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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Apie pasielgimus Amerikos 

kariumenės ant Filipinų salų 
mažai ateina žinių. Pirmiaus 
daug tokių žinių sulaikė cen
zoriai, dabar, nors cenzūra ir 
nuimta, bet specialiszki laik- 
raszczių reporteriai gal ne 
siunczia tokių žinių,bijodami 
kerszto. Oficialiszkų rapor
tų, jeigu jie ne gražioj szvie- 
soj perstato Amerikos kariau
tojus, randas ne visada nori 
garsinti. Vienas isz provin
cijų gubernatorių ant Filipi
nų salų, majoras Gardner, 
praneszė į Washingtoną apie 
žiaurius pasielgimus ameriko- 
niszkų kareivių ir oficierų su 
filipiniecziais. Raportų tų 
karės ministerija slėpė, bet 
ant jos nelaimės matė rapor
tų virszininkas Amerikos 
kariszkų pajiegų ir tūli kiti 
Augsztesni oficierai. Ant jų 
reikalavimo, karės ministeris 
turėjo raportų pagarsinti laik- 
rascziuose ir svietas iszgirdo 
tų, ko visai nesitikėjo: kad 
Amerikos kareiviai žiaururpu 
kaip kada pereina net mas
kolius, kurie iki sziol tame 
ant pirmos stovėjo vietos. 
Daug ne gražių darbų A- 
roerikos kareivių ir tai ne tik 
paprastų, bet oficierų ir ,je- 
nerolų, iszėjo į aikaztę provo- 
je majoro Wallero. Szitas 
oficieras pateko po sudu už 
suszaudymų ir kankinimų fi- 
lipinieosių ir tai be jokio tipi
nėj imo jų kaltės. Waller sū
dė visai nesigynė, kad su- 
szaudė be sūdo diktai filipi- 
nieczių, su patekusiais į jo 
rankas elgėsi biauriai, ant 
iszkvotimo, jeigu pasakyti ko 
ne norėjo, surisztiems pylė 
j gerklę szaltų vandenį ir 
tai teip ilgai, kol kankinami 
arba ne pasakė, ko ameriko
nai norėjo, arba kol nuo ken
tėjimų ne numirė, bet Wal- 
ler pridūrė, kad jis tų darė 
ant prisakymo savo virszi- 
ninko, jenerolo Smitho, kuris 
liepė Wallerui be pasigailėji
mo deginti viekų ir suszaudy- 
ti kiekvienų filipinietį, vien 
ne tųrinczius deszimties metų 
daleido gyvais palikti. Je- 
nerolas neprisipažino, kad 
butų tokius prisakymus isz- 
davęs, bet kadįisztikro iszda- 
vė,tų patvirtino kiti oficierai. 
Taigi Waller pildė tik prisa
kymus safo perdėtinio jene
rolo Smitho. Kariszkas sū
dąs iszteisino Wallerų, kadan
gi ne jį reikėjo po sudu ati
duoti, bet jenerolų,lazdavusį 
tokius prieszingus civilizacijai 
prisakymus. Kų dabar da
rys su jenerolų, nežinia. Jis 
buvo paskirtas ant sugrįži
mo į Amerikų, kur randasi 
jam pažadėjo namieje, už 
nuopelnus ant Filipinų, duo
ti gerų urėdų, bet ar tas urėJ 
das, pasirodžius provoje Wa- 
Hero negražiems padavady- 
jimams ant Filipinų, pateks 
jenerolui, galima abejoti. 
Nors raudas ir norėtų už to
kius darbus apdovanoti pel
ningais urėdais, bet priesz tai 
be abejonės pakels protestų 
visa tauta, kadangi tokiais 
darbais jenerolas Smith su- 
terszė Amerikos garbę.

Virszininkas visų Amerikos 
kariszkų pajiegų, jenerolas 
Milės ne turi laimės patikti 
dabartiniam prezidentui. 
Kada atėjo Gardnero rapor- 
tas apie žiaurų pasielgimų 

į kareivių su filipiniecziais, je- 
I nerolas Milės atsiszaukė į pre- 
rzidentą praszydamas jo, kad 
[ palieptų kariumenės virszi- 
[ ninkams atft Filipinų žmo- 
Lgiszkiau elgtiesi su pasikėlė- 
Aliais — prezidentas ne tik at

metė praszymų, bet dar isz- 
barė jenerolų Milesų. Dabar 
atvirai kalba, kad Milės bus 
atstatytas nuo vietos.

Cholera ant Filipinų salų, 
ypacz toliau nuo pakranczių, 
pradeda vis smarkiau siausti. 
Mieste Manillej buvo 245 ap- 
sirgimai, o 192 mirtys; pro
vincijoj buvo 418 apsirgimų 
ir 318 mirczių. Manillej 4 
amerikonai apsirgo, o isz jų 
vienas pasimirė.

Amerikos valdžios su laik- 
raszcziais ant Filipinų elgiasi 
teip kaip . ir maskoliszkos. 
Pereitų sanvaitę likosi ten su- 
aresztuoti du redaktoriai: 
vienas angliszko laikraszczio, 
kitas iszpaniszko, paskutinis 
užtai, kad dryso mesti ap
kaltinimus ant Manillės mies
to valdžių.

Amerikos senatas perkrati- 
nėja dabar klausymų uždrau
dimo atkakti chiniecziams. 
Didesnė dalis senatorių prita
ria uždraudimui. Jeigu vie- 
nog ir Chinai uždraustų at
kakti į savo krasztų ameriko
nams, daugelis amerikonisz- 
kų užsiėmimų Chinuose griū
tų. Kol už Chinus vienog 
nieks isz galingesnių ne už
stoja, jie ne iszdrys tuom pa
ežiu atmokėti Amerikai bent 
sziuom kartu.

Tirinėjimas mestų ant A- 
merikos politikierių apkalti
nimų, buk jie, papirkti bū
dami, kalbino pirkti nuo Da
nijos Mažų Antilių salas, dar 
galutinai ne pasibaigė, bet 
jau isz dabartinio perkratinė- 
jimo matyt, kad apkaltinimai 
ne turi pamato. Jie vienog 
sulaikė užtvirtinimą abiejų 
krasztų padaryto pirkimo su
tarimo. Danijos parlamen
tas nutarė neužtvirtinti suta- 
tarimo, kol Įiarduodamų sa
lų gyventojai ne nuspręs,kad 
jie nori būt Suvienytų Vals
tijų u kęsais.

^Rytine Azija
Tarybos terp Maskolijos ir 

Chinų reikaluose likimo 
Mandžurijos pasibaigė ir su
tartis likosi abiejų krasztų 
užtvirtinta. Maskolijos ran
das pasižada į paskirtų laikų 
isztraukti savo kareivius isz 
Mandžurijos. savo padirbtų 
geležinkelį pavesti dabojimui 
Chinų randui, jeigu Anglija 
padarys tų patį ir paves Chi
nų randui dabar jos valdomų 
geležinkelį tikruose Chinuose, 
vedantį į Pekinu. Anglijo
nai, noroms ne noroms, turės 
iszpildyti tų, ko nuo jų rei
kalauja Maskolija. Anglija 
dabar stengiasi kuo daugiau
siai anglijonų įsprausti į mi
nėto geležinkelio užveizdų. 
Tų patį, žinoma, darys ir mas
koliai, atiduodami savo pa
dirbtus geležinkelius Man- 
jdžurijoj. Anglija, reikalau
dama smarkiausiai pasitrau
kimo maskolių isz Mandžuri- 
jos, turės pati pastraukti isz 
tūlų dabar jos laikomų Chi
nų apekriezių. To ji.turbut, 
nesitikėjo.

Maisztai Chinuose platina
si ir rando pajiegų ne užten
ka ant suvaldymo pasikėli
mų ypacz, kad jie ant syk 
užgimė dviejuose Chinų 
krasztuose: pietinėse Chinų 
provincijose ir ėsanezioj prie 
Maskolijos rubežių Mongoli
joj. Pietinėse provincijose 
pasikėlėliai kreipiasi ne tik 
priesz randų, bet ir priesz 
svetimtauezius.^ Pasikėlėliai 
ežia jau net kelis kartus su- 
muszė priesz juos iszsiųstą 
rando armijų. Ciecoriaus je
nerolas Ma praneszė, kad su 
toms pajiegoms, kokias jis tu
ri, ne galima nė pasikėsinti 
suvaldyti pasikėlėlių.Mongo

lijoj gi skaitlių ginkluotų pa- 
sikėlėlių skaito jau aut 30000. 
Abudu pasikėlimu pagimdė 
uždėti ant gyventoji) spran
do nauji mokeseziai ant su
rinkimo pinįgų užmokėjimui 
svetimiems knasztams karės 
kasztų už neva suvaldymų 
bokserių pasikėlimo. Jeigu 
pasikėlėliai paimtų viražų,jie 
atsisakytų mokėti ciecoriaus 
priimtus karės kasztus. Kų 
gi tųsyk darytų svetimi krąsz- 
tai? Reiktų jiems vėl susi
jungti ant privertimo Chinų 
užmokėti tų, kas pridera ir 
vėl uždėti naujus kasztus, ku
riuos, žinoma, chiniecziai vėl 
ne norėtų mokėti. Vesda
mos karę Chinuose vieszpa- 
tystės, neužsitikėdamos viena 
kitai, galėtų teip terp savęs 
susipykti, kad be karės ne 
galėtų apsieiti. Nesutikimai 
terp kariaujanezių priesz bok- 
serus vieszpatysczių buvo tei- 
posgi ne maži, jos terp savę 
nesueipeszė tik todėl, kad nė 
viena ne sijautė drūtesnė už- 
kitų; jeigu ne baimė ir neži
nia kaip pradėta karė gali 
pasibaigti, su valdytojai chi- 
nieczių butų terp savęs susi- 
jieszę. Maisztai Mongolijoj 
dar pavojingesni sandarai 
terp tautų. Jeigu maisztai 
tie trauksis ilgiau, Maskolija 
be abejonės į juos įsikisz; gal 
būt, kad jie užgimė su Mas- 
kolijos žinia. Gal Maskolija, 
sziuom tarpu pasitraukdama 
isz Mandžurijos, kur gali pri
eiti angliszka laivyne ir japo- 
niszka armija, užsimanė 
griebti kitų Chinų valdybų, 
taigi Mongolijų, kur nė ja- 
poniecziai, nė anglijonai ne 
galėtų maskolių stabdyti. 
Kas gal isz dabartinių maisz- 
tų Chinuose užgimti, nieks 
pirm laiko ne įspės.

Pietine Afrika.
Musziai ant karės lauko 

pietinėj Afrikoj sziuom kartu 
lyg apsistojo, kadangi mat a- 
bidvi pusės laukia, kas isz- 
puls isz užmegstų dabar tary
bų terp Kitchenero ir būrų 
vadovų. Nors apie tas tary
bas priesztaraujanczios atei
na žinios, bet jau dabar bent 
tikrai žinia, kad visi svar
biausi būrų vadovai: Botha, 
DeWett, Delarey, Lucas Me- 
yer ir Oranijos prezidentas 
Steijn ne tik sutiko ant iš
kvietimo Transvaaliaus pre
zidento vietininko Schalkbur- 
gero susivažiuoti į Kleerks- 
dorpų, bet visi jie iszvažiavo 
į Pretorijų pas Kitcherų ap
kalbėti iszlygas, ant kokių 
karė gali pasibaigti. Ant 
susineszimo su ėsaneziu Eu
ropoj prezidentu Kruegeriu 
anglijonai duoda būrų va
dovams telegrafų. Kokios 
vienog tos iszlygos, ant kurių 
karė Afrikoj gali pasibaigti, 
ne žinia. Angliszkas randas 
tuom tarpu, kol traukiasi ta
rybos, iszlygas tas slepia. 
Jos vienog dabar turi būt kur 
kas geresnės- ūžtas, kokias 
Kitchener pasiūlė būrams 
pernai, kokias vienog jenero
las Botha tiesiog atmetė be 
susineszimo su kitais būrų 
vadovais, kadangi gerai žino
jo, kad ir kiti būrų vadovai 
ant anglijonų reikalavimų ne 
sutiks. Pagal vienas žinias: 
anglijonai dabar sutinka pri 
pažinti būrams ne prigul- 
mystę, reikalauja vien nuo 
Transvaaliaus apskriezių su 
aukso kastynėms, bet už jas 
atiduoda Zulų žemę su jūrių 
pakrantėms, isz ko būrai tu
rėtų naudų, kadangi galėtų 
turėti liuosus susineszimus 
su kitais krasztais. Pagal ki
tų paskalų: Anglijos randas 
pripažįsta abiem būrų repu- 
blikoms vietinę savistovystę,

kraszto, likosi suvaldyta. 
Tas pats atsitiko ir kitoj kai- 
myniszkoj republikoj San 
Darningo su pasikėlimu jene
rolo Baptiste. Rando karei
viai apsiautė ’ jį kalnuose. 
Užgimė smarkus muszis, ku
riame revoliucijonieriai liko
si bu visu sumuszti, o pats jų 
vadovas, jenerolas Baptiste, 
užmusztas.

Užtai revoliucija republi
koj Venezuelėj ima virszųant 
rando; bu prezidentu Castro 
ne nori vesti tarybų nė 
Prancūzija, nė Vokietija, ka
dangi dienos valdžios szito 
prezideto jau baigiasi.

Priemenioj ministerių ro
dos Peterburge likosi vieno 
studento perszautas Maskoli
jos vidaus ministeris Sipia- 
gin; nuo paszovimo ministe- 
ris pasimirė. Užmuszėją jo 
suaresztavo.

tik užrubežinius reikalus pa
ima į savo rankas; atleidžia 
kaltes ir būrams angliszkų 
valdybų, dalyvaujantiems 
karėj priesz Angliju; sugrąži
na savo kasztais atgal visus 
ėsanezius kur nors angliszko- 
se valdybose burus nelais- 
viup,neiszskiriant ir paeinan- 
ežių isz angliszkų valdybų; 
pripažįsta visas abiejų repu- 
blikų užtrauktas skolas iki 
pagarsinimui lordo Robertso, 
kad abidvi būrų republikos 
pastoja angliszkoms valdy
boms; Anglija užmoka bt- 
rams už viską, ką ant plotų 
abiejų republikų anglijonai 
isznaikino. taigi už iszdegiU- 
tas farmas ir už iszskerst^s 
galvijus. Klausymas tiest) 
abiejų kalbų, taigi holandiM- 
kos ir angliszkos, bus vėliau 
perkratytas terp Anglijos 
rando ir būrų vadovų. Ant 
szitų iszlygų sutinka ir Krue- 
ger. Toki yra paskalai apie 
iszlygas, ant kurių kariau- 
janezios pusės gali kovą Iš
baigti. Pabaigimo jos vie
nog sziuom kartu anglijonai 
geidžia labiau negu buraif 
Jeigu tarybos, dėl )>er daug 
didelių Anglijos reikalavi
mų ir dabar ne pasisektų, 
Chamberlain turės melsti 
naujų kreditų ant tolesnių 
karės vedimo. Parlamentas 
gi, iszgirdęs apie užmegstaš 
dabar tarybas,klausymą kre
ditų atidėjo, ir toliau jų gal 
randui ne pripažinti ir tokiu 
budu priverstų dabartinę 
ministeriją su Chamberlainu 
pasitraukti nuo vietos; val
džia patektų liberalų parti
jai. Kokius vienog vaisius 
iszd uos vedamos tarybos, da
bar ne galima įspėti. Ant 
tokių iszlygų, kaip dabar bū
rams siūlo anglijonai, karė 
butų seniai pasibaigusi, ji 
traukėsi be jokio reikalo iki 
sziol tik per neprotingą užsi- 
manymą Chamberlaino pa
vergti su visu burus, juos 
padaryti vergais atiduotais 
ant isznaudojimo Milnero, 
Kitchenero ir kitų Chamber
laino draugų.

Belgija.
Belgijoj užgimė revoliucija 

priesz valdanczią krasztą kle
rikalų partiją, kuri, ant pa
laikymo valdžios savo ranko
se, susiaurino balsavimo tie
sas. Daugumas gyventojų 
reikalauja visuotino balsavi
mo, kaip tai yra antai Vokie
tijoj. Bruxellej, Antwerpene, 
Liege ir kituose miestuose 
buvo smarkus sumiszimai 
ir susirėmimai minių su po
licija. Policijos pkjiegoe 
pasirodė per menkos, miestai 
atsiszaukė į kariszkas val
džias, praszydami kareivių bu 
kanuolėms. Susirėmimuose 
ne mažai žmonių likosi su
žeistų. Smarkiausias susirė
mimas buvo pereitos nedėlios 
dieną ant ulyczių Bruiellej. 
Atsiųsti ant iszvaikymo maisz- 
tininkų žandarai, liepė mi
nioms iszeiskirstyti, bet žmo 
nes paliepimo ne paklausė. 
Žandarai szovė isz pradžių 
tuszcziais patronais, bet po 
szuvių isz minių pusės pradė
jo lėkti į žandarus akmenys, 
buteliai, geležinės sztangos 
ir kitoki daiktai. Vedantis 
žandarus oficieras liepė užsi- 
provyti karabinus asztriais 
patronais. Po szuvių žanda
rų rods minios iszbėgiojo, 
bet ant ulyczioa pasirodė už- 
muszti ir paszauti. Kiek bu
vo užmuštų ir paszautų, ne
žinia. Ir terp žandarų yra 
sunkiai sužeisti. Tas tik pa
daugino skaitlių rando prie- 
szų. >

Pietine Amerika.
Revoliucija republikoj Hai

ti, kaip garsina randas to 

Isz Lietuvos.

Isz Vilkavhzkfo, Suvalkų 
gub.

Szįmet viduryj vasirio mėn. ke
li Budvieczių ūkininkai (Vilkav. 
pav., Pajevonio: pa r.): Anupras 
želvys, Juozas Szlikss. Galinai 
tis ir kt. nuvažiavo į Vilkavtsz- 
kj pas pavieczio virszininkp L n 
ky maldauti, kad leiptų jiems pa
mokinti namieje,pasisamdžius ko
kį mokintoją, mažus vaikus lietu- 
viszkai skaityt; bet Linkaa nelei
do. Dabirkeli isz tų ūkininkų 
rengiasi važiuot į Suvalkus paa 
pradedamųjų mokyklų direktorių 
ir jo prasayti, kad leistų. Jei ir 
tas neleis, tai... turės slapta 
mokinti; o gal, atsiminęs tai, di
rektorius ir leis?

Na, o pereit f vasary gudų val
džia, neva žmonių gerui, prikal
binėjo Budvieczius pasistatydinti 
savo kaime mokykly; net pati ža
dėjo duoti pastatymui 15 000 ruh. 
ir mokintojy atsiųsti. Matot, ne
duoda namuose nė ant maldakny- 
gų iszsimokint skaityt, o visur ki- 
sza tas savo mokyklas! Aiszku, 
kad su pagelta tų mokyklų val
džia m'slija greieziaus pasiseksę 
jai iszplėszti mus tikėjimy ir kai 
by ir paversti mus į pravoslavus, 
caro gai binto jus.

Isz Zapyszkio, Sennpiles 
pa v.

Pabaigoj saunų mėn. sz. m. at
bėgo policija į Zspyszkį (Senapilės 
pav.) pas Tamulaitį, o ten mokino 
14 vaikų koksai neturtėl s žmoge 
lis'Gudaitis. Policija surinko 
lietuviszkus elementorius, vaikus 
iszvaikė, o patį Gudaitį areszta- 
vo ir iszvežė.

Nors Zapyszkije yra mokykla, 
bet mokfna tiktai gudiezkai ir 
mokinimas brangiau atseina. Dėl
to prasti žmonelės, norėdami sa
vo vaikelius pramokiuti lietuvisz- 
kai sKaityt ir melstis ant malda
knygių, pasamdė Gudaitį, kad 
tas pamokintų.

