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Metas X

Politiszkos žinios. •
—o— •

Amerika.
Amerikoj mėgsta visokius 

skandalius, ypacz su pagelba 
visokių skandalių politikie
riai stengiasi atsiekti savo 
mierius, kaip kada net per 
sau tarnaujanezius laikrasz- 
czius leidžia visokias mela
gystes. Teip ir dabar pada
rė prieszininkai pirkimo nuo 
Danijos Mažų Antilių salų. 
Per laikraszczius jie paleido 
paskalą, buk Danijos randas 
papirkimais ir visokiais }>a- 
žadėjimais jau nuo kelių me
tų stengėsi patraukti į savo 
pusę tulus Amerikos politi
kierius, turinezius įtekmę ant 
raudo, kad prikalbėtų Ameri
kos valdininkus pirkti Anti
lių salas. Sutartis pirkimo 
isztikro likosi terp Danijos ir 
Amerikos padaryta ir tik da
bar, kada abudu krasztai su
sitaikė, Amerikos laikrasz- 
cziuose pakilo apkaltinimai, 
kad sutarimas padarytas su 
pagelba visokių papirkimų. 
Apkaltinimus sziuom kartu 
vienog pakėlė ne Amerikos 
politikieriai, kurie visada 
stengiasi, kad ir visiems prie- 
szingus mierius dorais ir ne 
dorais budais pervaryti ,bet 
danietis. Apkaltinimai tie 
privertė Amerikos raudą pa
skirti specialiszką komisiją 
isztirimui visų apkaltinimų. 
Kad ir jie pasirodytų netei
singais, bet visgi gali eziokius 
tokius vaisius iszduoti. A- 
merikoj ir Danijoj pądaitgįs 
skaitlių prieszų pirkimo An
tilių salų, o rodosi, kad to
kius svarbiausius mierius ir 
turi apkaltintojai. . Ameri
koj iki sziol daug prieszinin- 
kų pirkimo tų salų ne buvo, 
bet apkaltinimai apie papir
kimus czia gali skaitlių pir
kimo prieszininkų padaugin
ti; Danijoj gi prieszininkų 
pardavinėjimo valdybų yra 
jau daugiau, kaip laikrasz
cziai sako, pardavimui ne 
pritaria ir patsai karalius, tik 
jis atvirai nesiprieszina mi- 
nisteriams; pats gi gyvento
jai Antilių salų ne nori pa
stoti ukėsais Suvienytų Vals
tijų. Tie tai daniszki prie- 
szai pardavimo Antilių salų 
Amerikai, turbut, ir pakėlė 
visą skandalių apie papirki
mus su mieriu priversti ran
dą panaikinti arba tiesiog pa
darytą su Amerika sutarimą 
apie pirkinį, arba bent tą 
klausymą perleisti per tautos 
balsus, kuri be abejonės ne 
pritartų pardavimui valdybų. 
Kas dar iszdigs isz to skanda- 
liaus* nežinia. Randai lygiai 
Danijos, kaip ir Suvienytų 
Valstijų stengiasi iszpildyti 
padarytą jau sutarimą, bet 
tautas noras gali ir juos pri
versti daryti ne teip, kaip 
jie norėtų, bet teip,kaip tau
ta nori. Isz ikiszioliszkų ti- 
rinėjimų dar nieko svarbaus 
ne iszėjo. Ar papirkimai bu
vo, ame buvo, tikrai nežinia. 
Prie papirkimų vienog Ame
rikoj labiau papratę, ant to 
czia yra daugiau pinįgų ne
gu Danijoj. Danijos randas 
per laikraszczius garsina,kad 
tarybose skundžianezių pa
minėti politikieriai <ne daly
vavo, todėl jie nė jokios įtek- 
jnės ant tarybų turėti ne ga
lėjo, tarybas vedė abiejų 
krasztų randai be jokios pa- 
szalinės tarpininkystės.

Virszininkas amerikonisz- 
įos kariumenės, jenerolas 
[Ihaffee, praneszė, jog stovis 
lalykų ant svarbiausios Fi- 
ipinų salos Luzon, provinci- 
ose Batangas ir Lagūna yra 
žganėdinantis, daugelis pa
kelėlių pasiduoda ir atiduo-

da ginklus amerikonanta. 
Apie kitas szitos salos provin
cijas jenerolas nieko ne mini; 
reiktų todėl manyti, kad da? 
lyki} stovis kitose provincijo
se neužganėdinantis. Isz ti
kro provincijoj Cavita s'usi- 
rinko dabar didesni pulkai 
pasikėlėlių. Cholera mieste 
Manillej pradeda smarkiau 
siausti, buvo czia jau 176 ap- 
sirgimai, isz apsirgusių 139 pa
simirė. Liga platinasi la
biausiai terp cziabuvii}, bet 
ne aplenkia ir amerikonų. 
Didesnę dalį kareivių isz mies
to isztraukė ant apsaugojimo 
jų nuo ligos:.

Į Manillę atkako nuo salos 
Saanar amerikoniszkų karei
vių vadovas ant tos salos, je
nerolas Smith,kaipo limjinin 
kas provoje majoro VVallero, 
apskųsto už suszaudymą be 
sūdo irtirinėjimų daug filipi- 
nieczių ir už jų kankinimą. 
Waller sude apreiszkė, kad 
jis, suszaudydamas filipinie- 
czius, pildė tik prisakymą je 
nerolo Smitho. Jeigu iszti
kro teip, tai žinoma, sude 
jenerolas stengsis iszteisinti 
prieszingą civilizuotų tautų 
terptautiszkų tiesų iszdirbtą 
karės vedimo būdą. Isztikro 
szioje provoje amerikoniszki 
oficierai stengiasi iszteisinti 
pasielgimą Wallera, liudyja 
ne visada sutinkaneziai su o- 
ficierų norais vien paprasti 
kareiviai. Reikia todėl ma
nyti, kad kareivių liudyji- 
mai yra teisingesniais už liu- 
dyjimus oficierų, kurie viens 
kito pasielgimą, nors ne. gra
žų, stengiasi iszteisinti, deng
ti viens kito kaltes, kurių tu
ri turbut ant sanžinės gana 
ne tik apskųsti, bet ir esan
ti ant Ii uosy bes oficierai.

Amerikonai pamėgo Euro
pos valdonus ir norėtų, kad 
toki kas dieną atsilankytų ir 
suteiktų progą didžtureziams 
ir jų szeimynoms pasirodyti 
su savb turtais. Dabar New 
Yorko milijonieriai užpraszė 
Anglijos valdoną,karalių Ed
vardą, atkakti ant paszventi- 
nimo baigiamos statyti ber- 
zės. Amerikos randas karsz- 
tai pareik didžturezių užpra- 
szymą ir geidžia atsilankymo 
Anglijos valdono. Kadangi 
ypacz Anglija ir Vokietija 
geidžia į savo pusę Ameriką 
patraukti, galbūt todėl, kad 
amerikoniszki milijonieriai ir 
politikieriai turės progą pri
imti ir Anglijos valdoną.

mio ratai IntiVnai D
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Valdonai ežia retai lankosi/ 
todėl tai amerikonai geidžia 
jų atsilankymo. Tuom tar
pu, kada neseniai tas pats 
Anglijos valdonas rengėsi 
atkakti į Prancūziją, jos ran
das praneszė, jog geriau pa
darytų, jeigu karalius Ed
vardas į Prancūziją neatsi
lankytų, kadangi prancūzai 
rengėsi laike to atsilankymo 
pakelti demonstrancijas 
priesz Angliją, prilaukiąs ka
riaujantiems už laisvę savo 
kraszto būrams.

Louisianoj susekė anglijo- 
nų parengtu verbavimo vietą, 
isz kur į Afriką iszsiuntė net 
42000 jaunų amerikonų. A- 
pie tai prezidentui pranesze 
pats Louisianos gubernato
rius. Ką dabar darys tar
naujantis Anglijai Amerikos 
užrubežinių reikalų ministe- 
ris?

Rytine Azija- -
Tarybos vedamos terp Mas- 

kolijos ir Chinų reikaluose 
likimo Mandžurijos dar vis 
ne užbaigtos,kadangi mat ki
ti krasztai kalbina Chinus ne 
pasiduoti Maskolijos reikala
vimams. Kaip pasibaigs da
bar vedamos tarybos, nežinia,

bet visgi jos ne iszeis ant 
naudos Chinams. Chinai isz 
užvilkimo tarybų {ne daug 
sąu naudos isztrauks; jeigu 
jie ir atmestų tulus Maskoli
uos reikalavimus, tai tas isz
eis ne ant Chinų; bet ant ki
tų krasztų naudos,terp kurių 
Chinų draugų nėra, yra vien 
norinti juos isznaudoti. Mas- 
kolija rods žadalsztraukti sa
vo kareivius isz Mandžurijos; 
kada tik bus galima, kada 
Chinų randas galės apsžfugo- 
ti maskolių padirbtas gele
žinkelių linijas ir žinoma, už 
tokią geradėjystę reikalauja 
nuo Chinų ne tik Mandžuri- 
joj bet ir kitose provincijose 
visokių koncesijų ir privile
gijų. Kada vienog isztikro 
pasitrauks, to < ne sako, 
sako vien, kad pasitrauks tą
syk, kada Mandžurijoj už
gims tvarka, bet tokia tvar
ka, kokios maskoljai geidžia, 
gal niekada ne ateiti. Jeigu 
reiks,juk papirkdami visokius 
parsidavėlius, arba kad ir 
pats maskoliai gali maisztus 
pakelti, kad suteikti randui 
progą vėl ant tūlo laiko pa
likti Mandžurijoj maskolisz- 
kus kareivius. Teip gal per 
amžius palaikyti,, tą Chinų 
valdybą. Tūli laikraszcziai 
buvo pagarsinę, buk Masko- 
lija pažadėjo atiduoti visai 
Chinams Mandžuriją 
tik tąsyk, jeigu Anglija 
trauks savo kareivius isz 
gipto, kurį valdo teiposgi
jokios tiesos. Kadangi An
glijai Egiptas daug svarbes
nė valdyba negu Mandžurija, 
tai žinoma isz jo ne pasi
trauks ir jeigu tik Maskolija 
aiszkiai pastatys, kad už pa
sitraukimą isz Mandžurijos 
reikalauja pasitraukimo an- 
glijonų isz, Egipto, Anglija 
klausymo Mandžurijos visai 
ne kels. ' Paliks JaĮ>onijai 
tiesą tąsytiesi už Mandžuriją 
su Maskolija. Ameriką, ro
dosi,' Maskolija užganėdino 
pažadėjimu, kad Amerikos 
prekystai Mandžurijoj pri
pažįsta tokias tiesas kaip ir 
visiems kitiems krasztams, 
o Amerika 'nieko daugiau ne 
reikalauja, bent sziuom tar
pu, kol ant įkunyjimo pla
tesnių politiškų siėkių trūks
ta jai atsakanezių kariszkų 
pajiegų.

Londono laikraszcziai prą- 
nesza, buk isztikro Afganis
tane gali užgimti maisztai, 
isz'kurių Maskolija gali pasi
naudoti ir iszplatinti savo 
rubežius vidurinėj Azijoj 
kasztais Afganistano. Vie
nas isz svarbiausių Indiją 
kunįgaikszczių Hadda, kurį 
laiko už prieszininką dabar
tinio emyro (valdono) su 
5000 gerai apginkluotų raitų 
kareivių atėjo į miestą Ka- 
bul ir jo kareiviai mieste pra
dėjo elgtiesi teip kaip jiems 
patinka, visai ne paisydami 
ant emyro valdžių. Ant mies
to uždėjo kontrubuciją, verž
te nuo gyventojų veržia viską, 
ko tik kareiviai reikalauja. 
Maskolija, lyg žinodama, gal 
tas su jos žinia atsitiko, tuo- 
jaus sudrutino maskoliszkų 
kareivių stovyklas ant Afga
nistano rubežiaus, sutraukė 
į tuos krasztus daugiau ka
reivių isz Turkestano. Ką 
darys Anglija atsitikime, jei
gu Maskolija užimtų kokį Af
ganistano krasztą, ne žinia. 
Atvirai prieszintiesi Maskoli- 
jai, bent kol karė Afrikoj ne 
pabaigta, vargiai bo isz- 
drys.

Pietine Afrika.
Pabaigoj pereitos sanvaitės 

Kitchener praneszė į Londo
nu, jog po Doornbalt farma

anglijonai numuazė būrų už
puolimą, dabar vienog pasi
rodo, kad czia anglijonai li
kosi sumuszti, nužudė jie run
gtyje 150 kareivių. Būrai 
mat tyczia prisiviliojo ang- 
liszkus kareivius į krūmynus, 
kur buvo pasislėpę 2000 bū
rų su trims kanuolėm*. 
Anglijonai laikėsi gana ilgai, 
bęt kad būrų szuvių likosi 
užgautų daug kareivių, tai 
reikėjo skubiai grįžti į tvir- 
tynę. >. '

Apie pradėtas tarybas ant 
užbaigimo kovos priesztarau- 
janezios ateina žinios. Pa
gal vienas: Botha, Delarey, 
Steijn ir DeWett ne mislyja 
be pripažinimo visiszkos ne- 
prigulmystės abiejų republi- 
kų dabar pasiduoti ant Ang
lijos malonės. ■ Angį isz kas 
randas vienog tiki, kad pra
dėtos . per tarpininkystę 
Schalkburgero tarybos pri
ves prie užbaigimo kovos, bet 
ir pripažįsta, kad iki 
sziol tarybos neiszdavė dar 
svarbių vaisių, kadangi būrų 
vadovai iszmėtyti ant didelio 
ploto, todėl negalima su vi
sais greitai susineszti. 
Ar anglijouų viltys greitai 
iszsipildys, negalima žinoti. 
Dabar anglijonai labai geis
tu, kad būrai pasiduotų, ka
dangi, kol traukiasi karė Af
rikoj, maskoliai Azijoj ren
gia vėl ką ten pikto priesz 
Angliją. Bet ar būrai pa
norės patarnauti angį i jonams 
be jokių pasargų ir naudos, i 
galima abejoti. Skaitlių ka-T 
riaujanezių būrų anglijonai 
dabar Įiaduoda ant 8000, bet 
isztikro turbut skaitlius jų 
didesnis, kadangi savo ra
portuose Kitchener gana tan
kiai pranesza 
mus su gana 
pajiegoms. 
po vadovyste 
duoda ant 2000, tiek jau be 
abejonės turi- Delarey; ne 
mažiau gal turi Botha: apart 
szitų yra daugelis mažesnių 
pulkelių esanezių po vado
vyste visokių* konlendantų, 
iszmėtyti} po visokius krasz- 
tus Tranevaaliaus, Oranijos 
ir angliszkų ęapo valdybų. 
Botha, kaip pranesza Kitche
ner, stengiasi įsiveržti į an- 
gliszką kolioniją Natai; taigi 
jis turi turėti gana dideles 
pajiegas, jeigu kėsinasi į si- 
veržti į prieszų krasztą.

Kadangi angliszki karei
viai isz Australijos atsižymė
jo biauriais darbais, tai ang- 
liazkas randas ketina su visu 
penaikinti atskirą autraliazką 
kariumenę Afrikoj. Sztai 
neseniai likosi kariszko sūdo 
nupręsti ant . susząudymo 
trys australiszki oficierai 
už. plėszimus ir suszaudymą 
40 buri} be jokios priežasties 
ir vokiszko misijonieriaus tik 
užtai, kad tas matė, kaip be 
priežasties oficierai suszaudė 
burus ir pasisavino ji} pinį- 
gus. Ant reikalavimo vo
kiszko konsuliaus oficinrai 
pateko po sudu, sūdąs nu
sprendė ant suszaudymo ir 
tie niekszai likosi tuojaus 
suszaudyti. Būrai vienog 
ne turi užtarianezių už juos 
konsulių, už jų suszaudymą 
be priežasties angliszkų ofi- 
cierų nieks ne baudžia.

Amerikoj susekė, sztete 
Louisianoj,anglijonų pareng
tą verbavimo biurą. Ant 
verbavimo Suvienytų Valsti
jų ukėsų buvo Louisianoj an- 
gliszkąs jenerolas, 2 pulkau
ninkai ir 60 kapitonų. Ka
dangi tas yra jau aiszkiu per
žengimu terptautiszkų tiesų, 
tai Amerikos randas turės 
uždrausti angliszkiems oficie- 
rams savo biznį varyti. Tas

angliszkas biuras ant karės 
bu būrais iszvežė į Afriką 
210000 arklių ir 42000 jaunų 
vaikinų neva kaipo mulų ir 
arklių dabotojų, bet jie Af
rikoj turėjo pastoti į aii^lisz- 
krj kariumenę ir eiti į kirę su 
būrais, kadangi . anglijonai 
ne norėjo jiems užmokėti ant 
sugrįžimo atgal suderėtų pi
li įgų ir tie vaikinai isz bado 
turėjo pastoti į angįiszką ka
ri umenę.

Turkija.
Tnrkiją isz palengvo veik 

visą apima maisztai. Priesz 
sultano valdžią pasikėlė alba- 
niecziai, o antai albaniecziai 
miriditai atsiszaukė net į Ita
lijos karalių, praszydami, kad 
jis paimtų po savo valdžia 
Albaniją. Macedonijoj maisz- 
tų Turkija nuo seniai ne ga
li suvaldyti. Ne ramiau ir 
azijatiszkose Turkijos valdy
bose: maisztų apimta Armėni
ja, net Arabija. Didėsės 

“Europos vieszpatystės atsi
szaukė į sultaną su reikala
vimu, kad ant galo suvaldy
tų tuos maisztus. Kaip gi 
jis tą padarys, kad ant to pa- 
jiegų ue turi.

ezianezius, tą supranta kiekvienas 
lietuvis ir be atsiszaukimd Vil
niaus Raudonojo Kryžiaus Dr tėa, 
bet inei negalime užmirszszti,kad 
jeigu mus lietuvius pasiekia, kad 
ir dėl netikusio ranku kaltės ko
kia nors nelaimė, maskoliai mus 
ne szelpia ir Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tė ne kvieczia maskolių dėti 
aukas ant lietuvių naudos. Kas- 
gi todėl jai dabar suteikė drąsa 
szauktiesi prie lietuvių? Dauge
lis Lietuvos dvaqx>nių, kurie dar 
nė skatiko ne davė ant lietuvisz- 
kų reikalų, nusiuntė savo aukas 
Vilniaus Raudonojo Kryžiaus 
Dr. ♦

Vilniuje Norusbek rengia vaka 
rimus kursus prekystes ir vokisz- 
kos ir prancuziszkos kalbų.

