
Nedėlinis Laikrasitis

VA'
lazaina kas Pstnyczia Chicago, IIL

Prentirn* -ata ant matti:

The Li t h nardau Weekly

* Amerikoje..........................................(2 00 (
Į I Uim.d ......................................... |3 00 |
.“Lietuva” rpaudtna Knlgu. KoniUtuel-i
I ja. Ir kitokiu, druka. lietu atiti

kai. lenkjikai ir angll.z-

1 Uiilr&iiant “Lietuvą” reikia dnagla 
Įlr prenumeratą prUluilL Pruiusdaml pi-. 
. uj<u» adre»uckl;3 teip: (
! A. OLSZEWSKIS, 
[924 33rd «L. Chieago. Ill.[
■ Sub-Statlon ■ No. 60.

• i j Ezecutes all kind of Job Prin- < į
< t' Ung and transiating in Li- i J
t i J thu&nian, Poiisb and 1 j,
g I guagea.
c į jstibacri»tlon *1.00 year.l J [ 

' f > Ali oommunloauona m uit be addrdaaed.: E ’
A. OL8ZEW8KI, j 

; Ž924 33rd St, Chicago, UI. <!
< i!1 Sub-Station No. 60. I [

Jir. 17 CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, 25 Balandžio (April) 1902 m.
Entered at rtiE Chicaoo, III. Post Office as seoond clash mattek.

Metas X

Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
Užrinktas naujas Kubos re- 

publikos prezidentas, Paima, 
kuris iki sziol gyveno Suvie
nytose Valstijose, iszkeliavo 
jau užimti naują urėdą. A- 
merikoniszkas jeneral guber
natorius, jenerolas Wood, 
pasitraukdamas dar iszleido 
padavadyjimą, idant visi su- 
džios ant salos Kubos galėtų 
būt nuo vietų praszalinti tik 
tąsyk, jeigu jiems bus daro- 
dyti koki nors svarbus prasi
žengimai. Pagal Platto bi- 
lių, visi padavadyjimai, laz
duoti Amerikos jeneral gu
bernatoriaus, turi būt be per
mainų pildomi naujo Kubos 
rando. Tokiu budu jenero- 

v-las Wood, vietoj palikti visą 
rėdą naujam tos republikos 
randui, urėdus sudžių pada
rė ne permainomais, jais ap
dovanojo ant viso amžiaus 
savo paskirtas ypatas. Tuom 
tarpu ir pačioj Amerikoj u- 
rėdai sudžių ne yra ne per
mainomais, ežia ir ant būdų 
ne mažą įtekmę turi politika. 
Teisybė, gerai yra apsaugoti 
sudus nuo įtekmės purvinos 
politikos, bet tą daryti tai 
priderystė gyventojų nepri- 
gulmingų krasztų, o ne sve
timų tuomtarpinių jeneral 
- gubernaborių. Jenerolas 
Wood be abejonės ne drystų 
kiszti raukų į surėdymą šū
dų Suvienytose Valstijose, o 
jis drysta iszdavinėti tiesas ir 
padavadyjimus svetimam 
krasztui ir tai krasztui vadi
namu! nepriguiminga ameri-- 
konų sutverta republika.

Klausymo prekystes terp 
Suvienytų Valstijų ir Kubos 
Amerikos senatas ne gali pa
baigti, kadangi mat terp se
natorių yra daug prieszinin- 
kų visokių paliuosavimų Ku
bai, reikalaujanczių vien pa
liuosavimų Amerikos tavo- 
rams gabenamiems ant Ku
bos.

Senatas užgyrė, kaslink chi
nieczių atkankanezių į Ame
riką. atnaujinti tas paezias 
tiesas, kokios yra dabar, tik 
jas iszplatinti ir ant ameriko
niszkų valdybų, taigi ant Ha- 
vai, Filipinų salų ir Porto 
Rico, kur iki sziol atkankan
tiems chiniecziams nė jokių 
apsunkinimų ne darė. Isz 
tų krasztų vienog plantato
riai, turinti chinieczius dar
bininkus, siunezia protestus, 
kadangi be pigių chinieczių 
rankų apdirbimas pliantaci- 
jų daug daugiau kasztuotų 
negu kasztuoja dabar. Ne
žinia vienog, ar tie protestai 
daug svėre, ar jie turės įtek
mę ant galutino iszdavimo 
tiesų?

Prezidentas Roosevelt pa- 
* rodė tikrą drąsą klausyme 

nubaudimo Amerikos karei
vių ir oficierų, atsižymėjusių 
žiaurumu ant Filipinų salų. 
Prezidentas liepė virszinin- 
kui amerikoniszkų kariszkų 
pajiegų ant Filipinų isztirti 
apkaltinimus metamus ant 
kareivių ir oficierų, ne pai
sant ant jų rangų, taigi ne 
užslėpti nė nusidėjusių jene- 
rolų ir apie visų kaltes pra- 
neszti. Kadangi ant Filipi
nų sutverti kariszki sūdai, 
kaip pasirodė provoje Walle- 

'ro, kuris nors pats prisipaži
no, kad be tirinėjimo ir sū
do suszaudė daug filipinie- 
czių, likosi iszteisintas, ne 
sprendžia teisingai, tai ant 
prezidento paliepimo apkal
tinti kareiviai ir oficierai ant 
toliaus bus sudyjaiųi paezioj 
Amerikoj. Daugumas isz 

hapkaltinamų oficierų jau yra

Amerikoj, esanti dar toki ant 
Filipinų bus sugrąžinti na- 
mon ir ežia pateks po su- 
du.. Nuo sūdo neiszsisuks 
ir pagarsėjęs savo žiaurumu 
jenerolas Smith. Gaila, kad 
bausmė, jeigu ir pasieks atsi
žymėjusius žiaurumu, su- 
terszusius garbę visos Ameri
kos, karės vedėjus ateina teip 
vėlai, kada jie gal be jokios 
priežasties iszskerdė daug fi- 
lipinieczių, iszdegino daug 
miestų ir kaimų. Tuom tar
pu, dėl tų žiaurumų tūlų 
nemokanezių laike karės 
žmogiszkai elgtiesi ameriko- 
niszkų oficierų,Europos laik- 
raszcziai pradeda vis labiau 
niekinti Ameriką. Kol ran
das slėpė biaurius savo ofi
cierų darbus, toki niekini
mai galėjo turėti pamatą, bet 
kada Jis griebiasi nubaudi
mo kaltų, kaltinti už darbus 
kelių oficierų ir kareivių ne
galima visą tautą; terp oficie
rų gal būt juk visur turinti 
žvėriszkus palinkimus.

Pereitą sanvaitę, kaip pra
neszė jenerelas Chaffee, pasi
davė amerikonams be jokių 
pasargų svarbiausias filipi- 
nieczių vadovas, jenerolas 
Malvar. Kiek su juom pasi
davė žmonių, raporte ne pa
minėta. Provincijos Cavite 
ir Batangas dabar iszvalytos 
nuo pasikėlėlių, mažai Jų yra 
ir ant salos Samar, bet užtai 
ant salos Mindanao, rodosi, 
maisztininkai vėl labiau su
bruzdo. Virszlnlnkas ežia 
esanezios amerikoniszkos ka- 
riumenės iszleido atsiliepimą, 
kuriuom szaukia gyventojus 
prie pasidavimo, persta to a- 
merikonus už draugus filipi- 
nieczių. Ar cziabuviai grei
tai patikęs tai amerikoniszkų 
virszininkų iszreiksztai mei
lei, galima abejoti. Jie, tur
but, gerai žino, kokią meilę 
jiems rodė amerikoniszkas 
jenerolas Smith, oficierai: 
Waller, Day ir kiti, už tą y- 
patiszką meilę patekę net po 
sudu.

Rytinė Azija.
Maskolija neva padarė su

tartį su Chinais Mandžurijos 
reikaluose ir pažadėjo isz- 
traukti savo kareivius isz to 
priguTinczio Chinams krasz- 
to, bet dabar maskoliszki ir 
angliszki laikraszeziai nuola- 
tai garsina žinias apie susi- 
muszimus maskolių su chi- 
niecziais Mandžurijoj. Ar 
susimuszimai isztikro pasitai
ko, ar apie juos maskoliai ty- 
'czia garsina, jieszkodami prie
kabių, norėdami ilgiau pasi
likti Mandžurijoj, to ne ga
lima žinoti. . Dėl tų neva už
puolimų chinieczių ant mas- 
koliszkų kareivių maskoliai 
gali panaikinti padarytą su 
Chinais sutarimą ir palikti 
savo kareivius Mandžurijoj 
neva ant saugojimo savo pa
dirbto geležinkelio per Man- 
džuriją į Portą Arthuro. Pa
žadėdama pasitraukti isz Man- 
džurijos, Maskolija pastatė 
pasargą, kad tą padarys tą
syk, jeigu Chinų randas tu
rės pakaktinai galybės ap
saugoti Jo dabojimui atiduo
tą maskolių padirbtą gele
žinkelį. Jeigu gi chiniecziai 
užpuola ant maskoliszkų ka
reivių ir Chinų randas ne 
gali maskolių apsaugoti nuo 
užpuolimo, tai kaip jis galės 
apsaugoti nuo užpuolimo jam 
pavestą maskolių geležinkelį? 
Tie užpuolimai gal suteikti 
progą bent tūluose krasztuose 
Mandžurijos palikti mosko- 
liszkus kareivius.

Angliszki laikraszeziai lai
kas nuo laiko raszo apie neisz- 
viangiamą karę, kokia buk tu-

ri užgimti terp Maskolijos ir 
Japonijos. Jeigu vienog isz- 
tikro užgimtų tokia karė, tai 
į ją butų įtrauktos lygiai 
Pancuzija, kaip ir Anglija: 
pagal padarytą sutarimą už 
Japoniją turėtų stoti Angli
ja, o už Maskoliją Prancūzi
ja.

Pietinėse provincijose Chi- 
nų platinasi maisztai, kurie 
užima vis didesnius ir dides
nius plotus. Dabar maiszti- 
ninkaj atvirai sako, kad, jie 
nori nuo Chinų atskirti tris 
pietines provincijas ir isz jų 
sutverti atskirą vieszpatystę, 
kurioje butų geresnė tvarka 
negu ciecorienės valdomoj 
Chinų daly j. Iszsiųsta priesz 
pasikėlėlius ciecoriaus armija 
likosi keliuose musziuose su- 
muszta. Kareiviai ne nori 
musztiesi su pasikėlėliais. 
Isz kareivių jenerolo Su. isz- 
siųstų ant suvaldymo pasikė
limo, 2000 kareivių su gin
klais perėjo prie pasikėlimo. 
Pasikėlėliai gauna ginklus isz 
prancuziszkų valdybų Tenki
no, žinoma, be žinios prancu
ziszkų valdžių. Ginklai tie 
geresni už tuos, kokius turi 
didesnė dalis Chinų ciecorisz- 
kos armijos. Jeigu gi cieco
riaus kareiviai ne nori už 
ciecorių kariauti, tai supran
tama, kad ciecorius ne galės 
maisztų suvaldyti. Ką gi 
dajye kitos vieszpatystės, jei
gu pasikėlėliai paims viražų 
ir .savo mierius iszpildys? Ką 
gi darys kiti krasztai, jeigu 
pasikėlėliama pasiseks atskir
ti nuo ciecoriaus valdomų 
krasztųtris turtingiausias pie
tines provincijas. Pasikėlė
liai sziuom kartu svetimtau- 
ežių neužkabina; mat kol jie 
dar nėra ponais tų krasztų. 
kokius nori apvaldyti, ne no
ri pyktiesi su svetimais krasz- 
tais. '

Anglija, ant palengvinimo 
gabenimo savo tavorų į Chi
nų vidurius, buvo užmaniu
si panaikinti Chinuose vidu
rinius muitus, bet tam pasi- 
prieszino visi kiti krasztai, 
neiszskiriant Amerikop, kuri 
dabar visada stengiasi Angli
jai patarnauti. Anglija to
dėl turėjo savo užsimanymo 
iszsižadėti.

tokių iszlygų, kokias būrams 
duoda auglijonai, jie ne ga
li sutikti. Tas pats gal isz- 
pulti ir dabar, nors tikrai ne 
žinia, kokias iszlygas pasiūlė 
anglijonai. Pretorijoj buvo 
svarbiausi būrų vadovai; jei
gu jie butų pasidavę, kiti bu
tų turėję teiposgi pasiduoti. 
Jeigu DeWett, Botha, Dela- 
rey, Meyer iszkeliavo ne už
baigę tarybų, tai turbut an
glijonai statė tokius reikala
vimus, ant kokių būrai su
tikti negalėjo. Ar ant tų 
iszlygų norės sutikti kiti ka
riaujanti būrai? Angliszkas 
randas pagarsino, kad toles
nės tarybos su būrų vadovais 
gali^prasidėti [ne. ankszcziau 
Kaip gegužio mėnesyj,kadan
gi būrų vadovai reikalauja 
mat daug laiko ant apkalbėji
mo iszlygų. Ar tarybos ge
gužio mėnesyj isztikro atsi- 
uaujįs, tą pamatysime.

f

Būrų vadovai praszė, kad 
kol traukiasi tarybos, butų 
apstibdyti kariavimai, bet 
Kitchener tą praszymą atme
tė. Holandiszki laikraszeziai 
pranesza, buk tarybos apsi
stojo todėl, kad anglijonai 
ne sutinka atleisti kaltes bū
rams angliszkų valdybų, i«.si- 
kėlusiems priesz anglijonus. 
Pereitą sanvaitę buvo keli 
mažesni susimuszimai, kuriuo 
se, kaip pranesza Kitchenerį 
į pusantro szimto būrų pate< 
ko į nelaisvę, tik nežinia ko. 
kių, ginkluotų ar begini 

-----

■ Pietinė Afrika.
Ar iszduos kokius vaisius 

dabar pradėtos terp Anglijos 
ir būrų tarybos, nieks ne gal 
įspėti. Apie pradėtas tary
bas tikrų žinių nėra, yra vien 
tas, ką pagarsino angliszkas 
randas, bet jis ne pagarsino 
visko, ką pats žino. Todėl 
apie tikrą dalykų stovį kaip 
toli nužengė tarybos, negali
ma teisingų žinių turėti.

