliu, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti lietuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczios Apvaizdos Dievo parapijos.
J^o 7. Mažas Aukso Altorius baltosoeliu- 

Įleido* apdarai, kvrietkos ant veleno uo
do Įsiklotos sidabru ir perlu, su dwiem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kroa
tai......................................................... SSOO

Knysteliu No- O kaip ir 7 kwiet- 
kos newlenokios, be w ei k kiekwie- 
no* knygelei kwietku mzmargtni- 
tna* win kitokia-

DR. A. G. FREEDOM, 
(LIETUVISZKA8 DAKTARAS.) 

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu pas ji iszsigyde. 
Osnsas: 411 S. Sharp St., BALTIMORE, MD. 
Arnas*: ant kampo Kielei Ir Fayett* Su.

Daigiau kaip 
30 nelis isimcgiitas! >S 

W Dr. RICHTERO 
F trina swletil žinomas

ANKER” (Inkarinis).
PAIN EKPELLER. 

yra geriausia gyduole oso RNumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tl. 

i ir visokiu Rheumatissku 
skaudėjimu. I

u 85c. ir 50c. pas visus 
aptiekorius arba j»a>

k F. M- Kichter & Co., į 
k 215 Pearl Street, 1^^ New York.

MBdlGal DisDūnsaru gali lūs iszouduŲl
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

__________________________________________________________ ______________ ’ ■

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
URAH VYRAI!!!' ’VARICOCELEF

j VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietyviszka 

karczema po numeriu 3321 AuburnAve , 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, vaąeliju, baltu ir kitokiu 
pasilinksminimu.^ ir geriausia užkandi 
aat viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu,fgalt pas mane gauti geriause 
nakvyne. Su guodone,

Petrą* Salakta, 
3321 Aubuni Avė. CHICAGO.

Jus nieko nerizikoojat
jeigu esat iszegzaminuotl

Per specijalistu* "State Medical Dis- 
pensar^”, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren u).

J u- electro-cheiniszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai

rididimasgys- 
iytiszkuose 

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

yra per gerai žinomiJfaiaut insigilinti in 
tirinejitnus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigti ant yi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka

KRAUJO UZNUODYJIMAS

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commercial avė. So. Chicago, 111.

Gydo visokia* liga* be skyriaus ir visk* užlai
ko tvirtoje paslaptyje. Vž tai Hetavial, kurie 
tikrai reikalauta daktarisako* pageibo*. tegul

savo prigimtoje kalboje gali suszaeketi įir gauti

Lietuviai, nori n tie] te gauti pageli** per gro-

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK10

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

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.
f Mano Aptiekoje randaai visos gyduoles 

amerikoniszkoe ir europeiszkos, tikros 
mtentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomo*. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori (ligonio namus. Dr. M. S. 
Palm e r, Dr. Williamson.

Dr. M Kasaakovaki, 3312 S. Halsted st. 
Telephone Yards: 709.

Atsiszaukusiem* per laiszkus ir apra- 
szantiem* savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia Įdėti marke uždu centu.

Ta LK FONAS Y A KM 709.

KLAUS KIT!
Ar reikia Taml*tai i^aikrodelio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu, maszineliu gromatoms 
drukavotl ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrožu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c marke, o mausite katalioga su pla- 
cziu apraszymu anie viską. Adtesas.’

Jo*eoh Matuti".
112 Grand st. Brooklyn. N. Y.

Naosedn Broliai ir Staiga.
917 33-rd st., CHICAGO.' 

- Prieszai lietuviszka bažnyczia.
Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 

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

Brukuojamo* ir raszoinos
. M ASZ INOS.