Naujas Vilniaus gubernatorius 
įveda naujus sznipukus dabojimui 
miesto gyventojų, teip vidina- 
mus “dvorniEus”, bet juos turi 
užlaikyti namų savininkai. Szi- 
tie sznipukai turi apie kiekvieną 
atsitikimą,kas jų dabojimui paves
tuose namuose atsitiko, praneszti 
policijai, teiposgi turi praneszti 
apie atailankanezius pas gyvento 
jus sveczius ir lt. Tokius dvorni- 
kus policijos viszininkas, už ne 
pildymą sznipuko pareigų, gali 
praszalinti nuo vietų,užlaikanti gi 
juos 
ryti 
gali.

juos geria ir pasigeria isz kitur j 
valszcziaus kanceliarija atvažiavę 
ūkininkai. Vieni girtuokliauja 
pas pažįstamus namieje, kiti 
gi tiesiog ant ulyczių. Randas 
veidmainiauja, tvirtindamas, buk 
monopolių degtinės pardavinėji
mo paėmė į savo rankas, norėda
mas sumažinti girtuokliavimus; 
isz tikro randas ne tik nesirūpina 
apie sumažinimą girtuokliavimų, 
kadangi isz girtuokliavimo iždas 
turi didžiausius surinkimus, bet 
pats-labiausiai prisideda prie pa
laikymo ir platinimo girtuoklia
vimų; randas draudžia yis- 
ką, kas gali girtuokliavimus sriek 
tiek sumažinti. Maskoliai neva 
rengia blaivystės komitetus, bet 
tie komitetai ne drysta daryti 
nieko tokio, kas isz tikro galėtų 
pakelti žmonis, kadangi, jeigu jie 
liautųsi girtuokliavę, rando pel
nas isz degtinės pardavinėjimo 
sumažėtų. Visi todėl tie masko- 
liszkų urėdninkų sutverti blaivys
tės komitetai yra tik ant mony- 
jimo akių, praktiszkos vertės ne 
turi ir tose sanlygose, kokioje jie 
susitvėrė, naudos žmonėms atga
benti negali.

na'uų savininkai to pada- 
be policijos pritarimo., ne

apie susirėmi- 
didelėms būrų 
Skaitlių būrų 
De Wetto pa-

Imperfect in original

Pietine Amerika.
Ant salos Hayti, negrisz- 

koj republikoj to Įiaties var
do užgimė revoliucija ir re- 
voliucijonieriai pasirodo ga
na drūti ir drąsus. Dalis re-' 
voliucijonierių, po vadovyste 
jųiięrolo Baptiste, apvaldė

kalėjimų paleido visus nusi
dėjėlius, kurie padaugino re- 
voliucijonierių skaitlių. Gin
klus: amuniciją, kokius tik 
rado mieste, atėmė ir paskui 
vėl nutraukė į kalnus, kur 
iki sziol laikėsi. Į Jacmel 
atkako dabar rando kariszkas 
laivas su ginklais ir amuni
cija; atsiuntė ežia czielą re- 
gimentą kareivių, bet jie gau
dyti revoliucijonierių po kal
nus ne drysta iszeiti.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Apszvietimo mioriteris 
szaukė j Vilniaus mokslinio ap- 
ekriezio virsziniuką, pagildamas 
jo rengiamus kas žiemą Vilniuje 
kursus visokių mokslų mažai ap- 
szviestiems žmonėms. Mini sto
ris praszo moks'inio , apskriezio 
virszininko rengti toliau kursus 
ir kitur, kur tik bus galima. Isz- 
reiszkia geismą,kad visokių moks
lų lekcijos butų vedamos aistema- 
tiezkai. o ne vien pavirszutmisz- 
kai. Isz tikro njokslinio apskri
ezio parengti ruimuose I vyriai- 
kos gimnazijos kursai, ypacz 
isz gamtos mokslų,žmonėms gana 
naudingi.

Vilniaus miestas, ' panaikintą 
rando Szvento Mykolo katalikisz- 
ką bažnyczią nutarė apversti ant 
patalpinimo miesto m užėjau r.

Priemiestis Zvierinczius likosi 
galutinai priskirtas pri miešti). 
Priemiestis tai gana didelis, yra 
jame 42 ulyczios, kurioms dabar 
bus duoti vardai, kokių daugu
mas tų ulyczių pirma ne tupė
jo. 1

Oras Vilniuje dabar sziltas,tik
rai pavasarinis. Nuo tirpstanezio 
sniego ulyczios užtvino. Neris 
23 d. kovo pasiliuosavo nuo ledų.

Dalis Vilniaus Raudonojo Kry
žiaus Draugystės užleido atsi- 
szaukimp, kuriame praneša, jog 
gyventojus: Kazaniaus, Viatkos, 
Permo, Orenburgo, Ufos, Sarato
vo, Samaros, Simbirsko, Vorone
žo, Ekaterinoslavo, Tauridos, To- 
boliaus, Jenisėjaus ir apskriezių 
Doniszkų Kazokų ir Akmolinsko 
pasiekė badas; todėl meldžia Lie
tuvos žmonių dėti aukas ant nau
dus hadą konczianczių. Kad 
reikia gelbėti žmonis badą ken-

a t si-

Isz Vilniaus gub.
Vilniaus girių apsaugojimo ko

mitetas uždraudė kirsti medžius 
giriose dvaro Balnikų, Trakų 
pav., prigulincziose maskoliui 
Roslakovui, kadangi mat jis ti
krai maskoliszkai naikino jam pa
tekusias Lietuvoj girias. Szito- 
e»gšrwM»-iw vEtm trirati medžių 
per 15 mėtų.
. Per sanvaitę nuo 20 — 27 d. 

vasario Vilniaus gubernijoj viso- 
kioms , ligoms apsirgo naminių 
galvijų: Lydos pavietyj terp ar
klių apsireiszkė influenza, nuo 
kurios apsirgo 7 arkliai, isz jų 2 
pastipo. Plautas apsire szkė 
Smorgonėj, kur du arkliai likosi 
veterinoriaus užmuszti.

Per srnvaitę nuo 6 — 14 d. ko
vo Vilniaus gubernijoj visokioms 
limpanczioms ligoms apsirgo 
žmonių: Vilniuje: szlakuotoms 
sziltinėms apsirgo 4, pilvinėms 5, 
tymais 8, krupu 2, difteritu 3, 
rauplėms 5.

Paviecziuose apsirgimų buvo: 
pilvinėms sziltinėms: Aszmėnų 
pavietyj, kaime Ginavicziuose ap 
sirgo 7; Trakų ppv., kaime Ma- 
karovka 2. Tymais: Vilniaus 
pav., kaime Dolginove apsirgo 8; 
Aszmėnų pav., kaime Zaberež 3; 
Lydos pav. m. Glubokoje liaudės 
mųkykloj apsirgo 54 vaikai, isz 
kurių 1 numirė; kaime Filipov- 
cuose apsirgo 30, numirė 4; kai
me Filwic*iuose apsirgo^ 20. 
Rauplėms: Lydos pav., kaime 
Gazdaliuose apsirgo 4; Ąszmėnų 
pav., kaime Nerovuose 2, Filipi- 
niatoj 3, Žemoidžiuose 4, numirė 
1, Dubinoj apsirgo 6, numirė 2, 
Karakowszczinoj apsirgo 1, Laz- 
dunuote 8, numirė 3,Baksztoj ap. 
sirgo 3, numirė 1, Kruplėj apsir
go 5, Pavlovicziuose 3, Duvidoj 
1, Zubkovicziuose 2, Gurszczinoj 
1, Urdiszkiuose-4, Tokariszkiuo- 
se apsirgo 17, numirė 4, Kupro- 
vicziuoee apsirgo 12, numirė 3, 
Karveliuose apsirgo 23, numirė 
5, Juratiszkįuoee apsirgo 8, nu
mirė 2. . -

isz Chotenezicų, Vilniaus 
• pav.

Priesz įvedimą monopoliam 
degtinės pardavinėjimo buvo czia 
dvi karezemi, dabar gi yra vie
na rando degtinės pardavinyczia, 
bet žmonės labiau girtuokliauja 
negu tąsyk, kada buvo žydiszkos 
karezemos. ' Pirma tikri girtuo
kliai gėrė žydiszkose karezemose, 
dabar girtuoklystos platinasi 
saeimynose, kurios pirma ne gė
rė. Seni girtuokliai ne isznyko.o 
monopolius sutvėrė naujus.. Y- 
pacz daug girtų matyt czia tose 
dienose, kada valszcziaus sude at- 
sibuva provos. Ant tos dienos 
draugai kaime perka rando par- 
davinyczioj degtinę, o paskui pas

Isz Kauno.
Kaune atsibuvo susivažiavimas 

sąnarių žemdarbystės draugystės. 
Dvarponių sziuom kartu suvažia
vo ne daugiausiai. Svarbiausi pa
kelti ant susivažiavimo klausymai 
buvo: parengimas pensijų kasų 
žemės darbininkams ir parengi
mas lankų sėjimui ne pažįsta
mų vietiniems žemdarbiams nau
dingų augmenų, kaip tai yra nuo 
seniai Prancūzijoj. Ūkininkai 
galėtų savo akimis matyti naudą, 
kokią galėtų turėti isz auginimo

Uždare Dorpato universi
tetą.

Po maskolių uždarytam Vil
niaus universitetui, pagarsėjo 
Maskolijoj Dorpato universitetas, 
Latvijoj. Kol į rėdą szito uni
versiteto nesikiszo maskoliai ir 
kol profesoriai skaitė ne masko- 
liszkoj kalboj lekcijas,. kol profe
soriai buvo ne maskoliai, jis bu 
vo geriausiu visoj Maskolijoj, jį 
baigę studentai atsižymėjo paskui 
visokiais mokai iszkais darbais. 
Tas maskoliszkiems fanatikams 
ne patiko. Jie ne paliko szito 
universiteto, įvedė maskoliszką 
kalbą, savo rėdą, atstatė pagar
sėjusius moksluose svetimus pro- 
fesorius, jų vietoj atsiuntė savuo
sius, surinktus visokiuose Mas
kolijos szaszlavynuose ir tokiu 
būda nupuldė universitetą. Da
bar gi laikraszcziai pranesza,kad, 
ant paliepimo valdžių, universi
tetas likosi uždarytas dėl nežino
mų priežasezių. Czia studentų 
maisztų ne buvo, ne galima todėl 
suprasti priežasezių pri vedusių 
prie uždarymo universiteto. Ar 
tik maskoliai nesirengia su vie- 
naitiniu Latvijos universitetu 
padaryti tą patį, ką 80 metų at
gal padarė su vienaitiniu masko- 
liszkos Lietuvos Vilniaus univer
sitetu, taigi su visu panaikinti 
Dorpato universitąP

Isz Latvijos.
Porą metų atgal Liepojuj susi

tvėrė ypatiszka draugystė turinti 
už miferį szelpti savo apsivedu
sius sąnarius, jeigu kam isz jų 
užgims vaikae; suteikti stipendi
jas ir paszelpą besimokinantiems 
sąnarių vaikams. Toje draugys
tėje vienog dabar pasirodė priga-nUist.mu .namą- J CU,UB1 t«Huae prig»-
vysftsiryi8t nrMinfnkai uitai

du, dabar gi jie ne turi užsitikė- 
jimo ir per tai ne bando sėti nė 
jokių, nors ir naudingiausiu naujų 
augmenų, Susivažiavę vienog 
ne padarė galutinai nė jokių nu
tarimų. Uždėti pensijų kasą ir 
rengti bandymų laukus Žemdar
bystės Draugystei įstatai dalei- 
džia.

Neseniai pas Kauno gubernato
rių atsilankė Žemaiczių vyskupy
stės vyskupas Paliulionis ir įdavė 
gubernatoriui 1800 rublių, su
rinktų nuo katalikiszkų vysku
pystės kunįgų, ant įsteigimo vie
nos stipendijos prie Kauno mer- 
gaiezių gimnazijos. Kauno gi 
gyventojaj.ant tokios jau mergai, 
ežių gimnazijoj stipendijos sudėjo 
1550 rubl., dvarponiai gi 4300 
rubl. Tokiu budu prie Kauno 
mergaiezių gimnazijos bus pa
rengtos kelios naujos stipendijos. 
Gaila vien, kad gimnaziją lanko 
daugiausiai žydeikaiezių, kriksz- 
czionių, ypacz ūkininkų dukterų 
ne daug mokinasi gimnazijoj.

Susitvėrė czia isz miesto gyven 
tojų ir aplinkinių dvarponių spe- 
cialiszka pienininkystės draugystė 
povardu “Birutė”.Mieris draugys
tės yra: pagerinti būdą dirbimo vi
sokių produktų isz pieno. Drau
gystė ketina kaimų ūkininkus pa
mokyti visko, kas reikia ant page
rinimo iszdirbimų isz pieno, reng
ti pamokinanezius skaitymus ant 
kaimų ir tt Prie uitos draugys
tės galėtų ir Lietuvos ūkininkai 
prisiraszytė, tas ir jiems ne butų 
be naudos.

Ties Kaunu Nemunas ir 
iszsiliuosavo nuo ledų 24 d.

Nėris
kovo.

Isz Minsko.
Minsko gubernijoj ūkininkams 

nors ir katalikams, ypatiszkoms 
tiesoms ne uždrausta pirkti žemę, 
bet jie kiekvieną sykį, kada tik 
nori kiek žemės pirkti, turi iu- 
sidirbti specialiszką gubernato
riaus daleidimą. Tų tiesų žmo
nės ne žino ir isz to naudojasi vi
sokį netesingi tarpininkai ir že
mės savininkai. Neseniai dauge
lis ūkininkų, norėdami pirkti že
mę, neturėdami gubernatoriaus 
daleidimo, davė žemės savinin
kams rankpinįgius ir įmokėjo po 
nemažai pinigų. Tuom tarpu 
gubernatorius daleidimo ne davė 
ir žmonelių rankpinįgiai ir įmo
kėti ui žemę pinįgai dingo, at
gal jų ne gavo. Daug žmonių 
pinįgų dingo kiszeniuje neteisingų 
žemės prekėjų.

pateko po sudu. Du virozinin- 
ku sūdąs nusprendė ant kalėjimo, 
o kitus iszteisino.

Po vieji Latviją, ypacz gi Ry
goj, dar ne sugauti niekszai pa
leido terp žmonių daug netikrų, 
jų paežių padirbtų auksinių penk
rublinių.

Naujas geležinkelis.
Maskoliszka kelių ir karės mi

nisterija daleido privatiszkai 
draugystei pradėti nuo szio pava
sario darbus prie naujo geležin
kelio, kuris bėgs nuo Kreuzburgo 
į Tukkumą. Darbai szį metą bus 
pabaigti, o ant ateinanezių metų 
pradės bėgioti trukiai. Geležin
kelis tas bus ne ilgas, turės vos 50 
viorstų ilgio.

isz Prūsų Lietuvos-
Karaliaucziuje, kelnorėj namų, 

kur pirma gyveno fabriko darbo 
vedėjas Beck, policija rado medi
nę skrynią drueziai užkaltą, o jo; 
je rado jau Supuvusį kūną, suka
potą | szmotus, dar ne senos mo
teriukės. Pasirodė, kad Beck 
savo paezią užmuszė, o paskui 
pagarsinęs, kad ji nuo jo pabėgo, 
iuvažiavo nežinia kur isz Kara- 
liaucziaus su jauna mergina ir 
Frankfurte nusiuovė.

Karaliaucziuje sudegė didelės 
peczių dirbtuvės Bonno. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 150- 
000 Markių. Per sudegimą uitų 
dirbtuvių 100 darbininkų ne teko 
darbo. Jos neuiilgio bus iu nau
jo atstatytos.

Insruczio sūdąs nusprendė lie
tuvį Jakutį ant trijų metų kalė
jimo už szaudymą stirnų ‘ kara- 
bukose giriose. Biznis jam ga
na ilgai sekėsi, stirnų jis priszau- 
dė ne mažai. Tik vienas prekė- 
jas į du mėnesiu pirko nuo Jaku- 
czio 90 stirnų karailukose giriose 
sumedžiotų.

11 vokiukų dragūnų regimen- 
tas isz Stalupienų ir Gumbinės 
liekasi perkeltas į Lycką. Gum
binėj isz naujo pradės perkratinė
ti provą unteroficiero Marteno, 
nuspręsto ant nužudymo už už
mušimą oficiero 11 dragūnų regi- 
mento Kroragko.

“Nauja Lietuviszka Ceitunga” 
praneua, kad isz Tilžės iukelia- 
įro į Broklyną statėjas minėto 
laikraszczio Priczkus Pluta. Jis 
likosi pakviestas į “Žvaigždės” 
spaustuvę.
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Ūkininkas kaimo Allenburgo, 
netoli Karaliaucziaus, Pranoisz- 
kus Bojors, susipykęs su savo pa* 
cziav baisiai su peiliu ją subadė, 
nuo ko toj ė paskųs pasimirė. Ve
lionės kūną vyras įmetė į kelno- 
rę, o paskui bandė pats nusižudyti, 
bet kad pakaktinai drąsos ne tu
rėjo , negalėjo tę padaryti; ant 
galo pats nuėjo ant policijos sta
cijos ir papasakojo, kę padarė.

Paminklas Domeikos.
Pietinėj Amerikoj, sostapilėj re- 

publikos Chili, mieste Santjago, 
likosi pastatytas paminklas lietu
viui mokslmcziui Ignotui Domei
kai. Domeika per ilgę laikę buvo 
minerologijos profesorium univer
sitete Santiago, o paskui jį iaarin- 
ko rektorium minėto universite
to. Vardas Domeikos žinomas 
terp mokslinozių viso civilizuoto 
svieto, jis surado porę pirma ir 
mokslincziams ne pažįstamų mi
neralų. Paraszė daug moksliszkų 
rasztų daugiausiai tapaniszkoj 

, « kalboj. Domeika gimęs Lietu
voj,
Minsko gub.
1889 m. Baigė jis garsųsavo lai
ke Vilniaus universitetę, o paskui 
mokinosi dar. Paryžiuj.

Naumiestelio pavietyj,
1802 m., pasimirė

Isz Londono.
13 d. sausio maskoliszkasis kon- 

sulius Londone.Ungarn-Sternberg 
atlygino nukentėjusiems per neti
kėlę iszvijimę isz pietinės Afrikos 
lietuviams jųjų skriaudas. Vieni 
gavo po 150 sv. sterl., kiti-gi po 
mažiau. Tik vienas p. J. Marke- 
vyczia nieko dar negavo, bet yra 
viltis, kad ir tam sziek-tiek duos.

P. M., iezgirdęs nuo savo drau
gų, kad konsulius atlygina skriau
das, pasidręsinęs, nuėjo jojo pa
klaust, “ar kartais nesugrįžo isz 
Ministerijoi jo praszymas”, kurj 
jis buvo nusiuntęs per konsulio 
rankas.

Konsulius priėmė p. M. szaltai 
ir, tik atskaitęs gerokę porciję 
notacijų isz nusiskundimų, pradė
jo sznekėt apie reikalę. Atsaky
mas ant “skundo” jau atėjęs, bet 
labai jisai abejojęs, ar tik p. M. 
nemeluojęs, kad buvo buvęs Afri
koj ir tapęs isz ten iszvytas? p. M., 
pertikrinimui konsulio, parodė sa
vo pašę, iszduotę jam “Anglijos 
Kariumenės Valdžios” po užėmi
mo Johannesburgo; bet konsulius, 
jieezkodamas priekabių ir tuom 
nepasiganėdino: reikalavo, kad p. 
M. jamjam perrokuotų visus dai
gius, kuriuos paliko Johannesbur 
ge. Kada p. Markevyczia ir 
tai padarė, tai konsuilus, nežino
damas,kaip nuo jo afsikratyti, pa
sakė,kad apie viskę turįs praneszti 
į Miuisteriję ir, už 8—9 dienų bu- 
sęs atsakymas, tai gal, girdi, ir 
bus kokia “dovanėlė”

Taigi, ežia vėl paveikslas, kad 
maskoliszkai valdžiai ir jos tar 
nams nereikia apsileisti ir laukti 
jų susimylėjimo, bet, nepaisant 
ant visokių jų gazdinimų, reikia 
reikalaut savo tiesų.

“Varpas”

Carnegie pasiūlė Kubos eostapilei 
miestui Havanai 250000 dol., ant 
uždėjimo knįgyno, jeigu miestas 
duos pliacių ant pastatymo trio- 
bos knįgynui ir po 25000 dol. 
kas metę ant užlaikymo ir padidi
nimo knįgyno. Miesto valdžios 
vienog atsisakė priimti Carnegies 
dovanę.