Patyręs apie tai Zapyszkio 
“prapesorius”, apskundė žemsir- 
giams; skundė ir kaip kurie nedo
rėliai kaimynai.

Vieny dieny atėjo žemsarg's 
Buracziks.suraszė v ikus ir proto- 
koly, bet Gudaiczio da nearcszta- 
vo; antrysykį jiu atbėgo isz A- 
leksoto visa gauja ir iszvežė žmo- 
gU-

Žmonės po to atsitikimo net 
dantimis griežia ant gudų; tik 
nors karty pajus ant savo spran
do meszkino leteuy.

Isz Naumiesczio, Suvalkų 
gub.

L«>sni-tvos va'szczius, Naum. 
pav., priverstas yra mokėti kas 
metas n okyklap nįgius ant Nau 
mie-cz'o mokykit s po 390 rub.; 
mokėti turi visi, ar kas leidžia, ar 
neleidžia vaikų į mokykly. Jau 
kelinti metai, kaip valdžia prikai 
binėja Lesnistvoa vulszczių įtaisy
ti sau skyrium mokykly; žada 
net pati d joti, žinoma isz tų pa
ežių žmonių tudėtų pinigų, pas
tatymui tos mokyklos 15000 r.,

o paskui kas metas užlaikymui jos 
po 500 rub. Žmonės paklausė: 
“o kaip mokįs toj mokykloj?" 
Gavę atsakymy, kad gudiszkai, 
nesutinka statyti. •

Szįmet per valszcziaus susi rin
ki m y buvo žadėta galutinai nutar
ti apie mokykly. Kada vaitas pa
pasakojo, kad Lesnistvos valsz- 
czius ir kelety savo mokyklų turė 
damas, vis turės dėt pinigus ant 
Naumietczio mokykloj, tai tarp 
žmonių pakilo maiszatis ir ty da- 
lyky da tolesniam laikui atidėjo.

Pora metų atgal isz Naumies
czio (Suv. gub.) mokyklos iszme- 
tė visus neturtėlių vaikus. Tie 
žmonės davė praazymy į augeztes- 
nęjy valdžiy, o isz ten gavoa'saky- 
my, kid vargdienių (liuosininkų) 
vaikų nebepriimi-ę niekados į mo 
kykly, nes vietoj mažai esy; ir ži
noma. jų nepriėmė mokyklon ir 
dabir ne bepriima.

Szįmet ūkininke Bublelių so
džiaus (Naum. p»r ) Stiugaitia 
n irėjo leisti s<vo sūnų į Naumies
czio mokykly,bet jo vaiko ten ne
priėmė. Tada Staugaitis pa
davė “popeeziteliui” praszymy ir 
Urp kitko teip paraszė: “Mes,u 
kininkai, mokame pinįgus už'ai 
kymui Naumiesczio mokyklos, o 
dėlko musų vaikų ten nepriima? 
Yra tokių liuosininkų vaikų, ku- 
rie nieko neduoda ant moky
kit s, o jų vaikai mokinami, — kas 
ežia per teisybė?”... Gavo maž
daug tokį atsikymy: “Nė vie
no kat dtko-liuoeininko vaikai ne 
simokina toj mokykloj, a jeigu 
mokinasi liuot-iuinkai, tai vis mas
koliai!*'

Tai gražiausiai 11 Maskoliams 
yra mokykloj vietos, nors jie nieko 
j< s užlaikymui nemoka, o katali
kams nėra, nors jų pinigais užtai
koma ta mokykla!

Birželio mėn. 1900 m. Grisz- 
kabudžio vaitystėj (Naum. pav.) 
vaity rinke. Atvažiavo ir virszi- 
ninkas. Jis buvo tvirtai pasiren
gęs palikti ty patį vaity, ukinin- 
ky Urbanaviczių: mat nuo jo bu
vo gavęs pory gerų bėrių. Bet 
ūkininkai ketino jokiu budu jo 
nerinkti: jau jis baisiai jiems bu
vo įsipykęs per tris metus: būda
vo, turėdamas, žmogus rasztiny- 
czioj reikaly, negalėdavai nė pasi
rodyti be pinigų ; o biaurus Ur- 
banavieziaus apsiėjimas su žmo
nėmis jau teip visiems daėdė, kad 
visi turėjo vieny mialį — nepalik
ti jo vaitu.

Priešą rinkimy virszininkas 
prakalbėjo į ūkininkus, praszyda
mas jų palikti ty pitį vaity, bet 
ūkininkai anaiptol neapsiėmė. 
Tada liepė mesti galkas. Visi u- 
kininkai sumetė galkas už Jasu
laitį, tik vienas Ur. sėbras balsa
vo už jį. Virszininkas,tai matyda
mas,apgarsino, kad visos galkos 
už Urbanaviczių, tai yra, visos esy 
sumestos į indy Urboną vieži ui, 
taigi jis lieka vaitu. Ūkininkai, 
iszgirdę tai, Ubai supyko ir kiti 
pradėjo kalbėt:

— Kad tu gali be mus iszrinkti 
vaity, kam da mus suszaukei? — 
rinkis vienas!

Teip pasakę.ėmė skiri-tytis; bet 
virsziuinkas juos sulaikė. Dabar 
susimidijo j s nugyzdysęs ūkinin
kus ir ant stvo pastatysęs: Josu 
laitį jis įmetė į kalėjimy, ir vėl 
a ((garsino vaitu Urbanaviczių. 
Ūkininkai da labiaus perpyko,szo 
ko piie viiszininko, pankui isz- 
laužė kab'jimodurs ir paleido 
Jasulaitį. Virszininkas, toatyda 
mas, kad jam riestai, ėmė prie- 
szintis, bet ukiniuk i nebeklausė 
jo, ėmė stumdyt ir pagalios musz 
ti. 1-ztrukęs isz jų rankų, vin-zi 
įlinkas k>gr« ieziausiai įsivertė į 
savo vežimy ir kartu su rsudou- 
siuliais, nudardėjo į Naumi stį. 
Nieko nelaukdamas, virszininkas 
padavė žmones į S napilės apy 
girdos sudy už pakėlimy priesz 
vyresnybę rankos; liudininkais 
užraszė ty-patį Urbinaviczių ir 
raudon nubus. Kas jį muszė, 
nurėdė žemskiai ir Urbanaviczius 
(iszviso apie 11 vyrų); nurodė, 
žinoma, pirmiausiai tuos, ant ku
rių pikti buvo. Pernai pavasarį 
buvo byla; ukinikai pr statė 60 
su vi isz u m savo liudininkų, bet 
sūdąs tik kelių klausinėjo.

Ūkininkai buvo pripažinti kal
tais. Sūdąs nusprendė smarkiai

juos pabasti, kad kiti nepassktų 
tokių “maisztininkų” pėdas. Pro
kuroras sakė, juog toliaus visai 
nebūtų galima gyventi Lietuvoj 
jokiamczinovnikui-gudui, jei szie 
butų iszteisinti.

Ūkininkai apeliavo į Varszavy, 
bet ir ten tas-pats —jie kali f; 
dviem isz jų nuspręsta sėdėt ka
lėjime po Ižinėnesių, o kitiems — 
po metus.

Dabar nusiųsta byla į senity ir 
isz ten laukia paskutinio nuspren
dimo. Nežin a, ky iszgirs. Dau
gumas lemia, kad ir iszten nieko 
gero ne iszgirs, nss varnas varnui 
akies n ekerta!

Bet apkaltinamiejie ūkininkai 
nelabai n isiminę ir n*sigraudina 
dėlei sivo pasielgimo. Nors rr bus 
skaudžiai nubaust*, bet savo pa
darė: drysiaia ir tvirtais vyrais 
pasirodė ir iszsirinko sau tokį 
vaity, kokio norėjo.

Isz Tirkszlių, Telszių pav.
Prasidėjus pereity rudenį vai

kų mokinimui, Tirkszlių (Telsz. 
pav.) mokyklos mokintojas Ka- 
rolkova* pradėjo prikalbinėt ūki
ninkus ir miestieczius, kad jie lei
stų į “narodnyjy” savo dukteris 
mokinta. Ir prikalbėjo žmones; 
net per valszcziaus susirinkimy 
buvo sutarta leisti dukteris į mo
kykly; kaip-kurie jau net atvežę 
buvo. Bet atsirado ir toki, ky 
nebenorėjo tikėti geriems mokin
tojo norams, ir kitus pradėjo at 
kalbinėti nuo leidimo mergaiezių 
ton mokyklon. Sztai per antry 
susirinkimy jau nutarė žmonės 
atsiimti suvodukt na ū/z mokyk
los. Teip daugelis ir padarė.

Kaip pats “sielskas” rasztinin- 
kas iszsitarė, szitas mokintojas
labai mokys su jomis apseiti. Ge
rai tie tėvai padarė, ats ėmę isz to 
maskolystės ir paleistuvystės liz
do savo mergaites.

Gal girdėjote, tirkszlieęziai, 
kaip Navarėbų (Telszių pav.) mo
kintojas prikalbinėjo merginas 
nesib’joti vyrijzkio; esy, girdi, 
vaistai iszuaikinimui vaisiaus...

Pan*«szu8 tvirkintojas mergai 
ežių yra paminėtas ir Nr 10 “Ūki
ninko" p. m. — tai Tauragės mo
kintojas.

“Ūkininkas”.

Isz Vilniaus.
Maskoliszkas randas perkrati- 

nėja dabar įstatus miestų autono
mijos ir juos nori saviszkai perer- 
formuoti, į miestų rodąs įsprau 
stidaug urėdninkiszkų szatzlsvų. 
Pagal vidaus minis erio užmany- 
my: miesto virszininkas turi būt 
rando paskirtas, o ne žmonių bal
sais renkamas, kaip tai dabar yra, 
bet jis, be gubernatoriaus larpi- 
ninkyttės, turėtų tiesy susineszti 
tiesiog su vidaus ministerija. Są
narių miesto rėdos didesnę dalį 
paskirtų randas isz savo urėdnin- 
kų, o iuažesnė dalis butų renka
ma žmonių bakais. Žinoma, tie 
žmonių balsais iszrinkti sanariai 
ne galėtų nė lupų atverti priesz 
užsimanymus caro szaszlavų.

Isz Vilniaus gub.
Pirmoje puseje kovo mėnesio 

Vilui ,us gub. buvo 23 gaisrai, 
kurie užgimė: nuo neatsargumo 
p tezių padegėlių 3, nuo negerai 
įtaisytų kaminų 6, nuo padegimo 
3, nuo nežinomų priežasezių 11. 
V suose tuose atsitikimuose ugne
lė pridiibo blėdies aut 28656 rb.

Netikėtų mirczių buvo 8, vai 
kai užsmaugti 2, neg)vėlių rado 
3. Vagyttų papildė 15, daigtų 
pavogė už 1279 rubl. Arklių pa
vogė: Vilniaus pav. 2, Dianos 1, 
Lydos 10, Trakų 1, Aszmėnų 1; 
isz viso 15 arklių.

Per sanvaitę nuo 14—22 d. ko
vo Vilniaus gub. visokioms lim 
panezioms ligoms apsirgo žmonių r 
Vilnuje tzakuoiotns szilti- 
nėms 3.pilvinėms 3 tymais 5, rau
plėms 2, rože 3, diftei itu 2, krupu 
2. Paviecziuose ap-irgimų buvo: 
szlakųotoms sziltinėms 11. Ty
mais: Aszmėnų pav., kaims Za- 
berež apsirgo 2: Lydos pav., kai
me Filipovcuose 12, kaime File- 
vieziui se 10, mokykloj miestelio 
GI ubo ko j e 4. Pilvinėms szilli-
nėms: mieste Armėnuose apsir
go 11, numirė 1; Trakų pav. ant

T——"y 
geležinkelio stacljoa Rudziszkių 
apsirgo 1: Vilniaus pav. kaime 
Gud<liuoBe9. Rauplėms: Vil
niaus pav. kaime Dvoroganuose 
apsirgo 3; Aszmėnų pav. kaime 
B krituose 2, Krupliuose l,Jurp- 
tiszkiuose 4, Tokariszkiuose 4, 
KapravicziuosB 6. numirė 1, Ker- 
veliuose apsirgo 5.

Isz Grodno.
Lenkhzkas laikrasztis “Kraj” 

garsina, buk garsi Ienk:szka ra-z- 
tininkė,lietuvėOrze-tzkieuė, pado
vanojo Grodno (Garteno) Žem- 
darbystės draugystei savo dvary 
Guoinicus. Klausymy,ar priimti 
ar atmesti t y doVany, Žemdarbys- 
tės Draugystė perkratinėjo 13 d. 
kovo ir be abejonėj lietuvės do- 
vany^priėmė.

Grodno Sodauninkystės Drau
gystė ketina parengti ir užh'kyti 
mieste sodauninkystės mokykly. 
S^rudenį bus ežia pirengta eo- 
dauninkyst's paroda.

* Isz Latvijos.
Latvijoj nuo kelių metų plati- 

msi gaiši, dar szventrasztyj mi- 
navojama liga raupai. Ant pa
talpinimo priverstinai a| s rguaių 
yra keli ligonbucziai: viems Ry
goj, kitas gi Dorpate, o ke i isz- 
mGyti pokšimus. Livlandijoe 
gubernijoj yra d ibąr i-z viso 862 
raupais serganti, isz jų Rygos li- 
gonbutyj yra 147, o Dorpate 20.

Ūkininkų arklių parodos.
Sziuose metuose Lietuvi j hus 

parengtos ūkininkų arklių paro
dos sekaneziose vietose: gegužio 
mėnesyj: Kobrintu j (Grodnot 
gub.),Želudke (Vilniaus gub.), 
Naonrtrretyj (MtWtogub.7TBer- 
želio mėnesyj: Grodne, Szat ioie. 
Reseiniuose ir Rakiszkiuoeo 
(Kauno gub.). Pjutės mėnesyj: 
Vilniuje. Rugsėjo mėnesyj: Vi
tebske ir Plungėj (Kauno gub.). 
Ant dovanų ūkininkams už ge
riausius arklius randas paskyrė 
29000 rublių.

Isz Vilkaviszkio, Suvalkų 
gub

Kriokavoa lenkiszki laikrasz- 
cziai pranesza, jog maskoliszkos 
valdžios prisakė prabaszcmui Gi
žų (Vilkaviszkio pav.) katalikisz 
kofl parapijos, kun. Vas'liauckui 
į 24 valandas pasitraukti isz pa
rapijos ir ant ^6 mėnesių apsigy
venti kliosztoriuje užtai, kad jis 
laike iszpažinties ne davė iszr szi- 
mo vienai katalikei lietuvei 
todėl, kad ji tarnavo pas sta- 
cziatikį, vadžiojo vaikus į cerkvę 
ir mokino juos staczatikiszkų po
terių.

Isz Lietuviszko Brasto, 
Grodno gub.

Nors Brastas turi 60000 gyvi n- 
tojų ir yra tai viena isz tvireziau- 
sių Maskolijos tvirtynių, ežia iki 
sziol ne buvo įta'sų vandens trau
kimo, dabar vienog miestas, su 
prisidėjimų karės ministerijrs, 
pradėjo rengti tokias įtaisas. Du- 
doi iszvadžiojanczios vandenį 
bus ne tik mieste, bet ir tv rty- 
nėj. t

Pradėjo czii statyti trioby vy- 
riszkos gimnaziji s, kokios iki 
sziol ne buvo, nors mieste yra no- 
rinezių lankyti gimntz'jy vai kų 
daugiau, negu gali patilpti.

Po paskutiniam gaisrui miesUs
pradeda po truputį a'sigrebti. 
Pastatė ežia dabar daugiau gražių 
namų,negu buvo pirma. D rbai 
vienog eina ežia labai prastai, 
|momų be darbo vargy kenezian- 
ėzių yra labai daug.

Isz Prūsų Lietuvos-
Gumbinės kariszkas sūdąs ke 

tvirty karty jau pradėjo perkra'i- 
nėti provy jnteroficierų,apkaltin
tų už užmuszimy oficiero Krorig- 
ko. Pirma Insruczio sūdąs nu
sprendė ,, unteroficiery Marteny 
ant suszaudymo, dabar vienog 
rado davadus parodanezius, kad 
Marten ne galėjo Krosigko ui- 
muszti, todėl jį kariszkas sūdąs 
nusprendė ant suszaudymo visai 
neteisingai.

Ž ema Prūsų Lietuvoj galuti
nai pasibaigė, Nemunas ir kitos



upės jau seniai pariliuo*avo nuo 
ledų. Vidurdieniais kaip kada 
asiluma prieina iki 13°, (žinoma, 
ne pagal amerikoni*zk? termome- 
tr».

Netoli Kaukėmių, du vaikai 
lietuvio darbininko, važinėdami 
rogutėse nuo Gilgės kranto, įva
žiavo tiesiog į eketę ir su rogu- 
tėms panėrė po ledu. Nė kūnų 
prigėrusių vaikuczių ne isz- 
griebė.

Štai u pienuose .mūrininkas lie
tuvys Didžiūnas, susivaidyjęs su 
savo mot'na, j? užmuszė.

Klaipėdojlikosi pastatytas nau 
jas ligonbut's. Pastatymas jo 
kasztavo 150000 Markių.

Miestas Tilžė turi užtraukęs 
4400000 Markių skolų, o pinįgų 
bankuose turi 4 milijonus Mar
kių.

Kovo mėnesyj prekės laukų 
produktų Tilžėj buvo sekauezios: 
už 100 kyliogram? kvieczių mo
kėjo: 15,80—16,10Mk.,| lugių 
12,50—13,25Mk.; miežių — U, 
75—12,90Mk., avižų— 11 65— 
13,20Mk., žirnių 18,50Mk.; ro- 
puczių (bulvių) 3,50Mk.; szieno 
5,00Mk., sznudų 4,40Mk.

Klaipėdoj mokėjo už szėpelį: 
kvieczių 6.75—7,O5Mk., rugių 
6.10—5.85Mk., miežių 4.30— 
4.55Mk., avižų 3.15—3,25Mk., 
žirnių 7.50—8.00Mk., ropuczių 
1.40—1.60Mk. Už centnerį 
szieno 2.30—2.7OMk., iziaudų 
1.70—1 80Mk. Už svarą sviesto 
0,90—l.lOMk*. Už kapą kiau- 
ezinių 4.00Mk.

Pagal apskaitymą karalūz'tų 
girių užveizdos Kiraliaucziuje, 
skaitlius elnių giriose Prūsų Lie
tuvoj žymiai pasidaugino: 1896
m. buvo jų tik 95, pereituose gi
metuose giriose Gumbinės apskri- 

" ežio buvo jų 500, o giriose Kara- 
liaucziaus apskriezio 300, taigi 
skaitlius jų užaugo beveik deszim-

■ teriopai. Kituose Vokietijos' 
krasztuose elnių jau nėra, jie iszli- 
ko tik giriose Prūsų L etųvos. 
Maskoliszkos Lietuvos Biltboksz- 
czio giriese iszliko dar taurai, di
džiausi Europos žvėrys, bet skai
tlius jų nesidaugina teip kaip 
skaitlius elenių Pru*ų giriose. 
Taurų Baltbokszczio giriose yra 
vos 500 galvų.

Isz Manchester, Anglijoj.
Lietuvių yra ežia gana diktas 

būrelis, gyvena jie sutikime. Ne
seniai užsidėjo Lietuviszkas Kliu- 
bas,piie kurio priguli jau apie 
szimtas sąnarių. Suėję šzveut? 
dieną, Kliubo sanariai gražiai lai- 
k? praleidžia ant pasikalbėjimų ir 
skaitymo laikraszczių ir knįgų. 
Skaitymas atnesza naudą,ne vien? 
atszalėlį padarys geru tautie
čiu.