Už $5.00 Ir už $6.50 i* r rot i o kaip 
Hzita* paveik*la*. Bet iiia*zina 

už $5.00 turi 72 raktus (11- 
tara*), o už $6,50 - 84 

raktu*.
Raszoma maszina (typewriter) turi tu

rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupezius, nes laiszkas paraszyta* su ra
szoma maszina grąžei iszmdo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raižo
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
$1.00: už$1.50; už$3.50; už $5.00; už$6;50; 
už $10.00 ir brangesniu. Mes teipgi par
duodame visokius tavoms, angliszkas 
knygas ir lietuviszka* ir lenkiszka* Bibli
ja* ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalioga ar atsnkyma ant 
gromatos turi indeti s tempą už 2 centu.

NOVELTY 8UPPLY CO. 
P.O. Box 352, LouiNville, Ky.

POVILAS JU8ZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUNA.
1108 So.Levlt St., kerte ŽO.tos ui.

Užlaiko kuojiuikiausius gėry mus, szal- 
ta alų, skanius likieriu* ir havanos ciga
rus. Prietam didele puiki sale,dėl mi
tingų. veselijų, balių etc.

Kiekvienas užejes randa czia szirdin- 
ga priėmimą. '

Puikus Pikninkatns daržas.
West Pullman, III. Ant 123 ulyczios 

yra puikus pikninkams daržas, gerai ir 
naujai parengtas su visoms reikalingoms 
pikninkams prietaisoms. Smagus ir 
pigusprivažiavimas isz miesto Cblcagos. 
Draugystes reikalaujanczios pikninkams 
daržo, -tegul atsiszaukia ant žemiau pa
dėto adreso, o gaus gera daržair už pige 
prake.

P. Kareckas,
758 123-rd St., arti Union avė. .
(14—3) We*t Pullman, UI.

ir žmones isz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytais per pa
garsėjusius ėpecijalištus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokio* ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
c r o i c o p a , Harmocytome- 
tero, Sphigmographo, E - 
lektrisžku balsu Reosta
to ir Stethecropo P h o - 
nondoscrope tirinejimo,
iazcziupinejimo. iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (m i žaluose) per tiri- 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi. ligotu, tai atsiszauk in 
"State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in \ an Buren ui. 
ty Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

Specijrlistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones, 

kurie iszgydo nerviązka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiazmintin-, „it0 baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
gumo fiersižagimo senesniuose metuose .... ... . ... .Ir pasekmes užvilkiu ir neatsaksneziai I C,>1,8tu ob“' J,e ^um8 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia: nu- j metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
stojimo sveikatos, silpnumo nugaros. į nenusistebesit jog jieiszgyde virsz 850 li- 
skausmu krutinėję, patiiurumo. neini- gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus- 
gos. fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 1 
svaigulio, prastojimo energijos ir užuiti- 
kejimo, nulijidimo, baimes. 1____
sapnu ir kitu tam pauasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir ntanavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
fier kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
"State Midical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vartojamu 
30 metu atgal. Szitie specijaltstai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina pavalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kad* pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 1 
jog nusiszlapina kraujais. 'Tasyra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pus- ‘ 
lej. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su galviniu į 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
■it ir imsit gidytis- Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 
savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kad* Sy
stem* yra užnuodinta. tada liga pati iszsireistkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudeįjima gerkles, atsiradima guzeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam popasziua si mptomus, tai pasirodavyk su specij*nstais tuojau* ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums t* pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gy vojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu- Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900.

Mano Brangus Gydytojai! ?
Turėdamas paslaptinga liga daugiau

mai apsistoja ant s^k; smarve ir uždegi- 
nesmagiu inas bematant pranyksta; kraujas, susi-

1 rinkes padidintose gyslose iszsiskirsto . 
, ir jos atgauna savo normalisz.ka tvirtu-1 
I ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp- 
( n ūmo pranyksta idant padaryti vieta ■ 
.sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy-' 
nszkutnui.
— . , . . kz-i • • t. lurcuantas paslaptinga liga daugiauI CISdariSZkHS Užtikrinimas DUS kaipo menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj liooi nriim- «y<b’toj«-ir suvartojau visokiu patentuo- UUUlttb RICKVIBIIUJ liguj, pnim t u gyduolių, neapturedamas jokios nau-

toj ant gydymo. : v-is... ---------- - --------- ------------

tm Prekes yra pigiau*ios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti scita liga, kuri specijalistam*

dus. Netikėta laime padavė mane po ju- 
j su globa. Man yra lipksma prirodytie 
Ius tiem, kuria reikafauja Įiagelbos, su 

uria kaipo specijalistai esate teip gerai 
j susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata.

I Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

Dispensaryj yra paprastą, turi raszyt 
apraszytlami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu. ,

Tiktai vyru ligos yra ?”, ant pietvakarinio kampt
» U J Van Buren ui. asabiszkai akėjogydomos. -- - - - - - - -

State of Illinois )
County of Cook ) *' s'

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "SUte Medical Dispensa- 
rv” ant pietvakarinio kampo Šute ir 

n. - —• —;jjpgg nnane
Irpaliudyjo, jog virszui mineus paliu- 

| dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
! paliudyjimo yra duodamas "Šute Me-

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegiiifitas priesz’ma- 
nę, szia 18 diena Gegužio. 1961.

Conrad Howard Czarra 
(8eal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai; po piet. Nedeliojj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gyduoles dykai^7
TEME: 

me* ant ligoniu toli 
merių, kurie geidžia

RODĄ D

atyda atkreipia- 
ir far- 

važiuoti czionai.
Y K A I ! !

LABA! SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienu dabar galite tarei laikrodėli.

Me* esame aenlanii laikrodžiu perkejal. ir azlandlen trio latkrasacslo skaitytojam* smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad tau yra rlaKa* ?—* -S- - — - —- m, a** i* 1*4*4 I — 11-1 *a ..ufclavalMi ****** i—a oJ '* AfžPkA'ta
iii eanua prit ryrinko. so colia Lorgnatto prie moterinko laUtrodtlio. 
NO. 6 Tikru 14k Auksu lietas Lukšiui geriausio darbo, hunting su

su te užsukama* ir nustatoma*, vyriu-

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir ’ 
•parsitrauk * 

ti, jeigu 
turite mu
su lietu
viszka ka
talioga, ku
ri prisiun- 
cziame ko- 
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpscb & Co. -74 Centre St.
Sacc. to Kelpsch, Norrlko Co.

J-įhicago, III.

N«- 1. 14k Dviguūai paauksuotas fiuntlng inkszfaL Anaute užiuka- 
" • tnaa ir nustatoma*, vyrtsska* ar mo

teriuke*. Iszrodo ant fts Autriain Untr/Hlelio. Gerai akuieniuota tna- 
•slnerija. nustatoasa* teisingiausiai p*n»1o -’Gvarancila ant 20 meta 
kaKill pudarejal garsina po B.JU. M prel<o $2.98.

$(. 2. 14k Dvigubai paauksuotas »"*»'• Užsukamu ir nustatoma*, ry- 
” ri»zka*ariu<>teri>rka*,hunttng.Is*-

mdo kaip Ho no auttialt laitrodrlii Tikra Amorikuska mauiuerUa, 
pilnaiakmeniuotas. nustatoma*. Puikiai gro-Aimronriis ant 20 metu, 
virnora*. Kuoiiknausias laiko rodviote*. Ki-_. . "
tl garsina loki po (4.49. (4.78. H *ir (KMA ” U"1* $3.98.
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas, g*ubt*i* papumiimai*. dailiai*

■ lukuiat*. |miku» laikrodėlis. Ansate
užsukamas Ir nustatom**, vyriukas ar moierisska*: hnnting. bzmdo 
■ ut Hj Autiiain laikro<hli<i Tikra A menkink* mastini rija, su dauge
liu akmrnu. nustatomu. Geriausiai laika lai- Gvgranciia ant 20 meta, 
ka Kitur parduoda po (6.50, (7.85, MM Ml„n p„>ke ^.25. 
NO. 4 14k Dvigubai paauksuotas Sn gaubtai* eapoo*nmai». i«z«odia.