Kruvinas nitus zis
Tuscumbia, Ala. Besisten

giant suaresztuoti negrę Reynolds 
užgimė czis kruvinas muszis terp 
juodveidžių ir baltveidžių. Mu- 
szyje trys ypatos likosi užmusz- 
toa, trys mirtinai paszautos, o ke
turios paszautos nors sunkiai, bet 
ne mirtinai.
Gal Iszrinks moterį kongresma-

» ■* «« na.
10 distrikte szteto Kentucky 

prohibitionistai pastatė ant kan-. 
didato kaipo pasiuntinį į kongrė- 
sę merginę Marę Burhart, dukte
rį turtingo medžių prekėjo*. Ka
dangi minėta mergina yra 
prieszininke svaiginanezių 
gėrymų, o szitame distrikte yra 
teiposgi daug tokių gėrymų prie- 
szininkų, tai per ateinanezius rin
kimus minėta mergina gali būt 
iszrinkta . Butų tai pirmutinė 
moteris kongresmanas ne tik A- 
metiko j bet visuose civilizuotuose 
krasztuose, kur tik yra parlamen
tai.
Naujas ateiviu užveizdos vlrazi- 

ninkas.
Wabhington, D. Q Preziden

tas Roosevelt praszalino nuo vie
tos virszininkę ateivių užveizdos, 
garsų ateivių prieszę Povvderly, 
bet vėliaus jam suteikė kitę urė- 
dę. Ant Powdeilio vietos virszi- 
ninku ateivių užveizdos paskyrė 
Sargentę, kuris vietę priėmė ir li
kosi jau ant to urėdo užtvirtin
tas.

Evplioaijos
Chattanooga, Ten. Nelson 

kastynese, netoli nuo ozia, atsiti
ko baisi dujų expliozija, kurios 
22 darbininkai likosi užmuszti.

Chattanocga, Ten. Kastynė 
se Dayton, Ten. atsitiko smarki 
dujų expliozija, kuri iszgriovė 
kaetynių olas. Iki sziol isz olų 
isztraukė 16 užmusztų darbinio- 
kų, o 10 darbininkų yra dar už-' 
griuvusiose olose.

Richburg, Ala. Dirbtuvėse 
“Henderaon Bayd Co”. atsitiko 
smarki espliozija.-izslėkė į padan
ges 6 gariniai katilai ir didesnė 
dalis dirbtuvių likosj sugriauta. 
Prie to du darbininkai likosi už
muszti.

Gaisrai. ,

Peaale

Isz Amerikos
Tvirtina, kad McKinley buvo 

karaliszkos gimines.
New York. Ant 15 metinių 

sukaktuvių “War Vaterans Asso 
ciation”, metodistų viskupas Fow- 
ler apreiszkė.jog užmusztasis pre 
zidentas McKinley, pagal Amen- 
koniszkų istorikų isztirimus, pa
einąs nuo Airijos karalių. Ant 
pabaigos kalbėtojas pridūrė, kad 
McKinley nuveikė daug svarbes
nius darbas negu garsus Rymo 
konsulius Julius Caesar. Laimė 
dar, kad tokius absurdus garsina daužė, 
tik visokių tikėjimiszkų sektų A- :- 
merikos vyskupai. Ar McKinley 
paėjo nuo Airijos karalių, tas ne 
svarbus dalykas, bet nuveiktais 

‘ ant žmonijos labo darbais jis ne 
gali pasigirtų tokių nuopelnų jis 
ne turi, buvo jis vien Amerikos 
politikierius ir jos prezidentas, 
bet nieko ne nuveikė nė ant civi
lizacijos, nė ant žmonijos naudos. 
Caesar gi atidarė Galiję (dabar
tinę Prancūziją) rymiszkai civili
zacijai, McKinley gi ant naudos 
civilizacijos nieko ne padarė. 
Caesar buvo istorikas, o McKinley 
tik Amerikos politikierius.

Sniego darganos.
Sziauriniame Michigane 6 d. 

balandžio siautė smarki sniego 
dargana, o ant ežero smarki vėt
ra. Oras atszalo. Chicagoj pa- 
nedelio rytą teiposgi pradėjo snig
ti, oras buvo szaltas, szaltis ypacz 
po sziltai nedėlios dienai davėsi, 
jausti žmonėms. Panedėlio- rytą 
stovinti vandens užsidengė ledo 
pluti. Vėlybas mat szįmet pa
vasaris.

Ne priėmė Carnegies dovanos.
Garsus Amerikos milijonierius

džio sudegė ežia didelės 
Gaulbert Paint and Varnish Co. 
krautuvės. Blėdį ugnies padary- 
tę skaito ant 250000 dol.

Atlantic City, N. J. 3 d. ba 
landžio siautė ežia didelis gaisras, 
kuris isznalkino kelia kotelius ir 
teip kelias triobas ir pardaviny- 
czias. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 750000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Utica, N. Y. Pilnas emigran

tų trūkis Mohawk & Malone ge
ležinkelio iszszoko isz rėlių ir 
nusirito nuo kelio pylimo, Prie 
to daug žmonių likosi sužeistų, 
bet terp jų mirtinai sužeistų nė- 
ra.

Salt Lake, Utah. Netoli 
Blue Rock Canou busi m u sz ė du 
tavoriniai trukiai. Prie to daug 
žmonių likosi užmusztų ir su
žeistų- >

Lansing, Mich. Ant Grsnd 
Truuk geležinkelio, netoli staci
jos Milletts, iszszoko isz rėlių pa- 
sažierinia trūkis, du vagonai susi-

. Viena moteriszkė prie to 
likosi užmuszta, o 5 ar 6 ypates 
gana sunkiai apkultos. Terp ap
kultų yra koksai Ožkauskas isz 
Chicagos ir vienas kunįgas 
tas.

Darbai 
kitur 

■unku

Darbi-

1 Strcthers, Oh. 
csla eina ne geriausiai, isz 
atkakusiam darbę labai 
gauti.

Youngstown, Oh.
ninkai dirbanti prie augszlų pe- 
ciių visame Hazleton apskrity j
reikalauja didesnių algų.

Aliance, Oh. Sztraikuoja 
maszinist ai Morgan Engineering 
Co. dirbtuvėse, per tai darbai jo
se turėjo su visu pasiliauti.

St am Ford, Con. Pakėlė 
sztraikę dailidės miestuose Green- 
wich ir Post Chester, kadangi 
kontraktoriai ne nori padaryti 
naujų kontraktų.

^1 Niagara Falls, N. Y. Dar
bininkai dirbanti prie triobų' sta
tymo pakėlė sztraikę. Jie reika- 

. lauja didesnio užmokesnio ir 
trumpesųįo darbo laiko.

K PiTTt'BURG, PA. . 500 czia
nykszczių elektriszkų dratų jun
gėjų pakėlė sztraikę. Jie reika
lauja 3 dol. už 9 darbo valandas, 
o dabar gauna tik 12.50.

1 Zion City. Pagarsėjęs Chi- 
cagoj “pranaszas” Dowie,uždėjęs 
miestą Zion City ir visokias dirb1 
tuves, sutiko ant darbininkų rei
kalavimo ir pripažino 8 
darbo dienę.

VVashington, D. C. 
nykszcziai organizuoti 
dirbėjai, isz vho 160 žmonių, nu 
tarė sztraikuoti. Jie reikalauja 

■ 8 vai. darbo dienos ir užmokesnio 
po $ 2.50 ant dienos.

H Boston, Mass. 1600 darbi
ninkų czianykszczių alaus leidiny
czių paliovė dirbę, ir kaip girdėt, 
prie sztraiko ketina pristoti ir or
ganizuoti bartenderiai, tarnaujan
ti czianykszcziuose saliunuose.

5 Scranton, Pa. Sztraikas 
tainaujanczių ant czianykszczių 
sztritkarių pasibaigė. Kompani
ja prižadėjo sztraikavusiua atgal 
priimti, kaip tik bus liuosos vie
tos; algos jų bus pakeltos.

5 Dubois, Pa. Darbai kauty
nėse Rochester Coal ant Iron Co. 
apsistojo, kadangi darbininkai, 
isz viso 10000 žmonių, atsisakė 
eiti į darbę, kol kompanija ne 
pripažįs unijos.

5 Dubois, Pa. Sztraikas darbi
ninkų Rochester and Pittsburg' 
Coal and Iron Co. pasibaigė; dar
bininkai nuo pereito panedėlio su
grįžo prie darbo.

5 Butte, Mont. \ Pakėlė 
sztraikę maszinistai -Amalgama- 
ted Copper Co. ir per tai 9 vario 
kastynes atsėjo su visu uždaryti, 
per kę 3000 darbininkų ne teko 
darbo. Maszinistai reikalauja 
5 dol. už dienos darbę.

Augusta, Ga. Darbinin
kai King Mfg. Co. pareikalavo 
nuo 5 d. balandžio didesnių algų; 
jeigu darbdaviai reikalavimo ne- 
iszpildytų, darbininkai nutarė 
sztraikuoti. Dabar kompanija 
pagarsino, kad atmeta darbinin
kų reikalavitnę ir jeigu jie pakel
tų sztraikę, dirbtuvės bus ant ne 
aprubeiiuoto laiko uždarytos.

valandų

Czia 
vėlimų

visgi galima juos sziek tiek suma
žinti, geriausiai pertikrina Szve- 
dija. 50 metų atgal szvedai pri
gulėjo Europoj prie gerianesių 
daugiausiai degtinės, sziądien gi 
jie priguli prie vienų isz blaiviau
sių. Tokius vaisius į 50 metų 
iazdavė darbas pastorių, mokinto 
jų ir teip geros valios žmonių. 
Bzitie savo tautos gelbėtojai ne 
nusiminė, ne bandė girtuokliams 
atimti viltis, kaip tai daro antai 
musų “Tėvynės Patėmyjų” auto
rius, bet griebėsi prie darbo ic 
darbas tas iszdavė kuo geriausius 
vaisius. Tegul ir autorius “Pa- 
tėmyjimų” ne nuleidžia rankų, 
bet dirba saužiniszkai, be veid
mainiavimo, o pats,žinoma ne aut 
syk, bet į porą metų pamatys 
vaisius savo darbo. Nieko ne 
^veikiant, žinoma,ir vaisių būti ne 
gal. Be darbo ir Dievas niekam 
ne laimina. ,

16 dk kovo atsibuvo ežia pira- 
pijot mitingas, ant kurio pasiro
dė, kad buvusios ant bažnyczios 
skolos visos likosi užmokėtos ir 
parapija turi dar kasoj 3000 dol. 
Todėl parapija nutarė parengti 
mokyklą; pusijieszkoti gėrę du
denu, kuris galėtų ir vaikus mo
kyti. Jeigu yra kur toks dudo-, 
rius, gali ežia atstaaukti prie kn. 
Žiedžiaus. Ne ėsanl lietuVisz- 
kos mokyklos, lietuvių vaikai 
ne lanko nė jokios, o ne turėda
mi kę veikti, kaip koks isz nuo 
bodumo, griebiasi visai ne gražių, 
darbų. Ui ne gražius darbus 
keli lietuviszki vaikai pateko jau 
už grotų. Tokius mat vaisius 
iszduoda nesirūpinimas tė^j apie 
mokinimę įr iszlavinimę savo vai
kuos i ų. . ■'

Apie kokiua nors svarbesnius 
tautiszkuš darbus terp czianyksz
czių lietuvių nieko ne girdit, ka
dangi nėra kam apie tokius rei
kalus pasirūpinti, prie jų paragin
ti. Czianyksztė Susivienyjimo 
kuopa, teisybė, paaugo, turi dau
giau negu pirma sąnarių. Dabar 
tarinko nauję virszininką, kuris 
neskaito nė jokio lietuviszko lai k- 
roszczio; nežinia todėl, kaip jis. 
ne žinodamas nieko apie veikia
mus lietuvių darbus, galės1 vesti 
kuopos reikalus.

Elizabethieti*.

kimės tik visi apie pakėlimę mu
sų vardo, tęayk ir garbė musų 
tautos pakils, ne reiks mums 
klėptiesi po svetimu vardu.

F. Bugnorius.

pyktiesi ir provotiesi terp savęs, 
gabenti sunkiai uždirbtus pinį-

kitur dvas:szki piemenys nusi* 
malszino ir tas nusimalszininias

l^auvuvi c va u *«* a F —> -------------------
gus svetimtaucziams, kurie pas- vuiems iszėjo ant gero, nusimal-

jezui-

Isz darbo lauko.
. 1 Donorą, Pa. Ketina ežia 
pastatyti du nauju tarpinimo ge
ležies pecziu.

Wheeung, W. Va. Pati- 
baigė sztraikas czianykszcziose 
dūdų dirbtuvėse.

•J Sprinofield, Mass. Pakė
lė sztraikę darbininkai czianyksz
czių alaus leidinyczių.

5 Saginaw, Mich. 1000 angle- 
kasių, dirbanezių kastynėse szito 
pavieczio,pakėlė sztraikę.

5 Alton a, Pa. 10000 angle- 
kasių Pitisburg Coal and 
Co. nutarė pakelti sztraikę.

Huueux, N. Y. 500 
nykszczių dokų darbininkų

Iron

czia- 
pakė- 

lė sztraikę ant iszkovojimo geres
nio už savo darbę užmokesnio.

isz 
Lietnviszkn dirvų.
Isz Elizabeth, N. J.*

> Terp czianykszczių lietuvių 
svarbesnių nesutikimų nėra, nėra 
ežia daug nė teip vadinamų be
dievių; visi ramiai miega, tai nė
ra už kę pyktiesi.

Lietuvių ežia gana didelis skait
lius, bet skaitanezių laikraszczius 
ir knįgas mažai. Ne turėdami kę 
veikti, žmonelės griebiasi kazyrų, 
kazyruoja isz pinįgų, stengiasi 
viens kitę apsukti; kiti saliunuose 
praleidžia sunkiai uždirbtus pinį
gus. “Tėvynė” bando įkalbėti, 
kad nė joki doresni užsiėmimai ir 
pasilinksminimai ne gali i*znai 
kinti girtuokliavimų,kadangi * Ba- 
szė jas”Patėmyjimų”matė,kaip bu
vę ant doresnių pasilinksminimų, 
net ant operos, pasibaigus jai,ėjo 
į saliūną. Kad doresni pasilinks
minimai, operos, koncertai ne isz- 
naikya, ne iazraus isz szaknų ant 
syk girtuokliavimų teip labai 
terp lietuvių iszsivieszpatavusių, 
tas teisybė, kadangi nieks urnai 
nesiduoda isznaikinki, ant naiki
nimo reikia sistematiszko, ilgo 
darbo. Argi todėl reikia mums, 
nuleidus rankas Jaukti vien Di»- 
vo malonės, o nieko ne veikti, 
jeigu tūli girtuokliai ir isz operos 
eina į saliunę? Net tie girtuo
kliai vienog, kol buvo ant operos, 
saliune ne buvo. Ir isz to yra jau 
sziokia tokia nauda, ners to ne 
nori pripažinti autorius “Tėvynės 
Patėmyjimų”. Kad. suteikiant 
žmonėms doresnius pasitinkami 
nimus, jeigu ne galima su visu 
isznaikinti girtuokliavimų, tai

Isz Westvllle, III.,
Szitame mieste gyvena 'Jaug 

lietuvių, terp jų yra ir prakilnių, 
ap«zv'(Htų vyrų, bet užtai dau
giau yra n eko nesuprantanezių.

Dabar artinasi rinkimai miesto 
virszininkų. Vienas isz musų 
prakilnesnių brolių pasidavė 
kandidatę ant miesto majoro 
ba ant miesto bulmistro. 
snglijonams ne patinka, bet 
gu visi lietuviai eitų isz vien ir 
balsuotų už savo tautietį, jis be 
abejonės butų iszrinktu, angį i jo
nų kandidatę lietuviai lengvai 
pergalėtų. Vargas vien, kad 
daugelis czianyksEczių lietuvių,, 
per savo nesupratimę, laižosi 
vien amerikonams, pavydi savam- 
jam, atėjus rinkimams balsuoja 
tankiausiai už svetimtauezių pa
statyt ę kandidatę, gadina darbą 
savųjų; todėl pirm laiko ne gali
ma įspėti, kas per ateinanezius 
rinkimus pateks ant miesto vir- 
ezininko. Tu o m tarpu tie span- 
gai amerikonams tarnaujanti lai
ke rinkimų lietuviai nė nežino, 
kad ųž tokį spangę tarnavimą 
svetimiems, už nesirūpinimą apie 
savo tautos-reikalus, amerikonai 
lietuvius už niekę laiko, pravar
džiuoja ir niekina mus visus. 
Jeigu mes visame eitume isz vien, 
jeigu vienybėj gintume musų rei
kalus, nieks ne drystų' pravar
džiuoti ir niekinti,visi muspaguo- 
dotų, Likytų už sumanius vyrus, 
su kuriais ir amerikonai turi rn- 
kuotiesi ir jų ne erzinti, ne už
gauti. Jeigu mums pastaktų 
ant miesto majoro pervaryti savo 
tautietį,tai be abejonės ne vienam 
lietuviui tektų kokios nors vietos 
miesto biuruose, ne vienas gautų 
kokį gėrę miesto darbo, mes pa
imtume viražų ant svetimtauezių, 
kurie sziędien, dėl musų nesu
pratimo, mus niekina ir tajuokia; 
garbė mūrų Amerikoj pakiltų, 
nereikalautų nieks .slėpti savo 
tautiszkos kilmės. Nieks mus 
ne vadįs lenkais ir lietuviai drę 
šiai visur galės savę lietuviais va
dinti, kadangi amerikonai palįs 
lietuvių vardą. Dabar daugelis 
lietuvių, nesuprasdami nė kodėl 
teip daro, lenda į svetimas 
plunksnas, užklausti svetimtsu- 
ežių kuom yra, atsako, kad jie 
maskoliai, arba lenkai, ne drysta 
prisipažinti, .kad yra lietuviais. 
Mat toks jau musų žmonių kvai 
lumaa, arba.genaus sakant, nedo
rumas. Kodėl jie teip daro,pats 
nežino. Nė lenkai, nė maskoliai 
akyse svetimtauezių ne stovi 
augszcziau už lietuvius. Rupin-

Isz Manchester, Con-
Manchestere ir jo aplinkinėse 

ne daugiausiai yra lietuvių, bet 
tautiszkas jų supratimas stovi ne 
žemiausiai. Keli mėnesiai atgal 
sutvėrė jie lietuviszkę tautiszkę 
draugystę, liuosę nuo tikėjimisz- 
kų vystyklų p. v. Gedimino Dtė.

Lietuviszkų biznierių ežia nė
ra, lietuviai dirba ant farmų ir 
visokiose dirbtuvėse. Geriau- 
się uždarbį turėjo aksomų audė
jai, bet tokių lietuvių yra tik 4. 
Lenkų ežia yra daugiau, bet tau- 
tiėzkuose reikaluose jie stovi kur 
kas žemiau už lietuvius, užsiiman- 
caių tautiszkais darbais terp len
kų ežia nėra; nors jų yra daugiau, 
neturi jokios draugystės. Kitos 
tautos ne kenezia lenkų ir vardę 
“polak” vartoja su paniekinimu, 
kaipo koliojimę. Dabar lietuviai 
ne susideda su lenkais, bijodami 
kad ant lietuvių nepultų panieki
nimas. Ant nelaimės dar vieoog ne 
visi svetimtaueziai atskiria lietu
vius nuo lenkų. Užtai kalti tie visi 
lietuviai,kurie laikėsi lenkų uode
gos. D t bar vienog ypacz apazvie- 
stesni amerikonai pradeda supras 
ti, kad lietuviai yra ne tas pats 
kę lenksi.