Turime ir airį kunįgą, kuris
moka hetuviszkai. Gyvena jis 
Liverpooliuje, pas mus-atvažiuoja 
du kartu ant mėnesio ir aprūpina 
musų dvasiszkus reikalus. Tik 
su lenkais turime daug nesutiki
mų. Jie vis nori lenk? kunįg? 
parsitraukti, kuris dirbtų ant 
lenkų naudos, o jį lietuviai turėtų 
užlaikyti. Kadangi tas sykį len
kams pasisekė, tai jie bando ir 
antrusyk t? patį daryti. Tegul 
lietuviai apsisaugos ir nesiduoda 
lenkams isznaudoti. Galima juk 
parsitraukti lietuvį kunįg?, j s 
juk ir lenkiszkai mokės; kol gi 
lenkas iszmoks lietuviszkai, jau 
lietuviams jo nereiks. L:etu- 
viams nėra nė jokios naudos ru- 
pintiesi apie lenkų reikalus. Len
kai vis reikalauja, kad lietuviai 
jiems tarnautų kaip baudžiavos 
laike. Tegul jie sau rūpinasi pats 
apie savo reikalus, tegul jiems 
Dievas padeda be mus, ipe* turi
me savo tautiszkus reikalus, apie 
juo-* privalome rupintiesi, o ne a- 
pie reikalus svetimų mums len
kų-

Darbai pas mus ne labai gerai 
eina. Kriauczių darbai pradėjo 
eiti geriau, bet užtai sziauczių ei
na prastai, staliorių teiposgi ne 
geriausiai. Uždirbame ne po 
daugiausiai, tai ir praleidžiame 
ne daug. Badu vienog Anglijoj 
dar iki sziol lietuvys ne numirė; 
duok Dieve,kad nors teip butų ir 
toliau.

Draugysczių sąnarys.Isz Amerikos.
9

Muszis urednlnku su pleszikais.
Rraggs, Ind. Ter. Netoli nuo 

czh, pereitos nedėlios dieną užgi
mė smarkus muszis terp urėdnin- 
kų ir prisiveisusių aplinkinėse 
plėszikų. Muszyje keturi vyrai 
likosi užmuszti, o 7 sunkiai pa-
szauti. Urėduinkams sveikų plė- 
szikų suimti nė pasisekė nė vieno, 
suėmė tik sunkiai paszautus.

A tel vianis atėmė balsavimo tie
sas.

Kanadoj laike rinkimų vieti
nių urėdninkų iki sziol balsuoda
vo visi žemės savininkai, tame ir 
ka tik atkakę ateiviai, jeigu tik 
nusipirko kiek žemės. Kadangi 
tūluose apskricziuose gana tan
kiai ateiviams pasisekdavo per- 
balsuoti- vietinius politikierius, 
tai jie dabar tiesdarių bute perva
rė naują bilių, kuriuom liekasi 
uždrausta ateiviams balsuoti laike 
kokių nors rinkimų.

Iszeiviai Lsz Europos.
Per sausio ir vasario mėnesius 

szių metų per Bremos ir Ham
burgo portus iszkeliavo į Ameriką 
35000 iszeivių. Pereituose me
tuose per t? patį laikė iszkeiiavo 
tik 23000, 1901 m. 24000, o 1900 
m. tik 15000. D desiė dalis tų 
isze.vių buvo isz Austrijos, isz 
Lenkijos ir Lietuvos. Į Brem? 
atkanka vidutiniszkai po *900 isz
eivių kas dieną, visų ne galima 
patalpinti, todėl dalį tuojau* ga
bena į Bramerhaveną, kur jiems 
parengė specialiszkas triobas.

Senoj szepoj rado 15000 dol.
York, Pa. Gyvenantis ežia 

auksinių graznų pardavinyczio* 
savininkas Kocb porą metų atgal 
pirko senę szlpę Dabar netikė
tai joje užtiko paslėpt? pakavonę, 
kunoje rado 115000. Pinįgų tų 
Ktch ne gali, nors norėtų, jų sa
vininkui atiduot', kadangi jis 
nežino nuo pirko szėpą.

Ateiviu užveizdos uredniukai 
praszaliuti uuo vietų.

Washington, D. C Sekreto
rius prezidento Roosevelto ap- 
reiszkė iždo ministeriui, jog isz- 
tyrus apkaltinijons pakeltus priesz 
garsų ateivių užveizdos virsziuin- 
k? Powder!y ir tos užveizdos ko- 
misorius: F.tchie ir McSweeny, 
visi trys liekasi nuo tarnystos 
praszalinti. Ant vietos Powder- 
lyo likosi paskirtas Sargent, vie
toj Fitęhie — Williams, o vietoj 
Mc Sweeny — Jos. Murray.

Prarijo adatas ir nuodus.
Stkubin, Wiss. Gyvenanti 

ežia moteriszkė, patį Johno Hart, 
užsimanė nusižudyti ir su tuom 
mieriu prarijo nuodų. Namisz- 
kiai vienog patėmyjo ir nuga
beno į ligonbutį, kurio daktarai 
nuodus i<z pilvo iszvalė. Fotam 
minėta moteriszkė prarijo cziel? 
pakelį adatų, bet ir adatos iki 
sziol nė jokių piktų pasekmių ne 
pagimdė.

Tvanai.
PmsBURG, Pa. Pittsburg? ir 

AlĮegheny City vėl atlankė tva- 
nai.UpėAl egheny užtvino, jo s van
dens kyla dar vis augsztyn.įPitts- 
burg & Western geležinkelio lini
ja isz dalies vandens apsemta,ap
semta dalis namų, pardavinyczių 
ir dirbtuvių. Beveik visos kel- 
nores žemesnėj miesto dalyj van
dens užlietos.*

Profesoriui Draperui nuplovė 
koja,

Champani, III. Prezidentas 
universiteto of Illinois, prof Dra- 
per, pereitos sanvaitės nedėlioj, 
važiuodamas isz namų, kadangi 
arkliai pradėjo daužyti, iszszoko 
isz vežimo ir nusilaužė abidvi ko
ji. Daktarai vien? apsiėmė sugy- 
dyti, bet kit? turėjo nupiauti 
augszcziau kelių. Profesorius 
Draper pagarsėjęs visame sviete 
kaipo vienas isz geriausių Ameri
kos mokslinczių.

Santos Duniont ir niistjoniere 
Stone atkako i New Yorka.
New York. Garsus brazilijo- 

nas, iszradėjas orlaivio galinczio 
lėkti priesz vėją, Santos Dumont 
ir garsi misijonierė, iszbuvusi teip 
ilgai turkiszkų plėszikų nelaisvėj, 
sena mergina Stone, ant Hambur
go | asaiiarinio gsr aivio^Deutsch- 
land” atkako 10 d. balanžio į 
New York?.

Uužniusze vyra.
Welungton, Kans. Gyvenan

ti ant rubežiaus szito szteta,Grand 
pavietyj, Orladovoj, moteris cze- 
ko farmierio People*, kada tas, 
parėjęs namon girtas ir sumuszęs 
paczią, gulė į lov? ir užmigo, pa
tį pagriebė didelę vinį ir j? įkalė 
į galv? girt im vyrui; žinoma, tas 
nuo to pasimirė, nė ne pabu
do.

Prezidentas ant parodos.
Charleston, S. C.- Preziden

tas Roosevelt atkako ežia ant pa
rodos; nepaisant ant nenoro vie
tinio gubernatoriaus, dalyvavo jis 
ir suteikime garbės kurdo majo
rui Jenkinsui. Prezidentas laike 
kalb?, kurioje, žinoma, iszgyrė 
republikomszką. administraciją.

Žiema.
Meyersdale, Pa. Szitose ap

linkinėse 9 d. balandžio siautė 
smarki sniego dargana. Ant 
laukų sniegas guli ant 2 pėdų 
storai, o pakalnėse AlĮegheny 
kalnų ant 3 pėdų storai. Gele
žinkelių trukiai atėjo ant kelių

vėliau negu priderėjo, 
ir telegrafų dratai nu- 

Nuo sniego sunkumo

valandų 
Telefonų 
traukyti.
daugelis stogų įgriuvo. Nuo 25 
metų ne buvo ežia teip daug snie
go kaip dabar.

Žmogžudyste.
Detrojt, Mich. Ant 13 ttr. 

užtiko kun? jaunos merginos. 
Kaklas jos buvo perplautas ir 
galva baisiai sukapota. Pasirodė, 
kad tai yra kūnas 22 metų mer
ginos Carrie Jeunett- Isz dakta
rų tirinėjimų pasirodė, kad minė
ta mergina buvo nesezia ir neuž- 
ilgio butų pagimdžiusi vaiką. 
Nužiūrėjimas puolė ant muzikos 
pnfe ori «us Millefio,kuris j? mu
zikos mokino. Padarė jo na
muose reviziją ir rado krūviu? 
kirvį, skepetaitę ir ant drabužių 
rado kraujo laszus. Nužiūrėtas 
ne galėjo iszsiteisint', todėl liko
si suuresztuotas.

EzplioziJoN.
Cleveland, Oh. Di rbtuvėse 

Austin Powder Co. Glen Willowe 
expliodavo 30 centnerių parako. 
Prie to du darbininkai likosi į 
szmotus sudraskyt. Trioba liko
si teiposgi su visu sugriauti.

Grennell, Ia. Netoli nuo 
ežia esmeziose lentų piovinyczio- 
se Carlero expliodavo garinis ka- 
ti'as; expliozijoe trys darbinin
kai likosi į szmotus sudraskyt', o 
piovinyczio* savininkas tapo sun
kiai sužeistas; nežinia, ar jis ga
lės iszgyti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Boston, Mass. Ant Boston 

Albany geležinkelio, netoli AH- 
ston. greitasis trūkis susimuszė 
su darbininkiszku. Prie to trys 
darbininkai likosi užmuszti, o ke
turi sunkiai susegti.

Jouet, III. Ulyczinis pilnas 
žmonių karas susimuszė ežia su 
trukiu Santa Fe geležinkelio; vie
nas pasažierinh trūkio vagonas 
iszszoko isz rėlių. Prie to 9 žmo
nės likosi sunkiai sužeisti.

Cleveland, Oh. Netoli Wul- 
vorth Run susimuszė du trukiai. 
Prie to dvi ypalos likosi ant vie 
tos užmusztos, o trys sunkiai su
žeistos.

Wayland, Mass. Netoli nuo 
ežia,ant Boston & Main geležin 
kelio,tavorinis trūkis iszszoko isz 
rėlių. Prie to trūkio vedėjas ir 
vagonų stabdėjas likosi užmuszti, 
o peczkurys sunkiai sužeistas.

Gaisrai.
Columbcs, Oh. ’ Sudegė ežia 

dirbtuvės Southern Plow Works. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
1250000.

Sycamore, III. 10 d. balan
džio siautė ežia didelis gaisrus, 
kuris isznaikino didesnę dalįazito 
miestelio. Blėdį ugnies padary- 
t? skaito ant kelių szimlų tuk- 
stanezių deliarų.

New York. Pereitos nedėlios 
dien? užsidegė ežia mebelių dirb
tuvės Moselio & Husbuczio ir dū
da dirbtuvės Dovido Birms. Blė
dį ugnies padaryt? skaito ant 
200000 dol. Abidvi dirbtuvės 
buvo užasekuruotos.

Fisher, III. 9 d. balandžio 
iszdegė visa biznesinė dal:s azito 
miestelio. Blėdį ugnirs padary
tu skaito ant 150000 dol.

Isz darbo lanko.
Leechburg, Pa. Darbai 

visose aplinkinėse kastynėse eina 
gerai.

1 Brazil, Ind. 6000 angle- 
kasių szito apskriezio minksztų 
anglių kastynių pakėlė sztrai- 
k?.

Sharon, Pa. 75 kalnaka
siai paliovė dirbę, gal prie astrai- 
ko pristos ir daugiau darbinin
kų.

Washington, Pa. Griffitho 
ge'ežies dirbtuves baigia rengti, 
nuo liepos mėnesio prasidės jose 
darbai.j

1 San Francisco, Cal. Bus 
ežia atidarytos naujos plieno dirb
tuvės, kurios bus didžiausios va
kariniuose sztetuose.

5 Boston, Mass. Beveik viso
se Naujos Anglijos medvilnės 
dirbtuvėse pakėlė ant 10% darbi
ninkų algas.

*| Augusta, Ga. Szitame 
distrikte visos dirbtuvės likusi ant 
neaprubežiuoto laiko uždarytos 
ir per tai 10000 darbininkų ne 
teko darbo.

Bay Vievi, Mich. Taiso 
dabar senas Minerva liejiny- 
czias, kuriose nuo seniai ne dir
bo; pabaigoj balandžio mėnesio 
prasidės jose darbai.

1 Pittsburgo kapitalistai szte- 
te Indianoj, aplinkinėse Blacklick 
pirko 10000 akrų žemės su ang- 

Įima ir parengs ežia kelias kauty
nes ir koksu peczius.

East Chicago, III. Sziuom 
kartu darbai eina ežia gerai, 
dirbtuvių savininkai skundžiasi, 
kad ne gali gaut tiek darbininkų, 
kiek reikia.

New York. 400 darbinin
kų American Can Co. paliovė 
dirbę, kadangi jie ne sutinka ant 
naujų kompanijos užduotų pada- 
vadyjim?.

Augusta, Ga. 800 darbi
ninkų King Cotton Mills dirbtu
vių pakėlė sztraik? ant iszkovoji- 
mo pakėlimo ant 10% už darb? 
užmokesnio.

IIrunton, Oh. Visi nesutiki
mai terp darbininkų ir kastynių 
savininkų likosi praszalinti pernu- 
silenkim? abiejų pusių,todėl nu
tartas sztraikas likosi atszauktaa.

^ Olneyville, N. J. Audė
jai Amer.can Woolen Co. dirbtu 
vių atsibakė.aut užbaigimo nesu
tikimų su darbdaviais, priimti 
santaikos sud?.

5 Bluefood, Idaho. Darbi
ninkai kastynių White Kuob Mi
ning Co. McKay, ant iszkovnjimo 
trumpesnio darbo laiko ir geres
nio už darb? užmokesnio, pakėlė 
sztraik?. '

Charleston, S- C. Darbai 
sziuom kartu eina ežia gerai,daug 
darbininkų turi darb? ant paro
dos pliaciaus. bet ir visose mies 
to dirbtuvėse darbai eina ne bjau
riausiai.

5 Buttb, Mont. Kadangi 
organizuoti vario kastynių darbi 
įlinkai pakėlė sztraik?, tai savi
ninkai kastynių stengiasi aztrai- 
kierių vietas apsodyti seab- 
sa i*.

A LIŪNĄ, Pa. Darbininkai 
szito apskriezio bituminiszkų an
glių kastynių pakėlė aztasik?, bet 
per tarpiu ny.-tęunij< svirszininko 
darbininkai susitaikė su kastynių 
savininkais.

*5 Cincinnati, Oh. Užgimė 
ežia n< sutikimai terp kontrakto- 
r ų ir darbininkų dirbi nerių prie 
triobų statymo. Darbininkai 
nutarė reikalauti trumpesnio dar
bo laiko ir didesnių ant 25% al
gų. Jeigu reikalavimai ne bus 
iszpildyti, 12000 darbininkų 
nuo 1 d. gegužio pakels astrai- 
kF-

‘ Boston, Mafs. Czianyksz 
ežiai alaus leidėjai jieszko per 
laikraszczius darbininkų, kurie 
nori užimti vietas eusztraikavusių 
organizuotų darbininkų. Tegul 
sz lietuvių nieks į tas alaųale'dė- 

jų kilpas nepatenka. Darbinin
kams reikia visada vienybėj kovo
ti priesz isznaudojim? kapitali
stų.

Milwaukee, W18. Czia- 
nykszcziai gipseriai, dirbanti prie 
triobų statymo, pakėlė sztraik?. 
Jie reikalauja pakėlimo užmokes
nio po 50c. ant dienos, taigi rei
kalauja po 12.75 ant dienos. Jei. 
gu kontraktoriai bandytų apsody- 
ti su seabsais sztraikierių vietas, 
pakels sztraik? visi organizuoti 
darbininkai.

North Adams, Mass. Dirb
tuvių yra ežia apib 16, daugiau
siai audeklinių. Dirba visose 
gerai, ypacz merginos ir isz 
kitur pribuvusios greitai gauna 
darb?. Merginos uždirbs po 17 
— 10ant sanvaitės; ir vyrų už
darbiai ne menkiausi. Lietuvių 
yra ežia: 3 apsivedę ir 25 pavie
ni.

V. V. K.

isz 
Lietu viszkū dirvų.
Isz Balti mores, Md.

Pereituose metuose musų mies 
te pasklydo paskalas, jog daug 
bankų binkrutys Tūli 1 etuviai 
turėjo po kiek centų sudėję ban
kuose, jie todėl persigando, puo
lėsi prie bankų, reikalaudami ati
davimo pinįgų. Pinįgus ir pri- 
gulinczius palukus visi atgavo. 
Kas todėl melaging? paskal? pa
leido, nežinia; matyt vienog,kad 
tas buvo padaryta su kokiu pa
slėptu mieriu. Neužsitikėdami 
bankam*, žtnonelės nežinojo kur 
pinįgus dėti, o su savim neszioti 
pinįgus ir ne paranku ir pavo
jinga.

Musų senas ganytojas ne kart? 
net isz sakyklca kalbino žmonis, 
turinezius bankuose pinįgus, juos 
atimti, kadangi bankuose laikyti 
pavojinga, bankai tankiai nusi- 
bankrutyja ir sunkiai uždirbti 
varguolių pinįgų dingsta; liepė 
žmonėms suneszti pinįgus pas sa- 
vę. Žmonės savo piemeniui su- 
neszė $2700. Imdamas pinįgus, 
jis žadėjo juos be jokių kliuezių 
au didesniu negu bankai procentu

atiduoti ant kiekvieno pareikala
vimo. Pabaigoj pereitų metų 
mu-ų piemuo vėl skelbė prana- 
szystas apie bankų bankrutini- 
mus ir azaukė graudžiu bahu,kad 
žmonelės isz b inkų atimtų savo 
pinįgus ir nesztų pas jį; kas, gir
di, to ne padarys, tas papildys 
didelį “griek?” ir papuls po Die
vo bausme. Žmonelės sziuom 
kariu jau ne klausė teip spangai 
prana»zystoa “Dievo atsiųsto-pra- 
nasso”, bet laukė,kas isz to iszeis; 
bet buvo vienog tokių, kurie la- 
b d nusiminė isz besiartimnezios 
prapulties: vieną, kad pražus 
žmonių turtai, o antr?, kad nete
kę turtų, dar ir Dievo bausmę už
sitrauks ant savo dvasios. Atėjo 
vienog pranaszo paskirtas laikas, 
o nė bankai ne bankrutino, nė 
ant lietuvių, už ne neszimu pra- 
naszui pinįgų, nė jokia ypatiszka 
D evo bausmė ne puolė; žmonės 
pamatė, kad musų pransszui la 
biau rupi assbiszkas pelnas negu 
jo ganomų žmonelių laimė ir ge
rovė. Daugiau jau, rodosi, nie 
kas. ant užsipelnymo aut duszios 
iszganymo.ne neszė pranaszui pi 
nįgų, prieszmgai, kaip koks isz- 
dryso nueiti ir pareikalauti atida
vimo seuiiu sudėtų. Tie pamatė, 
kad pranasz-is už niek? laiko 
r irm sudėjimo pinįgų duotus 
žmonėms pažadėjimus ir tai dar 
apreikaztus isz takinyczios Dievo 
namuo-e. Pranaszas ne tik pa
žadėtų didelių palukų ne moka, 
t et žmonėms ir prie savo sudėtos 
sumos ne lengva prieiti. Klausi
nėja ir tirinėja lyg maskoliszkaa 
žandaras (tai ne bankierių parei
ga ir ne depozitorių priderystė 
pa-iduoti tokiems tirinėjimame. 
Rd.): kam reikia pinįgų? Kas 
prikalbėjo prie reikalavimo sudė
tų pinįgų? Ar jsu reikalaujantis 
skiriasi nuo skventos bažnyczios 
(leikalavimas savo pinįgų ne yra 
skirimusi nuo bažnyczios, tas ne 
reiezkia nė prigulėjimo prie jos. 
Pinįgaigu bižnyczia ir tikėjimu 
nieko bendro ne turi. Rd.)? Kam 
jis prie bedievių prisidėjo? Jei
gu gi kas ant tokių ne savo vie 
toj ir ne paszauktų tirinėtojų už
duotų klausymų ne uori atsakyti 
ir trumpai atkerta, kad pinįgai 
reikalingi,tai pranaszas bėga prie 
knįgų pažiūrėt ar depozitorius nė 
ra kaltas už sėdynes,ar užsimokė
jęs į parapiją? T? visk? ir dar už 
ateinantį laik? nutraukia, nors 
depozitorius ne norėtų į jo avi- 
nyczi? prigulėti. Tik' potam ir 
tai su dideliu vargu atgauna savo 
pas prauasz? sudėtus pinįgus. 
Tokius drąsuoliui*, reikalaujan
čius savo pinįgų.dar iszkolioja ir 
apszaukia bedievius, nors tas 
teip su bedievyste, kaip ir su 
dievotumu nieko bendro ne turi. 
Žydai bankieriai bent depozito
rių ne kolioja; atiduodami pinį
gus, užmoka ir prigulinczius pa
lukus, nuo depozitų ne drysta 
nutraukti nė joaių dovanų, argi 
todėl tokias privilegijas turėtų 
t(k dievobaimingi pranaszai 
peisikeitę į bankierius? Kaip gi 
tas i-zpuola pagal nuomonę visa
da apginanezioe dievobaimingų 
bankietių darbus “Tėvynės”? 
Ar koliojimai depozitorių reika- 
laujauczių savo pinįgų yni teipos
gi pagyrimo ir garbės verti pra- 
naszų darbai? Kokį depozitai 
turi susiriszim? su tikėjimu ir be
dievyste? Geis'ūme iszgirsti 
specialistų, ant iszaitZKiuimo to 
klausymo, naudingus pamokini
mus.