’ t turu Ptru latuMKlau. ifutnaait. i(c
Puikus luksztal. Nerasi puikesnio. Ausuie užsukamu ir nustatoma*, 
vvrisiku ar moteriuku. hunting. Is*rodo kaip Ha'Autrinit laUtrodrUt. 
Muzinerija tokia pat kaip No. X Kitur to- Gvarancija ant 20 meta, 
kra* parduoda po fa. 75. fa.oo, M a Munu preke $5.75. 
No. 514k Tikru auksu lietas, Puikiai gravteąota*. hnnting. Ausu- 

te užsukamas ir nustatoma*, vyria*- 
ku ar moteriuka*. 8 tuksite! storo gryno aukso. Niekados uenmiisiera 
dr uenublanke Iszrodo kaip (fu dusliu* luižrodsU*. su daugeliu akme
nų. grynai atnerikisika maszlnertie. nustato Gvarancija ant 25 metu.

preke $6.25.

nimai*. Iszrodo kaip (ton AutaM* laitrodtlit. nustatomo*. Pulku* iaz 
puikiaiMiu. Nera.ipresnioioikorodytojo. Gvarancija ant 25 mota, 
kiti Jterduod. po *14 (80. (85 Muku preke $9.99.
No. 7 Tikra* Nikelinis, viražam . Anaute užsakam** ir nusrato- 

ię** vyriszka* ar moteriukes. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amenkisika masiinertja. 
Nustatom** kaip reik. TikrAi puiku* lalkro- Gvarancija ant 5 meta. 
d*'1“ Musu preke u* vvriazka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodžiu, vyrirakra ar motęn.zk^į tumi 

’ vokisikojo sidabro laikrodėli*. Au-
snte užsukama* Ir nnstatonras. pilnai akmeniuotas ir su grynais atneri- 
kiaakai* viduriai*, niekados nenublanks. Gvarancija ant vis© amžiaus. 
Drūtas Ir Ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti pa n ai t i u* parduo
da po (5.86, (8.78 ir (6.5a Munu preke $4.50.
No. 9. Grynai Sidabrinis, yyri.zkas ar moteriška*, ausnte užsukamas 

’ ir nustatoma*, graviruota* ar lygu*. Hnnting
hikszrai. Psdarvta* isz grynai titru kalto sidabro, su tikrai* anterikisz- 
k*i« viduriai*, pilnai akmeniuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena iss didžiausiu musu ofertu tame sky- nw>L<> mft <»>r
rinte. Kiti parduoda po 10. (10. (IK MUSU preke
No. 10 Kalendorinis Izikrodolis, n*
Luksztallsz juodo ovįduoto plieno, kuri me* gvarantuojam* ant visados. 
Yra tai viena* iss Puikiausiu laikrodėliu, sn geriausiai* mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteisingianslal parodo. Kiti parduoda po 
(km». (tašo. S16.M Musu preke $7^0,
užmokėjimo pinigu, bet czia pirkėja* užmoka tik f.xprė*o kasstns, o jei 

koktume* paduodame, gali *i<gražinti me«t* kaistai*. Jri piaiguA pri- 
r visu* cvpreio kasztu* me* pat* apmokame.
•tkt jatkrodelio. koki tu* norite ryrūzža ar moteriraJto. diduma. Ir paduok 
tai savo orderi Ir pinigu* posiunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo

ney Orderi. Tada me* laikrodėli Ir peili paaiunalme per paėsta užrotetrootam pundely). Jelguju* ptrkslte ant syk szesrt* vienokio numerio lalkro- 
XDYKAI! VIENA Lrf Ak 1 M* O D fcte Lte 1 • mari* laikrodėlius No. i, u'i gausit* prie to py. 
KAI VIENA LAIKRODĖLINa- »• Niekur nepirk kitur laikrodėlio pi™>«««“ musis.kiu*. Per tai uicaedysit* daug pinigu, sziot preke*
ne visado* bu* teip žemo*, todėl ritrasž ord«ri sstandira. .