Manchestere yra didelės akso
mų dirbtuvės brolių Gheney, kur 
dirba 3600 darbininkų. Kadagį 
daug pelno, tai nuolatai didina 
dirbtuves. Pereitę metę pastatė 
tris ruimus ant 4 lubų, o dabar vėl 
rengiasi didinti dirbtuves.- Pri
statė daugiau msszinų ir stak
lių, bet yra ėzia daug stovinezių 
stiklių, kadangi ne randa pakak
tinai mokanezių austi darbininkų. 
Dabar kompanija, ant geresnio 
isznaudojmo darbininkų, užmanė 
jiems imti po 2 staklių, bet nu 
mažino aut 6 centų nuo masto al
gas: pirmiau už mąstę mokėjo 18e. 
dabar gi siūlo tik 12 c. Darbi
ninkai vienog, gerai suprasdami* 
kompanijos mierius, atsisakė im
ti po 2 staklių ir turėjo pakelti 
sztraikę. 25 d. kovo dirbtuves 
sustabdė. Darbininkai iszrin- 
ko komitetę ir nusiuntė jį pa
klausti kompanijos, ar sugražįs 
aenę užmoktanį. Kompanija at- 

igTsisakė iszpildyti darbininkų reika- 
lavimę. Neliko todėl darbinio 
kams* nieko -daugiau, kaip susi
vienyti, sutverti uniję. * Likosi 
suszauktas susirinkimas, aut kurio 
kalbėtojai aiszkino darbininkų 
skriaudas ir priežastis tų skriau
dų. Nuo lietuvių kalbėjo 
p. J. Jasaitis. Jis aiszkino, ko
kias skriaudas kenezia darbinin
kai nuo kapitalistų, prie to 
užgavo ir tsrnaujanczię kapita
listams kunįgiję, paminėdamas, 
kaip czianykszczių air ų kunįgas 
kalbino darbininkus priimti kom
panijos užmanymę ir dirbti ant 
dviejų staklių už numažintę už- 
mokesnį. Musų vientautis laikė 
tris kalbas: angliszkai, lietuviu
kai ir ienkiszkai. Apart darbi- 
njnkiszkų reikalų, p. Jasaitis kal
bino godoti savo vadovus ir tau
tiszkus darbininkus, kurie dirba 
ant savo tautos labo. Kalba mu
sų tautieezio visiems patiko, sve- 
timtaueziai, kaip antai volriecziai 
ir amerikonai dėkavojo kalbėtojui 
už jo gražius pamokinimus ir pa- 
aiszkinimus.

Likosi sutverta unija audėjų, 
darbininkai pristojo prie unijos. 
Nutarime ne pasiduoti ant kom
panijos isznaudojimo, laikytiesi 
kad ir per isztisus metus, ne dirb
ti ant 2 staklių už sumažintę 
užinokesnį. Dabar kas dienę at
sibūva mitingai, nes norime, kad 
visi darbininkai, kiek tik jų ežia 
yra, pristotų prie unijos. Jeigu 
kompanija ne norės pasiduoti, 
tai sztraikę iszplatinsime ant kitų 
dirbtuvių.

kuidar mus niekina ir iszjuokia. 
Czianykszcziai vaitai isz lietuvių 
gėrę daro biznį. Sztai vienę tik 
vakarę vienas tik vaitas nuo czia
nykszczių lietuvių uždirbo 70 
dol., o vaitų, ypacz lietuvių ap
gyventose miesto dalyse, yra net 
kelios deszimtys, juos Vien lietu
viai užlaiko. Czianykszcziai lie
tuviai, lyg įgavę daugiau proto, 
metai atgal recziau pradėjo lan- 
kytiesi pas vaitus, dabar vėl, ro
dosi szėtonas pasėjo terp mus 
nesutikimų sėklę. Jeigu tokiem 
mėgstantiems tęsytiesi pas vaitus 
pasakai, kodėl jie ne sutinka, ko
dėl provojasi, tai atkerta: ugi 
kam Tepliuszis, virszininkas Po 
kunįgų globa ėsanezios lietuvisz- 
kos organizacijos, kuris turi juk 
suprasti kas yra geru, o kas blo
gu, provojosi su PauJkszcziu nė 
už azį, nė už tę ir dagi provę pra- 
losze? Kam,girdi, Trakimai do
ros mokintojas liepė skųsti Blai- 
vystės Draugystę sakydamas: 
gausi, ne gausi, bet kasztų gali 
padaryti ir' tegul svietas- žino. 
Kas ežia dabar nesiprovoja: vyrai, 
merginos, moterys ir naszlės lan
kosi pas ponę vaitę. Pradžię 
provoms padarė prezidentas Ka- 
talikiszkojo Susivienyjimo, o da
bar jo paveiksi? teka vis daugiau 
lietuvių. Mieli broliai, kam 
jums-sekti ne gėrę keno nors pa- 
veikslę, kam neszti sunkiai uždir
bamus pinįgus svetimtaueziams? 
Organizacijos virszininkas ant 
provų gali mėtyti organizacijos 
pinįgus, jums prastiems žmone
lėms reikia 'uždengti provų kaso
tus isz locno kiszeniaus.

Pittstonietis.

szysir musiszkiai, o tęsyk ir terp 
mus bus mažiau vaidų; musisz- 
kiai daro tik tę, kę kitur seniai 
darė. •

Czianyksztė jaunuomenė prade
da labiau krutėti kaip bitys ant 
pavasario, pratrioa akis ir nesi
bijo jau žiūrėti’į azvieeę. Duok 
Dieve, kad neaps:stotų ir eitų to
kiais keliais toliau.

Neseniai likosi czii sutvertas 
Lietuviszkas K1 i ubas,o dabar,kaip 
girdėt, tveriasi Tealraliszka Drau
gystė. Žengkime toliau, neklau
sykime visokių pakampinių stab
dymų, o isz to visiems bus didės 
nė nauda.

Darbai szįmet ežia eina 'labai 
prastai: dėl didelių lytų ir tvanų 
užstojo bedarbė. Jau nuo 
keturių mėnesių ne dirba, kadan
gi tvanai iszardė geležinkelius, 
užliejo kastynes teip, kad birbti 
ne galima. Daug ęzis todėl dar
bininkų yra be darbo. Vieni su 
szeimyuoms laukia geresnių lai
kų, kiti iszkeliavo kitur darbo 
jieszkoti.

Hazletonietia

ui

Tas 
jei-

Audėjas-

Isz PlttetoDO' Pa.
Szįmet mus lanko visokios ne

laimės : vėtros, pusnys, o dabar į 
pavasarį tvanai.

Atėmė daugumę laisnių saliu- 
nininkame, ypacz 4 vardoj, kur 
daugiausiai gyvena lietuvių. Isz 
lietuviszkų saliunų likosi tik vie
na p. Miliaucko, to paties,kuris, 
atvažiavus Drui Szliupui rauples 
skiepyti, davė jam kambarį.

Prezidentas kuniginio Susivie- 
nyjimo apskundė į sudę kasierių 
Tautiszkojo Susivienyjimo p- 
Pauksztį ir provę praloazė, o p. 
Trakimas, pagundytas tų paežių, 
kurie gundė Tepliuszį, apskundė 
czianyksztę Blaivystės Draugystę, 
bet teiposgi provę praloszė. Klau
santiems paszalinių uivydėtojų 
pakurstymų mat vis nesiseka. 
Gėda, rodosi, turėtų būt mums

Isz PIttsburgo, Pa. .
10 d. kovo czianykezczios kuo

pos svarbiausių lietuviszkų tau- 
tiszkų organizacijų, Tėvynės My
lėtojų Dr-tės ir - Susivieuyjimo 
Liet. Amerikoj, svetainėj Silver 
Palace, parengė susirinkimę su 
prakalboms. Kalbėtojai savo 
kalbose aiszkino naudę szitų mu
sų tautiszkų organizacijų ir kal
bino r« styti esi prie jų. Ragino 
lietuvius griebtiesi prie skaitymo 
knįgų ir laikraazczių, kadangi 
tik per skaitymą mes žalime ap- 
szViesti savo protę; tik apatavie- 
tę, mes supraeime musų reikalus, 
atrasime kelius vedanezius prie 
geresnės ateities, suprasime musų 
padėjimą, pažįsime skriaudėjus ir 
mokėsime nuo skriaudų apsisau
goti ir apsiginti. Kalbos tos isz
davė gerus vąisius, kadangi dau
gelis lietuviu ir lietuvaiczių pra
dėjo raižytieji prie Tėvynėa My
lėtojų Dr-tės. Į Tėvynės Mylė
tojų Dr tės iždę įplaukė per tę 
susirinkimę $11.20. Pinįgus pa 
davėme kuopos kasieriui Antanui 
Palkauskui ant persiuntimo cen- 
traliszkam Tev. Mylėt. Dr. kasie
riui p. Olszevakiui.

SiMivienyjimo Lietuv. Ameri
koj kuopa turi 17 sąnarių. Jie 
visi užmokėjo prigulintį mokestį. 
Pinįgai bus nusiųsti centraliszkam 
kasieriui p. PaukszcziuL Ant su
sirinkamo likosi iszrinkti ir dele
gatai ant ateinanezio seimo Bos
tone ; už delegatus iszrinkome: 
Mateuszę Urlakį ir St. Dominai- 
U-

Juo toliau, juo labiau ežia- 
nykszcziai lietuviai pradeda su
prasti tautiszkus reikalus, pagal 
iszgalę remia juos medegiszkai. 
Ozianykszcziai lietuviai 
toms pajiegoms rengiasi 
pardavlnyczię valgomų

Ant to mieno turi jau
400 dol. Kiekvienas lietuvis, be 
skirtumo tikėjimo ir pažval- 
gų, užsimokėjęs 25 dol., gali.į 
draugystę prigulėti. Velyjame 
jai kuo geriausios kloties.

S. Dominai Ii š.

Isz Lošt Creek, Pa.
N 2. poezėj gyvenadiktai lietu

vių, bet terp jų gero mažai, nau
dingais darbais ne nori užsiimti, 
ant to mat ne turi laiko, kadangi 
ypacz atėjus szventėms, veik visę 
laikę ant girtuokliavimų pra 
leidžia, ant gėrymų eina ir sun
kiai uždirbti pinįgai, kuriuos rei
kėtų czėdyti, arba jeigu i-zleisti, 
tai ant savo ir visos musų tautos 
naudos. Sztai per Velykų Szven- 
tę vienuose namuose lietuviszki 
vaikinai gėrė per virę dienę, pasi
gėrę gerai, du draugai susivaidy- 
jo ir vienę nuo antrų lubų nustū
mė trepais; tas gana sunkiai ap- 
sikulė ir raukę iszsimuszė. Rei
kėjo szaukti daktarę ir jam gerai 
užmokėti. Ant to dar ne pasi
baigė. Dabar nukentėjęs apkun- 
dė į sudę savo draugę. Pruva 
dar daugiau kasztuos. ■ Tokius 
mat vaisius iszduoda girtuoklia
vimai. Po įtekme prakeikto® 
degtinės ir geriausi draugai prie- 
asais putoja.

Meskime broliai tuos piktus pa- 
proezius, kurie mus žemina ir 
kenkia visai musų tautai ir pa
tiems girtuokliaujantiems naudos 
ne atgabena. Vietoj praleisti 
sunkiai uždirbtus pinįgus saliu- 
nuoee, vietoj ten žudyti protę ir 
sveikatę, griebkimės skaitymo 
laikraszczių ir gerų knįgų. Skai
tydami, pats ant tiek apsiszviesi- 
me, kad suprasime vodingumę 
girtuokliavimų ir kitokių peiktinų 
musų palinkimų.

Genys.

Isz Brooklyno, N. Y.
29 d. kovo, 6 vai. vakare, pa- 

rimirė ežia garsus musų tautietis 
Vincas Gustaitis. Jts buvo kasie- 
rium Lietuvių Laisvamanių Susi
vienyjimo. Pasimirė nuo džio
vos. Palaidotas kasztais Lietu
vos Sūnų Dr-tės, kurios buvo są
nariu. Turėjo jis kriauezių sza- 
pę, kur turėjo visada darbę po 50 
lietuvių.

Naujokas.

sujung- 
uždėti 

daiktų.
sudėję

tie, 
Sa- 

pilna

Hazleton, Pa.
Skaitlius lietuvisakų saliunų ežia 

pasidaugino, atsirado 5 nauji sa- 
liunai, o tūli seni persikėlė į ge-* 
resną miesto dalį. 1 d. .balan
džio saliuninkai dalino dykaj alų, 
tai turėjo progą atsigerti ir 
kurie sziaip gailisi pinįgų. 
liūnuose tę dienę buvo 
žmonių.

Nesutikimai parapijonų su ku- 
nįgu truputį aptyko. T«rp czia
nykszczių lietuvių skaitanezių 
laikraszczius ir knįgas yra ne 
daug, kadangi musų duszių pie
muo draudžia nuo skaitymo, už
tai ypacz terp senesnių lietuvių 
vieszpatauja tamsa. Neseniai 
musų duszių piemuo gazdino ave
les, žadėdama ne duoti iszriszimo 
tiems, kurie skaitys “Lietuvę” ar
ba “Vienybę”. Tę patį darė se- 
niaus kitų tautų kunįgai, musisz- 
kiai mat daro tik tę patį, kę da
rė kiti szimtę metų atgal. Kaip

Isz Philadelphios, Pa.
24 d. kovo szių metų patiko 

nelaimė musų tautietį, Petrę Lu- 
koazių. Einant nuo darbo, paga
vo jį geležinkelio trūkis ir užmu- 
szė ant vietos. Velionis paėjo 
isz Kauno gubernijos, Reseinių 
pavieczjo; turėjo 39 metus. Pri
gulėjo į Draugystę D. L. K. Al
girdo Uzarų, kurios kasztais li
kosi palaidotas.

Keleivis.

ežia 
augme-

jiems

Augmenų parvos.
Iszėję ant pievos arba į ginę, 

matote visokių parvų augmenis, 
ypacz didelis yra yvairumas jų 
žiedų: yra žiedai raudoni, mėly
ni, geltoni, balti ir tt. Lapai gi 
augmenų yra žalios parvos. Yra 
teiposgi augmenys duodanti viso
kias parves. Apie parvuojanezias 
medegas ne kalbėsime, bet 
peržiūrėsime vien parves 
nų žiedų. ,,

Parvos augmenų žiedų 
atgabena naudę, žiedai
kaipi pardavinycaių szildai trau
kianti isz tolo vabalus atlikimui 
savo užduotės, o vabalai, kaip jau 
žinote, augmenų gyvenime turi 
svarbią užduotę: jie augmenims 
padeda prie užsivaisinimo žiedų, 
taigi prisideda prie dauginimosi 
augmenų. Visi augmenys, kurie 
reikalauja vabalų pagelbus prie 
užsivarsinimo, turi gražių par
vų ir žiedus, žiedai gi tų augme
nų, kuriuos iszvaisina vėjas, kaip

antai: rugių, kvieczių, miežių ir 
tt. yra ne znaimus, ne turi gražių 
parvų. Tokięjau užduotį turi 
ir gražios parvos vaisių. Raudo
nų arba kitokių parvų vaisiai vi
lioja paukszcziue, kurie praryja 
antai vuogas ir pilve suminkszti. 
na sėklas teip, kad paskui, 
paukszczių iszmestos su mėszlu, 
tokios sėklos greicziau iszdygsta, 
be paukszczių pilvo pagelbos ant 
iszdygimo reiktų daug ilgesnio 
laiko ir daug daugiau sėklų ne 
iszdygtų. Ant galo paukszcziai 
isznesaioja sėklas toli nuo moti- 
niszko kelmo, o jeigu jos pultų 
areziau, tai aplink motiuiszką 
kelmę iszdygtų per daug ant ma
žo ruimo augmenų, jie viens kitą 
nuskelbtų ir augti ne galėtų. 
Paukszcziai, nesziodami sėklas 
toliau, ant didesnio ruimo veisia 
augmenis.

Taigi matote ne tik žiedus, bet 
ir augmenų vaisius visokių pan ų, 
bet ant sutvėrimo tų visokių 
parvų gamta augmenims suteikė 
labai mažai parvuojanezių mede- 
gų, augmenys todėl turi mokėti 
vartoti tę mažumę jiems gamtos 
duotų parvuojanezių medegų ant 
padauginimo parvų. Baltos par- 
vuojanezios medegos augmenims 
gamta nedavė, o vienog matote 
daug žiedų baltos parvos. Balta 
parva Įįedų paeina tik n jo atmu- 
szimo szviesos beparviais turiu- 
ežiais viduryj orę žiedų lapeliais. 
Juodi szlakai ant tūlų vaisių, kaip 
antai pupų, pa-idurę nuo didesnio 
su krovini o tose vietose violetinės 
parvos. Su mikroskopo (padidi- 
nanezio stiklo) pagelba tę ne 
sunku susekti, žalios parvos žie
dų yra jie daug, jų payvę gimdo 
tos paezios parvuojanczios mede
gos, kę žalumą lapų ir jaunų u- 
giM-

Saulės spinduliai dalinasi į sep
tinių pamatinių parvų szviesą: 
raudonę, oranžinę, geltonę, žalią, 
mėlynę, indigo ir violetinę. To
kių parvų būva ir augmenų žie
dai, bet gamta augmenims ne da
vė visų tų parvuojanezių medegų, , 
ant parvavimo žiedų gamta aug
menims davė, iszskyrus žalię chlo- 
rofilių, ' parvuojantį žaliai 
medžių lapas, tik trs pervuojan 
ežias medegas,1 o ta tų augmenys 
padaro daugiau parvų. Parvos 
tos yra: raudona, geltona ir vėl 
geltona.

Geltona parvuojanti medega 
duodasi lengvai isztraukti isz žie
dų. Ji tirpsta spirite, bet ne 
tirpsta vandenyj; yra ji ne tik 
žieduose, bet ir tūluose vaisiuose, 
kai pranta i; geltonoj žievėj c.tri-’ 
uų ir oranžinėj oranžlų. Abidvi 
tos parvos paeina nuo vienos ir 
tos paezios parvuojanczios mede
gos (lietuvtakoj kalboj nėra isz 
tikro nė atskiro vardo szitom 
dviem paivom). Apart szitos gel
tonos parvos augmenys dar turi 
kitę, kokia yra lapuose geltonų 
jurginių žiedų,bet azitę paskutinę 
parvę turi ne daugelis augmenų 
žiedų.

, Visos raudonos žiedų parvo< 
painu nuo vienos parvuojanczios 
medegos, kokia yra žieduose ro
žių, pinavijų, raudonų gvaizdikų. 
Raudona augmenų parva tirpsta 
lygiai vandenyj, kaip ir spirite. 
Szviesesnės raudonos parvos žiedų 
paeina nuo pridėjimo daugiau van
dens, bet užtenka pridėti nors 
truputį rugszties į tokią praskies
ta parvą, o ji tuojaus pastos tam
siai raudona. Amiakas ir soda 
perkeiezia raudonę parvę į žabą, 
bet kaip tik pateks į ję kiek 
rugszties, ji vėl taps raudona, 
o augmenų syvuose yra rugsztis. 
Visi todėl raudom augmenų žie
dai, nors terp jų raudonumo 
yra didelis yvairumas, paeina nuo 
vienos ir tos paezios parvuojan
czios medegos; kaip kokiuose vie
nog raudonuose žieduose pasitaiko 
susimataymas raudonos ir gelto
nos parvuojanezių medegų. Nuo 
tos paezios parvuojanczios mede
gos paeina ir raudona visokių vai
sių parva.