L.

Irs PottsvilleR, Pa.
Czianykszcziame kalėjimo yra 

apie 150 sudų nuspręstų už viso
kius prasižengimus nusidėjėlių, 
prigulinezių prie visokių tautya 
ežių; lietuvių prasižengėlių yra 
apie 30. Dirba jie visokius dar
bus: audžia divonus, mezga pan- 
czekas. Užmokesnio už darb?, 
žinoma, ne gauna. Lietuviszki 
laikraszcz*ai ateiua ežia sekanti: 
“Lietuva”, “Vienybė”, “Saulė”, 
“Katalikas” ir “Žvaigždė”.

Terp *ėdinczių ežia lietuvių nė 
jokių nesutikimų nėra. Atlieka- 
m? uuo darbo laik? praleidžia ant 
skaitymo ir isz to turi didelę nau 
d?. Skaitydami, iszlavina savo 
prot? ir ne vienas,iszėjęs ant liuo- 
sybės, pastos daug geresniu negu 
pirma buvo, kaip koks pastos 
geru tautiecziu. Daugiausiai sė
di ozia tamsunų, lietuviai patenka 
tankiausiai dėl nesupratimo ir 
tamsumo, apszviesteeni retai at
silanko. Sėdinti ežia lietuviai 
net toki, kurie pirma ne ėmė 
laikraszczio į rankas, kurie vity 
Jaik? karezemose praleisdavo, ežia 
noriai skaito ir pripranta prie 
skaitymo ir jį daugumas pamė 
go. Tas iszeis jiems ant naudos. 
Kad teip visur lietuviai,vietoj už
siimti peiktinais darbais, liuos? 
nuo darbo laik? praleistų ant 

Įnkė ežia 
s ant sta-

skaitymo, kaip sėdinti czianyksz- 
cziame kalėjime, apszvieeztimas 
terp musų ne 'stovėtų teip žemai, 
kaip stovi dabar, te tąsyk ir kalė
me ne butų tiek rietuvių. Szi- 
czia terp lietuvių nėra nesutiki
mų, nėra neužkantos, ne girdėt 
besipravardžiavimų ir bergždžių 
ginezų, kokį n ekam naudos ne 
atnesza. Kodėl tas pats ne gali 
būt terp esauezių liuostis? 
Argi prasižengėliai doriszkai stovi 
augszcziau už niekuom priesz tie
sas ne nusidėjusius? Mums ro
dosi, kad svarbiausias pakeliantis 
mus doriszkai įnagis yra skaity
mas laikraszczių, be kurių mes 
jau ne galime apsieiti. Darykite 
t? patį ir jus viii esanti liuo- 
sais.f o pats persitikrįsite, kad 
bus daug gerinu, negu gyvenant 
te:p kaip iki sziol nesutikimuose 
ir vaiduose, tamsybėse /(Pasken
dę.

Pereituose metuose 
lietuvi nusidėjėlį atsil 
kun. Milukas ir pamat 
lėlio “Lietuvą” ir • Viel 
dėjo ant to žmogeli<Q)lu8ti, isz- 
vadino jį szliuptamiu už skaity
mą szitų laikraszczių; girdi, tik 
szitie laįkn szcziai veda žmonis 
isz doro kelio. Tas vienog mums 
ne teip isziodo. Terp ežia sė- 
dinezių lietuvių yra juk ir skai
tytojai “Žvaigždės” ir “Katali
ko”, taigi kunigų iszleidžiamų 
laikraszczių; daugiausiai gi yra 
tokių, kurie pirma nė jokio laik- 
raszczio ne ėmė nė į rankas.

Pottsvilietis.

Isz Brooklyno, N. Y.
Taut'szkas supratimas czia- 

nykszczių lietuvių paskutiniuose 
laikuose žymiai pasikėlė, jie vis 
geriau pradeda suprasti savo tau
tiszkus ir po'itiszkus reikalus. 
Tas be aliejonės atsitiko per tai, 
kad paskutiniuose laikuose ežia 
labiau pradėjo platintieai lai- 
kraszcziai ir knįgos. Skaityda
mi laikraszczius ir moksliszkas 
kuįgas, žmonės pradėjo visk? ge
riau supnuti. Dabar retai ko
kioj lietuv'szkoj griaezioj neras
tum “Lietuvos” arba“Vienybės”, 
daugume gi lietuviszkų gyveni
mų galima patikti abudu szituo- 
du laikraszczių. Apart to, prie 
angliszkų laikraszczių stando, an
tai “Lietuvos” parsiduoda po 30 
egz. Gerai butų, kad ir kitose 
lietuvių apgyventose vietose ant 
stando pardavinėtų lietuviszkus 
laikraszczius. Tąsyk ne vienas 
lietuvys, kuris ne nori laikrasz- 
czio užsiraszyti, kartais nusipirk
tų kokį numerį, o pradėjęs skai
tyti, gal pamėgtų skaitymą, ne 
vienas gal perskaitęs porą nume
rių, pabustų isz miego ir paskui 
jau be skaitymo gtrų laikraszczių 
ne galėtų apseiti. Skaitant gi 
pasikeltų protas ir tautiszkas su
pratimas. Ant stando lietuvisz
kus laikraszczius galėtų priduoti 
vietiniai agentai.

Czianyksztė “Lietuvos Sūnų 
Dr-tė, gyvuojanti jau nuo 20 me
tų, turi 142 sąnariu. Ji szįmet 
parengs 1 d. gegužio szventę, bet 
rengia j? 10 d. gegužio, kadangi 
iki tai dienai salės ne galima 
gauti, nes visos didesnės salės iki 
tam laikui jau apimtos kitų. Pir
miausiai visos svarbesnės drau
gystės marszuos ulyczioma ir su
eis vakare į salę pn. 93 Grand str. 
Brooklyne.

Lietuvos Sūnų Dr-tė nutarė 
norintiems to sąnariams, da- 
leisti prigulėti prie Tautiszkojo 
Lietuvių Amerikoj Susivienyji- 
mo vardu draugystės. Dali* są
narių jau pristojd ir įstojimo mo
kestį užmokėjo kasieriui; yra vil
tis, kad toliaus ir visa Dtė pristos 
prie Susivienyjimo. Kadangi 
Lietuvos Sūnų Dr-tė nesikisza į 
tikėjimiszkus sąnarių reikalus, tai 
prie jos gali prigulėti lygiai kata
likai kaiji ir laisvamaniai, drau
gystė vienog turi ties? daboti, 
kad už tikėjimą ue batų nė jo
kių vaidų. Sztai laike laidojimo 
Dr-tės kasztaia kūno jos s mario 
V. Guitaiczio, vienas isz velionio 
prieszininkų.M. N.,noszant laido
tajam! kūną,metė su bonka į gra
bą ir vos ne užgavo neszėją. Ne
mokantis žmogiszkai ant laidotu
vių numirėlio kūno užsilaikyti 
sąnarys likosi isz draugystės isz- 
mestss per vienbalsį sąnarių nuta
rimą ir suaresztuotas. Gerai dar, 
kad ant laidotuvių buvo tik lie
tuviai ir nieks isz amerikonų ne 
matė M. N. pasielgimo, nes jeigu 
būt kas matę, visi angliszki laik- 
raszcziai.su visokiais lietuvių Jisz- 
niekinimais butų tą apraszę.

J. Naujokas.

Isz Waterburio, Conn.
Darbai eina ežia labai gerai, 

kelios ezapos dirba ir ant naktų. 
Uždarbiai teiposgi ne praszcziau- 
8i, darbą ne sunku gauti ir isz 
kitur atkakusiam.

Lietuvių yra ežia diktas būre
lis, tik gaila, kad ne visi gražiai 
pasielgia. Daug czianykszczių 
lietuvių nuklydo nuo tikro kelio, 
pasileido. Daugelis mėgsta per 
daug girtuokliavimus, kiti kazy 
ras ir kazyruojs. ypacz aubstva- 
kariais per czielas naktis. Atsi
randa jau net merginos dalyvau- 
janczios tokiuose girtuokliavimuo
se. Laikas jau butų susiprasti, 
užmesti tuos biauriua paproezius, 
kurie visus lietuvius žemių? 
uvetimtai’czių akyse. Argi ne 
geriau butų pinįgus, koki eina 
ant girtuokliavimų, czėdyti arba 
iszleisti ant sau ir visiems naudin
gų daigtų? Argi, vietoj praleis 
ti laiką ant girtuokliavimų ir ka- 
zyrų ir kitokių negražių užsiėmi
mų, ne geriaue butų parsikviesti 
laikraszczius ir knįgas ir liuos? 
laiką apversti ant skaitymo? Tas 
butų daug naudingesnių: kasztuo
tų mažiau, pakeltų protą, o apart 
to ir sveikatai ne kenktų; gir
tuokliavimai gi iabiau žmogaus 
protą ir sveikatą sunaikina ne
gu ne viena liga. Mokime todėl 
viską, kas mums kenkia, kas mus 
žemina, o griebkimės to, kas mus 
gali pakelti, apszviesti. Tuom 
sziuom kartu gali būt tik skaity
mas laikraszcz ų ir knįgų.

Artojaus vaikas.

Isz Waukegano, Wis.
Lietuvių musų mieste yra pu

sėtinas būrelis. Visi gražiai suti
kime gyvena. Yra ežia dvi lie- 
tuv szko* pagelbinės draugystės: 
Szv. Baltramiejaus Apasztalo Dr- 
stė laikosi g«na stipriai, užsidėjo 
ji 8 metai atgal; antra yra Dr-tė 
Szv. J uozapo.

Turime mes-sivo bįžnycz ? ir 
kunįg? įstengiame užlaikyti. Per 
pasautiuius keli* metus privažia 
voezia diktai lietuvių, nedėlioms 
hafny ežia būdavo pilna žmonių. 
Buvome nutarę statyti naują baž- 
nyczią, bet czianyksztės cukraus 
dirbtuvės, kuriose dirbo daug lie
tuvių, sustojo ant pusės metų, per 
k? 700 darbininkų ne teko darbo, 
daug lietuvių i-zvažiavo isz ežia 
kitur darbo ^jieezkoti. Skaitlius 
parapijonų sumažėjo, per t ii ir 
užmanytas statymas naujos baž
nyczios likosi atidėtas ant to
liau.

Daibii czi* dabar eina prsstai, 
todėl tegul ratia nię>8 ne~ 
liauja daibo jieszkodamas.

Waukegano lietuviai laikosi 
gana tvirtai, turi jie ir Republiko- 
niszką Kliubą; sveti m ta u ežiai 
juos pažįsta ir ne vadina lenkais, 
kadangi czianykszcziai lietuviai 
nesigėdi savo (vardo. Atsiranda 
rods ir ežia koks lenkbernis, bet 
tokių yra ne daug, yra, kaip visur 
teip ir ežia, praleidžianti laik? ir 
pinįgus žydiszkose karezemose, 
ne skaitanti nė knįgų,nė laikrasz- 
czių; tikimės vienog, kad ir tie 
susipras, pamatys, kad azalinda- 
miesi nuo szviesos, pats savę 
skriaudžia.

Lietuvis.

Isz Nashua, N. 1L
Darbai medvilnės dirbtuvėse 

eina pusėtinai, prie darbo reika
lauja daug merginų. Kajnszczių 
dirbtuvėse'dirba silpnai.

.Lietuvių yra ežia diktai, bet 
terp jų yra daug menkai supran- 
lanczių ir negražiai besielgian- 
czių, per tai ir didelio sutikimo 
ir vienybės terp jų nėra.

Draugystė Szv. Kazimiero bu
vo pagąrs nusi pajieszkojimą ku
nigo, kad atkaktų iszklausyti ve
lykinės czianykszczius lietuvius, 
bet ne prigulinti į draugystę, per 
tarpininkystę vieno žydo, parsi
kvietė kunįgą Gricių. Gricius, 
už jieszkojimą kito kunįgo.nupei 
kė Draugystę, o paskui, nuėjęs 
pas airių kunįgą, meldė jo, kad 
nepriimtų kito lietuviszko kunį- 
go, kadangi czianykszcziai lietu
viai jam priguli. Mat ir kunįgai 
už mamoną viens kitam už akių 
užbėginėja ir viens kitam pa
vydi.

Tautietis

Isz VVestfleld, Mass.
Darbai eina ežia gerai, kaip kas 

isz lietuvių Kerą turi uždarbį..
Czianyksziai lietuviai mažai tu

ri tėvynės meilės. Skaityti laik
raszcz1 us ir knigas jie teipjau ne 
mėgsta, todėl ne turi isz kur į- 
gauti tautiszk? supratimą.

Pereitą žiemą atvažiavo cr.ia 
isz New Yorko lietuviszkas kriau- 
czius,agentas New Yorko žydų ir 
daugelis lietuvių užsisteliavo pas 
jį drabužius, bet visi isz darbo 
neužganėdinti. Vieni skundžiasi, 
kad per brangiai paskaitė, kiti 
kad negerai pasiuvo, o treti, kad, 
paėmęs rankpinįgius, nė pats 
daugiau ne pasirodo, ne atsiun- 
czia nė užsteliuotų drabužių.

Naujokaitis.

Isz Worcester, Mass.
Nors czianyk;zeziai 1 etuviai ne 

gali nuveiktais darbais lyginliesi 
su kitų miestų lietuviais, bet ir 
jie žengia pryszakiu, bunda isz 
palengvo isz sunkaus miego, da
bar bent jie jau ne slepia savo 
kilmės, sakosi kuom yra tikrai. 
Czia rodosi, ne atakuoja sumanes
nių lietuvių. Jie galėtų pareng
ti susirinkimus su prakalboms isz- 
aiszkinimui vi-okių klausymų, bet 
apie tai nieks nesirūpina.

Porą mėnesių atgal susitvėrė 
czia Teatrai iszka kuopi. 5 d. ba
landžio atloszė teatrą. Duotas 
buvo veikalis p. a-: Nukirtimas 
galvos Kriokavos vyskupo Szv. 
Stanislovo. Aktoriai savo roles 
atloszė gerai, ypacz p. Gilius, 
kuris loszė karaliaus rolę ir p. 
Sutkus — vyskupo. Po teatrui- 
dainavo tautiszk:-s lietuviszkas 
dainas pp. Vieraitis, Blazaitia ir 
Sutkus ir merginos: Alena irMo- 
n ka Morkiutės ir Marė Kupscziu- 
tė. Teatras ir dainos susirinku
siems patiko. Gaili vien, kad 
czianykszcziai lietuviai, ne pratę 
prie tokių perstatymų, ne mo
ka prideraneziai užsilaikyti: vie
ni sau kalba ir neduoda kitiems 
klausyti aktorių losziancziųroles; 
kiti tycziojasi isz dainuojanezių 
merginų.

Vienybės,broliszkos meilės terp 
czianykszczių lietuvių ne daug, 
todėl sunku pradėti kokius svar
besnius darbus, kadangi k? vieni 
užmano, tą kiti stabdo. Ssziaipgi 
viens k t? pravardžiuoja tokiais 
žodžiais, kokius tik protas ant 
įžeidimo nepatinkanezio brolio 
iszrasti gali. Laikas butų jau 
tuos nesutikimus ir bes'pravardžia
vimus užbaigti, kadangi isz tų 
sivitarpinių nesutikimų ir iszsi- 
niekinimų nėra nė jokios naudos; 
nesutikimai tie silpnina tik musų 
ir teip nedideles pajiegas. Vie
toj tavo pijiegos apversti ant 
naudingų musų visai tautai dar
bų, mes j-is apvereziame ant ko
vojimo terp savęs, todėl nuveiki- 
muisvaibesnių tautiszkų darbų 
trūksta mums ir laiko ir reikalin
gų veikėjų, kadangi me* turime 
terp sivę* kovoti. Lukas butų 
t? musų savitarpinę kovą užbaig
ti. Pasilaikykime sau savo asa- 
biszkas nuomones, bet dirbkime 
visi isz vien ant musų tautos la 
bo‘ *

Buvęs ant susirinkimo.

A. a. Vincas Gustaitis.
Pereitame “Lietuvos” numeryj 

trumpai paminėjome, jog Brook
lyne pasimirė musų tautietis, 
Vincas Gustaitis. A. a. Gustai
tis. turėjo 35 m., buvo nevedęs, 
Amerikoje iszgyveno 17 metų, 
buvo kriauezius. Uždirbęs kiek 
pinįgų, užsidėjo pate kriaucziszk? 
szapą, kur visada apie 50 lietu
viszkų kriauczių turėjo darbą. 
Su darbininkais elgėsi teisingai, 
jų ne skriaudė bosu būdamas, ge
resnio, prie eziądieninių sanlygų, 
boso už jį ne galėtume rasti, už
tai visi darbininkai apgailestauja 
a. a. Gustaitį. Jis v sų savo 
draugų ir pažįstamų buvo myli
mas ir godojamas. Szap 1 su vi
soms įtaisoma pateko tikram ve
lionio broliui.