Atlas Jeweiry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III.

Mes [xnluodam raroru, pilnai jooa trrarantnodamL Karu lalkmrteli, nepatiks, ar ras jame kokia yda. atmainysi"" »n‘ kito, arba pinięv nęntuuinu.
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIABE C. 0.0. P'™ OJ5‘

GYDYKIS NAMIE!
BŽsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iž/gy- 
dym.i kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už S4.00 ant menesio.

4r esf nerviszkas, nustojęs vilties ir vyrižz- 
kumb, nusilpnejes, nuvargęs rytmeczisis, ne
rangus. greitai pailstantis, gedingas,nusimine*, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, virdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sias paakius, puszkuczius, plemias ar pratruU- 
mus ant kūno, neinoraliszku* sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, uni
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant kratines, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
strik turą, syfiliuka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuroo, arba 
kreniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve iu burnos? Ar plaukai slebka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas szlapume?
J Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiuka iszgydyma už *4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iu- 
gydoma. Jus pajausi t pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
šit karaliumi terp vyra, ant kūno, proto ir 
undves. Visokias periukadas linksmumui ap. 
sivodusiam gyvenime prassalina. Jokiu gro- 
mahi negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reik*, 
lingns. Jokio pcraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduole* prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydamas mdek marke ant pil
nos klausimu listos.

Atsaganciiuufl Ir pigiausi gydyuycaia 
vakaruose. kodą dykai.
Ofisas atidarytas: ‘ nuo 10 ryto iki X vakarą 

Nedelioms nuo 10 ryto iki 13 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 b. Van Buren St. GhlcaooJB,

AleksandravicziairSzvankus [ 
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicago, III.
Turi puikiai inryngtas drukonszkas maszina* ir pertai

visokiu* drukorisikus darbu* atlieka dailiai ir greitai, o

A 
A

vpatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programų*, knygas rasztnnnkams ir tt. - 
I Maino, ir»luMcriapi«igMS 1«* y1»«s dalis svieto per battk«, expres«, g 
į arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges. g

r-yTr-Tr A T I* puikiu Ooranul Tokio pigumo dar niekada* negirdėtaiI )Y KAI Ateikit pažiūrėt, paslurejim* nieko ne kaaztuoial
4—r A ŽKi** Dabar m--* paleidžiame turgau geria u «l laikrodėli: TIKU *wmizi*«*, 14K. 
•u dvigubai* paauksuotai* luksstal*. au*uke užsukama* ir nustatoma*. vyri»»ką.» M ąo^tiMkaa, 
su ris** Aunanti**** aassumu**. pilnu akmenų, R. R gv*ranluotą*, nikeliuotai* viduriais, 
iszduodarae raszvt* evanaacu* *»T 80 nCTV; pagal isrvrlrda ir geruma toki laikrodėli vlaado*_ ______________ _______ _ __ ___ ___ wlxd* Ir geroms tokilaikr------------------  
įVu'iroi’Jt?puSlio vz»tss *ta»> lsizbodsjjo. Visiems puikia laikrodellt1 mytetojam* mes duo- 
«lme beavte 60 diena puikia* presentu*: 1. visas* Maaiv retu rrrzz »n didele aalvuke trąlara 
rinta olbaku. verte* SI 60; t «rynu bakiu putu ciesaarczi*. verto* Tte.i 1 nikeline aaizžvzžM 
pažiro. »C 1 dailu aukilnoora Dickzms LX»c;v*ai4 su Cameo kabute. |t 60; 1 pulki* aukrtnuo 
ra aaoiro 61 00; i pora puikiu Avsaaaiv dolmanUls K-dlntn, (1.00; 1 puikia imu tesaodinra 
brogakmėni.la.400: 1 pora poasjk.uoiu kolionlku *n parmuterto rtroai*. 40c: 1 pora rankovėm* 
<urtK.*u permuterlnla apaciia. fcc; Ž kalnterlam.ruslku. parmuterto apaosioa. Me; irlpuikte 
ra krutino rasut* *a dallra akmeniu 7*o. Laikrodėli ir 14 dovano slnncaiam* C. O. o* 
$-1 apmokėdami taipgi Ir expre*o kaastns; siuntini galite istegraminuoliiant 
neoatiktu mgratinkit* mum* atgal mu*u kaistai* Kur nedranda Expr**o offlsn*. (4.98 turi bul 
nri*iun*ti drauge *u orderiu. Jeigu k** prialuž* pinigu* drauge su orderiui gaus dar «xtra dora 
UB Dulki LA5BTTK1 PKiLi: daiktu* pB»1uD<riaf»* tad a per paryta. uireffUtraee »aro karatais