Dabar būrų vadovai iszva- 
žiavo isz Pretorijoa: jenero- 
las Meyer atkako į Bei m orai, 
angliszkose Capo valdybose, 
ir isz ežia keliauja į sziaurius. 
Jenerolas DeWett iszkeliavo 
įHeilbron, Oranijoj, Jenero
las Botha į Bryheid, Trans- 
vaaliuje, o jenerolas Delarey 
į Klerksdorp, Transvaaliuje. 
Taigi Pretorijoj tarybos ne 
galėjo būt užbaigtos, isz ko 
matyt, kad anglijonai statė 
tokias iszlygas, ant kokių bu? 
rų vadovai ne dryso sutikti. 
Angliszkas randas tvirtina, 
kad būrų vadovai iszkeliavo 
apkalbėti jiems paduotas isz
lygas su savo žmonėms. Ar 
isz to apkalbėjimo bus koki 
vaisiai, nežinia. Ir pirmuti
nėse tarybose, pereituose me
tuose, jenorolas Botha iszke
liavo apkalbėti siūlomas an- 
glijonų iszlygas, bet sugrįžęs 
pas savo žmonis, praneszė 
Kitcheneriui, kad pertraukia 
tolesnes tarybas, kadangi ant

Maskolija.
Užmusztas Maskolijos vi

daus ministeris likosi palai
dotas. Mirdamas, jis iszsita- 
rė, kad niekada savo amžyj 
niekam pikto daryti ne norė
jo. Ką ministeris Sipiagin 
norėjo daryti, tas mažai kam 
rupi, bet jis, turėdamas val
džią, daugiau už kitus pikto 
padarė ne tik pavieniems 
žmonėms, bet visai Maskoli- 
jai.. Juk ne už ką kitą,tik už 
nuskriaudimą pasiekė minis- 
terį kersztas jo nuskriausto 
studento; maskoliszka tauta 
ne atkerazyjo jam, kadangi 
ant to laikas ne atėjo, bet at- 
kerazys kitiems, kada ant to 
ateis laikas. Vietoj užmusz- 
to Sipiagino, į vidaus minis- 
terius caras pakėlė senatorių 
Plehwe, rodosi suvokietėjusį 
latvį. Szitas žinomas yra 
kaipo szalininkas kuo smar
kiausio maskolinimo ne mas
koliszkų Maskolijos gaivalų. 
Tik ant Plehwės nurodymo

Jauna Holandijos karalie
nė pavojingai apsirgo. Kol 
ji ne pasveiks, randas rengia
si pagarsinti regenciją; re
gentas laike karalienės ligos 
pildytų kraszto valdono 
reigas.

tą laiką Vilniaus gubernijoj apsir
go 6 galvijai, isz kurių 3 pastipo.

pa

Pietinė Amerika.
Republikoj Columbijoj 

voliucijonieriams pereitą san- 
vaitę pasisekė net keliuose 
susirėmimuose sumuszti ran
do armiją. Re voliucijonie
riams pasisekė užimti miestą 
Bocas de Toro, bet atsiųsta 
didesnė rando kariumenė szi- 
tą miestą atgal atėmė.

te-

mies- 
buvo 
Žmo-

Visokiuose Szvedijos 
tuose pereitą sanvaitę 
žmonių susirinkimai, 
nes reidalauja visuotino bal
savimo tiesų. Stokholme ant 
aptraukto susirinkimo atėjo 
net 15000 žmonių.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniaus priemiesesių policiją, 
eaanezią dabar be ataakanosios 
priežiūros, dėlto policistai tankiai 
peržengia savo pareigas, o dar 
tankiau* jų visai ne pildo, ketina ■ 
atidaoti po užžiura miesto polici
jos virssininko. Tokiu budu 
reiks aut priemieeczių sutverti 
naujas policijos dalis.

Pereitą sanv<itę už laukų pro
duktus mokėjo Vilniuje: už pūdą 
kvieczių 1 rub, 2 k., rugių 78 k., 
avižų 93 kap., žirnių 98 kap. —i 
1 rubl., komų 70 kap., kvietinių 
klynių 62 kap.

Vilniaus inteligentų kliubas nu
tarė parengti prelekcijns visokių ’ 
mokslų. Pirmą 1 kciją skaitė 
Baraszkow avie gyvybę.

Vilniaus katalikiszkas vysku
pas Zvierav:cze iszleido apliuk- 
rasztį į visus dijecez jos kunįgus, 
kuriame nupeikia maskolių ren
giamas Lietuvoj cerkvines ir te p 
vadinamas “gramotnosti” mo
kyklas ir prisako drausti 'katali
kams siųsti į tokias mokyklas sa
vo vaikus; ne klausantiems prisa- 1 
kymų liepia ne duoti iszriszimo 
prie iszpažinties. Apie tą aplin 1 
krasztį d a žino jo Peterburgo val
džios ir paszaukė vyskupą ant isz- 
stteisrnimo. Dabar laikraszeziai 
pranesza, jog vyskupas iszvažiavo 
isz Peterburgo į sziaurius. Taigi 
iszpuola, kad už stabdymą mas 
kolių mierių Lietuvoj, kurie už 
svarbiauHią mierį laiko vertimą 
katalikų lietuvių į staeziatikystę 
ir maskolystę, vyskupui Zvieravi- 
cziui uždraudė grįžti į dijeceziją, 
taigi į Vilnių ir uzgabeno jį į sziau- 
rinę Maskoliją.

maskoliazkaB randas prade j d" 
maskolinti Latviją ir Estiją. 
Nuo-Plehvvės todėl nieko ge
ro ne galima laukti.

Ateinanti isz Austrijos 
telegramai ^paduoda, buk 
Varazavoj azovė kelis kartus 
į stovintį prie lango zamke 
Jeneral gubernatorių Czertko- 
vą. Szuviai rods pataikė, bet 
ne pavojingai užgavo Czert- 
kovą. Varazavoj likosi sua- 
resztuoti keli universiteto 
profesoriai už pritarimą stu
dentams.

Maisztai darbininkų pieti
nėj Maskolijoj traukiasi savo 
keliu. Kadangi daugelį pie
tinių gubernijų kankina ba
das, tai darbininkus palaiko 
ir baduoliai. Maisztai ir pa- 
siprieszinimai valdžioms už
gimė ir Finlandijoj.

Belgija Ir Holandija,
' .Maisztai darbininku Bel
gijoj traukiasi savo keliu,bet 
ant revoliucijos sziuom kartu 
randas, rodosi, paėmė viražų. 
Ministeriai atsisakė pripažin
ti visuotiną balsavimą ir jiems 
pritarė didesnė dalis parla
mento.

ežia 8US1- 

1890 m. 
Draugys• 
atskaitos 
metuose

Isz Vilkmergės, Kauno 
gub.

29 d. kovo atsibuvo 
rinkimas susitvėrlisios 
Savitarpinės Paszelpos 
tės. .lez perskaitytos 
matyt, kad pereituose
Draugystė turėjo gryno pelno 1914 
rubl. (pirmuose metuose, kada 
draugystė užsidėjo, pelnas buvo 
voa 16 rubl.). Pereituose metuo
se Draugystė suvartojo 299000 
rubl. Virszininkais draugystės 
ant sekanezių metų vienbalsiai li
kosi iszrinkti tie pats: dvarponiai 
Michalowski, Rauba ir Radvrilo- 
wicz. Draugystė dabar turi 248 
sąnarius. Netoli Vilkmergės yra 
tokia jsu savitarpinės paskolos 
Dr tė Devialtosre: Sąnarių ji turi 
1247. Pereituose metuose ji su
vartojo pusę milijono rublių pinį- 
gų. Skolina ji daugiausiai ap- 
linkiniems ūkininkams.

27 d. kovo siautė ežią gaisras: 
užsidegė pirmiausiai linų krautu
vės. Ugnagesiams isz vien su 
kareiviais pasisekė ugnį suvaldyti, 
bet visgi ji iaznaikino 3 namus, 
ne skaitant negyvenamų trio- 
bų.

Isz Kauno.
Kaune į gyvenimą turtingo 

žydo įsiveržė plėszikai, iszskerdė- 
visą žydo szėimyną, susidedanezią 
isz 7 ypatų, o paskui ant supai
niojimo pėdsekio, padegė namus, 
tikėdami, kad užmusztų kūnai 
sudėgs.

Maskoliszkioras pavaldiniams, 
paeinantiems isz Kauno guberni-

be iszteisinanczių priežasezių isz 
pietinės Afrikos, ant atlyginimo 
nuotrotų atsiuntė angliszkas ran
das 15178 rublių. Pinįgue tuos 
reikia padalyti terp 18 ypatų. 
Dalis turi nesių gauti atlyginimą 
ne atsiszaukė, jų pajieszko dabar 
per pagarsinimus Kauno guber
natoriaus laikraazczijiose.

Isz Veliuonos, ant Mas
kvos - Vindavos gele

žinkelio.
Ant czianykszczios geležinkelio 

stacijos likosi at-tatyto nuo tar 
nystoe konduktoriaus Stackeber- 
go nuszautas virszininkas stacijos 
Bičiulis. Konduktorius pareika
lavo iszaiszkimmo, už ką jį nuo 
vietos praszalino, bet stacijos vir
szininkas atsakė, kad jis ne nori 
duoti nė jokių iszaiszkinimų. Ant 
to konduktorius istsitraukė revol
verį, azovė du kartu į stacijos 
virszininką ir jį užmuszė, o pas
kui pabėgo, bet vakare atėjo 
pats ant stacijos ir pasidavė žan
darams.

Isz Vilniaus gub.
29 d. kovo, ant geležinkelio 

terp stacijų Szventėnų ir Glubo- 
koje, terp stacijų Rintupių ir Rcz- 
logų susidaužė tavorinis trūkis. 
Sunkiai likosi apkulti maszinistas 
Roginskis ir jo pagelb'ninkaa Jo
sią. Dalis vagonų su visų iszby- 1 
rėjo. Maszina nusirito nuo kelio 
pylimo ir apvirto augsztininka. 
Ant nuvalymo nuo griuvėsių ke
lio ir pakėlimo maszinos per visą 
naktį darbavosi 40 darbininkų. 
Kokios priežastys pagimdė nelai 
mę, nežinia.

Ant Szventenų - Panevėžio 
geležinkelio, 18 d. kovo, netoli 
stacijos Kukuciszkių iszszoko isz 
rėlių pasažierinis trūkis. Maszi- 
na.iszszokusi isz rėlių,nusirito nuo 
pylimo, trys iszokę isz rėlių vago
nai pasiliko ant kelio, kadangi 
maszinistss, nors gana sunkiai isz- 
aiveržusių garų nuplikytas, spėjo 
trūkį sulaikyti. Trukia isz rėhų 
iš szoko todėl,kad szėnys buvo sto
rai ledu apszalusios. Isz pasažienų 
vienog, ant laimės, nieks ne tapo 
užgautas.

Vilniaus gubernijoj visokioms 
limpanczioms ligoms apsirgo gal
vijų: per sanvaitę nuo 14->-22 d. 
balandžio apsirgo: Lydos pavie- 
tyj influenca apsirgo 5 arkliai, 
isz kurių 2 pastipo. Isz viso per

Isz Pinsko, Minsko gub.
Iszeinantis Chicagoj lenkiszkas 

laikrasztis “Zgoda” paduoda, jog 
katalikai mokintiniai realiszkos 
mokyklos Pinske, Minsko gub., 
atsisakė mokintiesi tikėjimo mok
slo maskoįiszkoj kalboj ir kalbė
ti maldę priesz mokslą lotynisz- 
kai. Kadangi paszaukti direkto
riaus pasiprieszinusių vaikų tėvai 
atsisakė versti vaikus pasiduoti 
tiems valdžių padavadyjimams, 
mokinimas tikėjimo szitoje moky
kloje liaoei su yisu pertrauktas. 
Mokyklos vir^zininkas praneszė 
apie tę atsitikimą Vilniaus moks 
limo apskriezio virszininkui ir tas 
su žandarais atkako ant tirinėji- 
mų. Kunįgas, mokinęs ežia ti
kėjimo tnaekoliszkoj kalboj,ne no 
ri atsisakyti nuo vietos, kadangi 
jam mat sunku iszsižadėti 600 ru 
bliu algos.

%

Užmnsze gubernatorių
Vindobonos laikraszeziai pra

nesza, jog Minsko gubernatorius 
Skinuv likosi užmusztas,buk atker 
szydamaft už savo skriaudas, už
muszė jį studentas Varezavos uni 
versi te t o, Maskoliszkucse laik- 
raszcziuose patvirtinimo tos žinios 
nėra, bet tas ne reiszkia dar, kad 
Vindobonos laikraszeziai butų pa 
melavę. Tankiai -m^kolisz- 
kiems laikraszcziams ir teisingas 
žinias uždraudžia garsinti.