Mėlyna ir violitine parva žie
dų, nors ji teip žymiai skiriasi nuo 
kitų, isz tikro nepaeina nuo ko
kios atskiros mėlynos parvuojan
czios medegos, bet jas padaro 
raudona parvuojanti medega. Tę 
susekė vokiszkas mokslinczius 
Hanse n. Ant perkeitimo raudo 
nos parvos į violetinę užtenka- 
pridėti geležinių druskų. Tę žino 
sodaunincai ir. jie, barstydami 
geležines rudis ant szaknų, moka 
perkeisti raudonus kvietkų žiedus 
į mėlynus arba violetinius. Tei- 
poegi raudoni kvietkų žiedai per 
sikeiezia į mėlynus arba 
nius, jeigu į, juos 
janezię raudonai 
patenka nors truputis 
nnio natro. Ta pati raudona par
vuojanti medega suteikia vaisiame 
tūlų augmenų mėlynę arba viokl 
tinę vaisių parvę.

vi^t> 
parvuo- 
medegj^ 

fosfo-į

F



Visos žiedų ir vaisių par- 
vos, kokias tik matome, paeina 
nuo trijų . gamtos 
augmenims suteiktų parvuojan- 
cziųmedegų. Be abejones ir saulės 
spinduliai ant parvų turi ne maigi 
įtekmę, kadangi ypacz ant vaisių 
matome, kad jų pusė nukreipta į 
saulę pirmiausiai pradeda raudo
nuoti.

Kad parvuojanczių augmenų 
žiedus medegų nėra parvuojan- 
ežioj žaliai medžių lapus medegoj 
vadinamoj chlorifiliumi, galima 
manyti iss to, kad augmenys au
ganti tamsiose rusyse, kur dėl 
stokos szviesos chlorifilius ne ga
li daryliesi, turi baltus lapus, o 
žiedus gražių paprastų parvų. Tai
gi parvos iiedų ne paeina uuo ža
lios chlorifioliaus medegos.

Rudenyj žali medžių lapai pa
gelsta ir paraudonuoja. Tas paei
na nuo to, kad toj metų dalyj gy- 
vvbė augmenų apsilpsta, parvuo- 
janczios žaliai medžių lapus mede
gos sunyksta, o drauge su tuom 
pasirodo naujos parvuojanczios 
med->go8, suteikia n ežios gražias 
parvas žiedams ir vaisiams aug
menų.

Isz visur.
|| Japonijoj, mieste Fukui, siau

tė didelis gaisras, kuria isznaiki- 
no 4000 namų.

Įj Mieste Kantone, pietiniuose 
Chinuose, apsireiszkė cholera, 
nuo kurios pasimirė labai daug 
chinieczių ir 3 europiecziai.

| Mieste Molledo, sziaurinėj
- Iszpanijoj, sugriuvo naujai stato

mi dideli namai. Prie to daug 
darbininkų likosi užmusztų.

|| Pietinės Amerikos pakrantė
se paskendo garlaivys “Athena”. 

'Prie to prigėrė 20 žmonių^ Isz 
buvusių ant minėto latvo žmonių 
tik 11 iszgelbėjo.

| Anglių, kautynėse Vigu u, An
glijoj, atsitiko smarki dujų ex- 
pliozija, kurios 6 darbininkai li
kosi užmuszti; sužeistų yra daug 
daibininkų.

|| Palestinoj maskoliai turi pa. 
rengę 86 maskoliszkas mokyklas.

- Rengia mat už žmonių pinįgus 
mokyklas svetur ant platinimo 
maskolystės, o paezioj Maskoli- 
joj mokyklų trūksta.

J Dalyj Aziatiszkos Maskoli- 
jo?, Turkestane, visi sodų vaisiai 
ir medžiai jau peržydėjo, bet 15 
d. kovo snigo per isztisę dieuę 
ant viso ploto nuo Krasnovodsko 
iki Taszkentui.

|| Kaime Kun Ju, pietiniuose 
Chinuose, laike parodymo užside
gė medinis teatras ir ugnis susi
rinkusiems teatre užkirto iszsigel- 
bėjimo kelię. Ugnyje ' pražuvo 
400 chinieczių.

| Netoli Barberton, pietinėj 
* Afrikoj, susidaužė trūkis vežantis 

angliszkus kareivius. Prie to 39 
kareiviai likosi užmuszti. Kokios 
priežastys pagimdė nelaimę, ka
rės ministerija ne paduoda,

|| Ant Sziaurinių jūrių, laike 
tirsztos miglos, susimuszė du an- 

J gltszki garlaiviai, “Alma” ir 
“Cambrian Princes”. Paskuti
nis laivas paskendo, prie ko pri
gėrė ir 12 žmonių.

I Vokiszki laikraszcziai prane- 
sza, buk vokiszkas randas nutarė 
uždrausti visiems vokiszkiems 
prekėjų laivams vartoti Marconio 
telegrafę be vielų, vietoj jo vo
kiszki laivai turės vartoti tokius 
telegrafus sistemo Slaby-Arco.

H Besistengiant Serbijos val
džioms uždaryti • Belgrado uni
versitetu, užgimė smarkus muszis 
terp studentų ir policijos, kuria- 

' me daug studentų ir poliesių 
likosi sužeistų.

S Sztraikai deimantų nutekintų
jų Holandijos sostapilėj Amster- 

, dame pasibaigė, abidvi pusės ge
ru susitaikė ir darbininkai sugrį
žo prie darbo. Terp deimantų 

> tekintojų Amsterdame yra ir lie- 
tuviszki žydai.

|| Japonijos pakrantėse 3 d. 
balandžio siautė smarkios vėtros, 
laike kurių paskendo 40 mažes
nių laivelių. Prie to be abejonės 

- ir daug žmonių pražuvo, bet tik
ro pražuvusių skaitliaus dar ne 
žino.

I 6 d. balandžio, važiuojant 
Prancūzijos prezidentui į Elyse- 
jaus rumę, Paryžių j, koksai vyrisz-

kis vardu Sejourne, su revolvieriu 
szoko prie prezidento karietos,bet 
likosi su arės z t uotas. Mena, kad 
užpuolikas yra beprotis.

| Azijaliszkss maras pasibaisė
tinai siauezia Indijose. Pendžabe 
dabar mirszta nuo maro viduti- 
niszkai po 70000 žmonių kas mė
nesį. Anglijos randas beveik nie
ko ne daro ant apstabdymo epi
demijos. - f.

| Chinų pakrantėse, prieszais 
Hanoi, paskendo chiuiszkas gar
laivys “Kwang Fai”. Prie to 
prigėrė 250 žmonių. Netoli Kan
tono paskendo pasažierinis gar
laivys “Hio — Ho”. Prie to pri
gėrė 150 žmonių.

|| Vokiszkas tirinėtoj-s, bota
nikas Schlechter, vokiszkose vai 
dybosc ant salos Naujos Gvineos, 
Australijoj, užtiko girias guminių 
medžių. Tas be abejonės Vokie
tijai atgabęs didelę naudę, kadan
gi dabar gumos produkcija ne už 
dengia reikalavimų, o gumos kas 
metę vis daugiau reikalauja.

• Maskvoje, mokintoja Allart, 
atėjusi į biurę miesto policijos 
virszininko, jenerolo Trepovo, 
iszsitraukė revolverį, prikiszo prie 
jenerolo krutinės ir norėjo jį nu- 
szauti. Ant jenerulo laimės, re
volveris ne iszdegė. Allart liko
si suaresztuota.

, d Peterburgo daktarai, miesto 
aplinkinėse, rengia spccialiszkę 
gydinyczię gydymui girtuoklių. 
Miestas gi savo kasstais, visokiose 
dalyse miesto,parengs ir užlaikys 
ambuliatorijas ateinantiems jiesz- 
koti daktarų pageltos girtuok
liams, norintems atprasti nuo 
svaiginanezių gėrymų.

g Austrijos porte Fiume užgi
mė porto darbininkų sztraikai. 
Per tai laivai ne gali ateiti į por- 
tę, ne isz jo iszeiti, kadangi nėra 
kam nė prikrauti parengtų ant 
iszplaukimo, nė iszkrauti atėjusių 
į portę laivų. Darbininkai reika
lauja didesnių už savo darbę al- 
gy- n

g Ant chirurgų kongreso Ber 
lyne, Leipcigo profesorius Fan- 
delburg perstatė jaunę vaikinę, 
kuris, norėdamas nusižudyti, įva
rė sau Revolverio kulkę į szirdį ir 
nuo to ne numirė. Kulka yra 
szirdyj ir prie jos plakimo su pa- 
gelba Roentgeno szviesos spindu
lių matyt, taip kulka szokinėja 
szirdyje.

|| Mieste Glasgovv, Szkotijoj, 
laike mėtymo tolės, atsitiko di 
dėlė nelaimė: nugriuvo pliatfor- 
ma, ant kurios buvo susirinkę 
žiūrėtojai. Isz tų 20 teip sun
kiai likosi apkultų, kad nuo to 
pasimirė, o 250 teiposgi likosi ga
na sunkiai apkultų, isz jų 210 rei
kėjo gabenti į ligonbuezius, isz 
jų dar tūlas skaitlius turės mir
ti.

| Turkijos sultanas atėmė visas 
stipendijas besimokinantiems sve
timų krasztų universitetuose ir 
kitokiose augsztesnėse mokyklose 
jauniems turkams, kadangi tie 
Turkijos rando stipendijatai esę 
sultano prieszais. Besimokinan
ti gi svetur Turkijos stipendija
tai laiko sultanę už Turkijos 
prieszę, todėl jo ne myli. Jie 
myli, teip kaip privalo, labiau sa
vo tėvynę negu sultanę.

g Lenkijoj, Aleksandrove, ant 
Prūsų rubežiaus, likosi suaresz- 
tuoti trys augsztas užimanti vie
šas maskoliszki oficierai, kurie 
norėjo važiuoti į Berlynę. Mena, 
kad szitie oficierai turėjo kokį su- 
siriszimę su pardavinėjimu mas- 
koliszkos kanumenės paslapczių. 
Be abejonės visokių pardavėjų ir 
prigaudinėtojų yra dar gana eilė
se maskoliškų oficierų ir urėd- 
ninkų. Juos juk pats randas su- 
demoralizavo drausdamas laik- 
raszcziams raszyti kę nors apie 
ne gražius caro tarnų darbus. Po 
uždanga tokių kvailų paties caro 
iszduotų tiesų, visokį neteisingi 
urėduiųkai ir oficierai ir galėjo 
varyti visokius tamsius, ant vi
sos Maskolijos nenaudos dar
bus.

Redakcijos atsakymai.
P.*“ Briedžiui. Apraszytas at

sitikimas yra tai sena pasaka dar 
nuo lenkiškų priesz baudžiavi
nių laikų. Dabar panaszus atsitiki
mai Minske jau ne pasitaiko, gal 
jie dar atsitikti kaip kur Siberi- 
joj, Lietuvoj gi ne, ypacz tokiame 
mieste kaip Minsk. Jeigu Mins- 
kyj Listok tos žinutės ne patalpi
no, tai ne dėl cenzūros nedaleidi- 
mo.

Nauji iszradimai.
g Vokietijos paczto užvezda 

pirko nuo issradėjo, amerikono 
profesoriaus Rowlandso prietaisę, 
teip vadinama Oktuple Transmi- 
ter, su kurios pagelba vienu dra- 
tu ir tai sykiu, galima siųsti 8 te
legramas.

*e* Ant prisakymo Amerikos 
iždo ministerio, inžinieriai Powell 
ir Bergin darė baudavones su 
nauja chemiazka medega vadina 
ma termitu. Szita medega naiki
na plienę. Isz bandavonių pasiro
dė, kad užtenka plienui suteikti 
truputį termito ir magnesinių 
dulkių,o jis pasidaro teip minksz- 
tas, kad ji galima su peiliu pjau
styti. Termitę jau vartoja Ame
rikos vagiliai prie ardymo dru- 
cziausių plieninių piniginių szėpų 
ir plieninių durų bankuose.

,' *e* Kadangi sunku netdak- 
tarui atskirti tikrai paūmirusį nuo 
įpuolusio į letargę, tai ng retai 
pasitaiko tokį apmirėlį palaidoti 
ir ne vienas kapuose atgyja, bet 
dėl stokos oro grabe nžtrokazta. 
Senas isztirimo mirt'es būdas pa
sirodo neužtenkaneziu. Dabar, 
ant isztirimo mirties vaitoja gar
sius Roentgeno szviesos spindu
lius. Tas būdas yra geras, bet 
ant tirinėjimų reikia tam tikrų 
prietaisų, o jas ne kiekvienas dak
taras gali turėti. Prancuziszkas 
gydytojas, Dras Scard iszradoda 
bar nauję, kiekvienam prieinamę 
budę isztiiimo mirties. Jis į- 
czirazkia po oda laikomu! už pa
simirus} žmogui kelis laszus mė- 
degos vadinamos fiuorescinu. 
Jeigu žmogus ne numiręs, jeigu 
yra tik letarge, tai nuo tos mode- 
gos akys į dvi minutus pažaliuo
ja ir jeigu laszę kraujo tokio 
žmogaus įleisti į stiklę vandens, 
tai vanduo pažaliuoja. Ant nu
mirusių tikrai fluorescinas ne turi 
nė jokios įtekmės. Jis yra ne 
vodingu ir į porę valandų jo įtek
mė isznyksta, įczirszkimas po 
oda žmogui fluprescino jam nie
ko ne kenkia.

Vietines Žinios.
— Pavasario visi laukia, bet 

jis nesiskubina ateiti. Rods pe
reitos nedėlios diena buvo szilta, 
bet užtai panedėlio rytę vėl buvo 
gruodas, isz ryto pradėjo net 
snigti, tik snigo ne daug.

— Karas Elston avė. linijos, 
ant Division str. pervažiavo neži
no tnę vyribzkį ir jį su visu sudras
kė. Ant iszėmimo kūno isz po ra
tų reikėjo visę karę kelti augsztiu. 
Sprendžia,kad szitas vyriszks, bū
damas girtas, turėjo pulti ant szė- 
n<ų prieszais atbėgantį karę ir at
sikelti ne įstengė. Kas jis toks 
yra, iki sziol dar policija ne suse
kė. Motormanę suaresztavo, bet 
jis teisinasi, kad kada pamatė gu
lintį antszėnių žmogų, jau ne bu
vo galima karę 'sulaikyti.

— Trys Chicagos santaikos au
džia! pateko pats po sudu už vi
sai ne gražius darbus. Apskųsti 
sudžios apkaltinti užtai, kad 
jie be jokios priežasties areszta- 
vo žmonis, statė juos į sudę, kur 
sudyjo netikri sudžios ir už U* 
kias komedijas žmonės pinįgus 
gūdžioms mokėjo. Be abejonės 
knminaliszkas sūdąs pamokys 
t^rszianczius savo urėdę audžias 
ir jie turbut jau audžiu urėdų 
daugiau ne gaus.

— Pereitos nedėlios vakare, 
Templino salėj, South Chicagoj, 
Dro Kudirkos Teatraliszkoji 
Dr tė parengė teatraliszkę per- 
statymę. Loszta buvo komedija 
p. a. Amerika Pirtyje. Aktoriai 
savo roles atluszė teip gerai, kad 
geriau nuo nepratusių amatorių 
ir geisti ne galima. Po teatru 
buvo balius, kuris traukėsi iki pa- 
nėdelio rytui. Ant baliaus ir te
atro susirinko diktai žmonių. Į 
Draugystės kasę įplauks kelios 
deszimtys dolįarių pelno.

— Pereitos subatos vakare 
Auditorium tealre susirinko dik
tai lenkų', daugelis gal atėjo ežia 
pirmę kartę savo amžyj. Lenkai 
mat susirinko klausyti operos len- 
kiszko muziko Padarewskio. 
Nors raukėsi, nieko nesuprasdami 
(lenkiszkę operę giedojo vokisz- 
koj kaitoj), bet isz patriotizmo 
klausė giesmininkų. Opera ma
žai kam patiko, nes akcija ir mu
zika joje sunkesnė už szvinę. 
Teip nuobodžios operos dar tur
but Auditorium teatre niekada 
ne buvo duota. Daugiau jos tur
but Chicagoj jau neduos.

nėjo ir apie Teatraliszkę Dr. Jis 
paminėjo, kad Teat. Dr. užsidėjo 

, 4 d. kovo pereitų metų. Tas isa- 
j tikro ne teip yra. Minėta Dr. su
sitvėrė rugsėjo mėnesyj 1900 m. 
o 4 d. kovo pereitų metų jau bai
gėme mokytieji tragediję p. a. 
“Mmdaugio” ir butume ję atlo- 
szę, bet p. Vencius iszvažiavo į 
St.Louis ir pritruko aktoriaus rolei 
Heindenricho, kurię p. Vencius 
buvo užėmęs Jis buvo ir draugya 
tės prezidentu. Sunku buvo 
draugystei savo mierius iupildy- 
ti dėl stokos moterų,apsodinimui 
moteriszkų rolių ir dėl stokos vie
tos susirinkimams. Rugsėjo mė
nesyj 1900 m. p. Radavicze davė 
ruimę ant viso laiko iki perstaty 
mui 7 d. gegužio pereitų metų 
už dykę. Užėmus p. Radaviczienei 
rolę,ėjo visKas gerai, tik iszkelia- 
vimas p. Venciam musų veikimę 
sulaikė. Kada gi roles užė
mė p. V. N. ir A. K.,vėliau įsto
ję ir kada jie stengėsi savo norus 
pervaryti, Draugystėj užgimė ne
sutikimai.

Asz dabar ne priguliu į Teatra
liszkę Dr., bet ant tos dirvos asz 
dirbau ir dirbsiu, bet su žmonėms 
ne varinėj a n ežia i s “unarų”, dir
bančiais vien ant tėvynėm labo. 
Szitę atsiszaukimę paduodu vardu 
kelių Teatruliszkos Dr. draugų.

Kazimieras Baltruszautis..
Waterburt, Conn. . Man pri

gulint prie 8. Daukanto Teatra
liškos Dr., prisiėjo isz W aterbu- 
rio iszvažiuoti. O asz buvau pa
ėmęs rolę lo«zti komedijoj “Nesi- 
prieszįk”, kuri turėjo būt atloezta 
9 d. balandžio 1901 m. Laukti 
iki komedija bus perstatyta ne ga
lėjau. Kada pareikalavau įstoji
mo mokesti es, kasierius atsakė, 
kad ne gali to padaryti, nes asz, 
niekam ne sakęs, iazvažiavau ne- 
užsimaldavęs. Tuom tarpu jis 
užmirszo, kad manę pats palydė
jo ant stacijos. Apie 
mano iszvažiavimę žinojo ir tūli 
kiti Teatr. Dr. sąnariai ir buvo 
dar pakaktinai laiko ant pajiesz- 
kojimo kito aktoiiaus atloszimui 
mano roles. Minėtoj Dr. yra są
nariai juk ir visai įstojimo mokes- 
ties ne įmokėję. Jeigu ant tų 
reiktų bausmę uždėti, tai isz kur 
Draugystė ję paimtų? ,■

Varnaitis.
Sziuom kartu privatiszkus at

siliepimus patalpiname, bet turi
me pridurti, kad tę daryti ne vi* 
sida redakcijos gali. Laikrasz- 
cziams ne valia užsiiminėti pnva- 
tiszkais reikalais, tokius reikia 
privatiškai atlikti. Vieszai at
siliepti galima per laikrasztį tik 
su vieszais reikalais.

Red.

Waterbury, Conn. Lietuvos Sunu 
Dr-te turės prakalbas, dėklėmaci jas ir 
dainas nedelioj, 13 Balandžio, miesto 
salėjo (City Hali). Prasidės 3 vai. po 
pietų. Iženga vyrams 15c., mpterims 
10c. Terp vietiniu kalbėtoju kalbės ir 
viena lietuvaite isz valstijos Pennsylva- 
nijos. Todėl visus lietuvius ii lietuvai
tes vietinius ir pplinkinius kviecziame 
kuoskaitlingiausei susirinkti ir pasi
klausyti prakalbu, deklamacijų ir tau- 
tlszku dainų.