VIEKĄ LŽIKRODELI SU VISOMS DOVMOMS DVKAI.
laikrodėli ar moterį* ak a Jeigu motertetka. rad vjrriasko Dičkėm lenciūge lio me* pertunslm* mę 
lensaka 60 ooliu auk»iuuora Lorgnette lenclngeli Jiasirk »xendien, pakol l*x parduri m »* 
belge*. Adresuok: ATLA8 JEWELRY OOMPANY, 16 Metropolitan Block, OHICAOO. U-L.
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Sudrutintmas plauku.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdl- 

nimo plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.
J. M. Brunilza, Chemtst, 

313 Bedford A ve., cor. 8. 2-nd St. J 
Box 106 8ta. W. Br’klyn, New Yoril

F.PBradchulis
Attorney and Coanselor at Lai.

Ch&mber of Commerce BldA- Rocm709.
8. E. Oorner LaSalle A Waahington aU. 

CHICAGO, ILI*.
Telephone Mairi 3642.

Wienintelia lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosoaion Amerikoj. 
Weda provas kaip civllfazkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduoto.
Res. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

^Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

T. TINO WZEVICZ,
115 W. Divinion st. Chicago, III.

Zaliaackas ir Almanaitis, 
210 8. 4-th St., Brookly n. N.Y. 

prieszai lietuviszka Bajnyczia.
Balsamuotojal

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

$2.00

LLETUWIU DAKTARAS

M AR J A DOVVIATTJ
Kauno gub. Bzauliu pairieto.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12tos ryto.

Telefonais: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvrienos 

aptiekos.

Kazuuo Trajanka privalo rasti* kiekvienoj lietuvisžkoj szeimynoj dėl 
greito pareikalavimo laike ligos. Kasimo Trajanka yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksukyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu- 
no Trajankos. Jeigu negautumėt tos pas savo sztorninka tai prisiuskit man money 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

KAM SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba panaszioms ligoms, kada KazunoGtmibo-Kura ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. PrekeSl.OO.su prisiuutimu per paczta SI.25. 
Gumbo-Kura susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaistu ir tablets. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterim* po palagui, greit apstabdo skaudejima 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

LUKE’S RHEL’MATIC CURE-
Szita* p re perą tas yra gerai isz bandyta* ir daugely žmonių juom iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas praszalins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expeller Linituentu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant SI.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptielcorius.
107 So. Main 8t-, SHENANDOAH, PA.

visokiu kapi- 
ant veseiliu,

LiehYiszU Graborial ir
Numirė ii.

Laidoja numirėlius ant 
niu. Pąrsamdo karietas
pagnbu ir visokiu reikalu. Prekes pi
gesnes kaip kitu. Offlsas atdaras diena 
ir nakti.