20 mark., žirnių 18.50 mark., ro- 
puczių 3 50 maik., szieno 5.00 
mk., sziaudų 4.40 mk.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpelį: 
kvieczių 6.75—7.05 mk., rugių 
5.10—5.35 mk., miežių 4.30—4. 
55 mk., avižų 3.15—3.25 mk., 
žirnių 7.50—8.00 mk., ropuezių 
1.40—1.60 mk. Už 100 tvarų 
sziaudų 1.70—1.80 mk., szieno 
2.30—2.70 m k. Už svarą sviesto 
0 90—1.10 mk., už svarą mėtos 
1.00—1.50 mk. Už kapą kiau- 
szinių 4.00 mk.

Į Prūsų Lietuvą isz Latvijos 
prisigriebė raupai, daugiausiai 
apsirgimų buvo sziaunnėj dalyj 
Klaipėdos pavieczo, bet keli ap- 
sirgimai buvo ir pietinėj to pa- 
vieczio dalyj. 1899 m. Klaipėdoj 
parengė specialiszhą hgonbutį į 
kurį valdžios priverstinai talpina 
kiekvieną apsirgusį. 1897 m. 
Klaipėdos pavietyj buvo 40 rau
pais serganezių ir parengus ligon- 
butį, jie visi Ūpo jame patalpinti. 
Isz jų 25 pas:mirė, 15 yra dar gy
vų, o ttys tikrai dar ne pripažinti 
už raupų apimtus. Pagal nuomo
ne Berlyno profesoriaus Kocho, 
raupai neaiplatina greitai, ant už
sikrėtimo reikia per ilgesnį laiką 
gyventi su raupuoUia. Prie at
sargumo galima nuo' užsikrėtimo 
raupais apsisaugoti. Klaipėdos 
pav. isz užsikrėtusių beveik visi 
buvo lietuviai.

Insruczio policija iszvijo isz 
Prutu nepatinkanezius jai du į 
miestą atkakusius amerikonus. 
Sako, buk iszvyti buvę mormonų 
agentai, prikalhioėjanti Prūsų 
Lietuvos merginas keliauti į A- 
menką ir pristoti į mormonų 
sektą.

pavaldiniams
mokslo svetimuose

Isz Dorpato.
Gruodžio mėnesyj, 12 d. Dor

pato universitetas apvaikszczioja 
100-metines sukaktuves nuo s^vo 
užaidėjimo. Universitetas tas už
sidėjo todėl, kad ciecorius Povy- 
las, bijodamas, kad isz Karaliau- 
cziaus, kur mokinosi Latvijos vo 
kiecziai, ne prisigriebtų į Masko
liją liuosesnės pažiūros, uždraudė 
maskoliszkiems 
jieszkoti 
krasztuose.

Londono laikrasztis “Daily 
M ai l” pranesza, buk maskoliszki 
žandarai mieste Dorpate (Jurje- 
ve), Latvijoj, užtiko anarchistų 
parengtą dinamitinių bombų dirb
tuvę. kurioje buk dirbo bombas 
ant besiprieszinanczių laisvei caro 
tarnų. Kiek teisybės yra toj 
laikraszczio pagarsintoj žinioj, ne 
galima žinoti.

Isz Rygos.
Prie Rygos polilpchniszko in

stituto susitvėrė korporacija szitų 
įtaisų žydų studentų. Valdžios 
daleido Žydams sutverti savo kor 
poraciją.

Netoli Rygos, ant lauko, rado 
“skarbą”. Pinįgai labai seni ir 
per tai didelės vertės. Vienas at- 
musztas 1077 metuose.

Lenkai laimėjo, lietuviai 
ne.

Dėl pasiprieszinimo lenkų gim
nazijų mokintinių mokiotiesi ti
kėjimo maskolirzkoj kalboj, Var- 
szavoe mokslinio apskriezio virszi
ninkas atsiszaukė į apszvietimu 
m misteri j j, užklaurdhmas, ką da
ryti su lenkais, o ką daryti su tais 
jje lenkais mokintiniais, kurie ne 
nori mokintieji lenkiszkai (tame 
atsi tikime,turimu t.apskriczio vįrszi- 
ninkas turėjo ant mūlieS lan- 
kaneziųs antai Senapilės gimnazi
jų lietuvius gimnazistus)-. Ant to 
ministeris atsakė, kad toki mo
kintiniai katalikiszko tikėjimo,ne 
norinti mokintiesi lenkiszkai, pri
valo mokytieji jiems gerai supran
tamoj maskoliazkai Kalboj. Mat 
maskoliszkas ministerpalaikis 
lenkams pripažįsta tie-.ą mokiu- 
tiesi tikėjimo prigimtoj kalboj, 
daleidžia jiems ne suprasti pakak 
tinai maskoliszkais o lietuviams 
tokios tiesos ne pripažįsta. Kuom 
lietuviai niekesni už lenkus?. Ko 
dėl ministeris jiems ne prip įžįsta 
tokių jau tiesų, kokias pripažįsta 
lenkams? Reiktų lietuviams, 
kurių vaikai mokinasi Senapilės 
gimnazijoj, susitarti ir krūvoj at
siliepti į ministeriją su reikalavi
mu tokių jau tiesų lietuviszkai 
kalbai prie mokinimosi tikėjimo, 
kokias ministeris pripažino len
kai. Apaileteti mums nėra rei
kalo; jeigu mes apsileisime, mas
koliai mus skriaus dar labiau.

Isz Virbaliaus, Vllkavlsz- 
kio pav.

Netoli Virbaliau8,dvare Saikes
niuose, 21d. kovo siautė gauras. 
Ugnis isznaikiao kluoną ir tvar
tus. Sziksznių dvaras priguli, 
žinoma, sulenkėjusiam lietuviui, 
Gromadzkiui; dvaras, kaip dau
gumas jų Suvalkų gubernijoj, 
skolose paskendęs.

Isz Prūsų Lietuvos-
Nauja gėlėli akelio linija nuo 

Pagėgių (nuo Tilžės) j Smalinin
kus bus atidaryta trukių bėgioji
mui nuo 15 d. berželio mėnesio 
szių metų.

Prūsų valdiios Klaipėdoj keti
na parengti staciją bevielinio te
legrafo.

Prūsų Lietuviai vėl rengia pra- 
szymą j valdiias, kad tikėjimas 
Lietuvos mokyklose butų iszgul- 
domas lietuviszkoj kalboj. Ar 
ką iszpraszjs geru— galima abe
joti.

Pereitu sanvaitę ui kiaules mo
kėjo Tiliėj: ui parszus 22—45 
markių, malus po 22—26 mark. 
Ui penėtas kiaules mokėjo po 43 
mark, ui 100 svarų.

Tilžės miesto įėjimai ant szių 
metų iszskaityti ant 814929 mar-

Ui laukų produktus Tilžėj mo
kėjo: ui 100 kyliogramų: kvie
czių 15.80—16.10 mark.; rugių 
1250—13 25 mark., miežių 11.75 
—12.90 mark., avižų 11.65—13

Irz Londono.
10 d. vasario sz. m. atkako 

ežia p. Mikolainis, buvusis “Vie
nybės Lietuvninkų” (Amerikoje) 
redaktoiius. Atkeliavo jisai į 
Londoną netikėtai. Pasidėks- 
vojant, kaip reikėtų manyti, de- 
nuncijantams. P. Mikolainis ta
po Tilžės policijos suaresztuotas 
ir patupdytas į kaluzę. Ant ry
tojaus nuvestas pas Landratą, tu
rėjo pasiraszyti, jog j 38 valandas 
iszeįncszdįs isz Prūsų rubežių. Kai
po priežastį to jo prasikaltimo, 
Tilžės valdžia iszrandanti, kad bu
vęs Tilžėje kenkianeziu agitato
rium, bet kam jisai savo agitacija 
užkenkė, to Tilžės policija nepa- 
aiszkino.

Nedėlioj, 16 d. vasario, “Szvie- 
so8 draugyste” laikė savo susirin
kimą, ant kurio buvo užpraazytas 
teipgi ir p. M. Draugystė nuta
rė parengti ant 23 d. vasario pra
kalbas, užpraszyti p. Mikolainį, ir 
p. Verbuną ir iszleisti tam tiks
lui korteles.

Kada kortelės, užpraszahczioa 
lietuvius eus;rinkti ant prakalbų 
pasklido po Londoną, tai iszgir- 
dęs apie tai kun. B. Szlamas, ne
patingėjo paplūsti ant “bedievių” 
ir socialistų. Užbaigdamas sivo 
pamokslą, pridėjo, jog atkeliavęs 
ežia isz Amerikos tulas“szliuptar- 
nis”, kuris teu norėjęs sugriauti 
katalikiszką bažnyczią, bet nete
kęs ten vietos, atkeliavęs į Lon
doną bažnyczias griauti. “Gėda 
— traukė jisai tolinus — yra lie
tuviams ant tokių susirinkimų lan
kytis!” Kad atitraukti žmones nuo 
prakalbų, liepė jisai susirinkti 
naujas rengiamoje bažnytėlėj, kur 
busią svarstomi “parakvijos” rei- i 
kalsi.

Nežiūrint ant persergėjimo ku
nigėlio, žmonių susirinko, paklau
syti prakalbų, į 100 vyrų ir kelė- 
tas moterų.

Susirinkimą atidarė pirmsėdis 
p. K. Pelėnas. Papraszė žmonių 
susėsti ir kiek galima, tykiai 
ir ramiai laike prakalbų užsilaiky
ti. Paaiszkinęs užduotą viražo su
sirinkimo, jisai pridūrė, kad ant 
tokių susirinkimų ginozų ir dis
kusijų būti negal, bet kiekvienas 
ką nors jpatingo iazgirdęs, kas 
jam ne atsaku, arba visai ne su
prantama, gali kreiptiesi prie kal- 
bė to j aus su klausymu, reikalauda
mas paaisskinimo, bet toki klau
symai ar taipaaiszkinimai neturė
tų ilgiaus kaip 10 minutų tęstis, 
ilgiausiai - gi 15 minutų.

Pirmiausiai papraszė užimti sa-



Vo vietę, kaipo kalbėtoję, p. Mi
kolai tų. Kalbėjo jisai apie “abel- 
nus lietuvių reikalus”. Kalbėda 
mas apie kilimę lietuvystės, jisai 
dikeziai nupeikė lietuviszkus inte
ligentus už ignoravimę lietuvisz- 
ko klausymo ir už apleidimę 
Lietuvos rubežių dėl didesnio pel 
no kitur.

Ragino žmones imti paveikslę 
nuo czekų, kurie kitę syk pavirtę 
į vokieczius, kaipo tauta buvo be
veik visai isznykę ir visų kitų 
tautų paniekinti, bet aeziui kele
tui dorų vyrų,supratusių padėjimę 
savo tėvynės, tautiszkas klausy
mas buvo pakelt >s isz naujo ir po 
keletui metų sunkaus darbo, visi 
suprato savo padėjimę ir iš vien 
pradėjo ant naudos savo tėvynės 
darbuotis, pakolei ne iszkovojo 
to, kad visas svietas buvo privers
tas sutikti, jog czekai neištautė- 
jo, bet gyvuoja ir gyvuosi Ta 
liaus, k-d'iėtojas ragino klausy
tojus prie susivieuyj'mo, kalbino 
rištiesi į vieuę tautiszkę draugy
stę. Kaipo vienę isz svarbiausių 
tokių draugysezių privedė “Tėvy
nes Mylėtojų Dr-iugy>-tę” Ameri
koje,prie kurios ir Londoįrecziams 
užmanė prigulėti ir sutverti kuo
pę Londone. Užbaigdamas savo 
kalbę, p. Mikolainis papasakojo 
teip gi ir apie abelnędarbiuinkisz 
kęjudėjimę. Apdovanotas delnų 
plojimu, kalbėtojas užleido vietę 
p. Verbunui.

Nors pirmsėdis.atverdamas susi- 
rinkimę ir užtėmijo, kad ginezų 
nebus, bet p. Verbunas, vietoj rim
tos kalbos, užvedė ginezę.

Nupeikė atkeliaujanczius “inte- 
ligeutu»” ui trųkdymę darbo pra 
dėto vietinų neinteligentų. Kai 
po paveikslę perstatė pirštinę 
inteligento, kurię užsimovęs ber
nas žiemos laike - savo pirsztus 
atszaldė. Toliaus kalbėjo apie 
apšvietimę, apie reikalingumę 
mokyklų goresnių ir tt., bet apie 
tę pagerinimę placziaus nepaszne 
kėjo. Ant galo užtėmyjo p. Mi 
kolainiui, kad jisai darbininkisz 
ko klausymo nesupranta, kad kai 
bedamas apie pracuzišzkę revoliu 
ciję, jisai prancūzus bereikalo isz 
gyięs, nės prancūzai ėsę niekai: 
vyrai - paleistuviai, o moterys 
beveik visos ė.-ę kekszės (mat o- 
ponentas prancūzus dar mažiau 
palįs a. Rd.)

Paskutinių paėmė balsę p. Pi
lėnas. Jisai pridėjo tuos paaiš
kinimus, kurių abudu kalbėtojai 
nepasekė.

sziol neįstengė suvaldyti. Blėdį 
gaidrų padarytę skaito jau szimtais 
tukstanezių duliarių.