Atkakęs į Ameriką.velionis bu
vo karsztu kataliku, bet matyda- 
Sas gražius darbus Juodiszių ir 

tų jam panaszių,perkeitė pažiū
ras. Skaitė laikraszczių* ir kuį- 
gas, per tai labiau iszlavino savo 
protą. Pristojo prie laisvaman:ų. 
Tautiszkus darbus szelpė pagal 
iszgalę, kiekvienas naudingas lie
tuviams užmanymas rado jo pri
tarimą,ant įkunyjimo užmanymų, 
kiek galėdamas, aukavo pinįgus. 
Pirk:) jis naudingas knįgeles ir 
jas dykai dalino jauniems lietu
viams, kalbino visus prie užsira- 
szymo geresnių lietuviszkų laik
raszczių. Iki galui savo amžiaus 
jis buvo abonentu “Lietuvos” ir 
“Vienybės”. A. a. Gustaitis pri
gulėjo prie “Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tės”, prie “Lietuv. Laisvama
nių Susivienyjimo”, kurio buvo 
kasierium ir prie “Lietuvos Sūnų 
Dr-tės”, kurios kasztsia likosi pa
laidotas. Mirė jis su pilnu pro
tu, nesutiko szauktiesi kunįgu. 
Testamente apie suvartojimą po- 
smertinės praszė, kad už atliku
sius nuo palaidojimo ant Oiiver 
kapinių pinįgus nupirktų knįgų 
ir jas, ant aps:szvietimo, iszdalm- 
tų Brooklyno lietuviams.

Naujokas.

Naujausios Knygos.
Svieto pabaiga....;........................10c.

Sugriautas Gyvenimas.......... ............... 5c.
Szunad vokatis.....................................    15c.

“Lietuvos” redakcijoj dar yra gauna
mos ir sekanezioa knygos:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Dievas, dangus ir pragaras................ 10c.
Mužikėlis.......................... '.................... 10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių............5c.
Vienakis.......................Į.......................... 5c.
Bestiality of Russian Czardom......5c. 
Auszra 1884 metu........................ 11.00.
Auszra 1893 metu............................SI.00.
Kalendorius 1893 metu......................15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... ,5c. 
Žirgas ir Vaikas..............................  .30c.

Ssios knygos likosi nepatalpintos ka- 
talioge.

raszcziai.su


LIETUVA

Isz visur.
y Ant Indijų rubeiiaus, ant 15 ; 

angliszkų kareivių netikėtai už
puolė kalnų gyventojai, kurie ui- 
muszė 8 kareivius, o tris paszo; 
vė.

Įj Szvedijos sostapilėj Stokholme 
užsidegė dirbtuvės. Viena siena 
deganezios triohos nugriuvo ir 
uimuszė 6 ypatas, o 8 sunkiai ap
kūlė.

U Laikraszcziai praueszs, jog 
Prūsų valdžios iszvijo visus sla
viškos kilmės, isz kitur atkaku
sius mokintinius ir studentus be- 
simokinanezius Poziuniaus ir Si
lezijos provincijose. Iszvijo 
650 jaunų vaikinų, daugiausiai 
lenkų,

|! Miesto Bruxellej, socialistai, 
patikę ant geležinkelio Belgijoj 
karalių Leopoldę, jį apstojo, pra
dėjo kolioti, szaukė: tegul gy
vuoja i (‘publika. Karalius persi
gando ir lik ?u dideliu vargu 
jam pasisekė su automobiliu pra- 
simušti per žmonių micias.

|i Iszpanijoj, mieste Cienta, pe
reito-nedėlios dienę, besibaigiant 

. sumai,nugriuvo boksztas katedros 
bainyczios ir sugriovė kelis kaimy
nu-toj stovineziua namus. Pati ba- 
žnyczia teiposgi s skilo ir gali su
griūti. Lz po griuvėsių isztraukė 
du negyvėliu ir daug sužeistų,Kiek 
isz vi-o yra žmonių po bokszto ir 
namų giiuvėsiais, dar nežinia.

Belgijos gyventojai reikalau
ja visuotino ba’s ivimo laike rinki
mų, ant ko randas ne sutinka.Gy- 
ventojai pradeda kelti smarkias 
demonstracijas priesz randę. 
Mieste Bruxellėj 1800 žmonių, 
daugiausiai darbininkų, traukė 
miesto ulyczioms, kalbėtojai lai- 

, kė kalbas. Policija stengėsi de- 
nfbnstrantcs iszvaikyti. Susirėmi
me daug žmonių isz abiejų pusių 
likosi sužeistų, o terp jų yra ir pa
vojingai suže’sti.

H I-zradėjas revolverinių ka- 
nuolių Hiram Maxim paskyrė do 
vanę 1250000 tam iszradėjui,kuris 
iszras galinczię lėkti priesz vėję 
lekianezię maszinę bet be baliono, 
tik su sparnais, ant paukszczių 
pavidalo. Nors tūli iszradėjai 
paskutiniuose metuose padirbo 
kelias lekianczias raaszinas galio 
ežias lėkti priesz vėję, bet jos yra 
su balionais ir lėkti priesz didesnį 
vėję ne gali:kadangi balionas yra 
didelis, todėl jį didesnis vėjas vis 
nustumia ne ten, kur jis lėkti no
ri.

Atsisakytų ginti randę, tąsyk he 
abėjonės jis butų su visu pergalė
tas, karali-zkas sestas sugriūtų ir 
Belgija taptų repubhka. Maisz- 
tus tucs pagimdė ne nuolanku
mas klerikalų. Daugumas karei
vių nacionalisskos gvardijos pri- 
gu'i prie rando prieszininkų.

| Isz didžiųjų vieszpatysczių 
pereituose metuose prekysta la
biausiai pasikėlė Amerikos, o la
biausiai sumažėjo Anglijos: Ame
rika pereituose metuose pardavė 
savo tavorų ir persigabeno sveti
mų ui 9660440000 markių, suly
ginant su uipereitais metais iszve- 
iimas jos tavorų svetur sumažėjo, 
bet užtai isz svetur parsigabeno 
tavorų už 141440000 markių dau
giau. Angliji pereituose metuo
se iszgabeno svetur tavorų ir par
sigabeno svetimų už 16044400- 
000 markių, arbt ant 246740000 
markių mažiau negu užpereituose 
metuose. Prancūzijos prekysta 
siekė 7104580000 markių arba 
ant 54 milijonų markių daugiau; 
Vokietijos pasiekė 10353540000 
markių arbi ant 13460000 mar
kių mažiau. Sumažėjo teiposgi 
prekysta Austrijos ir Maskolijos, 
pasikėlė gi Italijos ir Belgijos. ,

i| Peterburgo policija dažinojo, 
kad vietinių augsztesnių moky
klų studentai nutarė atlaikyti su
sirinkimu liaudės rūme, pasibai
gus ten te įtrui. Isz tikro ant 
perstatymo j teatru atėjo 500 stu 
dentų, o policijos virszininkas nu
siuntė ten, pirma nugirdęs, 1000 
namų sargų arba teip vadinamų 
dvorninkų. Pasibaigus teatrui, 
pasiliko studentai ir sargai polici
jos parengti, tik studentai buvo 
apaezioj, o sargai paslėpti aut 
galerijos. Apie 3 vai. isz ryto, 
atėjęs ežia policijos komisorius 
suszvilpė, kuom davė ženklu sar
gams. Tie nuo galerijos nusilei
do ant partero ir pradėjo nieko 
nejauezianezius studentus muszt'i 
ir muszė tikrai ne žmoniszkai; 
daugeliui studentų iszmuszė ran
ka?, kitiems nulaužė kojas, tre
tiems pramuszė galvas. Isz viso 
16 pilnų vežimų studentų nuga
beno paskui į ligonbuezius. Isz- 
likusius neužgautais studentus su- 
aresztavo. Dvornikai Peterbur
go ir kitų miestų (ne visur jie 
yra) yra policijos sznipukais, o 
juos turi užlaikyti namų savinin
kai.

U Anglijos pakrantėse, prieszais 
sala Wight, likosi ant uolų už
mestas prancuziszkas garlaivys 
“Russie”. Laivo kapitonas ap
reiškė^ kad baczkoae, kokių lai
vas buvo prikrautas, yra druska. 
Kada vienog laivas paskendo,vil
nys pagriebė anas druskos bacz- 
kas ir atneszė prie kranto, Czia 
pasirodė, kad jose yra ne druska, 
tik brangus prancuziszki vynai ir 
koniakai. Pakranczių gyventojai 
gėrė tų gėrymų tiek, kiek tik ga
lėjo, o ko iszgerti ne galėjo, tę 
gerai paslėpė. Kada atkako an 
gliszki muitininkai, jau viskas 
buvo arba iszgerta, arba gerai pa 
kavota, kauti akuoti ne buvo jau 
kę.

U Belgijoj užgimė dideli nesu
tikimai terp katalikų, į kurių 
partiję priguli veik visi dabaiti- 
niai ministeriai ir liberalų, besi- 
prieszinanczių savvaliai klerikalų. 
BruxellČ],Gandavoj ir kituose di
desniuose miestuose buvo smarku* 
susimuszimai terp szalininkų ne
si kenezianezių partijų. Btuxellej 
ir Gandavoj tuose susimuszimuo- 
se daug žmonių likosi sužeistų; 
daug liberalų suareaztivo, bet 
tuom tik partiszkos nesutikimus 
padidino. Ant suvaldymo de
monstrantų sutraukė kareivius, 
het laikanti savo rankose valdžię 
klerikaliszkoji partija ant karei
vių ne visada gali remtiesi. 
Mieste Liege liberalai išdaužė 
langus jėzuitų kliosztoriaus ir ee- 
minarijes..

Maisztai Belgijos miestuose 
traukiasi toliau; apima jie vi? 
daugiau vietų. Bruxellej polici
ja neįstengia ihaisztininkų suval
dyti. Keliuose susirėmimuose 
ant ulyczių policijantai minių li
kosi sumuszti. Viena policijantų 
dalis pasislėpė į vienus namus,bet 
tfiaisztininkai namus padegė, 
bandas pašaukė ant suvaldymo 
mgisztų nacionaliszkę gvardiję, 
‘ždraudė ant ulyczių rinktiesi po 
daugiau, kaip po 5 žmonis. 
>ziuom kartu minios paėmė vir- 

ant rando, jeigu ir kareiviai

Vietines Žinios.
— Į Chicagę isz Toronto,Kana 

doj, atkako pati jubileriaus Gold- 
mauo iszliuosuoti isz kalėjimo 
sūnų, kuris ten pateko už plėszi- 
mus. Kadangi iszliuosuoti ne 
buvo galima, motini pasikepė 
butely j pn. 184 Madison ui.

— Pn. 258Franklin str.,perei
tos nedėlios dienę užgimė gaisras, 
kuris plat uosi su neiszpasakytu 
greitumu. Ugnis isznaikino ežia 
net keliolikę namų. Kol ję subė
gę dgnagetiai suvaldė, pridirbo ji 
blėdies ant 100000 dol.

— Koksai nesugautas vyriszkis 
Įiereitos nedėlios dienę.ant North 
Halsted ulyežios, užpuolė ant 13 
metų mergaitės Ettie Riebu a n: už
kilusio jai burnę, kad szaukti ne 
galėtų ir nukirpo kasas. Nors 
praeiviai, pamatę, Kas ats tiko, 
stengėsi kasų kirpėję pagauti, bet 
jam pasisekė pabėgti.

— Ant azėnių Chicago Termi
nai geležiukelio, ties Lafflin 
ui-, rado pervaiiuotę 35 metų 
lenkę Martinę Krajewskį. Kunę 
nugabeno į morgę, kur neužilgio 
atėjo negyvėlio pati. Ji pasako
ja, kad Krajewski buvo be vietos- 
Nežinia ar jis pats puolė po trū
kio ratais, ar per jo neatsargumę 
pateko po trukiu.

— Ant saliuno Adomavicziaus, 
ant kertės 34 ir South Morgan 
ul.,pereitoj sanvaitėj užpuolė keli 
plėsz kai, paszovė patį Adomavi- 
czių ir dar vienę žmogų, ant szu- 
vių atėjusį į saliunę; paszautas li
kosi ir vienas isz plėszikų. Ado- 
maviezius paszautas ne pavojin
gai. Užpuolikai buvo lenkai ir 
vokiecziai.

— Dirbtuvėse Allis ChalmersCo. 
mtszini-tai sztraikuoja nuo gegu
žio mėn. p. m.; vietoj sztraikuo- 
janezių, kompanija parsitraukė 
seabsus. Vienas isz tokių seabsų, 
maszinistas Smith likosi ant uly- 
czios perszautasir atliko ant vie 
tos. Kas jį perszovė, nežinia. 
Smith, ant apgarsinimo laikrasz- 
cziuose,atkako į Chicagę vos porę 
dienų atgal isz Michigan City' ir 
apie sztraikus ežia nežinojo.

Isz Denver, Col.
Nr. 10 “Lietuvos” patilpo ko

respondencija p. Mikolainio isz 
Thorp, Wi», isz kurioe matyt, 
kad įkunyjimas lietuviszkų kolio- 
nijų iki sziol ne pasisekė nė Ar 
kanse, nė Wisconsine. Dabar 
Wiscousine pigios žemės ant par
davimo nėra, yra tik su miszku, 
bet tokios pirkti ne velta; isz- 
dirbta žemė brangi.

Jeigu ežia ne passekė, kodėl 
kitur ne gali pasisekti? Jeigu 
kitur už žemę reikia brangiai 
mokėt', t<i antai sztete Colorado, 
Routt pavietyj norintiems ant 
farmų apsigyventi duoda po 160 
akrų žemės dykai, ant kurios no
rinti gali įsitaisyti sau tarmę; pi
nigus, kokius reiktų apversti ant 
nusipirkimo žemės, gkli žmogus 
apversti ant įsitaisymo visko, kas 
reikia farmeriui. Oras ežia ge
ras, toks kaip ir Lietuvoj, lytaus 
yra pakaktinai, žemė derlinga,ga- 
nevos kalnuose teiposgi ne trūks
ta. Sztetas Colorado pagarsėjo 
savo mineraliszkais turtais: yra 
ežia aukso ir kitokių mineralų 
k-styues, ne truk?ta nė ang
lių.

Jeigu ežia kiti gali gyventi, 
kodėl lietuviai ne galėtų? Routt 
pavietis yra kampe terp Wyo- 
mingo ir Utahos. Rods geležin
kelio iki sziol ne buvo, bet dabar 
pradeda dirbdinti ir neužilgio 
bus atidarytas. Su laiku ir ežia 
gali lankai pabrangti. Kas nori 
todėl apsigyventi ant farmų, turi 
pasiskubinti. Atsiszaukite broliai, 
Czia nėra nė jokios agentūros, 
piigaudinėti jus nieks ne nori. 
K ekvienas galt atvažiuoti ir ap
žiūrėki tas žemes, o jeigu j<>8 ne 
geros, gali ne imti. Itabjonai, 
auetrijokai, net australiecziai 
traukiasi vis į vakarinius sztetus, 
daugelis lietuvių keliauja jau net 
į Wath ngtonę, Californiję, net į 
Alaskę, o kodėl jie ne galėtų ap 
sigyventi ant farmų rztete Colo
rado? L:etuviai juk nuo mažens 
pripratę prie žemės darbų, tai 
jiems geriaus butų užsiimti žem- 
darbyste negu skursti po fabri
kus ir kastynes, į kurias nusilei
dęs, žmogus ne gal žinoti, ar va
kare gyvas ir sveikas iszlips į 
szvief-ę ir pare s namon. -Jeigu 
farmerysta ir ne duoda tokio už
darbio kaip darbas kalnakasio, 
bet farmerys nuo bosų ne priguli, 
pats yra ponu sav5 norų ir pri
žiūrėtoju sivo darbų, besidar
buodamas ant savo žemės, nerei
kalauja nieks bijotiesi piktumo nė 
jokių bosų, nea farmerys yra pats 
sivo ponu.

Tirinėtojas.

Hammond, Ind. Dr-te Sz. Stanislovo 
ture* savo bailu subatoj, 26 Balandžio, 
A. ChrustAuskio saleje, kerte Mayoun 
avė. ir 149-tos ui. Prašilęs 6:30 vai. va
kare. Inžengs vyrui su mutere 25c., 
merginoms dykai. Grajysgere muzika 
ir linksmins susirinkusius svecziua. Vi
su* lietuviu* Ir lietuvaites, vietinius ir 
aplinkiniu* kvieczivme skaitlingai susi
rinku. Komitetas. (25—4)

PajieHZkojimai.
Pajiesskau savo brolio. Jono Mickevi- 

cziaus, Kauno gub.,Seredžiau* para p., 
kaimo Pesztvenu; gyveno Brooklyn. N. 
Y. Ji* pat* ar kas kita* teiksi* duoti 
žine ant adreso:

Kaz. Mickevicz,
Box 125, Lincoln, Mas*.
Pajieszkau doros lietuvaites ant apsi- 

vedimo, nesenesnes 25 metu, turi būti 
mokanti raszyti ir skaityti, geltonu 
plauku, mėlynu akiu, 5| pėdu didumo.

A. V. Budininkas,
Bax 46, Melrose. Conn. ■
Pajieszkau Frano Jagelos, Kauno 

gub , Ssiauliu p*v., isz miestelio Papile*. 
Ji* pate ar kas kitas teiksi* duoti žine 
ant adreso:

Frank Glodenis, Union City, Conn.
Pajieszkau Teoflliaus Juszkevicziaus 

pernai gyvenusioChicagoje. Ji* pats 
ar kas kitas teiksi* duoti žine ant adreao:

Kaz. Kudulia,
611 Union 8t. Chicago, III.
Pajieszkau savo draugu: Juozo Gri

niaus, Jurgio ir Amano Valiukevicziu, 
Jono Jaouszausko ir Mateuszo Sadausko, 
visi kaimo Surgucziu. Teipgi pajiesz
kau Jono Vogonies isz kaimo Nendrinu 
ir Jono Narijausko isz kaimo Tursucuu. 
Visi Marijampolės pav.. Suval-ku gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso;

Joe. Suchinsky,
Prison, Pottsville, Pa.

Pajieszkau savo draugu: Antano Cze- 
kinskio, Antano Mozerio ir Juozapo Ma- 
žucziogyvenusio McKees Rock Pa. vi
si Kauno gub., Rasseiniu pav. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad- 

Teso:
J. Baltruszaitis,

Box 1, Vandergrift, Pa.
Pajieszkau,savo broliu: Jono ir Vin

cento Klimaicziu, isz kaimo Šakalines, 
Raseinių pav.. Kauno gub.: gyveno 
lud. Terr. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jos. Klimaitis,
635 8. Canal 8t., Chicago, III.

Pervergei imas.
Visi laikrancziai patalpino persergėji

mu* link vartojimo visokiu prossku da
rytu isz “Coal-tar” nuo galvos skaudėji
mo. Tos prosskos yra labai pavojingos 
ir laike keliu paskutiniu menesiu kelioli
ka ypatų, jas vartojaneziu, numirė turė
dami si m plonu* nusinuodyjimo. Žmo
nes kenezianti ant chroniszko galvos 
skaudėjimo privalo saugotis visokiu 
protakų ir pigulku, kurios ant valandos 
sustabdo skaudejima, bet nuodyja žmo
gau* sistema; loki privalo sudrutinti sa
vo nervas ir žlebcziojimo organus, regu
liuoti nusisilapinima, o gal vos skaudėji
mas isznyks ant visados.

Galvos skaudėj ima reiki* gydyti natu- 
ralitzku budu. o ant to yra geriausia gy
duole Trineno Gydantis Kartusis Vynas 
(Triner’s Ellxirof Bitter Wine). Jis y- 
ra sutaisyta* isz cz'szcziauaio tikro vyno 
su primaiszymu geriausiu gydaneziu žo
lelių ir szakneliu. Nusilpn i tos nervo* 
iszsisylygnimu gyslų ir per stoka szvie- 
žio oro - įgauna nauja gaivumą ir *zirdi* 
pradeda tuksėti reguliariszkai. Trinerio 
Gydanti* Kartusis Vynas (Triner’s Eli- 
xir of Bitter Wine) veikia tiesiog ant 
žlebcziojimo, reguliuoja nutiszlapinima, 
valo kreuja, priduodama* jam raudonu
mą ir tvirtuma. Ramina jau*mus,*ukie- 
tina ir sudrutina muszkulus.gražina am
bicija ir visa kuna pripildo naujo gyvu
mo energija. Galvos skaudėjimas pra
nyksta ant visados, ir visas kuna* įgau
na regulariszk* judėjimą. Trinerio Kar
tųjį Vyną (Triner’s Elixir of Biter Wiue) 
galima gauti visose aptiekose, kaip ir 
pas pati Jo fabrikante, Juozapa Trinari, 
799 8. Ashland a ve, Chicago.