Komitetas.
Nashua, N. H. Dr-te 8z. Kazimiero 

turės savo bailu subatoj, 19 Balandžio, 
saloje Franklin Opera House ant Loweli 
Depot. Prasidės 8 vai. vakare. Iženga 
vyrams 35c., moterims ir merginoms 
dykai. Visus lietuvius ir lietuvaites, 
vietinius ir aplinkinius kviecziame atsi
lankyti. Ypatingai kviecziame Drau
gystes' 8z Roko isz Brockton; 8z. Kazi
miero isz Boston; Sz. Lauryno isz Law- 
renoe ir D. L. K. Algirdo isz Lovrell.

8u guodone, 
Dr-te 8z. Kazimiero.

Philadelphia, Pa. 10-ta Susiv. Liet. 
Amer. Kuopa laikys savo susirinkimą 
subatoj, 12 Balaudžio, 7:30 vai. vakare, 
Neprigulmingo Kliubo saieje ant 8. 2-nd 
3t. Ant kurio bus rinkti seiman dele
gatai ir kiti svarbus reikalai apsvarstyti. 
Todėl kvieczia visus sąnarius ir kitus 
visus lietuvius kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. J. Butkus, sekr.

Liėtoiiszk&s Teatras.
Brooklyn, N. Y. Simano Daukanto 

Teatraliszka ir Giedojimo Dr-te loez 
drama 4 veikmeee po vardu "8IBERO- 
KAI”, ant naudos lietuvaicziu Kriau- 
cziu Unios, kuopa 54. Po teatrui bus 
duotas koncertas po direkcija Leono E- 
remino: I."Saulele tek;*' IL “Dunojaus 
vilnys"; III Sugryža” ir t. t. Po koncer
tui prasidės balius. Muzika prof. 8. 
Rinkevicziaus. Tikietai po •1.00,50c. ir 
25c. su padėjimu drabužiu. Atsibustai 
subatoj, 19 Balandžio. Prasidės 7:30 
vai. vakare; Grand Palace saieje, 93 
Grand 8t. Brooklyn N. Y. Visus lietu
vius ir lietuvaites kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Stabdo Kosulį ir uisiszaldyma. 
“Lvzalive Bromo Qulnln«" toblyteles Hi<>do až 
•Hzaldyma >u 1 dlau. Jei ne isagyni nemokėsi 
pinlfu. 860.

PajieszkatjimaL
Pajieszkau savo brolio, Tamoeziaus 

Mockaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kelmes voi., kaimo Trakšteliu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso. .

Baltramiejus Mockus,
163 3-rd 8t., Kenosha, Wis.

Pajieszkau Kazimiero Klapataucko, 
paeinanezio isz sod. Pagludžiu,Pavande- 
nes par., Telsziu pav., Kauno gub. Du 
metu atgal gyveno jis Chioagoj. Turiu 
pas ji svarbu reiksią. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti tinę ant adreso:

Tadas Žukauskas,
Bot 67, Cokelon, W. Va.

Privatiszki atsiliepimai.
B alum ore, Md. Laike ap- 

vaikszcziojimo 4 d. kovo, p. Na- 
gurinauckas savo kaltoje pami

Draugysczin Reikalai
Chicago, Dr-t« Apaivietlmo Broliu 

ture* savo pirma balių oedelioj, 13 Ba
landžio, National saloje 585 8. Centre 
avė. kerte 18-toe ui. Prasidės 5 vai. va
kare. Inženga vyrui su moters 25c. 
Grajys pirmos kliasoe lietuvisska muši
ką. Visus lietuvius ir lietuvaites kvie- 
cils atsilankyti.

Komitetas. (11—4)
Chicago. Dr-te Apveisdos Dievo ap- 

vaikszctios savo 10*- metines sukaktuves 
ir turės balių nedelioj, 20 Balandto, 
Freiheit Turner saloje, 3417—3421 8o. 
Ilalsted 8t., ant kurio visus lietuvius 
ir lietuvaites ir visas lletuvisskas drau
gystes užkviectia imti dalyvuma. Drau
gystes imanesios dalyvuma ssiame ap- 
vaikszcsiojime teiksis susirinkti ant 2 
vai. po pietų in 8s. Jurgio parapijos sale 
ant 33-czios Ir Auburn avė., isz kur visi 
inkorpore, su muzika iszmarszuos in ap- 
vaisszczio|imo sMle. Tenai bus prakal
bos, deklamacijos ir dainos, o potam 
Dr-tes balius. Komitetas.

(18-4)
Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju 

turės savo prieszmetipi susirinkimą ne
delioj, 13 Balandžio, 1 valanda po pietų, 
K. Liaudonskio salėjo, 3301 8. Morgan 
8t. Visi sanariai privalo pribūti, nes y- 
ra daug svarbiu reikalu ant apsvarsti- 
mo. Teipgi rinkimas naujos Vyriausy
bes. Ui nepribuvlma nutarta bausme 
•1.00. Naujiems instojimas dar 11.00.

J. K. Chmielauskas, sekr.
880 33-rdst.

8o. Chicago, III. Dr-te Szv. Izido
riaus Artojo turės savo pikninka ir ap- 
vaikszcziojima 4 Liepos (Forth of July), 
Paul’s Grove darže, ant 123 ui. Weet 
Pullman, Iii. Todėl meldžia visu kitu 
draugyseziu toje dienoje nedaryti pik- 
ninku ne balių idant vieni kitiems neuž- 
kenktumem.

Dr-te Ss. Izidoriaus.
Lawrence, Mass. Parapija 8z. Fran- 

ciszkaus 8eraf. turės savo balių subatoj, 
19 Balandžio, Ford Bros saloje, kerte 
Oak ir Short ulycziu. Prasidės 6 vai. vh- 
kare. įžengs vyrams 35c., moterims 
25c. Visus lietuvius Ir lietuvaites vieti
nius ir aplinkinius kvioezia atsilankyti.

Komititaa.

Phladelphia, Pa. Lietuviszka katali- 
kiszka 8z. Antano parapija, tureę savo 
12-ta metini balių panedelyj 14 Balan
džio, Wash i ngton salėjo, 523—525 8. 
4-1 h 8t. Prasidės 8 vai. vakare. Visas 
draugystes ir Kliubus kviecziame susi
rinkti ant 8-tos vai. panedelio vakara i 
Kli ubo sale, po No. 943 8. 2-nd 8t., isz 
kur visi pilnoje parodoje su muzika 
marszuos in Washingtono sale. Ten 
grajys gera muzika prie kurios bus gali
ma smagiai pasilinksminti. Visus lietu
vius ir lietuvaites kviecziame skaitlingai 
atsilankyti.

Komitetas parap. Szv. Aatano.

Pajieszkau savo szvogerio, Tadeuszo 
Mažuczio, isz mies. Tverų, Telszių pav. 
13 metu gyvena Amerikoj. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Domi nikes Bartkus, 
133,14-th Place, Chicago,UI.

Pajieszkau Juozapo Kauneckoir Tade- 
uzzo Pranskaiczio, gyvenusiu - Pueblo 
Coior. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Frank VicJaviczja, 
4428. CanalBt., Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 
Bubino, isz miestelio Triszkiu, Kauno 
gub., Sziauliu pav. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Petras Putramentas, 
Bot 589, Schenechtady, N. Y.

Pajieszkau savo sesers, Johanuos Petrai
ti enes buvusios naszle, gyvenusios Chi- 
cagoje., Kauno gub., Raseinių pav. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso.

Misa. Monika Pudžnvrele, 
11 Broadvay, Cambridgeport, Mass.

Pajieszkau savo brolio, Frano Gele
žėles, gyvenusio Chicagoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Joeeph Geležele,
409 S. Paca 8t., Baltimore, Md.

Pajieszkau savo draugo, Antano Mar- 
gevieziaus. Suvalkų gub., Vladyslavayo 
pav., kaimo Szilgaliu. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žindant adreso:

Mat. Kalvaitis, 
Bot 2, Lošt Creek, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Antano Gre- 
cziuno, Kauno gub.k Panevėžio pav., 
Klovainių parap., kaimb 'Vaiszvydiiu; 
gyveno 80. Afrikoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

K. Jaseliunas, 
Bot 180, Waukegan, III.

Kataliogas Lenkisiko Knyga.
Kas reikalauja lenkiszku knygų tegul 

prisiunczla už 2c. marke o gaus ju kata- 
lioga isz kurio galės pasiskirti kokias no
ri. “Lietuvos“ Iszleistuve.

KaportM isz Europos.
P. Karol Janciger, kunigas Dobrnicos 

Carai ola. rasto, kad to miesto apygardoje 
daugumas žmonių sirgo pilvo ligoms, ka 
ir jis pats tapo tos ligos užgautas ir nors 
vartojo daugybe visokiu gyduolių, bet 
jos negelbėjo. ' Atsiminęs kad kita kart 
jis buvo skaitės apie stebuklinga Trinerio 
Kartųjį Vyna(Triner’s Elitirof Bitter 
Wine) tuojaus apsistelevo sau viena jo 
pakš. Retu Batas to buvo pageidautas.

“Atradau Trinerio Gydanti Vyną ge
riausia gyduole ant pilvo; visi mano 
draugai, kurie ji mėgino, labai ji api- 
brangina. Visi pripažinome kad per ji 
nėra geresnes preparacijos ir todėl vi
siems ji velyjame."

Szis patvirtinimu teip sugiltos ypatos 
yra galbūt geriausiu davadu veikimo Tri
nario Gydancziojo Kartojo Vyno (Trl- 
ner's American Elixirof Bttter Wlne), 
8si gydykla praszalina nežlebcziojima, 
viduriu užkletejima, diegimą žarnose, 
pilvo sopėj ima, dieglius; sudrutina ner
vas, valo krauja, priduodamajam raudo
nume; praszalina galvos skaudėj ima, ne
miga, silpnume ir etneujine vise žmo
gaus sistema. Trinerio Eliziru Karto
jo Vyno randasi ant pardavimo visose 
aptiekose kaip ir pu pati fabrikante:

Joseph Triner,
799 8. Ashland avė., Chicago.

Iszgydys uAsiMuUdyma su 1 diena. 
Imk “Laxatlvs Bromo dsialns’* teblitoles. Ap- 
tlskorlss losrUlns pinigas Jei ne įsigyti. E. w 
Srove's penaus yn ase koSno bot ano. Mo

ETHNOLOGIJA, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Habarlandtą.

nuošė gyvena ne niekinanti žmogienos Lata
kai. Užtai ant salos Javos ir Sumatros, pa
krantėse yra, tvirtai susiorganizavusios po 
despotiška valdžia malajiškos viešpatystės, 
rymančios Ant kastiško paskirstymo gyven
tojų, su atsakančioms privilegijoms ir parei
goms prigulinčių į visokias kastas gyvento
jų. Kastiškas padalinimas gyventojų perė
jo čia iš Indijų. Despotiška valdžia sude- 
moralizavo gyventojus: malajieČiai nusižemi
na prieš vyresnius, užtai jie žiaurus su sto
vinčiais žemiau s, elgiasi be mielaširdystės su 
paimtais karėse nelaisviais; mėgsta jie kerš
tą už mažiausią įžeidimą, bet tą daro slapta, 
kaip šunes kandžiojanti iš pasalų. Svetimų 
pavergusių jų tėvynę valdytojų jie ne ken
čia, bet atvirai neužkantos ne rodo, skriau
dėjams atmony ja netikėtai, iš pasalų, tąsyk, 
kada jie mažiausiai tokio atmonyjimo laukia. 
Malajai kantrus ir moka laukti atsakan
čios progos ant išpildymo atmonyjimo.

Budas ir palinkimai malajų persikei
tė po įtekmė svetimų atėjųnų, bet tas per
sikeitimas palinko ne į gerąją pusę, priešin
gai, svetima įtekmė sudarkė prigimtą ma
lajų būdą. Chiniečiai, ind iečiai, arabai 
suteikė malajams šiek tiek savo civili
zacijos, bet protiškas išsilavinimas ir pažini
mas mokslų pas malajus stovi kur kas že- 
miaur negu pas tuos, nuo kurių jie perėmė 
civilizaciją.

Mintingai ant Malakkos pussalio tiki, 
kad dangus yra tai didelis puodas pakabin
tas ant storos virvės ties žeme, virvė nuo 
sunkumo gali nutrukti ir nupuolęs puodas 
gali uždengti žemę teip, kad ant jos pavir
šiaus ne galėtų prisigriebti šviesos spindu
liai. Pagal jų supratimą: saulė ir mėnulis 
yra moterys, o žvaigždės jų vaikai. Gyven
tojai Sumatros vidurių dar ir šiądien ne ži
no, kad jų tėvynė yra sala; mažai terp jų ga
lima patikti tokių, kurie žinotų, kie k turi 
metų; to ne žino ne tik stabmeldžiai, bet ir 
išpažįstanti mahometonišką tikėjimą. Laiką 
skaito skaitliumi nuvalymų dirbamų laukų, 
todėl jie ne gali priderančiai praėjusio laiko 
suskaityti. Mėnesius skaito pagal mėnulio 
atmainas, bet ne žino nieko apie kelionę me
nulio aplink saulę; kitokio laiko skaitymo 
ne turi, mėnesiai ne turi nė sanvaiČių.

Iš žvaigždžių jie pažįsta terp kitko ir 
planetą Venus, bet kad šitas žibantis ant 
dangaus kūnas perkeičia savo vietą pagal 
laiką, tai malajai ne gali suprasti, kad 
tai butų vis ta pati žvaigždė, kada ji pasiro
do kitoj vietoj. Saulės ir mėnuliu užtemi
mus jie aiškina tuom, jog baisus smakas ry
ja saulę arba mėnulį, todėl laike saulės arba 
mėnulio užtemimų pakelia kuo didžiausią 
riksmą, tikėdami, kad to riksmo nusigąs 
smakas ir paliks ne prarijęs minėtus dangiš
kus žiburius.

Skaito jie pagal pirštų bkaitlių: penki, 
jų kalboj vadinami įima, bet tas reiškia pen
kis ir ranką. Didžiausia skaitlinė, kokią pa
žįsta, vadinasi laxa — reiškia 10000, bet var
das tas perimtas nuo indiečių. Didesnių 
skaitlinių ne pažįsta. Daugumas malajiškų 
tautų vartoja arabišką raštą, bet rejangai ir 
batakai ant salos Sumatros vartoja kitą, kaip 
rodosi,, perimtą nuo indiečių, bet malajų 
atsakančiai perkeistą.

Kol į malajų kraštą ne atkako holan- 
d iečiai, ne buvo Čia nė jokių mokyklų, vai
kai visko mokinosi namieje nuo savo tėvų ir 
žinoma, daugiau už tėvus nieko išmokti ne ga
lėjo. Dabar malajų apgyventose holandiš- 
kose kolionijose yra daugybe parengtų čia
buviams mokyklų, kuriose čiabuvių vaikus 
mokina europiečiai, " arba europe- 
iškošė mokyklose išmokyti čiabuviai mokin
tojai ir misijonieriai. Kokius gi vaisius iš
duoda tos ant malajiskos dirvos perkeltos 
europeiškos mokyklos? Jos rods suteikia 
čiabuviams šiek tiek elementariškų žinių, 
iš doriškos vienog pusės . krikščioniškos 
mokyklos atgabena- malajams kuo nie
kiausius vaisius. Pats holandiški urėdnin- 
kai ir mokintojai pripažįsta, kad vagystes, 
girtuokliavimai, palinkimas prie melo, ne 
kentimas teisybės, tinginiavimas apėmė vi
sus gyventojus kaimų apverstų į krikščiony
bę, o gyventojai tokių kaimų priverstinai tu
ri lankyti europeiškas mokyklas. Mohome- 
teniškuose arba ir stabmeldiškuose kaimuose 
dora gyventojų stovi kur kas augščiau. 
lokį jau apsireiškimą galima matyt ir angli- 
jonų valdomose Indijose, kur anglijonai pa
rengė daug mokyklų, net ir augštesnių čia
buvių vaikams: ir Indijose baigę krikščio
niškas mokyklas doriškai stovi daug žemiau 
už tuos, kurie baigė braminų mokyklas. 
Aišku todėl, kad krikščionių mokslas toj for
moj, kaip ji platina europeiškos mokyklos, 
visai ne atsako prigimimui čiabuvių, jis 
jiems naudos ne atgabena, o baigusius to
kius mokslus nupuldo doriškai.

XII. Azijatai.
Azija yra didžiausia musų žemės 

dalis, ant jos plotų gyvena didesnė pusė 
apgyvenančių žemę žmonių. Kadangi šitas 
sausžemis traukiasi toli į šiaurius ir į pietus, 
tai suprantama, kad turi turėti visokius kli
matus: pakrantės šiaurinės Siberijos yra tai 
šalčiausi musų žemės kraštai; į pietus gi Azi
ja pereina tropiką, tie kraštai turi karštą 
orą. KlimatiŠkos sanlygos, kaip žinote, turi 
ne mažą įtekmę ant žmonių. Ant didelių 
Azijos plotų žmonės gyvena ne vienokiose 
gamtiškose sanlygose, todėl ir jų kultūriškas 
stovis ne vienoks* Azijoj yra, teip sakant, 
lopšys dabartinės civilizacijos, čia ji likosi 
pirmiausiai išdirbta, o paskui besikilnojan
čių į visas puses tautų tapo išplatinta. 
Azijoj atsirado pirmutinės suorganizuotos 
viešpatystės. Šventraštis teiposgi nurodo 
ant Azijos kaipo ant rojaus vietos, kuriame 
gyveno pirmutinis žmogus, tik vieta rojaus 
šventrašty j paminėta, terp upių Tigro ir Eu
frato, turbut ne teisinga, kadangi civilizaci
ja Indijų, Chinų ir tautų Vidurinės Azijos, • *

kaip matyt ant visokių liekanų, yra se
nesnė negu tautų gyvenusių dabartinėj Azi- 
atiškoj Turkijoj, kur šventraštis nurodo ro
jaus vietą, kur apsigyveno pirmutinis ant 
žemės atsiradęs žmogus

Saituose šiaurinės Siberijos kraštuose, 
paupiuose didelių, tekančių į Šiaurines Ledi
nes jūres,upių gyvena stovinti ant žemo kul
tūriško laipsnio tautiški gaivalai,mintanti iš 
medžionės ir žvejonės. Budas gyvenimo ši
tų gaivalų ne daleidžia jiems apsigyventi ant 
vietos, rengti miestus ir kaimus; jieškodami 
sunkiai gaunamo maisto, jie turi kilnotiesi 
iš vienos į kitą vietą. Gamtiškos sanlygos 
ne daleidžia jiems perkeisti gyvenimo būdą, 
kadangi šiauriniuose Siberijos kraštuose že
mė nė vasaros laike giliai ne įsileidžia; ant 
tokios amžinai įšalusios žemėš žemdarbystė 
ne gali augštai pasikelti, todėl tuose kraš
tuose gyvenanti žmonės žemdarbiais pastoti 
ne galėjo; sanlygos juos verčia amžinai pasi
likti besikilnojančiais iš vietos į vietą medė
jais ir žvejais.