Svaiginanti gėry mat.
Ant dirbimo svaigiuanczių gė

rynių Amerikoj įdėtas kapitalas 
1 miliardo doliarų. Prie dirbi
mo ir pardavinėjimo gėrymų turi 
darbę 400000 žmonių. Daug 
žmonelės tun pilti į gerklę, kad 
iszmaityti tokię daugybę žmo
nių ir dar suteikti gėrę pelnę lei
dėjams tokių gėrymų ir jų parda
vinėtojams.

landžiu szių metų, ant geležinke
lių Amerikoj 725 žmonės likosi 
užmuazti ir 2622 sužeisti; taigi 
daugiau žmonių pasiekė nelaimė 
negu per.tokį jau laikę karėje su 
lazpanija.

AugsztaitisIsz Amerikos
Nauja civilizacija ant Filipinų 

salų.
Amerikos politikieriai szaukia, 

kad jie užėmė Filipinų salas su 
mieriu jas pakelti, civiLzuoti. 
Kokia vienog yra ta nauja civili 
zacija, kurię pLtina amerikonai 
ant Filipinų salų? Koki >is kaliais 
ji turi prisigriebti į širdis fili pi 
nieczių? Teisybė, amerikonai isz- 
platino daug tokių dalykų, kokių 
filipiniecziai pirma ne pažinojo, 
kaip antai: suszaudymai be sūdo, 
kankinimai, pylimas vandens su 
druska į gerklę filipimecziamsyra 
tai vis nauji daigtai, kokių filipi
niecziai prieš atėj mę amerikonų 
ne pažinojo. Amerikonai uždėjo 
cenzurę ant laikraszczių ir kalbų 
tokię jau, kokia yra tik Maskoli
joj. Priesz atkakimę amerikonų 
Mnillėjbuvo tik3 vietos, kur 
pardavinėjo svaiginanczius gėry- 
mus, dabar yra 1100 saliunų, tai
gi su amerikonais atėjo ant salų 
girtuokliavimai; su amerikonais 
atkako 800 pesileidusių mergų, 
kokių pirma ne buvo; ligonbu- 
cziuoae gi 10000 amenkoniszkų 
kareivių buvo gydytų nuo s filiso. 
Argi žingeidu, jeigo filipiniecziai 
ginasi nuo tokios jiems nepatin- 
kanezios cizilizacijos I

Ginczas kataliku su socialistais.
Buffalo, N. J. Cz a yksztis 

katalikiszkas kunįgas Heiter pa
kvietė New Yorko socialietiszkę

- szteto komi tėtę ant disputų apie 
socialistiszka svieto surėdymę. So- 
cialistiszkas komitetas pakvietimę 
priėmė. Socialistai siunczia tris 
savo delegatus; isz kunįgų gi pu-

- sės stoja: kunįgas Heiter ir pro
fesorius Rivier. Kad tik kunįgai 
ne padarytų teip kaip musiszkiai, 
pakvietę savo la>ke ant tokių dis
putų Drę Szliupę. Rodėsi vienog, 
kad kitų tautų kunįgai daugiau 
takto ir supratimo turi už mu 
ziszkius, labiau mokanczius kolio 
ti ir niekinti negu pertiknnėti

Giriu gaisrai.
Black River Falls Wis. Szi- 

tose aplinkinėsė siauezia girių 
gaisrai, kurie iki sziol ne mažai 
blėdies pridirbo. Kadangi žemė 
iazdžiuvusi, o vėjas smarkus, tai 
ugnis platinasi greitai, jos iki

Audra ir ledai.
Sztete Texas laike V^markids 

audros puolė dideli ledai, kurie 
iszmuszė daug žemvuopių ir kito
kių vuogų plisntaciję. Apart to 
perkūnas užmuszė daug besiga- 
nanezių lauke kiaulių, karvių, 
jauezių ir avių.

Sniegas.
Omaha, Nebr. 14 d. balandžio, 

vakariniuose szteto Nebraskos 
paviecziuose siautė smarki sniego 
dargana, tūluose paviecziuose 
sniegas,užklojo žemę ant 2 pėdų 
storai. Sniegas vienog greitai 
sutirpo ir vanduo į-igėrė į iš- 
džiuvusię žemę. Sniegas tas isz- 
ėjo ant gero java s užsėtiems lau 
karas, kadangi javams labai reika
lingas buvo lytus.

Sudege pasažlerinis garlavys.
Cairo, III; Netoli Turners 

salų sudegė pasažiennįs garlaivys 
‘City of PitUburg”, važioj mtis 
pasažierius terp Cincinnsti, Oh. ir 
Memphi-s Teu. Utinis užgimė 
naktyj, kada pasažierini miegojo. 
Kiek prie to žmonių pražuvo, ti
krai dar nežinia; kalba, buk pra
žuvo 70 žmonių, bet teisingų ži
nių dar nėra.

Nepaprasta pakavone.
Elktun, Md. Ant Hoopers Is

landą, kūne negyvo arklio, rado 
paslėptę kunę jsuno vaikino, ma
tomai užmuszto. Pilvas arklio 
buvo perplautas, viduriai iszimti, 
o jų vietoj įdėtas kūnas minėto 
vaikino. Užmusztasis vaikina^ 
dirho ant farmų ir porę sanvaiczių 
atgal prapuolė.

Numirėlis pakele protestą.
PETER4ON, N. Y. Už kokį 

ten mažę nusidėjimę likosi czi« 
suareštuotas italijonas Alexau- 
der Scazeletta. Ant rytojaus, 
kada jį paszaukė sargas,it dijonas 
ne atailiepė, gulėjo ant lovos be 
žada Paszauktas daktaras nu
sprendė, kad Scazeletta pasimirė 
ir liepė kunę neszti pas numirėlių 
laidotoję. Bet kada įdėjo į gra- 
bę ir neszėjai, paėmę ant peczių, 
neszė kur buvo paliepta, italijo- 
nas atsigavo,numetė grabo antvo 
žę ir suriko: “ko jums reikia, asz 
juk dar ne numiręs.” Po valan
dai jis visai atsigavo ir likosi isz 
kalėjimo paleistas.

Pagimdė penketą vaiku ant syk.
Poughkeep-ie, N. Y. 28 me

tų moteriškė Mc Gowen, gyve- 
mn'i ne toli nuo ežia, kaime Tu- 
ckers Corner pagimdė ant syk 
penketę vaikų, visas mergaites; 
v sos jos sveikos. Kasžin ar tė
vas labai džiaugiasi isz tokio savo 
paezios vaisingumo?

Pio-

Lenklszkas advokatas pateko po 
sudu.

Springfield, III. Proteguo
jamas lenkiszkų kunįzų, buvęs 
prezidentas kunįginės Zjednccze- 
nės ir buvęs szteto Illiuois legis 
laturos samrys, pagarsėjęs Chica- 
goj lenkiszkas advokatas Klemen
tas Belinski pateko po sudu. Jis 
apskųstas už visokius nusidėji
mus, o svarbiausias yra tas, kad 
Belinski kokiam ten Juozui
trowskiui, reikalaujancziam per
skyrimo su paezia, suteikė per- 
diibtę, neteisingę perskyrimo do 
kumentę, ant kurio pasirėmęs, 
Piolrowski apsivedė ir užtai pa
teko po sudu už dvipatystę li
kosi nusiųstas į Jolietę. Jeigu 
apkaltinimai pasirodys teisingais, 
apart kitokios bausmės,atims Be- 
linskiui ant vkudos tiesę prakti
kuoti kaipo advokatui. Papras
tai kunįgai teisingų žmonių ne 
proteguoja, kadangi toki nenori 
remti ne visada pagirtinų kunį 
gų reikalų. Prova Belinskio jau 
prasidėjo augszcziausiame szteto 
sude.

Karszcziai.
Sztetuose Missouri irNebraskoj 

pereitos nedėlios dienę užėjo pir
mutinė karszta vilnis. Lincoln, 
Nebr. pereitos nedėlios dienę 
buvo 95° szilumos. Mieste Cone- 
vedra buvo 100°,mieste Hays 99°

Suvažinėti ant geležinkelio.
Washington, D. C. Isz surink* 

tų statistiszkų žinių matyt, kad 
per paskutinj pusmetį, nuo 1 d. 
spalinio pereitų metų iki 1 d. ba-

Pirko abrozdą ui 5OOOO dol.
N«w York. Gyvenantis ežia 

didžturtis James Il>rry Smith pir
ko senę abrozdę “Szventos Szei 
mynos”, nutepi otę holandiszko 
teplioriaus Rubenso,už 50000 dol. 
Abrozdę tę Smith dovanojo New 
Yorko Metropolitan museum of 
Art Smi'h neseniai apturėjo pa
laikus 15 milijonų doliarų, turėjo 
todėl isz ko semti pinįgus ant 
nupirkimo abrozdo.

Gaisrai.
| Austi n, Tex. Pereitos ne 

dėlios d enę siautė ežia keli gais
rai, kurie pridirbo isz viso blėdies 
ant 400000 dol.

Cincinnati, Oh. Alaus leidiny- 
ežiose Chriatijono Moerlein Co. 
siautė ga aras pereitos nedėlios 
dienę. Ugnis pridirbo blėdies ant 
150000 dol.

Buffalo, N. Y. Sudegė caia, 
ant Exch<nge str., geležinkelio 
krautuvės. B ėdį ugnies padarytę 
skaito ant 300000 dol.

Quincy, Ilk. Sudegė ežia įtai
gos Gera City Sawmi 1 Co. Bb’dį 
ugnies padarytę skaito ant 300000 
dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
M<»nongahela, Pa. Ant Pitts- 

burg, Virgmia & Charlest m ge- 
ležmkelo, netoli Charleroi, iszszo 
ko isz rėlių pasažierinis trūkis ir 
isz dalies susidaužė. Prie to net 
keliolikas žmonių likosi gana 
sunktai sulestų.

Isz darbo lanko.

korapanijos įtaisose merginos, 
kurių yra 1000, nutarė pristoti 
prie sztraiko.

Florencf., Wis. Darbinin
kai kssiynių Iron R ver Co. pa
kėlė sztraikę. Į Kautynes apleis
tas sunkiasi vanduo ir pripildo 
olas, kadangi nėra kam jį iszsem 
ti.

5 New York. Czianykszcziai 
plumberiai, kurie buvo pakė'ę 
szi raikę sugrįžo prie darbo, ka
dangi darbdaviai sutiko ant dar 
bminkų reikalavimo, taigi sutiko 
jiems mokėti po 4 dol. už dienos 
darbę. >

^1 New Castle, Pa. Darhinin 
kai Besemer Brick Co. dirbtuv ų 
nutarė pake ti sztraikę,jeigu kom 
panijr nenusilenks. Kompanija 
apreiszkė, kad darbininkai, už 
senę užmokesnį turės d rbti po 9 
vai. vietoj 8, kalĮ) buvo iki sziol.

1 Oklahoma City, Okla. Pa
kėlė sztraikę 400 darbininkų dir
ba n ežių prie triubų s atymo. Dar- 
b lunkai reikalauja 8 darbo va
landų ir užmokesnio po 40c. už 
darbo valandę.

1 San Francisco, Gal. Užgi
mė ežia szlraikas tarnaujanezių 
ant sztritkarių. Bėgi* jimas uly- 
czinių karų su visu pasiliovė, 
žmonės ne turinti savo vežimų 
ir arklių, priversti vaiksezioti 
pėkszti.

H Watertown, Ia. 200 ma 
szioų dirbėjų dirbtuvėse Tt+inois 
Central geležinkelio pakėlė sztrai
kę; jie atsiliepė į savo sandrau 
gus Chicagoj, praszydami pi itarti 
ir padaryti tę patį. Darbininkai 
reikal-tuja pakėlimo algų nuo 
— 25%.

nuo 
cu

200
Mills 

ne 
. ai*

Tar

1 Ha'-tinG'J. Pa. Kautynėse 
Sherling No. 8 darbininkai pakėlė 
sztraikę.

Lokkin, Oh. Stato ežia d'de- 
les dūdų d rbtuvee, kuriose ras 
darbę 8000 darbininkų.

•J Batonne City. N. Y. 1500 
darbininkų dirbanezių prie triobų 
statymo pakėlė sztraikę.

Kankauna, Wia. Pasibaigė 
št raikys popieros dirbtuvėse 
Thflin-tny ir darbininkai sugrįžo 
pne darbo.

•J New York. Long Island 
geležnkelio kompanija pakėlė 
ant 7% algas v sų urėdninkų, tar
naujanezių ant trukių.

Tarentum, Pa. 300 kalna
kasių czianykszczių kasiynių pa
kėlė sztraikę ir per tai kastynes 
atsėjo uždaryti.

1 Pittšurg, Pa. Sztraikas 
kalnakasių Ro<hester & Pittsburg 
Coal and Iron Co. pasibaigė 
jose vėl prasidėjo darbai.

La Crosse, Wis. Netoli 
ežia bus pastatytos didelės
kraus dirb uvės, kuriose ras dar 
bę diktai darb'ninkų.

Indianopou*, Ind. Orga
nizuoti darbininkai dirbanti prie 
triobų statymo pakėlė sztraikę. 
Jię reikalauja po 37} c. už darbo 
valandę.

East Liverpool, . Oh. 
darbininkų Che-ter Tin 
pakėlė sztraikę, kadangi jie 
sutinka ant pasiūlytų jiems 
gi-

. 1 San Francisco, Cal.
naujanti ant czianykszczių ulyczi 
nių karų United Railroad Ca, isz- 
viso 2000 žmonių, parengė 
sztraikę.