STEBUKLAI DYKA?
Szi« stebuklą*yra tai paveikti** vyro kuri* per- 

•imalno In moier» |r ••• k ;«!.»•
pranta kaip ta* p*»id»r>>. Katra* prl»lu*Qfl><- 
markėm!* ant aptu«>k*'jimo priaiunlimo katulu 
gau* t* pa veiklia oykal ant *atn|ieho. Parattrauk 
viena o nud.vvyal viau* u»o paiv-tamu*. Raazyk 
tuojau* azendien ne, neilgai Ju<< dykaidavineaiu. 
J 8maHwood, I2S7 S ttpauld.ng Av. Chicago,UI

Stabdo Kosulį Ir užslszaldyma. 
“Luatlve Bromo Qulnizie” toblytele* iazgydo ai 
•iazaldyma in 1 diena. Jei M i*zgy»l nemokei! 
pinigu. . SSc.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Apveizdo* Dievo ap- 

vaiktzczios savo 10 ■ metines sukaktuves 
ir turės balių nedelioj. 20 Balandžo, 
Freiheit Turner saleje, 3417—3421 So. 
Halsted 8t., ant kurio visus lietuvius 
ir Hetuvaites ir visas lietuviszkas drau
gystes užkvieczia imti dalyvuma. Drau
gystes imanezios dalyvuma sziame ap- 
vaiktzcziojime teiksi* susirinkti aut 2 
vai. po pietų in 8*. Jurgio parapijos sale 
ant 33-czioe ir Aubura avė., isz kur visi 
inkorpore, su muzika iszmarszuos in ap- 
vaiaszczio|imo sale. Tenai bus prakal
bos, deklamacijos ir dainos, o polam 
Dr-tes balius. Komitetas.

(18-4)
Chicago. Sanariai Dr-tes 8. Daukanto 

teiksis susirinkti į K. Liaudanskio sale, 
3301 S. Morgan St., nedelioj, 26 Balan
džio, 2 vai. po pietų (ne vėliau) reikale 
10-metinio Apveir.doa Dievo Dr-tes ap- 
vaikszcziojimo. Kiekvienas privalo tu
rėti Dr-tes ženklą ir baltas pirszUnaites. 
Už nepildymą szio pareginiaao- bausme 
pagal nutarimą.

S. Abromaviczia, aekr.
946 33- rd St.

Chicago. Sanariai Teisybes Mylėtoju 
Dr-tes yra kviecziatni susirinkti į K. 
Liaudansitio sale. 3301 d. Morgan St., ne
delioj, 20 Balandžio, 2 vai. po pietų, rei
kale 10-melinio Apveizdo* Dievo Dr-tes 
apvaakszcziojimo, Kiekvienas privalo 
turėti Dr-tes ženklą ir baltas pirsztiuaites 

Dr-te T M.
So. Chicago, III. Dr-te Szv. Izido

riaus Artojo turės savo pikainka ir ap- 
vaikszcziojima 4 Liepos (Forlh of Jsly), 
Paul’s Grove darže, ant 123 ui. West 
Pullman, III. Todėl meldžia visu kitu 
draugyscziu toje dienoje nedaryti pik- 
ninku ne balių idant vieni kitiems neuž- 
kenktumem.

Dr-te Sz. Izidoriaus.
So. Chicago. Dr-te 8z. Izidoriaus Ar

tojo, laikys savo susirinkimą nedelioj, 
20 Balandžio, 2 vai. po pietų. M. Raudo-, 
nio saleje. 8734 Com mere tai avė., ant 
kurio visus sąnarius ir norinezius prisi- 
raszyli kvieczia skaitlingai apsirinkti ir 
prisiraszyti pakol instojimas tik 81.00 
Po 20 Balandžio kasztuos $5.00.

Jonas Kurila, sekr., 
8709 Ezchauge avė., So. Chicago.

LietDYiszkas Teatras.
Brooklyn, N. Y. Si mano Daukanto 

Teatraliszka ir Giedojimo Dr-te losz 
drama 4 veikmese po vardu “8IBERO- 
KAI”, ant naudos lietuvaicziu Kriau- 
czitl Unios, kuopa 54. Po teatrui bus 
duotas koncertas po direkcija Leono E- 
remino: I. “Saulele tek;” II. “Dunojaus 
vilnys”; III Sugryžz” ir t. t. Po koncer
tui prasidės balius. Muzika prof. S. 
Rinkevicziaus. Tik tetai po tl.00,50c. ir 
25c. su padėjimu drabužiu. Atsibustai 
subatol, 19 Balandžio. Prasidės 7.30 
vai. vakare; Grand Palace saleje, 93 
Grand St. Brooklyn N. Y. Visus lietu
vius ir lietuvaitės kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

ETHNOLOGIJA, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Habtflandtą.

Ant didelių Azijos plotų gyvena tautos 
prigulinčios prie visokiu rasų, stovinčios ant 
ne vienokio kultūriško laipsnio. Rytinę 
Azijos dalį apgyvena šimtai milijonų žmonių 
prigulinčių prie mongoliškos tautiškos šeimy
nos pasidalinusios į daug atskirų atžalų. 
Prie tos tautiškos šeimynos priguli tūlos 
tautiškos giminės apgyvenančios šiaurinę ir 
vidurinę Aziją. Piet rytinę Azijos dalį, In
do Chinus, tulus apskričius rytinių Indijų 
ir pietinių Chinų, taigi kraštus gulinčius 
tarpe tikrų Chinų ir Indijų, apgyvena tautos 
vadinamos vardu Indo-chiniečių arba malajo- 
chiniečių, paeinančios iš susimaišymo mon
goliškos kilmės chiniečių su malajais. Čiabu
viai vidurių Rytinių Indijų, Vindijos,Dekano 
ir salos Ceilono tveria visai savistovę<7rat;ūZž£- 
ką rasą. A rabi ją. Maža ją Aziją ir kitus Vaka
rinės Azijos kraštus apgyvena tautos prigu
linčios prie Terpžeminių jūrių tautiškos 
šeimynos, nors ant jų galima patėrayti at
skirus ženklus prilypstančius žmonėms visai 
kitokios rasos,kas reiškia,kad šitos tautos pa
eina nuo susimaišymo dviejų arba daugiau 
rasų, iš kurių viena tuose kraštuose išnyko, 
susiliejo su kita ir sutverė naują tautišką ti
pą. Šiaurinėse Azijos pakrantėse gyvena 
tautos ne žinomos, ne aiškios kilmės teip va
dinamos Beringiško* arba paliariškos 
tos.

A. Ginkus.
715 Miilbury 8t., Worce«ter,Ma«». 

Pirmas Lietoviszhs Agentas. - * 
Siunczia pinigus i visu dalis svieto.

Parduoda szifkortes ant visu linijų i r ge
riausiu laivu i Amerika ir isz Amerikos. 
Lszjieazkoir perruzo dalis Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

tau-

Iteikalauja jauno vaikino mokintis 
aptiekorystes. Adresuokite:
Dr. A. L- Greiciiunas, 167 W. 18-1 h St.

ReikažingaM Jaunas vyfM norintis 
mokintis aptiekorystes.

Dr. A. L. Graicziunas, 
157 W. 18-lh St., Chicago, 111.
Stanislova* Kuczis ditba' gztore Stan

dard ClothingCo. 594 —596 Blue Island 
avė. ir užkvieczia visus savo draugu* 
ji ten aplankyti: Skaitykite sztoro ap- 
garsinima ant 4-to puslapio.

Atiko* ant Kankintiniu. .
Mat. Dauknis, I^ester 8 Iii re, N. Y. 40c. 

Buvo 2U0.00
Sykiu 30040

Pigiai ant pardavimo saliunas vietoje 
lietuviu apgyventoje. Atsiszaukite jms 

D. Giacza,
4402 S. Wood St. Kerte 44 tss ui. 

(25—4) Chicago, III.

DR. A. G. FREEDOM, 
(LIETUVIS2KA8 DAKTARAS ) 

Pasekmingai iszgydo nerviszku ir 
moterių ligų in trumpa la.ka. Jo prekes 
labai pigios, 
Oanaas: 411 8. Sharp St., BALT1MORE. MD. 
AmaKA: ant kampo Eieler ir Fayvtte Bu.

laagydys uieiNzaldyniasu 1 diena. 
Imk “Lazaliz* Bromo OviniM'' teblIUlM. Ap- 
tl«korin« •uzrUlnn pinigas >1 n«i įsigysi. E. w 
Srore s parastas yra ant koSno bosrlio. »c

Keletas pamokinimu dėl 
vyrų.

Szitę slrtipsnį kiekvienas 
valo perskaitytie, kurs gali atnerz 
tie didelę naudę, jauniem ir suau 
guviem. Gerai žmonis, jog Ameri 
koj yra daug nu-ilpnėjusių vyrų, 
kurie perleidę daugybę dakti
rų ir iszmokdję daug pinigų, neap
turėjo jokios naudos. Pradeda 
jaustie negerumę, bet mislyja kad 
Įiereis. Matydamas einant blogyn, 
keliauja pas kokį felezery, kurs 
nieko neiszmanydamas dar labiau 
padidina ligę. Dauginasi pas kitę 
ir.tas nekiek pagelbėti. Prale džia 
daug laiko ir pinįgų o naudos kaip 
nėr teip nėr. Labiausiai nukenezia 
turinti paslaptingas ligas, ir tie 
kurte per neiszmintingumę, jau
nystes iszdykumę ir bjaurius pa- 
proezius, peržengia gamtos tiesas, 
gvoltydami savę. Pasekmės virsz 
paminėtų paprocsiųyra: pirmiau 
mai svaigimas ir skaudėjimas gal
vos, gėlynui s nugares, kryžiaus, 
užymas ausyse, skaudėjimus po 
krutinę, puolimas plaukų, nera
mumas, nuvargimas, neapykanta 
draugijos, sąnarių skaudėjimas, 
silpna atmintis ir tt. Paskui eina 
nusilpnėjimas viso kūno ar bepro
tystė. Delko tas viskas pasidaro? 
Dėlto kad isz syk nesikreipia prie 
gero daktaro, apecijalisto tokių li
gų. Nors daugelis giriasi jog galt j 
iszgydytie tokias ligas, bet nėvie- 
nas nesusilygins su Ch cagos pa
garsėjusiu specijalistu vyriszkų Ii 
gų, turineziu 20 metų praktikos, 
daktaru B. M. Ross, 175 S. Clark! 
St., Rooms 1 to 7, ant kampo; 
Monroe St. Chivago, III. Ofisas į 
atidarytas kasdien nuo 9 iki 4. Pa- , 
nedelio, Seredos, Petnyczios ir Su-1 
batos vakarais nuo 7 iki 8:30. Ne- į 
dėliotus nuo 10 iki 1. Kiekvienas i 
turintis panaazias ar kitokias Ii-1 
gas, privalo kreiptis pas minetę 
daktarę, o gaus tikrę ir teisingę 
rodę dykai.

pri-

“SU BAN KRUTI JO.”
Odeli TypewriterCo., kuri kompanija 

per keliolika metu dirbo ruzomas ma- 
szinu subankrutijo ir mes atpirkome vi
su maszinas, kuriu Ji turėjo padyrbu*. 
Tos muzinosyra isz metalo (plieno) ir 
prie Ju nėra ne biski medžio nei gumos. 
Literosteipgi yra metalo. Ta muzina 
gali mesti ant žemes ar kitur Ji nesusiga- 
di*. Tokia maszina gali tverti szimte 
matu. Ji nsio labai puikei ir greitai ir 
su Ja galima ruzyii keli* tukstanezius 
gromatu ant dieno*. Kupcziai po visa 
Amerika Ja vartoja. Kiekvienu žmo
gus, be jokio mokslo gali ant Jo* ruzyti. 
T* muzina ners dydele ir galima ne^ti* 
kur norint. Fabriku visada parduoda
vo ta muzina už S30.00, bet dabar, mes 
l>aniuosime po 815.00. ’.sz tikro, ta mn- 
szina yra vert* ne liktai $30.00, bet 
$50.00 ir kiekvienu pamatęs ta pasakys.

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

Novelti Supply Co.
Ix)uisville, Ky.

Lietu viszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK1O.

315 8. Morgan St., CHICAGO. 
Paduodu dėl iinios visiems lietuviams, 

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduole* 
amerikoniuko* ir europeiszkos, tikros 
natentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomo*. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori įligonio namua. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. IVilliamson.

Dr. M. Kasaakovaki, 3312 8. Halsted st. 
Telephone Yards: 709.

Atsiszaukusiem* per laiszku* ir apra
šantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia ideti marke uždu centu.

Tblkfonas Yardb 709.

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

802 Halsted St., kerte Cmlport avė.,
Chicago.’

Ofllso ..laido, izlokiom. dienom, nno 4 iki 6 
vakarai..

Rodąs ligoniams duoda dykai 3 sykius 
ant sanvaites Illinois Medical College 
Dispensary, ant kertes So. Halsted ir 
VVaahington Boulward, Utarninkais, Ke- 
tvergaisir Subatoms nuo 2 iki3 vai. po 
pietų.
Gyvena; M45 Milwaukee avė.

Telefonas: Polk-321.

D-ras A. L. Graiczunas,
107 W. IS-thSU, Ctaicago, UI.

Gydo v Įšoku Ilgu be •kirUimo: vyru, 
moterų Ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus padėto adreao.

J. SYMANT,
71 N. 7-th SU. Ilrookly n, N. Y.

Lietu viszkas Saliunas.
Genauzi gėrymai, inportuoti cigarai ir 

‘Free LunCh” ka«dien.

uiLLE S FOrOG KAFA8,
3452 8. Halsted SU

82.00

Daigiaa kaip 
ar 30 actas Isimcffintasl

Dr. RICMTERO 
wiMB 8wietui žinonu 

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.

Rbeumatiztno,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tt.

įr wisokiu RheumAtiszku 
skaudėjimu.

u 86c. ir 60c. pas vaisus 
aptiekorius arba pas

L F. A*. Richter & Co., į
k 215 Pearl Street. jį

New York.

Vyriški* vedda tautiškos giminės, ant salos Ceilon.

Moteris vedda tautiškos giminės, ant salos Ceilon.

Gamtiškos sanlygos ir rasiška kilmė, kaip 
kitur teip ir Azijoj ne sutvėrė tvirtesnių tau
tiškų organizacijų, iš žmonių vienokios ra- 
siškos kilmės,be kitokios kultūriškos įtekmės, 
ne susitvėrė tvirtos viešpatystės, tą padaryti 
galėjo tik kultūriškos pajiegos, jos tik jun
gė į krūvą ne tik giminingas, bet ir ne gimi
ningas tautiškas gimines. Didžiausią įtek
mę ant gyvenimo Azijos tautų ir tai ant la
bai didelių jos plotų,turėjo Buddos mokslas; 
šitas tikėjimas suartino, sujungė visokios 
kilmės Azijos tautas. Ne tik kaipo tikėji
mas, bet ir kaipo palaikytojas doros Buddos 
mokslas pakelė ant augštesnio civilizacijos 
virbalo jį priėmusias Indijų tautas ir šiądien 
jis turi įtekmę, kaipo kultūriška pajiega, ant 
tautų Himalajų kalnų, vidurinės, rytinės 
Azijos, ant gyventojų Indo Chinų ir dauge
lio salų Indiško ir Didžiojo oceano. Nėra 
ant svieto kito tikėjimo, kuris teip daug tu
rėtų pasekėjų kaip Buddos tikėjimas; krikš
čionių nėra tiek, kiek yra pasekė
jų Buddos sutverto tikėjimo.

Mokslas Buddos augštai pakėlė mongo
liškas tautas, jis suminkštino, nušvelnino 
nuožmius papročius, pakėlė doriškai žmonis, 
priimdamas tuos pačius doriškus pamatus ką 

j ir krikščionybė. Po įtekme Buddos mokslo 
I terp mongoliškų tautų platinosi visoki moks- 
[ lai, raštas, dailė; po jo įtekme tvėrėsi tvirtos 
viešpatystės. Buddos mokslas yra pamatu, 
ant kurio stovi civilizacija svarbiausių mon
goliškų tautų. Buddos moskslas atsirado ant 
daugelio šimtmečių pirmiaus negu krikščio
nybė.

Ne mažą įtekmę ant kultūros Azijoj tu
rėjo ir turi ir kitas,daug vėliau užgimęs tikė
jimas—i*lama# arba Mahometo,užgimęs Ara
bijos pieskynuose. Šitas tikėjimas išsipla
tino po visą vakarinę Aziją, nuo Palestiilos 
iki ištakų upės Gango, Vidurinės Azijos, 
prisigriebė ir ant salų Malajiško archipela
go, išsiplatino ant visos šiaurinės Afrikos 
beveik iki ekvatoriui. Mahometoniškas ti
kėjimas išsiplatino terp tautų semitiškos 
kilmės, su jo pagelba, teip sakant, arabai

susemitizavo tautas kitokios kilmės, terp ku
rių išplatino ir savo civilizaciją. Vidurinių 
amžių gadynėj mahometonai buvo įgavę labai 
didelę galybę, prieš - juos drebėjo veik visa 
Europa; sutvėrė jie galingas viešpatystes ' 
Europoj, Azijoj ir Afrikoj, kurios visokiuo
se moksluose pralenkė net Europos tautas. 
Išpažintojų mahometoniško tikėjimo ir šią
dien ant svieto yra ne mažiau už krikščionis. 
Krikščioniška kultūra Europoj išstūmė ma- 
hometonišką, bet Azijoj ir Afrikoj ji tvirtai 
laikosi ir kaip žinovai mena, suėję į vienybę, 
mahometonai gali pasiliuosuoti nuo krikščio
nių įtekmės ir jų jungo ir sutverti galinges
nę mahometonišką viešpatystę negu kokia 
nors krikščioniška. Išpažintojų mahometo- 
niško tikėjimo ant svieto yra apie 300 mili
jonų ir jie veik visi gyvena krūvoj,kas jiems 
palengvintų susijungimą ant ateirėmimo 
prieš krikščioniškų tautų siekius.

Ne mažesnę įtekmę ant civilizacijos ne 
tik Azijos bet ir Europos turėjo besikilno- 
jimai čielų tautų iš vienos vietos į kitą; vie
nose vietose tie besikilnojimai atgabeno nau
dą: besikeliančios tautos suteikė šiek tiek sa
vo civilizacijos tautoms mažiau jos turin
čioms; kitur gi, kur ant kelio patiko augščiau 
kultūriškai stovinčias tautas, sulaikė nor- 
mališką tos civilizacijos auklėjimasi, nužemi
no civilizasciją augščiau kultūriškai stovinčių . 
tautų. Iš Azijos atkako veik visos Europos 
tautos, bet jos atėjo ne sykiu. Pirmiausiai, 
istoriškdbse jau laikuose, atsibaldė iš Azijos 
germanai ir skytai (kada į Europą atkako 
taftos lietuviškos kilmės, istorija-ne paduo
da, reikia todėl manyti, kad lietuviai iš Azi
jos atkako į Europą pirmiau negu kitos Eu
ropos tautos), nuo kurh| paeina didesnėj da- 
lyj šios dienos gyventojai vakarinės Azijos 
ir rytinės Europos. Paskui atėjūnai iš Azi
jos užkariavo civilizuotas Mezopotamijos vieš
patystes. Vėliaus hunnai. magyarai ir mon
golai ant ilgo laiko apstabdė normališką au
klėjimasi tūlų Europos civilizuotų tautų; ant 
galo atsibaldę iš Azijos stepų t turkai, ant 
griuvėsių civilizuotos Bizanicium ciecorystės 
sutvėrė savo viešpatystę, išnaikino seną čia 
buvusią civilizaciją; dabar vienog turkų su
tverta viešpatystė griūva Europoj, Turkijos 
dienos jau suskaitytos, vietoj turkų ant plo
tų Bizancium viešpataus kitos tautos, kadan
gi užkariavę tuos kraštus turkai ne įstengė 
ant tiek apeicivilizuoti, kad tiktų Europoj, 
jiT!~*v+H4*i)er ilgus amžius valdymo sulaikė 
tuose k$fetHųsH kilimą civilizacijos.