Ant iškilimo vidurinės Azijos, kadangi 
čia žemė ne vaisinga, gyvena smulkios ne 
susiorganizavusios į tvirtesnius ryšius tautos; 
užsiima jos auginimu galvijų, ir laikas nuo 
laiko turi su savo bandoms kilnotiesi iš vie
nos vietos į kitą, jieškoti vis šviežio pašaro 
gyvulių bandoms; toj Azijos dalyj yra tautos 
užsiimančios plėšimais, užpuldinėjančius 
nuolatai ant silpnesnių ne pasirengusių 
kaimynų. Didelėse vaisingose upių klonyse 
rytinės Azijos gyvena nuo seniai gana augš
tai kultūriškai pasikėlusios tautos. Tie vai
singi kraštai apgyventi tirštai, gyventojai 
užsiima žemdarbyste ir ją augštai pakėlė ir 
tai anksčiau negu Europos tautos. Chinie- 
čiai, per savo išeivius, kurie dėl ankštumo 
ruimo namieje, turėjo kraustytiesi svetur, 
išplatinimo ir savo civilizaciją ypač pietų 
link: chiniški išeiviai išsiplatino ne tik pie
nėj Azijoj, bet prisigriebė ir ant Indiško oce- 
ano salų, o dabar, ne paisydami ant visokių 
stabdymų, skverbiasi į teip vadinamą Naują 
svietą, taigi į Ameriką ir į Australiją. Ant 
Indijų pussalio, užimančio beveik tokį plotą 
kaip visa Europa, gyvena teiposgi daug mili
jonų žmonių, prigulinčių prie visokių tautys
čių, iš kurių vienos stovi ant žemo kultūriš
ko laipsnio, kitos gi augštai spėjo pasikelti 
ir tai daug pirmiau negu europiečiai. Gi
riose Indo Chinų gyvena dar daug nuožmių 
tautiškų giminių, iki šiol mažai pažįstamų ir 
mažai ištirtų; pajūriuose gi Indo Chinų gy
vena tautos paeinančios nuo visokių susi
maišymų atskirų rasų ir tautų; ant tų tautų 
aiškiai matyt įtekmė indiškos civilizacijos.

Gamta apdovanojo viskuom, ko žmogus 
reikaulauja, Azijos sausžemį, ne pavydėjo 
jam nė jokių turtų. Buvo čia daugybė viso
kių žvėrių tinkančių prisavinimui, kokius 
prisavinęs, žmogus padarė savo padėtojais 
visokiuose darbuose. * Daugumas Europoj 
auginamų naminių galvijų paeina iš Azijos, 
kur jie pirmiausiai tapo žmogaus prisavinti. 
Šiauriniai elniai ir šunes, kuriuos prisavino 
šiaurinių Azijos kraštų gyventojai, buvo ant 
vietos; arkliai, asilai ir verbliudai ir pirm 
prisavinimo jų ganėsi kaipo laukiniai ant 
pievų vidurinės Azijos. Buvo čia ir raguoti 
galvijai visokių atmainų, pradedant nuo di
delių auginamų mongoliškų tautų, baigiant 
mažytėms kaip užkos Ceilono karvutėms. 
Didžiausias keturkojis žvėris slonius, prisa- 
vintas Indijose, kaipo svarbiausias ir iš
mintingiausias keturkojis žmogaus padėto- 
jas; kiaulės, bubaliai, ožkos, avys gyveno 
Čia ir kaipo laukiniai, kol žmogus ne užsima
nė jų naminiais padaryti. Ne truko ir ne 
trūksta Azijoj ir visokių gražių ir naudingų 
paukščių. Azijoj yra tėviškė ir Lietuvoj 
dvaruose auginamų, dėl gražumo plunksnų, 
povų;iš ten paeina ir musų naminės vištos ir 
antys. Pilna Azijoj ir visokių laukinių 
žvėrių maitinančių medėjų šeimynas: yra čia 
žvėrys duodanti šiltus ir brangius kailius 
drabužiams šiaurinių kraštų gyventojams, yra 
duodanti mėsą, ne trūksta vienog ir dras
kančių, tokių antai kaip karališkas tigras. 
Azijos žvėrys labiau prisidėjo prie pasikėli
mo civilizacijos, n^gu gyvūnai pirma apra
šytų žemės dalių, taigi Amerikos ir Austra
lijos.

Ne pavydėjo gamta Azijai ir naudingų, 
tinkančių auginimui augmenų. Daugumas 
musų auginamų javų ir sodų vaisių paeina 
iš Azijos. Čia todėl pirmiausiai žmonės pra
dėjo užsiimti žemės apdirbimu ir auginimu 
sodų vaisių. Jau šventraštyj paminėta, kad 
po didžiamjam tvanui Noe augino vynme
džius ir kartais pasigerdavo nuo jų vuogų 
skystimo. Azijoj auga augmenys duodanti 
visokias parvas, brangus medžiai ir kitoki 
naudingi augmenys. Nėra todėl ko stebėtie- 
si, jeigu Azijos gyventojai, turėdami čia to
kią daugybę visokių duodančių žmogui mais- 
Lį augmenų, užsimanė juos auginti ir šalę sa
vo dirbamų laukų rengė gyvenimus, kad ne 
reiktų, dėl stokos maisto, kilnotiesi iš vietos 
į vietą. Daugybė naudingų žvėrių ir aug
menų prisidėjo labiausiai prie perkeitimo gy
venimo budo, prie perkeitimo besivalkio
jančių nomadiškų tautų į žemdarbiškas gyve
nančias visada ant vietos kaimuose ir mies
tuose.

Ne trūksta Azijoj visokių naudingų ir 
brangių žemės turtų, visokių mineralų. In
dijos per ilgą laiką laikomos buvo už neišse
miamą aruodą aukso, deimantų ir kitokių 
brangių mineralų. •Mesopotamijoj, Indijo- 
se ir Chinuose žmonės nuo labai seniai kasė 
visokias rudas, iš jų mokėjo ištraukti meta- 
liūs, oišmetalių dirbo darbo įnagius, gin
klus ir visokius papuošimus. .

Nėra todėl ko stebėtiesi, jeigu, turėdami 
viską ant vietos, kaip antai: naudingus 
žvėris, augmenis ir mineralus, gyventojai 
tūlų Azijos apskričių nuo labai seniai užme
tę seną nuožmų gyvenimo būdą, daug seniau 
negu gyventojai Europos, kuriems truko ’ tų 
visų gamtos dovanų; susiorganizavo į vieš
patystes, išmoko daug tokių naudingų dar
bų, apie kokius kitų svieto kraštų žmonės 
ne galėjo turėti supratimo. Dėl tų gamtos 
suteiktų turtų ir civilizacija, mokslai daug 
ankščiau atsirado Azijoj negu kituose musų 
žemės kraštuose. Azija^yra tai lopšys ir Eu
ropos civilizacijos.

(Tolians bus.)
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Ant Pardavimo.
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bai pigiai. Vieta labai gera, apgyventa 
daugiausiai lietuviu. Pasiklauskil pas 

Jos. B. Zpevak,
147 VV. 15-th si., Chicago.
Pigiai ant pardavimo galiūnas vietoje 

lietuviu apgyventoje. Ataiszaukite pas 
D. Giacza.
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Svieto: pabaiga................................ 10c.
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Vienatine LietuviMzka Aptieka 
C'hicaifoje!

— Atkreipiame lietuvir atydą ant vie-
natinės lietuviszkoe aptiekus Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekoae randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose apliekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir. Jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikslr.uf a.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk» knygų, abrozėlių, gra
žių su paviiicziavonėmis popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų. ir tg visa gali
ma atlikti liėtuvi&zkoje kaltoje.

Aptiekus adresas
167 W. 18th ai., kertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po..................
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po..
V rsz 1000 rubliu, rublis po.............

Galima siusti szimtus ar tukstanczius 
ub iu kiek tik nori, bet siuneziant ma
nu kaip 100 rubliu, reikia rusti tik asi- 

okias sumas:

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto k asz. t u.

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos" redakcija.
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ALLEGAENY PA.

8. Dominaitia,
So. BOSTON.

Nikod. Gendrolis,

NEW YORK.
Jonas Nųjokaa, 323 E. 55-th st.

NEWARK, N. J.

iRbeumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 

| Strėnų Skaudėjimo Ir tt 
ir Visokiu RheumatlssJn

Skaudėjimu. 
a» 86c. ir 50c. pas visus 

tptlekorius arba pas
L F. Ai Ricbter & Co., į
L 215 Pearl Street,

New York.

Jos nieko nerizikuoja!
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus "State Medical Dls- 
pensarv”. ant pietvakarinio kampo Sta
te ir \ an Buren ui.

Ja electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias mit visos Įraaaule*. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja ui gyduoles ir 
gydymą Jeigu ne esate užgydyti.

vyrai ar žinote?
Kad asz atidariau .nauja lieluviszka Į 

karezema po numeriu 3321 AubumAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai,

Farmeriai

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
KRAUJO DŽNDODYJIMAS

ir žmones Hz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio

geriausi cigarai. SĄalcziausias Ir skaniau- I (treino) idant butu tazgydylais per pa
stas alus. Ateikite pamatyti ir to.visko : P™)“*“’ ėpecijalistus Jie užtikrina 

t . . _ , , iszgydyma kiekviename dalyke.pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia,
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa- PnZaminavimai VT3 daromi Da
le dei mitingu, veaeiiju, balių ir kitokiu tgzaminavimai yra aaromii pa 
pasilinksminimu. Irgeriausia užkandi 9®' OailjaUSiaS metodas. ^0 d H t 
ant viso Bndgeporto. Atvažiavę Isz kitu SUTaSti liga.
miestu,* gali pas mane gauti geriause Szitie daktarei klaidos jokios negali 

i nakvyne. Su guodone, nadarvti. n«»s tie viską dlm ku rtairnlha
Petrą* Mzlakta,

3321 Auburn Avė. CHICAGO.

F.PBradchulis - reti

Attorney and Connselor at Lai.
Chamber o! Commerce Bldg. Room 749.
8. E. Corner LaSalle A Washington sis.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wientntelis lieluwys advokatas, baigęs 
mokslą |urisprudenci|osczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduo*e.

Re". 168 W 18th Cor. Union St.
Telephone Canal 788.

Ir rasEomoH
MASZINOS.
Ir už *6.50 iNzrodo kaip 

paveikalaN. Bet niaMziua 
*5.00 turi 72 raktiiMiil- 

taras), o už *6,50 - 84 
raktos.

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
c r o s c o p a , Harmocytome- 
t e r o , Hphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Btethecropo Pho- 
nondoscrope tirinejimo,
iszcziupmejimo, iszbraszkinimo ir Įsi
klausymo idsnt ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosoee ligų. Specijalistai gali at
rasti* liga szlapume (mižaluoee) per. tiri- 
nejimasu mteroseopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
sky specijalisto. Egzaiflinavimai yra 
lengvi ir to jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
[3T~ Inejimas per 66 Van Buren uL' 

Patemyk adresą.

ŪRAH VYRAI!!! lYAMCOCELE^
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

SpecijfJistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

I kurie iszgydd nervisska nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžjrje 
Balsios pasekmes Jaunystės neiszmintin- 
gumo persižagimo senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir nealsakancziai 
gydytu ligų, kurios yra priežaaczia: nu
lio ji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, penlurumo. nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsili- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam pauasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir minavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotystė ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare ir ne likai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsaksnezias metodas. Gydymai 
"State Midical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriai! nuo mrtodu vortojamu 
30 metu atgal. Sritie specijalistai gali 
iszgydyti jusiu electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Ssitie spe
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos Ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

ežia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) isaeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi At
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis- Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

iididimas gys- 
iytiszkuose

— — —— organuose).
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie. Jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie Jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki Jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz850 Il
gu paskutiniuose. 18 menesiu. Skaus
mai ajisistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna, savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidgla. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, deito jog yra baisiausia 
savo pase km ese. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Ka2s sy- 
stemayre užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egtszema, rheumariszkus 
skausmus, sustingimaer sutinimą sąnariu, pasirodymą piemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, aUiraduna guze ii u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibsigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turikzito- 
kius, arba tam panaszius simptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- J . t zv—j_ 1__ ______z-izluhiM/moFriirvi urna kitu .nesz ant syk. G7vsMvz.«^ --------- - ----- r
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi 
gydytu.

Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik. 
------------------- Nieko ne .moki jeigu neesi isz-

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau ‘-State Medi

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
— . . . . «... . . . Turėdamas paslaptinga liga daugiauI eisdanszkas užtikrinimas bus kaipe menesius, asz perleidau daugybe 

gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
dos. Netikėtą laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
tus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

, Jums dėkingas,
J. C.

duotas kiekvienoj ligoj, priim
toj ant gydymo.

tF Prekes yra pigiaiurios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispknsartj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydarni savo liga ir jeigu jie atras 
Jog namiejie gali gydytis, tads priims 
po užtikrinimo plisnu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

State of Illinois )
County of Cook j *•

Asz, Jurgis Sterlin, "Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “SUte Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo Stale ir 
\ an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me-

dical Dispensary"' *nt peržiūrėjimo 
biikai.

Pasireszyta ir prisiegdintas priesz 
nę,‘ szia 18 diena Gegužio. 1901.

Conrad Howard Czarra 
(Seal)

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. Nedeiioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai.

Gyduoles dykai

pu-

ma-

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenancziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

1436 Adams Si.
M A88. 
291 4-th St.

maszina (typewriter) turi tu- 
žmogus ar pri va t n as ar 

nes iaiszkas paraszytas su ra- i 
maszina grąžei iszrtHlo ir kiekvie-

i |>erskaityti. Mes turime raszo- 1 
visokiu prekių* kaip tai: už 

už $1.50; už $3.50; už $5.00; už $6:50;
5.00irbrangesniu. Mes teipgi 

visokius tavorua, angliszkas 
ir iietuviszkas ir lenklszkas Bibli- 

Testamentus. Bibliju turi- 
kaip szimta kalbu.

Burtiniko Kinkėte.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa- 
melavima, bet nusipirk Burtininko Kny- ; 
gėle ir tada pats galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; Į 
nes iterskaiies burtininko Knygele žino
si tiek kiek gėrisusias burtininkas. Mes 
parduodame Burtininko Knygele.ir kor- I 
tas dėl metimo laimes už 25c.

Jeigu kas nori gaut katalioga ar atsa
kymu ant gromatos turi indėli stempa 
už 2centu. Kupcziai norėdami gauti 
musu IVholeaale katalioga. kuris svare | 
20 uncijų turi prisiųsti 10c., nestiek pri- 
siuntimas kasztuoja.

NOVELTY

Armonikų pigiu 
dėlių, lenciugeliu, 
kitokiu daiktu

brangiu, laikro 
tiedu ir azimtut 

iszsiriukti ii

•
ti, jeigu
turite rau
nu lietu- 
viszka ka
talioga, ku
ri priaiun- 
cziame ko- 
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpscli & Co. 74
Succ. to Keipuch, Nore Ik o At Co.

SUPPLY CO.

Aleksandraviczia ir Szvankus
...DRUKORI Al...

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

Mes esame seniausi laikrodžiu prek-Jal. ir siiandlen srio laikraszrito skaitytojams smarkiai numariname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau m 
dabar kuirimam pn^namot. ir Joki kiti laikrodėliu pardavėjai nruutmįfio mumis tonJturuoti.

Prie totem pt'4.0 UnJtrodelUe pridedame doram, puitu Pietriu Uncntaeli rurameo prie ryrtezto. an rolių Loręnette prie mnterinJtt laitrpdelP).

V. Ambrazeviczia, 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand st. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA 
Andrius Maczis, 447 Linest.

MT. CARMEL. PA.
Petras Bieliauskas, 251 S. Beech st.

SOUTH BOSTON, MASS, 
(Vincas Kudarauckas, 72 W. 5-th St.

VVATERBŲRY, CONN. 
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

VVESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas, 

SCRANTON. PA. 
Mikoi&s Kamanauckas.

Sadrutinimas plauko.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nimo plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku, slin
kimą ir praszalina visokia neczysril sis
tema, ir stabdo galvos s k audė j ima.

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.
J. M. Bruutira.’Cheruist,

313 Bedford Avė.. cor. S. 2-nd St. 
Box 106Sta.W. Br’klyn, New Y'ork.

DETROIT, mich.
M. Mockus,

BALTIMORE. M D.
L. Gavlis, 2018 N. VVashington st

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
‘‘Lietuvon’’ Keliaujami agentai. 
Jurgis Kazakeviczia,
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
B. Downorowicz.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gsli pas juos užsiraszyti "Lietuvą" 
ir prenumeratą jiems užsimokSti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
Juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

"Lietuvos Iszleibtuve.

Lietuviszka Portretu Dirbtuve.
J. Rodis, P. Klimaviczia.

ARTISTAI.
134 Cornelia St . Chicago. III.

Isz paprastos fotografijos padaro dideli pa
veiksle Darba atlieka iteral ir pi lai. Prisiusk 
savo fotografija ir pasakyk koki paveiksle nori: 
cziela ypata. ar tik sulyg juostai; krajonuose jr 
parvoee. Pavlenios ypatos po *1 tiO, grupos 
brangiau.

Reikalaujame agentu — visose lletuvlszkose sė
dybose. agentai daro gerus pinigus.

POVILAS JUSZKA
Naujai užsidėjo lietuviazka

SALIUNA.
1158 So.Levlt St., kerte 25.tos ai.

Užlaiko kuopuikiausius gėry mus, szal- 
ta alų, skanius likierius ir havanos ciga
rus. Prietam didele puiki feale dėl mi
tingų. veselijų, balių etc.

Kiekvienas užejes randa ežia szlrdin- 
ga priėmimą.

“SUBANKRUT1J0.”
Odeli Typevriter Co., kuri kompanija 

per keliolika metu dirbo raszomas ma- 
szinas subankrutijo ir mesatpirkome vi
sas maszinas, kurias Ji turėjo p ad y r bus. 
Tos maszinos yra isz metalo (plieno) ir 
prie ju nėra ne biski medžio nei gumos. 
Litarosteipgi yra metalo. Ta maszina 
gali mesti ant žemes ar kitur ji nesusiga- 
dis. Tokia maszina gali tverti szimta 
metu. Ji raszo labai puikei ir greitai ir 
su Ja galima raszyti kelis tukstanczius 
gromatu ant dienos. Kupcziai po visa 
Amerika ja vartoja. Kiekvienas žmo
gus. be Jokio mokslo gali ant jos raižyti. 
Ta maszinanėra dydele ir galimanesztis 
kur norint. Fabrikas visada parduoda
vo ta maszina už $30.00, bet dabar, mes 
parduosime po $15.00. Isz tikro, ta ma
szina yra verta ne tiktai $30.00. bet 
$50.00 ir kiekvienas pamatęs ta pasakys.

Norėdami gauti atsakyma ant klausy
mu, reikia ideti stempa už 2 centu.

Novelti Supply Co. 
Lo.uisville, Ky.

J Turi puikiai išrengtos dnikonozkas murinu ir pertai |
M visokius drukorissltus darbus atlieka dailiai ir greitai, o |
E ypatingai draugystėms konstitucijas, ukietu^ programus, knygas raitininkams ir tL 
** Maino, ir Aluaczia pinigu»•« viaasdaliB avieto per banke,esprena, 
* arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges. į 
^KKSSSBKKSMKUaESSSKKianSUIIUnnnnHnHnRRDHVMBBMUH

v—A T pvihiu dovanul Tokio pigumo dar niakadoa nagiruataiI > V IV Al Ateikit pažiūrėt, paziurej.me nieko nekaaztuolal
x AfiAAa pabar m«.« paleidžiame lur»»n geriausi laikrodėli nili anaiaiataa 4K. 

■ ■ ■ ■ jžsukamaa ir nustatomas, vyrisskas ar motenszkss,
įmenu, R R gvarantuota*. nikeliuotais viduriais, 
>; pagal iszvrlrda ir geruma toki laikrodėli visados 
s. Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams tnesduo- __ ______ - — ... JlA.l. ..l^.-ira iv crinta.