1 Aurora, III. 150 darbinin
kų czianykszczių peczių dirbtuvių 
pakėlė sztraikę, kadangi dirbtu
vių savininkai ne nori pripažinti 
unijos.

Buttle Creek, Wis. Kapt- 
tai i s tas Post sutvėrė kapitalistų 
diaugyrtę ir už jos pinįgus pa
statys dideles cukraus dirbtuves, 
kuriose dirbs cukrų isz kornų.

Kknosha, Wi8. Darbinin
kai Laflin & Roud popieros dirb
tuvių pakėlė sztraikę ant iszko- 
vojimo didesnių algų. Dirbtuvės 
sziuom tarpu likosi su visu uždą* 
rytos.

•J New York. Czianykszcziams 
gipseriams, mūrininkams ir kito
kiems darbininkams, dirbantiems 
prie triobų statymo, pakėlė nuo 
1 d. gegužio algas iki 3 dol. už 
dienos darbę.
I 1 Anacordia, Mont. Vario 
kautynėse Parrot Co., kur užgimė 
8z raikai^ prasidėjo darbai; prie 
darbo kompanija parsitraukė isz 
k tur naujus d>rbininkue.

5 Sheneotady, N.Y. Sztrai- 
kuoja ežia 4800 darbininkų gene 
ral Electric Ca; dirbanezios

tauezių pakeli! mut-ų leenę vardę, 
musų varguose nė lenkas nė žy
das mums ne padės.

Patiko baisi nelęimė lietuvį 
Steponę Draudzikę. Jis užsilipu 
ant Pennsylv. R. R. darbinio ka
ro, nuslydo, nupuolė po ratais ir 
tapo ant vietos sumaltas. Šia. 
Draudzikas buvo 18 m., neprigu
lėjo nė į jokię draugystę, tai tapo 
kaszlais giminių pdaidotas.

Tautietis.
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Lietu viszkū dirvų.

IszNewarko, N. J.
Priesz Velykas pėlnyczioj, pa 

sibaigė prova L. Cappolo, italijo- 
no, apekųato už nužudymę Ant. 
Liaudanskio, lietuvio, kurį nudu 
rė su lietsargiu per Kalėdas. Pro
va traukėsi tris dienas ir išpuolė 
aut naudos italijono, kuris uimu- 
szė lietuvį akyse minios žmonių. 
Sūdąs užmušėję iszteisino. Lie 
tuvių liudininkų buvo 8, o i»ali- 
jonų 5. Italijonai stojo už savo 
tautietį kaip mirs, o lietuviš
kus liudininkus vartė į visas pu
ses, kaip lik norėjo, tūli iš jų už
sigynė to, kę matė, nors laike ti- 
rinėjirao pasakojo kę matė. To 
ki liudinink ii nieko ne svėrė ir 
Cappola tapo išteisintas, suda- 
pripažiuo, kad jis nudurė lietuvį 
pgynime savo gyvasties.

A. Li a ūda ns kis ne prigulėjo nė 
į jokię lietuviškę draugystę, ne 
skaitė nė lietuviszkų laikrauczių, 
lošė isz pinįgų kazyroms teu, 
kur matė progę išlošti, mylėjo 
mainyti savo pravardę (Philadel- 
phioj turėjo padėjęs pinįgų ban- 
koj ant vardo Smith) ir visame 
šelpė žydus; skol no žydams ir 
laikė pas žydus pinįgus, dalis jo 
pinįgėlių teks žydams.

Italijonai tvirtai laikosi ir ge
rai stovi Newarke politikoj, turi 
keletę savo žemesnių urėdninkų. 
L audanskį, kaipo niekur nepri
gulintį,priskaitė už p o 1 a nd e - 
r į *r ant juoko angliszki 
laikraszcziai ir pravardę suambri- 
no ant “Liprent”.

Kadangi musų reikalai,noroms 
ne notoms yra supainioti su len
kų reikalais, tai ne pro szalį bus 
paminėti apie lenkų stovį Ne- 
warke. • Lenkų yra Newarke 
6000 su virszum, bet jie visame 
žemiau stovi už kitas t tūtas; isz- 
ėmus kebų karezemų, ne turi sa
vo biznierių, viei jų pinįgai tenka 
žydams. Vadovais lenkų 
koj yra žydai. Lenkai už 
niekiu* mėgsta provotis, 
žydeliai teip gi turi gėrę
Suduote lenkai ne turi savo ver
tėjų, žydai menkai mokanti len- 
kiszkai būva jų vertėjais. Pa 
puolus lietuviui į sudę, žydeliai 
verste verezia lietuvį lenkiškai 
su jais kalbėti. Lenkai žemiau
siai stovinti materijaliszkai, tun 
puikię bažnyczię su minyszkų mo 
kykla, ant kurios yra 165 tuks- 
taneziai doliarų skolos,jų kunigė
lis turi riebius įplaukimus ir vis
kę valdo be jokios kontrolės,kiek 
galėdamas, laiko žmonis tamsy ■ 
bėj ant savo ir žydelių naudos! 
Yra terp lenkų ir inteligentai,bet 
tie užsiima daugiau girtuokliavi
mais negu darbais ant >*vo tautos 
labo.

Dalis musų tautieczių žengia 
lenkų pėdoms, penėdami žydus, 
užtai nuo svetimtauezių užsipel
no paniekinimo vardę ‘ ‘ p o - 
I e n d « r ”, kuris daug žemiaus 
-tovi ir už nuskurusį italjonę! 
Laikas butų mums akyse sveti m

Isz Gardner,MasB.
Lietuviszkų szeimynų yra ežia 

17, o pavienių apie 60 ypatų. 
V'si graž>ai ir sutikime gyvena, 
bet apie tautiszkus reikalus mažai 
rūpinasi ir daugumas tokių rei
kalų visai nesupranta. Ant tokio 
didelio lietuvių skaitl aus, laik
raszczių ateina ežia vos keli. Jei
gu kitų vielų lietuviai kruta ir 
darbuojasi ir mums ne priderėtų 
miegoti. Meskime mes piktus 
darbus, bet geruose nesiduokime 
kitiems pralenkti; jeigu ant tau
tiškos dirvos darbuojasi kitų vie
tų lietuvio, darbuokimės ir mesi 
Sztai dabar geros valios tautie- 
cziai užmanė sutverti ežia kuopas 
Tėvynės Mylėtojų Dr tės ir Susi- 
vienyjimo. Yra viltis, kad nors 
dalis czianykszczių lietuvių pri
tars szitam užmanymui. Gėliau 
turėti savo tautiszkas organizaci
jas ir prie jų prigulėt, negu lenk
ti galvas priesz sveumtaucziua 
arbi mėtyti pinįgus ne žinia ant 
ko. Sveiimtaucziai ežia lietu 
vitis vadina lenką s arba mas<«»- 
liais. tik neseniai bent tūli sve- 
timtaueziai, skaitanti laikraštį 
“Gardner Journal” dažinojo, kad 
lietuviai nieko bendro ne turi nė 
su lenkais, nė su maskoliais, bet 
tveria visai atskirę tautę: mat 
šitame laikraštyj neseniai pa
tapo straipsnelis paaiszkinantia, 
kas tai yra lietuviai. Jeigu sve- 
timtsueziai iki sziol lietuvius jun
gė prie visų nekeneziamų ir nie
kinamų ežia lenkų, tai tame tik 
musų paežių kalti, kadangi pats 
lietuviai prieš svetimtauezius 
«lėpė savo tikrę kilmę, s<kėsi len
kais ėsę, tikėdami, kad lenkai 
stovi augszcziau už lietuvius, o 
tuom tarpu lenkai Amerikoj sve- 
timtauezių akyse stovi žemiau
siai, žemiau dar už v sų neken- 
cziamus negrus. Jeigu mes pats 
kibiau guodosime švę. jeigu ru- 
pį si ra ės apie musų tautiškus rei
kalus, tverkime, ant nuveikimo 
tautiszkų reikalų,visokias organi
zacijas. kaip antai, jeigu sutver- 
sime ežia kuopę Tėvynės Mylėto
jų Dr lės ir Susivienyjimo, pa
guodos mus ir svetimtauezia', pa- 
žįs, kuom mes ėsame, ne jungs 
mus su visų nekcnczhmais len- 
kais. Ap‘zvieste<ni lietuviai su 
laiku ras terp svetimtaučių ge
resnius ir pelningesnius užsiėmi
mus. Tiktai, broliai, ne snsuski- 
me, skaitykime gerus la krast- 
ežius ir moks'iškas knįgas. Ka
da apsiszviea musų protas, tęsyk 
geriau supręsime musų padėjimę, 
reikalus ir savo paežių pareigas. 
Jeigu kas nori knįvu r laikrasz
czių pasiskaityti, gali be jokio už
mokėsimo gaut pas manę “L:etu 
vę” ir “Vienybę” ir visokių knį- 
gelių. Beskaitydami, priprasit* 
prie skaitymo, jį pamėgsite ir 
pastosite tikrai gerais lietuviais.

V. J. U. Szlubis.

Skaitanczių knįgas ir laikrasz 
ežius, ant tokio lietuvių skait- 
liaus. kiek jų ežia gyvena, yra la
bai mažai, kadangi vieni ne moka 
skai yti, o kiti, jeigu ir moka,tai 
ne turi laiko, kadangi jį pralei
džia saliunuoae. Isz tokių nėra 
naudos ne tik musų tėvynei, bet 
ir tam krasztui, kuris juoi pri
glaudė. Broliai, susipraskime ir 
meskime tuos piktus paproezius, 
už kuriuos mus niekina ir peikia 
visi svetimtaucz ai. Vietoj laikę 
praleisti saliunuoae, tvertume 
ta u t is z kas draugystes, skaitykime 
gerus laikraszczius ir knįgas, kas 
apszvies musų protę, o apsiszvie 
tę, pats suprarime, kad toks 
gyvenimas, kokį dabar vedame, 
yra ne geras. Szelpkime, pagal 
iszgalę,naudingus visai musų tau 
tai užmanymus. Vietoj pesztiesi 
ir pykt'esi, sueikime į vienybę ir 
darbuokimės ne ant saliunininkų, 
bet ant musų visų naudos.

Moldaria

miškais reikalais. Nėra mums 
kę labai "nusigęsti. Gricius ir 
vyskupas ne loki galingi, kad ga
lėtų draugystes iszgriauti; ant 
galo draugystės remiasi ne ant 
kunįgų ir vyskupų, bent ant są
narių. Jeigu sanariai turės pro
tę, nieks jų draugystės ne įstengs 
išardyti. Kaip girdit ir kun. 
Jakšcziui ne patiko, kad jam 
žmonelės per mažai pinįgų sudė
jo.

Lietuvis.

politi- 
menk- 
isz ko 
pelnę.

Isz Elizabeth, N. J.
Lietuvių ežia gyvena diktai, 

bet tautiškų darbų reikia su ži
buriu jieszkoti ir tai sunku suras
ti. Net per didelis czianykszczių 
lietuvių skaitlius vien girtuoklia
vimuose mato laimę ir iszganymę. 
Pasigėrę,tankiai susipeša, o pas
kui reikia eiti pas ponę vai t ę, kad 
kokiu nors budu sutaikytų ir 
žinoma, sutaiko, nes abiem pusėm 
isz kiszeniaus ištraukia po kel:s 
arba kaip kada ir po kelias de- 
szimtis doliarų. Iš darbų dau
gelio musų miesto lietuvių, ne 
musų tėvynė, ne musų tauta turi 
kokię nors naudę, bet saliuninkai. 
O jie moka žmonis traukti prie 
gėrymo gražiais ir ne gražiais 
budais. Cz anykszcziai saliuni- 
ninkai, žinoma ne visi, net savo 
dukteris stato už baro, kurios 
traukia jaunus vaikinus prie gė
rymų ir paezios su jais maukia a- 
lų, o lietuviškai kalbėti šarma 
tyjasi. Jeigu ateina koks grino 
rius, nemokantis angliškai ir pa
pras zo alaus lietuviszkai, tai lie 
tuviszkų saliunininkų dukterys 
nusiduoda nesuprantanezioms lie 
luviškai (kad jos ir angliszkai 
ne suprastų, jeigu kas praszo a- 
laus ir kad už baro neriogsotų, 
butų dar geriau. Už baro ne 
jaunų merginų vieta. Rd.) Vai
kinai kaip kada už tokię suanglė
ja się lietuvaitę (kitos juk ne gir
tuokliauja su vaikinais Rd.) terp 
savęs susipesza. ,

Isz Philadelphios, Pa,
Nesutikimai czianykczczių lie

tuvių su kunįgu Kaulakiu trau
kiasi sovo keliu. q

Į trumpę laikę pasimirė ežia 3 
sanariai D. L. K. Algirdo karei
vių Dr tės. Lietuvių piemuo, 
kiek galėdamas, stengėsi priversti 
Draugystę ateiti pas jį ir melsti 
palaidoti pasimirusių Sąnarių ku 
n u s. Tas nepasisekė,kadangi Drau
gystė nutarė nesiszaukti prie savo 
skriaudėjo. 27 d. kovo pasimirė 
Aleksandra Sadauskas. Kunę pa
laidojo prabašezius lenki*zkos 
parapijos Szv. Stanislovo. Rods 
lietuvių pinįgai patenka sve'im- 
taueziama, bet kę daryti, kad su 
savais ais tie galima susitaikyti. 
Ne lietuvių tai kaltė.