Tokiu buikųAzijoe tautos, ypač prie jos 
susidūrimų su kiuhųs svieto dalims, su ma
žais išėmimais, ne tveria gryno tipo,teip kaip 
antai čiabuviai Amerikos, Australijos a>ba 
saliečiai Didžiojo oceano salų, bet paeina 
nuo visokių susimaišymų skirtingų rasų; su
simaišymai toki buvo ne vieną kartą; bet 
daug sykių. Ir ant civilizacijos jų ne mažą 
turėjo įtekmę civilizacijos pašalinių tautų; 
gamtiškos aplinkybės, sanlygos gyvenimo ne 
yra čia svarbiausia priežastis, pakėlusi Azijos 
tautas ant to laipsnio, ant kurio jos šiądien 
stovi, ant jų būvio turėjo jeigu ne didesnę, 
tai ne mažesnę įtekmę pašalinės aplinkybės; 
aplinkybės tos yra tai nuolatiniai susiduri-, 
mai visokių rasų, stovinčių ant ne vienokio 
civilizacijos laipsnio, tautų, turinčių savo 
civilizaciją; civilizacija vienos tautos turėjo 
įtekmę ant civilizacijos kitos.

Teisybė, ir Azijoj yra tautos išdirbusios 
savistoviai, vien po įtekme gamtiškų aplinky
bių savo kultūrą. Tautos tos yra neprilan- 
klausiose sanlygose, į jų kraštą kaimynai ne
siskubino traukti, kadangi jiems ten ne bu- . 
vo ko jieškoti. Tos grynos tautos, liuosos 
nuo susimaišymo, tie apsaugoti nuo pašali
nės įtekmės kraštai yra ne sveiki, į 
kuriuos, dėl ne sveiko oro, civilizuotesnį kai
mynai nesiskubino keliauti, arba užimanti 
neprieinamus vidurio sausžemio plotus. 
Tautiški gaivalai,gyvenanti tuose kraštuose, 
stovi ant žemo kultūriško laipsnio, bet užtai 
kultūra jų, kokia ji yra, išsidirbo savistoviai, 
be įtekmės augščiau stovinčių kaimynų. 
Tokioms liuosoms nuo pašalinės įtekmės Azi
jos tautoms yra gyventojai Andamaniškų 
ir Nikobariškų salų ant Indiško oceano, tau
tiškos giminės gyvenančios kalnuotuose ap- 
skričiuose pietinių Indijų, salos Ceilon# 
nuožmios tautiškos giminės gyvenančios gi
riose Indo-Chinų, kaip antai Laosai ir Ka- 
renai Siame ir Burmoj, tūlos malajiškos ir 
negriškos tautos ant Malakkos pussalio; tū
los medėjų tautos rytinės ir šiauripės Siberi- 
jos, išmėtytos liekanos nežinomos kilmės 
čiabuvių vakarinės Azijos ir pietinės Arabi
jos ir Persijos. Visos tos liuosos nuo paša
linės įtekmės tautos stovi ant žemiau
sio kultūriško ' laipsnio, 
paeinančios nuo i

, užtai tautos 
visokių susimaišymų, 

tankiai buvusios po įtekme visokių pašali
nių civilizacijų, kaip rodo puikus triobėsiai 
ir visoki paminklai Indijose ir kitur, spėjo 
augštai pasikelti, išdirbti gana augštą civili
zaciją ir tai pirma negu Europoj.'

Ant Indostano pussalio, pietinėj Azi
joj, tverianezio dabar prigulinčias Anglijai 
Indijas, gyvena tautos kalbančios kalboms 
prigulinčioms prie teip vadinamų indoger- 
maniškų, prie kokių priguli ir musų lietu
viška kalba, arba teip vadinamos ariškos, 
arba arėjų tautos, prie kokios kilmės prigu
li lygiai lietuviai, kaip ir kitos civili
zuotos Europos tautos. Arėjai arba arijai 
atėjo į Indijas nuo šiaurvakarų ir pavergė 
pirmutinius Indijų gyventojus, prigulinčius 
prie visai kitokios kilmės; ant pasilikusių 
politiškai ne prigulmingoms čiabuviškų In
dijų tautų visgi ne mažą įtekmę paliko atka
kusių arėjų civilizacija, išėmus tūlų tautų 
gyvenančių giriose ir sunkiai prieinamuose 
kalnuose, kurios iki šiai dienai pasiliko 
tokioms jau nuožmioms-kaip ir pirma, gyve
nančioms beveik teip jau kaip laukiniai žvė
rys. Atkakę į Indijas ir iŠ dalies jas ap- 
valdę,arėjai sutvėrė čia kastišką surėdymą ir 
žinoma, savę priskyrė prie augštesnių kastų, 
prisisavino sau visokias privilegijas, o vieti
nius Indijų gyventojus,pavergtus čiabuvius 
priskyrė prie žemesnių kastų szudrų ir pari
jų. Iš savo kalbos ir viso kūno sudėjimo 
čiabuviai Indijų priguli prie visai savisto- 
vės rasos, stovinčios- iš viso savo pavidalo 
arčiausiai australiškų negrų; turi jie ir teip- 
jau tamsios parvos veidą kaip australie- 
čiai. •
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SS--MMAZ1NT0S PREKES
Moteriszki parėdai pavasario sezonui.

kiekvieno 
pirkinio

LIETUVA

d™!» Modicai Dispensaru oall.ius iszouBll
Jie užtikrina iszgydyina. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydjti.

Drapanos vyrams ir vaikams.
Vyrams siutai padaryti 

isz grynai vilnones Wash- 
ington materijos, Mills clay 
worsteds, taipjau isz melsvu 
seržo msieriju, puikaus dar
bo, mieros nuo 34 iki 44, su 
nusklemptsis skvernais, ti
kra preke ju yra *10.00, pa-

$6.50
Vyrams pavasariniai vir- 

szutiniai ploszcziai, padary
ti isz vilnoniu Ozford vicu- 
nas materijų, pilku kovert 
materijų ir whipcords, su 
ar be aksominiu kalnieriu, 
ilgi, trumpi ar vidutiniszko 
ilgio didžiausiame, pasirin
kime vertes *8, *9 ir *10, 

“"$5.00

Moteriszki Dress 
skirta padaryti isz gry 
nai vilnoniu veneMans 
ir taylor serges mate 
riju, su ilgoms besivel 
kanezioms padelkoms 
puikiai padailinti at
lasinėms juostelėms ir 
szniureliaia, yvairiau- ' 
siu spalvų, paprasta 
{>reke *.'>, dabar tik

$2.98

Vaikams long-pants siu
tai nuo 10 iki 16 metu am
žiaus, padaryti isz puikiau- 

’ šio gatunko cheviotu, visokiu
I juodu, mėlynu iroxford.su nusklemp-SL wNmk 
1 tais skvernais, paprasta preke *5,
1 Vyrams kelnes, padarytos iu gaišiu eravrford vilnoniu 

materijų, pilnai tamsiu arba dryžuotu spalvų, kuoge-
1 riausio darbo, visokibs mieAis, tfih S A
1 paprasta preke *2.50, szios nedėlios I 

iszpardavime po.................................

Ingrain karpetai, gana storus, yvairiausio ' Q A « 
raszto ir spalvų, raudoni ir žali, pusvilnoniai, vet- ijM(. 
tęs 50c yardas, dabar paleisime po...........................vvv

Susiuvame, indedame ir iszmuszame už dyka. 
'Brusseliniai karpetai su vilnoniu virszu, sto- CA« 

rus. naujausio gatunkp didžiausiame pasirinkime DMĮ. 
vertes 75c yardas, paleisime po ............................vvv

Lace kortinos, baltos ir kremavos. 3}yardort) J 
ilgio, pilno ploczio. vertes iki *2, pora už........... (JĮ]

Lazda ir prietaise už dyka. yi<vv
Sieniniai brusseliniai divonai. mieros 0 pėdu per 

10J pėdu/su austiniais pakraszcziu rumbais,® J J f7C 
vilnonis pavirszis, y vairiausiu spalvų. . fl | 1 /Ii 
vertes *16, dabar po........................... t.............A A • I v

Geležines lovos, storos kampines lazdos ir ff) J A A 
skersiniai, enameliuotoi žaliai ar mėlynai. ijM
drūtos ir puikiai padarytos, parduos'me tik po Y x v v

Moteriszki siutai pa
daryti isz grynai vil
noniu covert materijų 
ir homespun. naujau
sios mados bliuskele ‘ 
suszilkitnu pamuš ža
lu, skirt su ilgams be- 
sivelkanczioms padai- 
koms ir su geriausio 
perkalino psmuszalu, viskas apszcziai 
pagražinta atlasinėms juostelėms, 
paprasta preae *13.(Mi, už..................

Moteriszki rapperiai padaryti isz 
perkalino ir kaliko, su gaubtais pe- 
cziais, pilnai placzioms padelkėms, vi- 1 
šokiu spalvų, ir mieros, preke 91. 75, po’

Jūs nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus “State Medical Dis
pensary , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir \ an Buren ui.

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

Fermeriai

žg PUIKIOS PIRKĖJAMS DOVANOS.
Labai puiki pora Nottingham lace kortinu duosis 

jBp dovanai prie pirkinio rakandu vertes už M lO.OG,

Kiekviena 
g karpeta nuo 

35c. augsztyn 
g mes pats su-

*',‘Jvame. in-

$7.98 
geriausio gatonko 

$1.00
Parvuotos Dresems Materijos.

.•0 stukiu nuo 42 coliu ploczio grynai vilnones granite 
materijos, eiamines, cheviots, whipcords, venetians, 
henriettas, albatrosses. melrose ir panama 
yvainausiu pavasuriniu spalvų, vertes 75c C■ 1 J* 
yardas. dabar po .............................................EEllIa

50 stukiu importuotu szilkiuiu ir vilnoniu l»o»down, 
crepe de chines. minstral*. etamines, crepe cloth*.finet- 
tas. prunellas, venetians ir broad 4lk 4 
cloths, puikiausiu spalvų kokiu tik va-M* I i||l 
Ii rasti, parsiduoda po *1.50, pas mus. |

Szilkines materijos ant svodbiniu dresiu.
25stukiai im[>ortuotos groas de landras szilkines 

materijos, su puikia juosta perdern, pui- 
klausia szilkine materija ant waisu puikiau-teta f* 
siu spalvų kaipogi ir juodu, vertes*!, po...S>^t«

10 stukiu labai puikios juodo* peau de 
soie szilkines materijos, su gražiausiais juo- 
dais ataudelias, vertes *1, jardas tik...........

Laida ir prietaisds duosis dovanai perkant korimas 
vertes nuo *1.00 augsfityn.

Labai puikus ir dideles mieros \Vilton divonas duo
sis dovanai prie pirkiniu už *20.00 ne mažiau.

Klein Bros
‘ 795-805 S° Halsted St.

Sofkos. isz- 
musztos dru- 
cziai ir su gra
žiausiu virszu. 
pilno ilgio ir 
ploczio. tik

COR CANALPORT flVE

iržmone»iąz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iazgydytais per pa- 
Sužėjusius ..pecijalistus Jie užtikrina 

zgydymn kiekviename dalyke.

g Egzaminavimai yra daromi pa- 
g gal naujausias metodas, idant 
8 surasti liga.
g Szitie daktarai klaidos jokios negali 
yiE I padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
Si tikrumo instrumentu, kaip tai: M i • 
(P j croscopa.IIarmocytome- 
T > t e r o , Sphigmographo, E - 
5Į ? lektriszku balsu R e o s t a -

to' ir Stethecropo Pho- 
nondoscrope tirinejimo, 
iszcziupinejimo. iszbraszkinimo ir isz- 
klausymn idant ant šyk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligd. Specijalistai gali at- 

1 rastie liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai alsiszauk in daktaru 
“State Medical DisĮiensarj”, ant piet- v “ " • “ 
vakarinio kampo State in \ an Buren ui.

, t3T Inejimas per 66 Van Buren ui.
Putemyk adre«a.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
' URAH VYRAI!!! . . . . . . . . . . . . . .—™in,A n”

Tu gali, ir busi iszaydytas! 
Specijalistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones, 

i kurio iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* pasekmes jaunystes neiazmintin- 
gutno persižagitno senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakanezihi 
gydytu ligų, kurio* yra priežaaczia: nu- 
stojimo *veik*to*. silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziazko ir protiško nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užuiti- 
kejimo,, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju misli* ir mnnavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydvtas nurno pranyksta idant padaryti 
l«r kita daktara ir ne likai iszgydytu. < ~.te. i-i i
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias nialodas. Gydymai _ t..( . .__ . „
“State Mvdical Dispensary” yra nauji ir: TeisdariSZkaS UŽtikrinim&S bllS 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu dllOtlS kiekvienoj ligoj* priim- 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali r
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy-1 
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską ' 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe
cijalistai turi szitntus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos Ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken-

Nusilpninanti rezultatai szitos ligos;
__________________I X,_______t I

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra bais*aur» 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsik/etimo. Kat«' 
tirineiimui Yra gana sakytie, jog ap-' stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema. Bheumatikzkui 
tirinejimui. 1 ra gana sasyv e, j g p- gkaus^ug< sustingilnll (r ,utinima san»nu, pasirodymą plemru ant veid«lrkui7 
sunkina prote, nusilpnina kuna, kanki mažu grauduliu ant burnos ir liežuvio, tkaudejima gerkles, atsiradimu guzejį? 
na nervu systema ir pasibaigia ant vi-I 1: — - —i..l. 1... ..Aatkatoi* ant. cn<zaziinfmn kaulu. J»iarn ---  ’
slszko nusilpnėjimo.
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|«istoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaiiszka tvirtu
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp- 
------- . ,* ‘ ** - _ J ,*i vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui.

vi" I puolime plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turigZ|£ 
Jeigu esate auka 1 kius, arba tam pannsziussymptomus. tai pasirodavyk su specijalistais tuojau* )r 

jeigu jie po egzntniiiavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums t* 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu dajfc. 
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi i®, 
gydytu.

toj ant gydymo,
tJT Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
. , . . serganti szita liga, kuri specijalistams

ežia prie nus.szlapinimo, nes szlapumas . oiaraasARYj yra paprasta, turi raazyt 
(mižalai) iszeina potalei, sunkiai irau apraazydami savo liga ir jeigu jie atras 
skausmu, kaip kada pacientas turi at- jog namie jie gali gydytis, tada priims 

__ J’ po užtikrinimo plianu* gyduoles ir gydi- 
gali kilti užde- mM nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
atsiranda pus- gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos

sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko Į 
jog nusiszlapina kraujais. Ta* yra labai ,K> — 
pavojingas dalykas, nes (, ........
girnas, nuo kurio akmuo atsiranda pus- gydytu, 
lej. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba , 
strikturos, tai pasirodavik su gaivintu 

State Medical Dispensary. N e 
k n u o 1 a t a i . Specijalistai 

gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidylis. Kiekviena liga pri
imta aut gydymo, bus užtikrinta.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir nzimtua 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
turite rau
tu lietu
viuką ka
talioga, ku
ri prisiun- 
czfamH ko- 
žnam dX- 
kai ant j>a- 
praazymo.

. Kelpsch 4 Co. 74 Centre' St., Cbicago, III.
Succ. to Kelpech, Norrlko & Co.

Specijaliszkai ant szios Subatos ir Nedėlios!
Vyriszki drabužiai, musu paežiu darbo, szviesiose arba tamsiai j A AA 0 RfL 4 R AA 

gelsvose parvoee,dryžuoti ar languoti,szioj subatoj ir nedelioj...v ’ v*VVj lū.UVj ll/.vU.

Vyriszki juodi ir mėlyni clai worsted drabužiai, kostumierisz- 04 A AA 4 0 RA 4 R AA 
kai padirbti, mieros 16 iki 18 metu, szioj subatoj ir nedelioj... vIv.VVj IviVVi

Vyriszki gražus czeviotiniai drabužiai, grynu vilnų, szia san
vaite po................................ 7...............;...

Vyriszki Cravanette “Overcotai”, gero ceikio, gražiai padirbti, '
szia subata ir nedele.........................................................................

ii

$5.85.
$13.50,15.00

$15.00Vaiku drabužiai; naujausiose panose ir deseniuose, didžiause- 
me pasirinkime, nuo $3.50 iki..............................................k.

Turite pirma pamatyti musu taroms 
idant galėtumėte suprasti kaip pigiai 
szia sanvaite juos parduosime.

Motinos! jusu mieli vaikeliai gali kuogražiausiai apsirėdyti musu sztore už 
labai mažus pinigus. Turime teipgi savo sztore naujausios mados 
Norfolk Kamzollnius ir Marinariszkus drabužius nuo $1.90 ir dau- 

’ giau. •
Pavasariniai apatiniai marszkiniai laukia ant jus musu sztore. Ateikite juos pa

matysite.
Skrybėlės naujiausios mados, Kietos, Fedora, ir Panama visokiose 

paruvose,didžiauseme pasirinkime, szia sanvaite po..

Dirbame Drabužius
ir ant orderio.

.$1.90.
Didžiausias Drabužiu 
sztoras rytinėje mies

to dalyje

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

caiDispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamss jokios nau
dos- Netikęta laime padavė mane po ju
su globa Man yra linksma prirodytie 
ius tiem, kurie reikalauja pagelbos. su 

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

Jums dėkingas,
J. c.

State of Illinois Į
County of Cook j

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

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo rHJ. 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz m*, 
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad How|rdCz*rra
(Seal)

George Sterlin, Notary Pubiie.

State Medical 
Dispensary

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos:'nuo 10 iki 4 ir nuo t 

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

gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Aleksandraviczia Ir Szvanku*
...□RŪKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicago, III.
Tari puikiai inrengtu drakoriszka* mašinas ir pertai 

visokiu* dntkoztazkus darinis atlieka dailiai ir greitai, o 
ypatingai draugystėms k<>n»ntucijas, tikieiuš, prngiamua, knyga* T aš v—'inkams ir ft, 
Meino, Ir siaaczia pinigus iu visas dalis Skiri o par baske, exprėšd, 
arba pacztat kaip ka* nori. Užlaiko kaygas visokiu ifltaipe ir maldaknyges.

r\xrTZ A T M puikiu dovanu) Tokio p<| DYK. Al fasurojin***** Dabar m-* palaldltame turg 
su dvigubais paaaksaotal* laksstai*. ausuke ufisu.------- ------------ —------ ------------------- --------------------
• u tiku* AUBnraisiK* UASTOtmu* pilnu akmenų. R R gvarantuotaa, Ulkehaotals viduriai*, 
istdnodam* raszyta snuscui irt «0 ižtc; pagal iszvvltd* irgenni* toki laikrodėli visados 
gali lyginu pna *so vSBTsa atrgso LatKnoDU-m. Visiem* puikia laikrodėliu mylėtojam* mesduo- 
sime togy)e 80 dienu puikius presentas: I. vigna ■saro rvrv rrru su didele selvaka ir ginta
riniu etbuku. vertes SI 80; t grynu ■anitt rvTV ctoaasTcua. vertesne.; 1 n įkalins nntatu«*«* 
DBiuTt. 96c; 1 dailu auksinuota Dickkms Lg»r;easi.i tu Cameo kabate. II U; 1 puikia auksinau 
taSAOvrz. (i 00; i pora puikiu Auszaniv deimantais sodinta, 8100; 1 paiki* armZAIszaodlata 
brangakmeniais. 40c; t pora paauksuota kolioulta su parmuterio virvzal*. 40c: 1 pora rankovėms 
gualku. su psrmutertnia apaczi*. 86c; t kateteriams naiku, patmnterio apaealos. IW>*; ir 1 puikia 
in krutins sagstė su dailiu akmeniu 7Su. Laikrodėli ir 14 dovanu siuncaiame C. O. D- ■*

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES
TEIP ŽEMU PREKID DAR NIEKADOS NEBUVO! Kiekvienas dabar galite tarot taikrodtei.