No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Hunting luksztaL Ansnte užsuko- 
’ rnas ir nustatomas, svriszkas ar mo-

teriszkas. Iszrodo ant Aiektlolo laUtrod.Uo Gerai akmemuota me
si merija. nustatome, iei.ingiau.iai parodo ‘.‘Gvarancija ant 20 metu. 
ka. Kiu pardavėjai ganiu, t. , ■ Ilą|| nreke *0

Na 9 14k Dvieuhsi naauktuotas ansute užsukamas ir nustatomas, vy- 
pa ari riszka. az moteri.zkas, hunting. Isz-

r«to kaip Ha on mižeiaU laikrodėlis. Tikra Amerikuzka maszinerija, 
pilnai akmeniuotaa, nustatomas. Puikiai gra GvaranClja ant 20 metu, 
viruotaa. Kuotikriausias laiko rodytojas. Ki u>.» nu
ti garsina toki po 04.4B. S4.7S.O4.fi DK.50. MUKU preke *.».«» 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas, S“ gaubtais papumzImaU, dailiais

• ’ luksztai.. puikus laikrodėlis. Ansute
užsukamas ir nustatomas, vvriszkas ar moteri.zkas; hunting.. Iszrodo 
ant SAi .ŽMŽsseso laikrodėlio Tikra Amerikuzka maszinerija. su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda po S6.50. ri.fi. SB.50 MtWU preke *5.25. 
No. 4 14k Dvigubai p^uksuotu £
Puikus luksztai. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vvriszkas ar moterisiięa... hunting Iszrodo kaip tso Aakeinie laikrodėlis. 
'Maszinerija tokia net kaip No. X Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda po fc.75, SB-ou. «k» Masu preke *5.75. 
No 5 14k Tikras auksu lieta,. Puikia! graviruotas, hunting. Ausu- 

' ’ te užsukamas ir nustatomas, tvyrtsz-
kas ar moteri.zkas. S luksztai storo grvno aukso. Niekados nenusiszers 
de nenublanks. Iszrodo kaip Mn Aužsims laikrodėlis, su daugeliu akme
nų. grvnai amerikuzka maszinerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu. 
tokV . u, ri.fi Klli ^““Musu preke *6.25.

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Luk.ztai oenausto darbo, hunting. Ba
sute luuukama. ir nuuiomu, vyriu

kas ar moteri.zkai, puikiai graviruotas. S luk.ztai iaz extra gryno aukso 
tew. viaa amžL Tikrai Am<*riklizka maszinorija «u naujausiai, pageri
nimais. I.zrado kaip Sloo Aukeinie laikrodėlis, nustatomas. Puikus isz 
puikiau.iu. Nerast geresnio taiko rodytojo. Gvarancijs ant 25 metu. 
kuT paroabd* po-416.$®; es ~ - Musuprete *9.W».
Na 7 Tikras Nikelinis B<* rirszaus . Antute užsukamas ir nustato- N0. i lisres Risenms, vvriszkas ar moteriszkaa. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra atnenkuzka maszinerija. 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- Cvarancija ant 5 metu.

Musu preke už vvriszka *1.98, mot. *2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, ^.tz^:irda^^U?:! 
aute užsukama, ir nustatomas, pilnai akmeniuotaa ir su grynais ameri- 
kiszkais viduriais, niekados nenublanks. Gvarąncija ant VISO amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti Kiti panaszius parduo
da poS6.fi. SS. TS ir 06.50. Musu preke *4.50.
No 9 Grvnai Sidabrinis, vrrtszkas ar moteri.zkas. nušutę užsukamas ISO. 8. > j>< s nustatomas, graviruotas ar lygtis. Hunting
luksztai. Padarytas isz grynai ertra kalto ridabro, su tikrais amerikisz- 
kais viduriais, pilnai akmėniuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 

sa"“*"’- Mujbu Preke «6’95' 

No: 10 Kalendorini, iaikrodelis, nj ^o^aari^
Luksztai isz Juodooziduoto plieno, kuri mes gvarantuoįame ant visados. 
Yra tai vienas iaz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmvniuotas. Laika kuoteisingiausiai parodo. Kiti parduoda po 
siubo.siz.50. mišo Muku preke *7,50,

Knygos sawos spaudos.
A-Zyv! Apairelszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozellais. Naudlngiaose knygele ant 
svieto dssižlnojimui isz ko darosi žai 
bei. griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi............ 3Oc

Aritmetika. Kniga iszsimoklnimolrokunda.
Preke......................................................... 25c

HYG1ENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymy sveikatos, isz kurios gali be 
pageltos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
figų. Szita knygele privalo rastis kiek vie

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

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios, 
Osn»As: 411 S. Sharp St., BALTIMORE, MD. 
Aptdkka: ant kampo Exeler ir Fayette Sta.

šokiu liga, pataikys užlaikytiotielybeje sawo 
sveikata, pailginti sawo amži ir mokės užau
ginti streikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke.................................................................35o

Api" turtu uždirbima Parašte Sėbram; verte 
S. M Veikalas gvildenantis politiszk|j| eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepta ant 
draugijos gyvenimo................................35c

yzindaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa- 
vaikslas penktuose aktuose. Lunkiszkai pa
rašte Julius Slovacki, lietuvlszkai verta 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. S5o 

Nsojansls Lietuviszkas Sapnlnykas. surinktas
U suredit. isz daugel svetimtautiszku sapal
šy k u ir surėdytas pagal tikra Persiszkal 
Kglptiszka sapninyka.—su (10 aiszklu abro- 
seliu,— su apraszymu planetų ir paslapczin 
kokias senovės žmones vartojo inspejimui 
ateites —Geriausei iszguldo visokius
sapnus.............................................................5Oc
.Apdarytas......................   65c

pamokslai Iszmlnties ir Teisybes iszguldinetl
Galvoczlu wisu amžių. Czia yra patilpį 128 
gražiu,juokingu ir Uzminlingu pasakaieziu. 
Kas nori turėti grasiu Juokingu ir pamoki- 
nanczlu įkaitimu tegul n a si perka szif knln- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės k{ 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmlntinatsakymu............5Oc

Senu Gadynių Issnyke Gvgt Sutvėrimai. Pagal 
Hutchlnsoaą: sutaisė Szernas. Ji spraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priešą žmogaus ant jos 

* atsiradime. Sziandien tu sutvenmu kunus 
žmones kasdami gilins szulinlus, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa gib** palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czle- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszstatytl ivai 
rluose mase juose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijoną metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksunczlal iss to semta bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
badu gyvi sutvėrimai keitėsi iaz žemesniu 
in augsrtasnes veisles, ir pagal storuma Ir 
senams žemes sluoksniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
tL kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi (70 puslapio stambaus 
druro, ant graė.oa popleroe ir apie 150 pa
veiksiu invalriu senu gadynių isznykusiu su
tvėrimu. Preke.. ............................81 OO

KLAUSYKIT!
Ar reikia Taaiintai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maszineliu gromatoms 
drukavoti 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 gausite katalioga bu pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adiesas.

Joneob Matuti".
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSKI0.

315 8. Moroan St., CHICAGO. 
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams. 

Jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkoe ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. tVilliamson.

Dr. M. Kassakovski, 3312 8. Ilalsted st. 
Telepbone Yfards;709.

Atsiszaukusiems per isiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Yardb 709.

D-ras J. Sher.
atidarė savo oflisa po nr:

802 Halsted St., kerte Caoalport avė.,
Chicago.

Olfl.o valandoa .šiokiom, dienom, nuo 4 iki 0

lazduodama raszvta oraKAScua 1 
gali lyginti prie Ž40 virtu acu» t 
Sime bes y J- (JO dienu puikius prese 
nniu oibuku. vertes (t 50. 1 grynu ■ —- „„7^.-—
Džitrre. 25c; 1 dailu auksinuota Dičkius LEaciveau su Cameo kabute. (I 50. 1 puikia aukidnuo 
ta saui TU. (1 00. I pora puikiu ACISiSiV deimantais a dintu, (100; 1 puikia utilka Issąodlnta 
brangakmeniais. 40c; 1 pora paauksuotu kolioniku su parmuterio viralais, 40n: 1 ^*“koTr™*
gusikti. su permutertnie spacsla. 26c; 2 keimeriams guziku. parmuterio apaczlos. 60c; Ir 1 
In krutins sagute su dailiu akmeniu 76c. Laikrodėli ir 14 dovanu siunetiame vJ. 44. 17. "• 
8-4ttM. apmokėdami teipgi ir e s preso kasztus: siuntini galite iszegzaminuoti ant 
nepatiktu sugražinkite mums atgal musu kasztals Kur nesiranda F.xpreso offlsaa. H 8ė turi būt 
prisiunsti drauge su orderiu Jeigo kas prisluns pinigus drauge su orderiu, gaus dar extra•«<>va- 
na Dulku LSKBTiki rxiLi. daiktus mes paslsoi-rtam* tada per paeita, užregistravę savo kssstais iSS-l.-.’.jllElI* LAIKRODĖLI SU VISOli D0VU01S DYKAI.
nepatiktu, •□gražinkite mum> ai 
pri«luo«ti drauire •>» orderiu. Jr.»----- -- ----------r—---
na pulku unitll rsiLl. daiktui m.i paziunrriam- tad! 
Jeigu pirksi ant ty1-”’r"*1 * • • vnAnnr i ori viOAli 
?a\Vrodt-'ular,niot*lnl»ka. Jeigu motertazka. tad vyrltiko Dioken. lenclugelio me« patiunalmę mę 
u-ritzka SO coliu aukalnuota Lorguette lenclucvlt Raazvk azendlen. pakol lazpcrdaylmaa netilai 
baigė. Adre.uok ATLA8 JEWELRY COMFANY. iŠ Metropolitan Block. OHICAGO. ILL.

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 CommerciaJ aie. So. Cbicago, III,

Gydo visokias ligas be skyriaus Ir viską atlai
ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktarlsskos pagelboe, tegul 
kreipiasi pas savo tautos d ak tark, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti

Lietuviai, nortntiejie gauti pagelba per aro
matas. taz kitu mieatu, tegul pilnai apraišo savo

tikins neri fi to fa Iki .11 U-U pi cnv ipvi.-I». I t|. -
Mes Jtfduodamtave", pilnai juos gvarantnodaml. Katn laikrodėlis nepatik,, .r ras Jame kokia yda. atmainysime ant kito, arbapimpvs sugrakiąsime

* ta ant 'iiminat'itHo nirni užmokėjimo pinigu, bet czia pirkėjas užmoka tik Expreso kasztus. o jeiVISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. r„,tu i ne tokVu, kokia mes padu.Kieme, gali sugražinti nuuv kasztais. uei ptniyus pri-
siunezia kas drauae su orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini peili ir visus e s preso kasztus mes pats apmokame.
v šio noncoiunTi- F»duok savo pilna adresa. paženklink ausveri ir preke laikrodėlio, koki Jus norite ryriszka ar moteriszka. diduma. Ir paduok 
KAIP ORDERIUOTI. slpreso oJUa. Kur nėra Expreso ofiso '•» “To ortl',r' ir P““Kn* pas'unsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo-
ftev Ordert Tūlame. UikjodeU ir neih ^.lun.ime perpaczta užregi.tnĮotMnpunde^ J'Mtu luųįre.i» .nrjvk^taū vie 
±;WDYKA1! VIENA LAIKKODfaLl. szeszis laikrodėlius Na 3; tai gausite prie to DY
KAI VIENA LAIKRODĖLI No- S- Niekur nepirk kitur llikrodelio ptrm negu pamatysi muslssklus. Per tai užesedysite daug pinigu. Szioa prekes 
ne visados bus teip žemos, todėl siunsk orderi ssiandim. atTonom ivssi m nrv IIIAtlas Jevvelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, Iii.

Tiktai 25 centai, j Iszpardavimas ant pratusztiniino vietos

PETRAS CZ ESN A, 
222 W. 18-th St., Chicago. 

užlaiko pirmos kliaso, 

LIETUVISZKA SALIUNA.
Arielkos, vynai ir likieriai naminiai 

ir inportuoti, geras alus ir kvepenti ci
garai. FREE LUNCH kasdien ant sta
lo. Visus užkvieczia atsilankyti.

(4—25)

Rodąs ligoniams duoda dykai 3fsykius 
ant sanvaites Illinois Medical Collpge 
Dispensary, ant'kertes 80. Ilalsted ir 
VVashington Boulward, Utarninkais, Ke- 
tvergais ir Subatoms nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų.
Gyvena: 865 Mllwaukee avė.

Telefonas: Polk-221.

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

Lietoviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, inportuoti cigarai ir 

‘Free Lunch” kasdien.

8. ARBA8ZAUCKA8,
1351 S. 2nd s t,, PhUadelphia.Pa.

Tikrai Lieluviszka Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams ir szeip 

žmones norintiems szy bei ta dasiži tikt i; 
iszsigerti 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 linijų, siunezia pini
gus m visas dalis svieto ir kiekvienam 
savo tautiecziui duoda prieteliszka rodą.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

Aulma puikias Fotogranjas; ui tazlng tiktai

•2.00

D-ras A. L. Graiczunas,
167 W. 18-th St., Chicago, 111.

Gydo visoks* ligas be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszczisus padėto adreso,

GYDYKIS NAMIE!
Jeigu eai kankiuamae kokia liga, tai jaaii 

užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy 
dyma kožnos ligos kuris priima ant gydymo, 
už 54 ,OO ant menesio.

4 r esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyrisz- 
kumo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, indu busiąs ir aptemusias akis, pajuodavu
sius poakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nervink a, skuros, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaakai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapume?
J Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už $4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap. 
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty], Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reiks, 
liūgas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
nos klausimu listos.

AfsaAaaczJausI ir pigiausi gigynycila 
radaruose. kodą dyHai.
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 

Nedelioms nuo to ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 L. Van Buren St. GhlcagoA

♦>Lietuvi8zka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

T. ?INDWZEVICZ,
115 W. Dlvislon st- Chicago, UI.

Kas prisius 25 c. paeito markėmis, ap-1 
laikys tutina puikiu poperiu gromatoms ■ 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- Į 
mals ir pavinezevonem. Už $1.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virei minėtu popierių. >

Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
P. O. Box 234 Lawrence, Mara. I

Po Szvencziu

SERGANTIEMS
6varentuc|ama pilna itzgydyma.

Pa.ekiningiau.ial gydau vltoklM palieptas 
ir psvlnzine. ligų, kaip antai liga. ..trale., 
planeliu, inkilu, pilvo, galvos .kaudeiitnui, 
.llpna atminti, dva.la.ka nu.ilplma, lvti..ka. 
■ llpnybea, ultlvuma. .utlnima, veži, blyk.zle 
pu moterį., kraujavimo ir U., nervu Ilgu, po
dagra. reumati.ma du.lnitna. paralyžių ir tL 
Pra.ialinu gumba, gydau gimdymo Ilgu, vi
sokias .utlnimu. etc. Nerviuka. ligi, gydau 
su pagelba geriausiu e lėk tri.sk u prietaisu.

iszgydau per kalėta dienu, kraujo ui- 
nuodyjlmus. odos Ilgas. wmen. bėgimą. Soli
di. gerklėj ir burnoj. no.yJ. aky»e ir ausyse, 
netekimą vyrlžkumo. lyeslu no.tlpnejimalrtL

nisakos iifioa yra mano apačia-- 
ilssktzmta. Gyvzldabrto nevartoju. Nuo
dugnus tozegutnihavlma* ligonio ir jo lizgy- 
dytnaa— tai yra mano priderytte.

DR. LANDĖS
Szpltollals • pečiaiiataa.

134 E. 24-ts ui., kampas Lsxington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo S ryto iki B vakare. Nedelioms 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti aaabitzkal atsilankyti, gali para
ižyti laiszka; būtinai reikalaujame pacijento 
insltlkejimo.

Szneku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanon Bsllevue Post Graduate ūnlversity 
HoapitaL Direktorius Medtolnlszko Instituto.

No. 1125 Mellon materijos iszeiginiai 
skirt, su 8 eilems siuliu ir 8 coliu atla- 
gais, padelkos dailiai iszsiuvinetos pa
lei rumbus, visokio ilgio ir dydžio (fO I7R 
už pastebėtinai pigia preke...,..u

Szi ta skirt pasiusime C. O. D, jeigu 
drauge su orderiu bus prisiųstas II.00 
ant tikrumo, o jei prisius kas drauge su 
orderiu visus pinigus, tada persiuntimo 
kasztus mes pats apmokėsime.

Saitas skirt yra dvigubai vertas 
tiek, negu mes ui Ji reikalaujame.

Raszyk, o mes pasiusime savo iliu
struota katalioira No. 8.parodanti 15Oy- 
vairiausios mados moteriszku paredu, 
skrybėlių ir graznų.

ūznuodyjimas Kraujo.
Su pagelba savo specialiszkos Gydy

mo metodos, įgytos bėgy j e dvideszimt- 
metines praktikos ir patyrimu tukstan- 
ežiuose atsitikimu, dabar asz gvarantuoju 
pilna iszgydyma Užnuodyjimus krau|o visuo
se laiptuose, kaiposi 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- 
dyjimo kraujo, nelaukite ilgai, bet tuo- 
jaus kreipkitės pas mane.

Net blog'ausias ligas pirmo ir antrojo 
laipto asz iszgydau visiszkai begyje deszim. 
ties iki szeszesdetziml dienu. Mano gydy
mo metodą nereikalauja, kad pači- 
jentas keliautu i Hot Springs, kadangi 
sergantys gali lengvai iszsigydyti na
mie. net visai ne pertraukdamas savo 
kasdieninių užsiėmimu.

8u pagelba geriausiu ir ypatingu me
todu asz kuogeriausiai iszgydau Nervu 
silpnumą, nusilpnintas^kūno pajiegas, . 
Impotencija, Pūsles, Inkstu ir Lytiszku |—|KAM SIRGTI GUMBU, 
daliu ligas, kaipogi ir visas chroniszkas 
ligas ir silpnumus vyriszkos lyties. Gy
dau teipgi su pagelba elekro-chemiaz- 
ku prieprovų be lokiu skaudėjimu, piausty- 
mu ar sulaikymo nuo užsiėmimu tokias 
ligas, kaip Vericocele, Striktura, Hemorol- 
das. 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 iszegzaminavimu ui dyka.

Jei patys ypatiszkai negalite apsilan
kyti, paraszykite man laiszka, o asz pa
siutu Ura tikra Diagnozoe-formuliara; 
atsakykit ant visti ten padėtu klausymu ir 
sugražinkite man, o asz pasakysiu liga ir 
kaip gydytis.

PR. RSHHeRT.
3 augsztas North American Building, 

CHICAGO, ILL.
182 State Str., N.-W.- Kamp. Monro* 8tr.
Valandoe: nuo 10 pr. piet iki 6 vakare.
Nedelioms nuo 10 priesz piet iki 12 vi

durdienio.

Freedman & Co.
1614 Maaonlc Temple Chicago.

Kasimo T rajau ka privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szeimynoj dėl 
greito pareikalavimo laike ligos. Kartino Trajanka yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksakyje 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.

____________ r . SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ • 
arba panaszioms ligoms, kada KarimoGumbo Kura ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. Prekell.00.su prisiuutimu per paczta $1.25. 
GuniboKura susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaistu ir tablets. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterims po palagui, greit apstabdo skaudejima 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

LUKE’S RHEUMATIC CURE.
Szi tas p re perą tas yra gerai isz bandytas ir daugely žmonių juom iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas praszaiins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Eapeiler Linlmentu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant 11.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptiekorius.
107 So. Malti Si., SHENANDOAH, PA.

LIFrrUWlU DAKTARAS

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

Telefonas: Ganai 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptįekos.

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Szaullu pavieto.

S4.7S.O4.fi
poS6.fi
Prekell.00.su

	1902-04-11-Lietuva-00057
	1902-04-11-Lietuva-00058
	1902-04-11-Lietuva-00059
	1902-04-11-Lietuva-00060