Provos už bainyczię dar ne bu
vo ir lietuviszka balny ežia dar 
vis uždaryta, ji yra miesto globoj, 
kol sūdąs ne nuspręs, kam ji turi 
prigulėti. Kaulakis dar vis gi
riasi, kad atims ne tik hažnyczię 
ir pinįgus, bet dar parapijos ko- 
mitetę pasodys į kalėjimę, kad 
iszdryao išpirkti vanrntę ant jo 
szventoe ypatos ir pasiprieszino 
vyskupo prisakymams. Apie tai 
vienog spręs ne Kaulakis, jo drau
gai arba vyskupas, bet sūdąs. 
Ant palengvinimo sau žvej nės, 
musų piemuo stengiasi lietuvius 
piudyti terp savęs, bet tas nepasi
seka, parapijonai eina isz vien, 
krūvoj gina už savo sunkiai už 
d rbtus pinįgus pastatytę bainy
czię. Kaulakis mažam skaitliui 
savo pasekėjų laiko dievmaldystę 
skiepe i ta Ii jonų bažnyczios, kadan
gi kit;, turbut, jo priimti ne nori.

Pradžioje balandžio, rasztinin- 
kė Lietuvos Dukterų Drtės, Ma
rijona Saldaraitė sutiko apsivesti. 
Szliubę norėjo imti airių bažny- 
czioj, bet Kaulakis, turėdamas a- 
sabiszkę piktumę, perkalbėjo ai
rių kunįgę ne duoti szliubo. Jau
navedžiams reikėjo kreiptiesi tie
siog prie vyskupo. Nors ir ežia 
be intrigų ne apsėjo, bet jos netu
rėjo tokios paselAnės,kokios intri
gantas laukė. Nors intrigantas 
metė ant jaunavedžių v:»okius 
iszmislytus apkaltinimus, merginę 
perstatė kaipo paleistuvę, bet 
jiems pasisekė vyskupui perstaty
ti viskę t kroj szviesoj, iezrodyti 
melagystes intriganto. Ant galo 
vyskupas nusprendė, kad jaunave
džiai gali imti szliubę tokioj ba
žnyczioj, kur tik jiems patinka, 
kad versti jų nieks ne turi tiesos 
ir ne gali. Tokiu budu intngan 
tas gavo per nosį. Bet ar nuo to 
įgaus daugiau proto, pamatysime.

Aleks. Jocis.

Isz Nash u a, N. H.
Darbai sziuom kartu eina ežia 

labai gerai, lietuvių be darbo ne 
matyt.

Mėgstanczius saliunus pasiekė 
dabar didelis nesmagumas: ka
dangi pas mus uždarė saliunus, 
tai mėgstanti maukti prie baro 
raugę, turi dabar po visokias kel- 
nores jieszkoti vietų, kur galėtų 
atsigerti. Gal nors keli,pripratę 
prie gėrymų, nenorėdami lan
džioti po visokias tamsias kelno 
res, atpras nuo girtuokliavimų ir 
tokiu budu užsiezėdys daugiau 
pinįgėlių. Laikas jau mums bu
tų palikti kitiems girtuokliamus, 
o giiebtieai visiems naudingesnių 
darbų, isz kokių ir pats neturė
tume blėdies ir musų tautai 
atnesztų naudę. / Dabar jau 
žydai pradeda juokus provyti 
naudotiesi isz musų tamsumo.

Ant iszklausymo velykinės isz- 
pažinties viena dalis lietuvių už- 
sipraszėkun. Jaksztį, kitę gi kun. 
Gricių. Ypacz paskutiniam ne 
patiko, kad jį aplenkė viena lie 
tuvių dalia, jis gazdino net vys
kupu, su kuriuo m ketino atva
žiuoti ir iszgriauti draugystę, ku
ri kreipėsi nepriėjo su tikėji-

jie

ir

spaudintoz tame dialekte, kokia 
kalba tuose krzttuo-e, kur jos su
rinktos, taigi aplinkinėje Ožka- 
balių, Suvalkų gubernijoj, Vilka- 
viezkio pavietyj. Gerai butų, 
kad butų pridėtos ir meliodijos, 
to vienog nėra.

Isz Baltimores, Md.
6 d. balandžio lietuviszkoj Szv. 

Jono Kriksztylojo bažnyczioj isz- 
kilmingai apvaikazeziojo 25 su
kaktuves popiežiaus Leono XIII- 
Po pamokslui kunįgas perskaitė 
bažnyczioj dvi gremžtas nuo ne- 
prigulmingų lenkiszkų vyskupų. 
Kaminsko ir Kazlaucko, isz ku
rių matyt, kad abudu szilie len
kiški vyskupai •nepripažįsta Di- 
lionį už kunįgę. Ar tie laiszkai 
teisingi ar ne teisingi, tas lietu
viams mažai gali rūpėti, kaip 
mažai rupi reikalai Dilionio arba 
ir lenkiszkų neprigulmingų vys
kupų, kadangi su jais lietuviszka 
visuomenė reikalų ne turi.

J. C.

Nebeplrmas. Paveikslėli* 
moksleiviu gyveninio Parasze 
B Įsileista ui aukas Vinco Kap. 
so Draugystes. 1902 m. 23 pusi.

Yra tai vaizdelis isz lietuvių 
gyvenimo; apraszo lietuvių kaj- 
mieczių klaidų supratimę, buk tik 
iszėję į kunįgus apszviestesni jau- 
nikaicziai yra naudingais, baigu
sius svietiszkus mokslus laiko už 
szunlupius. SziUje knįgutėjė 
aprašyti vargai, kokius kenezia 
tie, kurie kaimieczių nuomonei ’ 
pasiprieszina ir užsimano keliau
ti ne į dvasiszkas seminarijas bet 
į universitetus augszteentus tvie- 
tiazkus mokslus baigti. ‘Toki 
vargszai, norėdami savo broliams 
tarnauti, atmeta lengvai gauna- 
mę kunįgoduonę, apleisti nesu- 
prantauezių tėvų, vargsta, gauna 
džiovę ir miiszta p<r<u laiko. Toks 
vargezas apraazytas szitame 
vaizdelyj, o aprašytas gražiai ir 
užimaneziai. Knįgutė verta per 
skaitymo; ypacz tėvams vertėtų 
su ja sus'pažinti.

Požeminiai vandens.
Daug yra ant žemės krasztų 

pavirtusių į tirus dėl stokos van
dens: terp tokių krasztų yra ir 
toki, kurie pirma buvo labii vai
singi, maitino milijonus žmonių, 
stovinezių ant gana augszto kul- 
turiszko laipsnio. Vanduo mat 
yra viena isz svarbiausių raedegų 
palaikanezių žemės vaisingumę, 
be vandens nieks augti ne gal. o 
vėl ant nevaisingų plotų ir civili
zacija kilti ne gali, kadangi iš
badėjęs žmogus labiau turi rupin- 
tiesi apie pilvo reikalus negu apie 
civilzaciję, badę kencziancziam ne 
rupi civilizacijos kilimas. Prie to
kių iszdžiuvtftių.pavirtusių į tirus 
dėl stokos drėgnumo krasztų, 
priguli didžiausi ant svieto pies- 
kiniai Sacharos tirai, beveik visas 
vidurys Australijos s-tusžemio ir 
dideli plotai vidurinės Azijos, 
kur senovėj buvo augsztai kultu- 
riazkai stovėjusios vienpatystės, 
pagarsėjusios savo turtingumu. 
Tuos vienog didelius musų žemės 
kraštus pavertė į tirus ne stoka 
vandens, kadangi tuose iszdliu- 
vusiuose krasztuoee būva toki 
smarkus lytus, apie kokius gy
ventojai musų tėvynės ir suprati
mo ne gali turėt*, tiktai vanduo 
nesilaiko ant pavirsziaus, bet 
tuojaus įsigeria giliai per s*orę 
pie^kos eilę į žemę ir tokiu budu 
pavnsziui, kur galima sėti j ivus, 
trūksta drėgnumo. Reikia mokėti 
tę pa8 8lėpušį žemės gilum< se 
vandenį iaztrauki į virszų, o tirų 
plotai pavirs vėl į vaisingus ap- 
skriezius. Prancuzii Sacharos ti
rus paverezia ; oazus,kasdami ar- 
tezianiszkus szulmius. metanezius 
vandenį kaip fontėnos, prancūzų 
paveikslę sekę ir anglijonai isz- 
džiuvusiuo-e Australijos viduriuo 
se. Pasirodo, kad ne tik Sacha
roj, bet ir Australijoj ne trūksta 
žemės viduruose vandens,isztr su
kus ant pivirsziaus, galima nevai
singus plot u s paversti į puikias ga
nyklas ir dirbamus laukus; Aust
ralijoj vanduo yra negiliai: Sicha- 
roj reikia kasti szulinius kelių 
szimtų pėdų gilumo; Australijoj 
po žeme yra didelį vandens 
surinkimai voe 30 pėdų giliai. 
Aplinkinėse Eucla, vos 30 pėdų 
po žeme, yra czielos eilės ežerų, 
pasidariusių isz nugrimzdusios į 
pieskę upės vandenų. Kolonijoj 
Q teensland, sziaurinėj Australi
joj, yra daugybė pažeminio van
dens. Vanduo tas tinka vienog 
tik girdymui bandų; kadangi ja
me yra didelis nuoszimtis drus
kos, todėl jis ne tinka laidymui 
iszdžiuvusių laukų. Yra vienog 
Austrai joj ne mažai požeminių 
ežerų, kurių vanduo gali būt 
naudotas ir ant užvaisinimo 
mėa ant didelių tirų plotų. ‘

Kaip apslreiszkiagyvastis žmo
gaus kūne. Sutaisė pagal Lun- 
kevycziu Dras V. THZeje. 1902 
ni Spaudiuta kasztu autoriaus 
pasOtto V. Mauderode. 50 piU. 
lap.

Moksl'szka knįgutė, naudinga,, 
suprantimai apraszanti tę vi-k?, 
kas jos užvardinime paminėta. 
Kalba ežia geresnė negu kituose 
šito autoriaus raštuose, bet vis
gi jai dar ne mažai galima užmesti 
ypacz kaslink techniškų vardų. 
Žodžiai sei ioė kūno dalis iš tik
ro nieko ne reiszkia;jeigu nebūtų 
prie to paveikslėLo, sunku būt 
dasiprotėti, kę t*s reiszkia. Klai
dingų yra ir daugiau užv*dinimų, 
kiti techniški vardai veisti tiesiog 
iš maskoliszkos kalbi s, kaip an
tai vardas “subiugrobia”. Kę 
tas turi reikšti, lietuviui sunku
bus suprasti. Išėmus tų kai- ■ 
biškų silpnu pusių, knįgutė ver
ta perskaitymo irta ne vienę 
kartę.

i

su-

Isz visur.
Netoli Serbijos rubeiiaus, 

prieszais Orsovę, ant upės Dono- 
jaus paskendo garlaivys; prie to 
prigėrė 17 žmonių.

0 Gubernijose Ekaterinoslaviaus, 
Tatnbovo, Voronežo ir Poltavos, 
Maskolijoj. užgimė smarkus dar
bininkų maisztai.

| Mieste Port Elizabetb, pie
tinėj Afrikoj, isznaujo apeire sz- 
kė aziatiszkas maras. Buvo ežia 
jau 10 aprirgimų maru.

| Dan:jos sostapilėj Kopenhi- 
gene szti ai kuoja perto darbinin
kai: sztraikė dalyvauja jau 8o(M) 
darbininkų.

| Ant Bermuda salų, 21 d. ba
landžio siautė audra su ledais. Le
dai puolė visatos kiauszinio didu
mo ir beveik su visu iszmuszė lau
kus.

I Turkijoj, netb Klinder, ant 
Turkijos ir Bulgarijos rubežiau?, 
užgimė muszis terp turkiszkų ka
reivių ir bulgarų. Muszyje 18 bul
garų likosi užmusztų.

| Mieste Bruxellėj mokyklos li
kosi uždarytos, mokyklų triobos 
paverstos į kazermes patalpini
mui sutrauktų j m i estę priesz dar
bininkus kareivių.

| Guatemalės pakrantėse pa
skendo gari ai vys Cheridou, kuris 
gabeno 240000 maišų kavos į 
Panamę, su visais buvusiais ta vo
rais: žmonis vienog visus iszgei 
bėjo.

Nauji rasztai,
Dirva. N.l.,kn. 22. OZkabaHu 
dainos. Surinko Dras J. Ba- 
sanaviezius. Shenandoah.Pa. 
1902 m. 192 pusi.
Yra tai pirmutinė “Dirvos” 

knįga už šiuos metus. Telpa 
ežia 214 Dro Basunavicziaus su
rinktų dainų. Dagios ne pa-kir- 
stytos pagal jų turinį į skyrius, 
bet patalpintos teip kaip rinkėjų 
atsiųstos. Apart. donų, 
pradžioj yra abelnis apraszyma- 
lietuviškų dainų ir diktai svar
bių žinių apie senovės lietuvisz- 
kos kilmės gentes. Szitas Dirvos 
numeris vertas nus'pirkimo. Knį 
ga iszleista ant gražios popieros. 
Dainos yra, teip kaip tai pridera 
moksiiszkuose išleidimuose,

| Ant salos Naujos Pomerani
jos, Australijoj, cziabuviai užniu- 
szė paczię ir vaikę voki erzi o plan- 
ta tori aus. Uitai vokiecziai uiuiu 
šė 30 cziabovių ir daug jų sua* 
renta vo.

| 17 d. balandžio, Maskolijoj, 
ant Kaukazo, aplinkinėje Szenia- 
chos, buvo vėl žemės drebėjimai; 
žemės drebėjimai buvo gana 
smarkus ir Turkestane provinci
joj Fergan.