GAL 
ESI 

KURCZIAS?

GAL 
GALVOJ 

UZIA?
Kartumas arba
musu naujausiu išradimu. Tik

GALVOS ŪŽIMAI
F. A. WEfUiAN, IŠ

yra dabar iszgydomi
apaigimusfejie nėra išgydomi.

PASILIAUJA.
SAKO:
BzLTUrcnz. Md, M) kovo 1901.

Tamiotot:— Tapę* vtaižkal nuo kurtumo Ugydyta, dėkavoju jum* ui. gydymą. Čia *• paduo
siu visą istoriją mano apkurtinto, ii ko. Ūkiuos, tamisto* Šiokiu ar kitokie.budu pasinaudosite.

Apie penki metai atgal dežinėji mano atuis pradėjo spengti, ir juo tolyn, juo labyn, teip kad ga
ilaus ai ant to* ausies visižkai apkurtam

Per tris ntėnezitu gydžiausi visokiais budais, bet bą jokio* pasekmės: teiravausi rodos įvairiau 
alų daktarų, tarpt tų ir garsausėionykKio ausų specialisto, kurs pasakė man, kad jokios gyduolė* 
man nepagvlbė* ir kad reikia daryti operaciją, kuri gaStų ant tūlo laiko praJalintl galvos užimą, 
bet kad apkurtimas mano jau vlsUkai neligydomas. <

Ii netyčių a4 patėmyjau jtuų apgarsinimą tūlame New Yovko laikrodyje, ir pasidaviau Jūsų 
gydymui- Beslgydant atsakančiai pagal Jūsų paduotus nurodymus bėgyje keleto* dienų galvos užl 
mat pasiliovė, Ir liądten, praėjus penkioms sanvaitėms, mano apkurtimas pranyko ir aula tapo vi- 
aiikal iigydyta. Todėl dėkavodoms jum* juočird ingiauaiat. pasilieku su geriausiai* jums velėjimais 

F. A. WERMAN, 730 S. Broadvray, Baltintoje, Md.

Musu gydymo būda# visai neatitraukia jus nuo darbo.
lfcMsn3» GALITE PATYS IŠSIGYDYTI NAMIE kosztaia.

INTERNATIONAL AURAL OLINIC, 596 LA SALLE AVĖ., CHICAGO, ILL

Linksma bus tavo
jei nusipirks! viena musu

vo namuose,
HomeMusic Bot a.
įZį-, Yg» tai puikiausi ir priegtam

J anądien gal.ma pirkti Jieduo-
T‘ linksmumo negu
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w*ika* 
Kožna* 

džiaugiasi

Instru-

prisilyginti. Waikal gauna Įsi to
W oleli*. parodyta* czia 

kantiea noleliui iszduoda tonus
Szi* insrabu* instrumentas 

m teta nori, prisiusk $1. 
aplaikymui iustrumento. A 
sus cirkullotius. arba 
mynai toki nusipirk*.

STANDARD 1FG. CO., 29 Bedm&D St., P. 0. Boi 1179,
i

pati apsimokėti per Mena naktį 
W vraijant, duok.me tau. ant kokio 
V baliuko ar atokiu. Jis grsjltagana
■ balsiai ir tari meilu balta. Himnus,
■ marszu*. walcua, polkas, polkas - 
F mazurkas, kadrilius, džindžikus, 
s ka.pogi ir wisaspopu1iariszkiausiaa 
F dainas grajln* teip. Kg gal tik kele
tui gabiu muzikantu galima butu jam 
*- -- ■—rirdljin grajijant.

[stelėmis, kurios su-
..._ ,_____ Jei ta-

------------------------------.„os galėsi priai u net! po 
lertia pinilUs- Prislusk (c. marke, o gausi vi
jai Home Mušte Bot a pirm negu tamlatoa kai-
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York, Dep. L

kwietkos.au
kroztals.be
PrekeSl.OO.su
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