Meseume seniausi laikrodžiu prekejai. Ir šiandien szio laikraszcaio skaitytojams smarkiai numažiname preke* ant laikrodėliu teip kad iau vra Osuar Uetriesan prieisamoe. ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai nrvnteaqia ra miarom-uu. ieip aau jau yra
„ , . . ----- j. ._ ,,H noameo prieritrudto. 50 rolm Lor^netteprie moterinto laitrndelio

No. 6 Tikras I4k Auksu lietas Lukštai gėris uito darbo, hunting. au
sute užsukamas ir nustatomas, vyrisz- 

kas ar moteriszkas. puikiai graviruotas, z lukštai i*z eite* gryno aukso 
tėte* visa amži. Tikrai Amerikiszk* masziiaerUa 4U aaujanslais pageri 
nimals. Išrodo kaip*Mrt Autateš* laitrodaUa, austatoiBa*. Puiku* isz 

rod-vUj)o- CvartačIU ant SI awtu. Kiti pardnod. įm M •», 8« Masa pj^ke
N*. 7 Tikras Nikelinis, n* Hrssąus Au4ute ažsakamas ir nužtato- 

mat. vyriszkš ar moteriszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka mšzineri;*. 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus iaikro- Gvarancija ant 5 metu. 
d,1‘’ Mite a preke už vvriszka $1.98, mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis,’ ’ vokiškojo sidabro laikrodėlis. Au
sute užsukama* ir nustatoma*, pilnsi skmeniuota* ir su grynais amen 
klszkau viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant VISO amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti Geresnio negali gaut L Kiti panuzlus parduo
da po 85.a. 85.75 ir 86.m. Musu preke $4.00.
NO. 9. Grynai Sidabrinis, vyri.zkas ar moteriszkas, ausute Užsukamas 

' ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting
lukštai. Padaryta* isz grynai ertra talto eidabro. su tikrai* amerikis;- 
kai* viduriai*, pilnai akmėniuota*. su naujausiai* pagerinimai*. Yra tai 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame aky- Miian nrakn 1)1 riuje. Kiti parduoda po80. S10. Ilž MUSU preKe
Na 10 Kalandorini* laikrodėlis TU ryrintae. Parodo valasdae. dieno. IU naivmzviiiua vuoua, r^^inue ir menulio atmainai 
Laksstaiisz juodooxiduotoplieno. kuri mes gvarzntuojame ant visados. 
Yra tai viena* isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmai*, 
pilnai akmėniuota*. Laika kuoteisiugiausial parodo. Kiti parduoda po 
Jio.80.818.50. 815.80 Muša preke $7,60,

frit totuo pvito laitrodelio pridtdaou doaanu puitu Dictmi lesei 
No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Huntlng Inkštai- Ansute utsoka- 

* mš ir nusta'untes. vyriškas ar mo
teriška*. I*rrodn ant m Auteinin laiiradelįu. Gerai akmeniuote ms- 
siin-rijs. nustatomas teisingiau*!*! išrodo i»lfi*aranci|a anl 20 meta. 
S^Kiti pasvajai ganiu* u<kiu» po preke $2.08,

i. 2. 14k Dvigubai pasuktnofas ausute uLulcamaa ir niutatoinkš, ff- 
. . . ar moifriBtkaa, huntin<. I$x-

rodo kaip laiJtrmhlU. Tikra Atnerikuzka mašinerija,
nestatoma*. Puikiai ura GvATMACiU MJlt 20 MMBk 

rirnotat. KuottkrUu»ia$ laiko ridvtoiAs. Ki 
ti gsnina toki po M-48, *4.^. »4.i» ir fa.50. M OZU preke $3,98. 
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtai* pspnnaill>>*i*, dailiais

• lukštai*, puiku* laikrooelta. Antute
uisuksma* ir nestatoma*, vrrisrkaa ar moteriška*: hunt ing. Išrodo 
*m S4> tiutriM'o laiir.uieli" Tikra Amerikia«ka mšiinenja, su d»u<v 
iiu akmenų, nustatoma*. Geriau*įai laika lai- Gvarancija ant 20 meta, 
ko. Kitur parduoda po 86.50. r.». 46.50 Mlwu prpkr $fl,20. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas Su gaubtai* papuoš>maį «wo<Wą-

* ' tat en i'eru Plemantaie Kulotuiie. rtc
Pulku* luksrtaL Nerasi puikesnio. Ausute užsukama* ir nustatomas, 
vi rišikai ar moterisskas. hunting. Istrodo kaip Ho .tuteinie laitrodelU. 
Mš*ineri)a tokia pat kaip No. s Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda pofc-Ts, 86.00. tam Musu preke $0.70, 
Ne. 5 Uk Tikras auksu lietas, *»■•»"«• *““•te užsukamas ir nustatomas, vynsz- 
ka* ar moteriszkas. 1 luini tai storo gryno aukso. Niekados nenusiszer* 
de nenublanks, iszrodo kaip *0) .tulžiai* laitrodelu. su daugeliu akme
nų. grynai aznerikiszka massinerita. nustato- Gvarancija ant 25 metu. ^us^^V^Sr“^ ^‘“Musu preke $6.20.

prliiumU drauir* iu orderiu J*lit* k** priiiuni pinigui drauir* iu orderi*, m»i dar <*xtra dova
na BuikaLazaTmi rasi: d»ik»u» mei paiianovlam* t»d« per naorta. «*regl>trav« tavo kairiai* 

S laikrodėli** gaJ*l VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteriiska Jelg* moterl.rk* ted vyriuko Dicken* leaelugello me* pa*lut>*lm. mo- 
tenaaka SOaolI* a*k*ia*ote Lornette leaclugell Ratrrk ,ie*d>en, pakol lazpardevima* nel***l- 
baise* Adresuok: ATLA* JEWEL*Y OOMPANY. I* Metropolitan Block, CHICAGO. ILL.

D-ras A. M. Baeevicze,

Mes parduodam tavoms pilnai )uos gvarantuodami. Kars laikrodėli* nepa* ik*, ar ra* )ame kokia yda. atmainysime ant kiro artop<H*gv**i*gnzž>nsim» 
viens ■ sirnnnci uis eiiiatrviamc r n n iatfuniiuriaf pirm užmokė)!tuo ninųru. bet ežia pirkr)** užmoka tik Ezpreso kaštu*, e )ei
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. laikrodėli ne tokiu, kokiu mes paduodame, gali .ugrasin'i »"“»*< kajzlai*. jd piašgua pr>- 
riuacsia iuu Arouęt *v orArriu. duodant DOVANAI puiiu tmkliai priH ir viaucezpeeao kaštu* me* pat* apmokame.
rsio noncniiiATi- Paduok savo p</r*n stresu, paženklink n«mrri ir pn*e laikrodėlio, koki lūs norite tyrinta ar moterudia. diduma, ir paduok 
aair unutniuvil. areiiatuio JSipreto ojlfa. Kur ners Expr*SO ofiso MTO orderi ir pinigus paaiunsk registruoto) grotnatoj arto iszpirk Mo- 
nev Orderi. Tada me* laikrodėli ir peili pasiunstme per paėsta užregistruotam pundely). Jeigu ]u* pirksite aat »yk szezzū vienokio numerio laikro- 
S&.DYKA1! VIENA LAIKRODĖLI • nmit laikrodėliu* No. 3. ta? gausite p-ItTto DY
KAI VIENA LAIKRODĖLI Ko- »• Niekur nepirk kitur laikrodėlio pu™ pamėtysi mūsiškiu*. Perui užczedy.ue daug pinigu. Szios preke* 
ne vlsado* bu* teip žemos, todėl stansž ordtri uiaudien. _ ____

Alias Jevvelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III.

Tiktai 25 centai, j Iszpardavimas ant pratusztinimo vietos
Kas prisius 25 c. paežio markėmis, ap- j 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakaiti-| 
mais ir pavinezevonem. Už *1.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių. !

Adresuokit teip:

W. Kudarauckas.
P. O. Bok 234 Lawrenee, Mbkh. i

i Po Szvencziu
No.1125 Mellon materijos iszeiginiai 

I skirt, su 8 eilems siuliu ir 8 coliu atla- 
j gaiš, padeikoa dailiai iszsiuvinetos pa- 
i lei rumbus, visokio ilgio ir dydžio 4*0 17R 

už pastebėtinai pigia preke.......U
Szita skirt pasiusime C. O. D. jeigu 

drauge su orderiu bus prisiųstas *1.00 
ant tikrumo, o jei prisius ka* drauge su 
orderiu visus pinigus, tada persiuntimo 
kasztus mes pat*apmokėsime.

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

Raazyk, o mes pasiusime savo iliu
struota katalioga No. 8, parodanti 10Oy- 
vairiausios mados moteriszku paredu, 
skrybėlių ir graznų.

Freedm&n i Co.
1614 Masonic Temple Chicago.

♦>LietuviNzka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

¥. TINDflaSZEVICZ,
110 W. Dlviaion st. Chica*o, IU.

8839 Commerclil ne. So. Chicago, III.

fl

O

ko tvirto)* paslapty)*. Vi tai lietavlal. kuri* 
tiktai reikalauta daktariško* pagelto*, tegul

Lietuviai, gorintieji* gauti pagelto per aro
matas. 1*1 kitu m įeitu, tegul pilasi s prašo

5

Drukuoįamo* ir raazomoa 

M ASZ INOS.

594-596 Blue Island Avė
F.P Br adehulis

Attoraey and Connselor atLav.
Chamber of Commerce B Mg. Room 709.

S. E. Corner LaSalle A Washington sts.
CHICAGO, ILL.

Telephone Main 3642.
Wienintelis lietuvryg adwokatas, baigęs 
mokslę jurispradencijoaczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduot®.
Kės. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

H 
s £

i»o prigimto}* kalto)* rali ssssaeketi Ir gauti

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamistai iiaikrodelio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu.lenciugeliu, mastinei i u gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit tsz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o sausite katalioga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adiesas.

Joseoh Matuti*- -
112Grandst. Brooklyn, N. Y.

Sadntiolm&s plinka.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi

ni mo plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudėj!ma.

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.
J. M. Brun<lza,*Chen»iMt,

313 Bedford Avė., cor. 8. 2-nd St. 
Box 106Sta.W. Br’klyn, New York.

Lletuviaaka Portretu Dirbtuve.
J. Kodis, P. KHmaviczla.

ARTISTAI.
134 Cernslia St., Ohicago, III.

Isz i>apr**to« fotografijos psdsro dideli pe
rai k *1* Darba atliek* gerai ir pi ial. Prisiusk 
•avo fotografija ir pasakyk koki paveiksią nori: 
czlela ypata, ar tik *ulyg juostai; krajoaaoae *r 
----------  ypato* po si do, grupoa

Reikalaujame agenta— visose lietuviszkoee sė
dybose. agentai daro geru* pinigu*.

Ui $0.00 tr ui $6.00 berodo kaip 
saitas paveikslas. Bet niasziita 

už $0.00 turi 72 raktus(II- 
taras), o už $6,00 - 84 

raktus.
Raszoma maszina (typewriter) turi tu

rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
knpczius, nes laiszkas paraszytas su ra
szoma maszina grąžei iszmdo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszo- 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
*1.00: už *1.50; už *3.50; už *5.00; už *6:50; 
už *10.00, už*15.00irbrangesniu.Mesteipgi 
parduodame visokius ta vorus, angliukas 
knygas ir lietuviukas i r lenklszkas Bibli
ja* ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip uimta kalbu.

parvote. 
brangiau.

PETRAS CZESNA, 
222 W. 18-th St., Chtcago. 

užlaiko pirmo* kliuo*

LIETU VISZKA 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)

POVILAS JUSZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUNA.
1158 So.Levit St., kerte Šitos oi.

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

Kiekvienas užejes randa ežia szirdin- 
ga priėmimą.

Burtiniko Knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa
melavime, bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pats galėsi iazrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėti; 
nes perskaiies burtininko Knygele žino
si tiek kiek gerisusias burtininkas. Mes 
parduodame Burtininko Knygele ir kor
tas dėl metimo laimes už 25c.

Jeigu kas nori gsut katalioga ar atsa
kyme ant gromatos turi indeti s temps 
už 2 centu. Kupczial norėdami gauti 
musu Wholesale katalioga. kuris svėrė 
20 uncijų turi prisiųsti 10c., nes tiek pri- 
siuntimas kasztuoja.

NOVELTY 8UPPLY CO.
Loulaville, Ky.

GYDYKIS NAMIE!
J*Ik* m! kaahiaaatea kokia lig*, tai AiibI 

ožsiiuoke* raszyt in ViropotensCo. pirm gydy 
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiuka iugy 
dytn* kožno* ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs viltie* ir vyris*- 
kūmo, nusilpnejes, nuvargę* rytmecziais, ne
rangu*, greitai paihtantis, gedinga*,nusimines, 
neužsitikintis, neipakainas, suerzinantis, bau
gu*? Ar turi prasta atminti, galvos svaigina, 
užyma ausyse, uirdie* plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliazkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant kratines, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicooele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodysima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, tauros, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikiu* per nakty nusistoja ka* szlapume?

Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visisrka i s/ gydymą už *4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iš
gydoma. Ju* pajausi t pagerejima is* pirmo* 
dienos, eisit geryn kasdien, ir nenžilgio atsira- 
šit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
širdies. Visokias periukada* linksmumui ap. 
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiansioj pa
slapty). Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika- 
linga*. Jokio parašo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiuneria niekam 
nežinant. Raszydamas indek mauke ant pil
no* klausimu listoa.

Atsutaucilauti ir pigiausi grgyayciia 
eagaruoaa. KODĄ DYKAI.
Ofisas atidalytas: nuo to ryto iki 8 vakaro, 

Nedelioms nuo lo ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 b. Van Buren St. Ghlcago.ll.

SERGANTIEMS
GvirontuoĮame pilna Itzgydyma.

Patektnlnciaaslal gydau visokias paliepta* 
b paviršine* liga*, kaip antai liga* siirale*. 
plauniiu. Inkilu, pilvo, galva* skandejlmos. 
silpna atminti, dvailuka nusilpimą, lytliika* 
silpnybe*. iiktvuma. sutinimą. veli, blyksi!* 
pas moteris. kraujavlina Ir lt., nervu ilga*, po
dagra. reutnatlima dusinimą. paralyžių Ir tt. 
Pranalinu gumba, gydau gimdymo liga*, vi- 
•oklu* i*tinlmui eto. Nervlsikas Ilgai gydau 
•u pagelto geriausiu elektriaiku prietaisu.

nuodyjimu.. odotTlgu. temeti, brgim*. žais- 
<1u svrkk-j ir burnoj, nosy), akyte- ir ausyte, 
netekimą ryrlikumo. lycziu nusilpnėjimą Irtu 
Kdau kuopatekmingiausial ir fivaran- 

ojb Pilna isilydyma Chro. 
nlankoa ligos yra resno sascia. 
llazktirnU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* isiegzamlhavlma* ligonio U Jo išgy- 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Szpitolinl* *pecialista*.

134 E. 24-la ai., kampas Lexington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 8 vakare. Nedelioms 
- nuo 8 ryto Iki 4 po pietų.

Negalinti asabtizkal atallaakytl. gali para- 
szyti laiszka; būtinai reikalaujame pacijeuto 
insitikejimo.

Szneku visokiose kaltose. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate Vnlversity 
Hospital. Direktorius Medlcinuiko InsUtuto.

ūznuodyjimas Kraujo.
Su pagelba gavo spec^aliszkos Gydy

mo metodos, igytosbegyje dvideszimt- 
metines praktikos ir patyrimu tukatan- 
ežiuose atsitikimu, dabar asz g va rantuoja 
pilna išgydymą Užnuodyjimus kraują visuo
se laiptuose, kaipogi atitaisau žmogaus 
kuna ir padarau ji sveiku ir drutu.

Jeigu kam plaukai alenka, jeigu ant 
veido darosi pletmaiarba yra puczkai, 
jeigu kūnas iszbertasspuogucziais. skau
duliais. žaizdoms ar sutini mals, jeigu pa
sirodo kad ir mažiausi simptomai užnuo- 
dyjimo kraujo, nelaukite ilgai, bet tuo- 
jaus kreipkitės pas mane.

Net blog austas ligas pirmo ir antrojo 
laipto asz ittgydau visiškai bagyje deszim- 
ties iki szeszesdeszimt dienu. Mano gydy
mo metodą nereikalauja, kad pači- 
jentas keliautu i Hot Springs, kadangi 
sergantys gali lengvai iszsigydyli na
rni*, net visai ne pertraukdamas savo 
kasdienini)} užsiėmimu.

Su pagelba geriausiu tr ypatingu me
todu ass kuogeriausiai iszgydau Nervu 
eilpnuma, nusilpnintas kūno pajiegas. 
Impotencija, Pūsles, Inkstu ir Lytiszku 
daliu ligas, kaipogi ir visas chron užkas 
ligas ir silpnumus vyrisskos lyties. Gy
dau teipgi su pagelba elekro-cbemiaz 
ku prieprovų be lokiu skaudėjimu, piausty- 
mu ar sulaikymo nuo užsiėmimu tokias 
ligas, kaip Voricocele. Striktura, Hemoroi- 
das, Kyls etc.

20 metu praktiško patyrimo!
Teisingiausios metodos, geriausias ir 

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

bzegzaminavimas ir rodą, drauge su 
X-spinduliu iszegzamioavimu už dyka.

Jei patys ypatisakai negalite apailan- 
kyti, paraitykite man laiszka, o asz pa
ti u* u tam tikra Diagnozoe-formuliara; 
atsakykit ant visu ten padėtu klausymu ir 
sugražinkite man, o asz pasakysiu liga ir 
kaip gydytis.

PR. R©NN©RT.
3 augsztas North American Building, 

CHICAGO, II^L.
1*2 State Str., Kamp. Monro* Str.
Valandos: nuo 10 pr. piet iki 6 vakare.
Nedelioms nuo 10 priesz piet iki 12 vi

durdienio.

Kazuno Trajanka privalo Yastis kiekvienoj lietuv&zkoj sze i Ui ynoj dėl 
greito pareikalavimo laike ligos. Kazuno Trąjanka yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksukyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu 
no Trajankoe. Jeigu negautumėt tos pas savo sztorninka tai prisiuskit man money 
orderi aat 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

O KAM SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba panaazioms ligoms, kada KazunoGanibo-Kura ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. Preketl.00.su prisiuntimu per paczta *1.25. 
Gunibo-Knra susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaistu ir tablete. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterims po palagui, greit apstabdo skaudejima 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

LUKE*8 RHEUMATIC CURE.
Szitas p re pers tas yra gerai iszbandytas ir daugely žmonių juotn iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas praszalins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expeller Linimentu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant *1.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptiekorius.
107 80. Main St., 8HENANDOAH, PA.

LIETUWIU DAKTARAS

U723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

ap tiekos.

M AR J A DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pawieto.

U

iroxford.su
Preketl.00.su
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