I Ant salų n a opi rfebridų, Au
stralijoj, buvo smarkus žemės dre
bėjimai. Vulkanai: Albrim ir 
Tingua, kūne buvo su visu užsi
raukę, dabar vėl atsivėrė ir metę 
ugnį, verdantį vandenį ir akme
nis isz savo vidurio.



LIETUVA

Pagal paskutines miesto poli
cijos surinktas žinias, Varszavoj 
yra dabar 736625 gyventojų; ta
me skaithuje 350992 vyriszkiai 
ir 376635 moterys. Moterų y r* 
26641 daugiau negu vyru

li Ant prigulmczios Anglijai 
salos Jamaika užgimė maisztai 
dirbanczių ant pliautacijų darbi
ninkų. Sufimuszimuose su poli
cija ir kareiviais diktai darbinin
kų likosi paszautų arba uimusz- 
tų.

joj užgi nd dabar dideli eztraikai, 
kokių ežia niekada dar ne buvo. 
Sztraikuose dalyvauja jau apie 
pusė milijono daibininkų.

|| Maskoliszko rando uždarytas 
ant v'stdos liberaliszkai laikrasz 
lis “Ž'zn” dabar iszeina uirube- 
žiuose ir tukstancziai exempliorių 
slapta, teip kaip ir lietuviazki 
laikraszcziai,platinasi M^skolijoj. 
Uždraudimais ir persekiojimais 
maskoliszkas randas nieko apart 
paniekos ne pelnys.

Formozos, kur atsakanezioj metų 
dalyj smarkiai siauezia maliarijos 
ir sztai kas pasirodė. Per vis? 
laik? maliarijų siautimo, taigi per 
161 dien?, isz vieno apsaugotų 
nuo mt skii ų įkandimų japonisz- 
kų kareiv ų bitalijono ne apsirgo 
nė vienas kareivis, neapsaugotų 
gi apsirgo treczia dalis karei
vių.

Į| Mieste Monako, 1 d. balan
džio likosi atidarytas terptautisz- 
kas sandaros ter ptautų kongre
sas, turintis už mierj praszalinti 
kares. Kongrese vienog randai 
ne dalyvauja.

Zoologiškame sode miesto Sy- 
dney, terp es nezių sode kengū
rų (au*traliszkų žvėrių veislė) už 
gimė az j tiszkas maras. Dabar, 
dėl tos epidemijos, į sod? žmonių 
neleidžiu kadangi jie galėtų n,uo 
žvėrių uŽMsrė-ti liga. $

------------------------------ fi

2 Kadangi ant tųrinkimo rėš 
kalingų pmiijų ant karės Afrikoj 
angliszkas randas uždėjo muitus 
ant atgabenamų isz svetur valgio 
produktų^tai jų prekės visoj An
glijoj žynpai pasikėlė: miltų pre 
kė pasikėlė ant 1 shilingo nuo 
nuo maiszelio.

| Republikoj Guatemah, vidu
rinėj Amerikoj, baidus žemės dre
bėjimai Jbeveik suvisu . iszgriovė 
miestu Quesaltenago turintį 
25000 gyventojų. K dba, buk prie 
to pražuvo mažiausiai 500 žmo
nių, bet tikro pražuvusių skait 
liapsdar ne galima žinoti.

U Angliszkoj Guj noj, Deme- 
rara apskrityj (pietinėj Ameri
koj) rado deimantų plotus. Jiesz- 
kotojai j penkias sanvaites rado 
tuose laukuose 18100 gražių ga
na stambių deimantų, stambiau
sias isz jų svėrė 13 granų.

|| Ant sulos S cha'ino, prigu- 
linczios Msskolijai, kur maskoliai 
siunezia prasižengėlius, suareszta- 
vo daug maskoliszkų urėdninkų 
ui vagyst s ir prisisavinimus ran
do pmįgų. Toki mat yra caro 
tarnai! > Prie tokio caro geresni 
urėdninkai ir būti ne gal.

B Ant 2 milijonų Norvegijos 
gyventojų (taigi ant 1 milijonu 
mažiau negu lietuvių), yra 650 
liaudinių knj?ynų, isz jų 644 turi 
nuo rando pa z*lp?. Tuose knį- 
gynueše yra 33001'0 knįgų. Ant 
jų užlaikymo randas duoda kas 
met? po 40000 kronų paszelpos.

lt Prancuziszkas mokslinczius 
Flammarion.ant susirinkimoPran 
cuz'jos astronomų Paryžiuj ap 
reiszkė, jog 18 d. bal indžio vaka
re pasibaigė miliardas minutų 
musų metų skaitymo budo, taigi 
tiek minutų perėjo nuo Christaus 
gimimo. Vidutiniszkai metai tu
ri 525957 minutas ir 18 sekundų.

|| Anglijoj likosi užmanytos 
special szkos tiesos apimanezios 
alaus dirb m?. Pagal naujas tiesas: 
alus turi būt dirhamas isz 85% su 
daigintų miežių; nė joki surogatai 
negali būt pri lėti (amerikoniszkss 
alus ten netiktų, kadangi jis dirb
tas isz visokių niekur netinkan- 
czių iszmetų.)

0 Moksliszka tyrinėtojų expe- 
dicija ėsanti po vadovyste anglisz 
kų tinnėtojų Spenecro ir Gilleno, 
perėjo per v<s? Au^trabjos vidurį, 
nuo Adelaidos iki Orpenteria jū
rių kojos (Sziaurinėj Australijoj), 
bet dėl stokos laivų, negali isz 
ežia iszplaukti. Raudas koloni
jos Queensland siunezia garlaivį 
pervežti tyrinėtojus į civilizuotu 
kolionijos dali; ten kur jie dabar 
yra, civilizuotų žmonių visai nė 
ra.

|t 14 d. balandžio ties Berlynu 
siautė smarki audra, perkunyja ir 
debe-ų praplyszimai, kurie pa 
gimdė tvanus. Ant gesinimo 
perkūno pagimdytų
gaisrų ugnagesiai buvo szaukti 
į 500 vietų. Ulyežios teip ant syk 
užtvino, kad nieks pereiti ne ga
lėjo, vanduo užliejo pardaviny- 
czias ir daug teip namų. Gele
žinkelių trukiai ir ulycziniai karai 
ne galėjo bėgioti. Geležinkelių 
linijos dauge yj vietų likosi iszar- 
dytos.

| Vidurinėj Amerikoj, republi 
koj Nicaragua yra dideli nesuti
kimai terp kon-ervatyvų ir turin- 
czių valdžią liberalų. Ant kersz 
to liberalams, konservatyvai pa
degė dinamitu,sukrautu Minagua 
kariumenės kazarmėse. Dinami
tas expliodavo ir sugriovė kazer- 
mes. Prie to apie 150 kareivių ir 
nekareivių likosi užmusztų, o dar 
daugiau sunkiai sužeistų Sugriu
vo nuo expliozijo8 ir daug aplin 
kinių triobų. B ėdį expliozijos 
padaryt? skaito ant penkių mili
jonų pesetų (milijono duliarų).

f Azijatiszkoj Turkijoj vėl bu
vo krik«zczionhzkų armenieczių 
skerdynės. Kurdai iszskerdė 
dtug žmonių ir iazdegino kelis 
armen'Szkus kaimus, kol tie susi
rinko,apsiginklavo ir iszvijo kur
dus. Prisiartinus armeniecziams 
prie miesto Diarbekir.priesz juos 
iszėjo turkiszka kariumenė. Isz 
to pasinaudojo kurdai, jie įs ver 
.^į krikszczioniszk? mie-to dalį 
ir iszskerdė apie 300 krikszczio- 
nių. Prie to ir daug turkų ir kur
dų likosi užmusztų.

' Maskolij? badas ir jo pagim 
dytos ligos kankina beveik kas 
met? nuo tūlo laiko. Didžiausi? 
varg? dabar kenezia gyventojai 
vaisingiausios Siberijos dalies 
Altajaus apskritį. Pūdas kvie 
ežių kasztuoja ežia 2| rublio. 
Daugelyj krasztų gyventojams 
trūksta p szaro galvijams, jie su- 
szėrė jau beveik visus sziaudinius 
triobų stogus. Menzelinsko »p- 
skrityj, Ufos gubernijoj, 4000 
žmonių serga bado sziltiuėms ir 
kitokioms ligoms.Akmolinskoap
skrityj yra serganezių 1900. Užtai 
caras ir jo tarnai gėrybėse skęsta 
ir ne žino, k? su nuo žmonių pri
luptais pinį^ais daryti.

. || Berlyne likosi suaresztuotis 
vokiszkas iszradėj?s Ganswindt 
Jis pagarsino, jog iszrado orlaivį 
galintį su ne'szpaaakytu greitumu 
lėkti priesz vėj?. Tvėrė akcijo 
nienų draugyrtę ant isznau- 
dojiino iszradimo, paleido daug 
be jokios vertės akcijų ir tokiu 
budu prigavo ne mažai žmonių.

H Pereituose metuosė Didėįėj 
Britanijoj svaiginanezių gėrymų 
žmonės iszgėrė už $798683255, 
isz ko randas turėjo $203000000 
Anglijoj kiekvienas žmogus, skat 
tant vaikus ir moteris, prageria 
per metus $20, Szkotijoj $15.75, 
Airijoj $12. Ne airiai todėl di- 
džiaugi girluokl ai.

| Anglijos pakrantėse, netoli 
Queenstown, laike szaudymo isz 
kanuolių, ant angliszko pirmos 
kl asos kariszko laivo Marš per- 
plyszo didelė kanuolė ir jos szu- 
kių likosi užmusztų 12 kareivių 
ir daug sužeistų. Perplyszusi ka
nuolė tris kartus neiszdegė, o ke 
tviri? kart? szuvis sudraskė į 
szmotus kanuolę.

U Belgijoj, mieste Courcelles 
sudegė didelės stiklo dirbtuvės. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
600000 frankų. Apskundžia 
sztraikuojancz'us darbininkus,buk 

□že tas dirbtuves padegė. Belgi-

|| Neseniai vienas japoniszkas 
laikraszt's patalpino atsiszaukim?, 
per kurį pnszė praneszti, kokius 
euigipeiszkų raszt ninku rasztus 
labiausiai skaito japoniecziai. Isz 
atskymų iszpuolė, kad jie skaito 
labiausiai rasztus: D<rwino, Her 
berto Sp6ncero, Schopenhauero, 
Goethes ir Tolstojaus. Amerikoj 
ir Europoj moksliszki ra sztai 
Darwino, Spencero arba Schopen 
hauero turi mažai skaitytojų,- cz a 
skaito daugiau kriminaliszkų paša 
kų be jokios vertės negu kokių 
nors moksl szkų rasztų. Tas 
iszaiszkma priežastį, kodėl japo
niecziai į teip trump? laik? spėjo 
susilyginti su europiecziaiš kultu- 
riszkuose darbuose. Tas atsitiko 
per tai, kad jie pirmiausiai sten
gėsi susipažinti su europeiszku 
mokslu.

|| Por? metų atgal Berlyno 
mokslinczius, profesorius Koch, 
apreiszkė, kad tikrais platintojais 
ligų maliarijų karsztuose krasztuo- 
se yra moskitai ir uodai. Ant 
persitikrinimo apie teisingum? 
Kocho- nuomonės, visokiuose 
krasztuose, kur siauezia drugiai 
maliarijos, atliko bandavones ir 
jos iszdavė sutinkanezius su Ko
cho nuomonę rezultatus, taigi kad 
maliarijos siauezia tik ten.kur yra 
uodai.“ Neseniai užsimanė t? 
isztirti ir japoniecziai ant salos

Nauji iszradimai.
------- >

•a* Australiszkas iszradėjas 
Ellis Howard paiirbo specialisz- 
k? laiv? gaudymui povandeninių 
torpodin ų laivų. Lovas tas va- 
romas su elektriką, turi drut? re
flektorių, su kurio pagelba gali
ma ant didelio ploto isztirti ne 
tik jūrių pavirszių, bet ir t?, kas 
yra giliau.

•e* Lenkiszki laikraszcziai pra- 
neszM, jog gyvenantis mies-te Sta- 
nielavove, Galicijoj, D-ras L. Žu- 
lawski iszrado vairt? nuo vėžio. 
Vaist? t? jszbandė jis ant kelių 
ligonių ir visuose atsitikimuose jis 
į tris dienas isznaikino vėžį ant 
kunb. Isz ko yra tas vaistas, 
laikraszcziai ne paduoda.

Prancuziszkas gydytojas Gau 
tier padirbo nauj? vaist? jo pra
mintų archenalu. Vaistas tas 
buvo iszbandytas Paryžiaus ligon- 
bueziuose ir pasirodė geresniu už 
visus iki szir.l žmomus ant sudru- 
tinimo apsilpnytų ligos sergan- 
czių pajiegų. Saitas vaistas ne 
tik sudrutina pajiegas, bet ir gy 
do ligonius sergauezius: drugiu, 
sziltinėms, džiova. Nors susenė
jus os džiovos ir ne galima su szi- 
tuopi vaistu iszgydyli, bet nuo jo 
visgi sveikata žymiai pasitaiso. 
Teip bent apie t? nauj? vaist? ra- 
szoParyžiaus laikraszcziai, visaip 
jį iszgirdami.

Vietines Žinios.
— Ant Luce ulyczios pereitos 

nedėlios vakare likosi perszautas 
lenkas Petras Golinski. Perszo- 
vėjį koksai Edvard Trandel, tu
rintis asabiszk? piktom?.

— Namuose pn. 57.ant 39 u), 
užgimė gaisras, rodosi, nuo ex- 
pliozijos gazolininio pecziuko. Be- 
sigelbiut isz ugnies, atsitikusios 
gazinės dūdos expliozijos likosi 
užmuszta 5 metų Alice Blauche.

—- Netoli VVestern stacijos, ant 
Metropolitan virszutioio geležin
kelio likosi pervažiuotas ir už 
musztas ant vietos James Ryan. 
Užmuszta«is k? tik sugrįžo | Chi- 
c g? nuo Filipinų salų, kur tar 
naro amenkoniszkoj armijoj per 
du metu.

— Gyvenanti Cbicagoj airiai 
renka aukas ant suszelpimo savo 
tėvynės neszanczios beszirdės An 
glijos jung?. Anglijos randas at
virai apre'szkė, kad rengiasi per
sekioti ai-ius; airiams todėl rri 
kalingi pinįgai ant kovos priesz 
Anglijos rando už-Jmanymus.

— Užgimė gaisras namuose 
pr. 69 39 ui. Gyvenantis tuose 
namuose koksai Schultz.su dveje
tu vaikų stengėsi geležinėms ko 
pėczioms nulipti nuo virszut nių 
lubų, bet belipant, expliodavo ga- 
zinė dūda; expliozijos vienas isz 
Schultzo vaikų likosi užmusztas.

— Pereitos s ubą tos dien?,skal 
binyežiose Eureka, pn. 155 Medi 
son ui. atsitiko smarki expliozija. 
Po expliozijai visas skalbinyczių 
ruimas prisipildė kan-z ų garų 
Persigandę darbininkai, szokioėjo 
per langus ant ulyczios ir isz jų 
diktai gaua skaudžiai apsikulė; 
pavojingai likosi nuplikytos dvi 
darbininkės.

<— Piovinyežių savininkai, ku 
rių rankose yra visa mėsos pre 
kysta, terp savęs susitarę, pakėlė 
neiszkasakytai visuose Amerikos 
miestuose prekes mėsos, o ant ga
vimo geresnių prekių, ap^tabdė 
i-<zgabenim? mėsos į Anglij? ir 
už tai Londone varguoliai ne gali 
jos gauti.

Klaidos atitaisymas.
Nr. 16 “Lietuvos”, korespon

dencijoj isz Brooklyno, įsiskverbė 
klaida: pasakyta, jog “Lietuvos 
Sūnų Dr-tėgyvuoj i 20 metų”, o 
tun būt: “gyvuoja 20 mėnesių”.

LietuvtszkM Teatras.
Chicago, Dr-te Sz. Jono Krik, lota 

teatra “Ž vai gide ant Siberijoa" neda
lioj, 4 gegužio, Freiheit Turner aaleje, 
3417 8o. Halsted st. Prasidės 7 vai. va
karis, sale atsidarys 5 vai. Tokietai po 
50c., 35c. ir 35c. Po teatrui bus Dr-tes 
balius. aqt kurio grajys gera musika ir 
linksmins susirinkusius sveczius. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdnigai icvie- 
czia atsilankyti.

(3—5) Dr-te 8z. Jono Krik.
Chicago, Liet. Polit. Demokratiszka 

Leaga turės savo balių, subatoj, 24 ge
gužio, Pulaskio saleje, 800 8. Ashland 
avė. Prasidės 7 vai. vakare. Todėl mel
džia visu kitu draugyseziu ir kliubu ne
daryti toje dienoje balių ne teatru, idant 
vieni kitiems ne užkenktumem.

Komitetas.

Padekavone.
Chicago, Dr.te Apszvietimo Broliu 

siunezia szirdinga aeziu visiems lietu
viams ir lietuvaitėms ėmusioms dalivu- 
ma ant tnusu baliaus laikyto 13 balan
džio, 1902, National saleje.

* Komitetas.

Nev Britain, Conn. Dr-te Lietuviu 
Jaunuomenes Apszvieta. ant naudos sa
vo knygyno turės balių, losz linksmus 
perstatymus, turės prakalbas ir dainas 
subatoj, 10 gegužio, Turner saleje. 146 
Arch Street. Atsibus tas viskas sekan- 
cziu programų:
1. Ižengtine prakalba,
2. Ka daro velnes (pantamina)
3. Žydo vargai (monoliogas)
5. Nenusidavimas čigonu tarnaites (pan

tam ina)
5. Tėvynė mano (duet)
6. Dvi neužbaigtos meiles (pantamina)
7. Ten kur Nemunas banguoja (solio)
8. Vaisiai degtines (pantamina)
9. Ko mums stoka (prakalba)
10. Kelk broli sentauti (choras)
11. Vilija (choras)
12. Padekavone (prakalba)

Paužose terp szokiu bus teipgl prakal
bos, dainos ir gera muzika.

Iženga vyrams 25c. Moterims, mergi
noms ir vaikams dykai.

Visus lietuvius ir lietuvaites, vietinius 
ir aplinkinius kviecziame auilankyti.

Komitetas.

Politikos reikalai.
Visu republiaoniszku Kliubu sekreto

riai yra meldžiami prisiųsti centralisz- 
kam sekretoriui vardus ir adresus savo 
delegatu, idant szis galėtu turėti viską 
tvarkoje ant ateinanezios konvencijos.

J. Jauksi tas, sekr.
22 Kroli st. Chicage, III.

Hammond, Ind. Dr-te Ss. Stanislovo 
turės savo balių subatoj, 26 Balandžio, 
A. Chrustauskio saleje, kerte Mayoun 
avė. ir 149-tos ui. Prasiles 6:30 vai. va
kare. Inženga vyrui su mutere 25c., 
merginoms dykai Grajysgera muzika 
ir linksmins susirinkusius syeczius. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir 
aplinkinius kvieczivme skaitlingai susi
rinkti. _ Komitetas. (15—4)

+
Brooklyn, N. Y. 6 Balandžio, po trum

pos ligos pasimirė ežia Valerija Užupio- 
ne, isz levu Gustaicmute, 23 metu senu 
mo. Augo Shenandoeh, Pa ; su vyru 
pergyveno geriausioje sutikmeje pustts- 
cziu metu. Paliko 13 menesiu kūdiki 
ir vyra didžiausiame nubudime.

V. Martinaitis.

Draugyseziu Reikalai
Didelis susirinkimas.

Chicago. Vakarines miesto dalies lie
tuviai turės dideli susirinkimą reikale 
Įrengimo toje miesto dalyje lietuviszkos 
mokslai nes. Susi rok imas bus laikytas 
stibatoj, 26 balandžio, 7:30 vai. vakare, 
Astrausko salele, 1193 8. Oakley avė. 
Ant kurio kvieczia visus lietuvius kuo- 
skaitlingiausei susirinkti ir ssi dalyke 
gerai apsvarstyti. -
. Komitetas

Pajieszkau Jievos Verkauskiutes, 
Vilniaus gub. ir pav. Gelvoniu vol., kai
mo Dirszoniu. 2 metai kaip isz ten teva
žiavo. Ji pati ar kas kitas leisis duoti 
žine ant adreso:

Jonas Verkauskas,
4531 8. Paulina st.. Chicago, III.

Kas žino kur dabar gyvena Augusi Ra- 
mer, kurs 2 metai atgal gyveno 8o. Chi
cago j e, teiksisduoti žine ant adreso:

Jonas Možeika,
611 8. Union st., Chicago, III.

Kas užtemys Povyla Nokvais ir duos 
man žine busiu didelei dėkingu. Jis yra 
Vidutinio ūgio, juodbruvas, kuprotas, 
apatine lupa stora, moka grajyti ant ar
monikos. Duokite žine ant adreso:

Dom. Lekavlczia, 
Box 7, CohMoey, Pa.

Pajieszkau savo szvegerio, Liudviko 
Paulaucko, gyvenusio London. Angli
joj. Jie pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

George Witikoaki, 
20-th Fleld Batry, Fort Riley. Kana.

Pajieszkau Antano Kauno, isz Kaunu 
kaimo, Sintautų gm., Vladislavo pav.. 
Suvalkų gub. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Vincas Girdžiunas, 
546Noblest.. Chicago, III.

StabdoKoeuli ir uielazaldyiua.
“L«xatlve Bromo QuId1m" toblytale* Ux*ydo ui 
•liuldyma ■< ! diena. Jei ne leicyel nemokėsi 
plnlju. S6c.

Geriausia* aprūpintas gyvenimas
Kas myli savo szeimyna, stengiasi isz

tirti kuri isz asekuracijiniu draugyseziu 
gali suteikti jo likusiai szeimynai geriau- 
se poemertine. Teip pat kiekvienas sten
giasi prailginti ir savo gyvastį, betsulyg- 
sziol gyvybes Eliierio dar nieks neiszra- 
do. Todėl yra velyjama vartoti gyduole, 
kuri apsaugoja sveikata ir prailgina gy
vastį. Taje gyduole yra Trinerio Kar
tusis Vynas (Triner's Elixir of Bit- 
ter Wine). Ji iszvalo krauja, daro jy 
czystu ir gausum, daugina pajiegas ner
vu sistemos, sudrutina žlebcziojimo or
ganus, priduoda tvirtuma ir stangumą 
muszkulams, praszalina viduriu užkie
tėjimą ir galvosskaudejima, apsaugoja 
sveikata ir tokiu budu prailgina gyvastį. 
Ant pardavimo visose aptiekoee ir pas 
pati fabnkanta, Juozapa Trineri, 
799 So. Ashland avė., Chicago, 111.

Burtininko 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 iszraati savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
nes perskaitęs Burtininko Knygele žino
si tiek, kiek geriausias burtininkas. Asz 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tas lietuviszkoj kalboj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

- . K. Intas,
Box 551, Pittsburg, Pa.

Stanislovas Kuczis dirba sztore Stan
dard (HothingOo. 594 —596 Blue Island 
avė. ir užkvieczia visus savo draugus 
ji ten aplankyti: Skaitykite sztoro ap
garsinime ant 4-to puslapio.

Reikalauja jauno vaikino mokintis 
aptiekorystee. Adresuokite:
Dr. A. L. Graicziunaa, 167 W. 18-1 h St.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandtą.

Tos Indijų čiabuviškoe tautos, iš savo 
kalbos, dalinasi į dvi grupaa: vien^ tveria 
tautos munda arba koliarija, antrą gi teip 
vadinami dravidai.

Pirmutiniai* gyvena giriose vidurinių 
Indijų ir deltoj upės Gango; stovi jie ant že
mo kultūriško laipsnio. Dravidai tveria di
desnę dalį gyventojų Dekano, prie jų prigu
li dar tūlos nuožmios tautiškos giminės, gy
venančios vidurinėse ir pietinėse Indijų pro
vincijose. Dekane yra jau gana augštai 
kultūriškai pasikėlusios po įtekme bramaniš- 
kos kultūros dravidiškos tautos. Prie , tokių 
prigulinti tamuliai, kurių skaitlius pereina 
10 milijonų, gyvenanti pietinėj Dekano da
lyj ir ant salos Ceilono; telugai, kurių yra 
apie 1| milijono, apgyvena Orissą ir jo ap
linkines; Icanarbzai užima vidurį Dekano, 
tulusai ir malabarai gyvena vakarinėse Indi
jų pakrantėse. Nilgires kalnuose gyvena 
tos pačios tamsiaveidės kilmės piemeniška 
tauta lodą, pagarsėjusi tuom, kad čia viešpa
tauja daugvyrystė, taigi viena moteris veda 
ne vien'ą bet kelis vyrus; čia bent už moterį 
vyrąms nėra reikalo pyktiesi, kadangi viena 
moteris turi daug vyrų. Todai dar pagarsė
ję Indi jose tjiom, kad jie ne tik niekada ne
sipyksta ne tik terp savęs, bet ir su svetimais 
ir.niekada ne meluoja, nežino, kas tai yra 
melas ir neteisybė. «Iš nuožmių tos kilmės 
tautiškų giminių,gyvenančių Indijose, reikia 
dar paminėti: gondus, khondus, pagarius ir 
malerus gyvenančius kalnuose ir giriose pie
tinės dalies pietinio Indiško iškilimo; savo 
tikėjimiškose apeigose jie reikalauja žmogiš
kų aukų.

‘ Ant' atskirtos nuo Indostano saura 
jūrių juostele salos Ceilon gyvena tauta gi 
mininga čiabuviams pietinių Indijų. Čiabu 
viai salos Ceilon vadinami singalėzais, jau 
nuo seniai civilizuoti ir gana aušgtai pasi 
kėlė, ką rodo ypač puikios žinyčios išmėty 
tos po visokius salos kraštus. Persekioja 
mas Indijose Buddos tikėjimas ant Ceilono 
rado prieglaudą ir čia pirmiausiai išsivieš 
patavo ir susidrutino; jis labiausiai prisidėjo 
prie pakėlimo civilizacijos terp salos gyven 
tojų. Apie nuožmumą senovės Ceilono gy 
ventojų liudyja tik užsilikę mažai prieina 
mose giriose salos vidurių nuožmi veddai, ku 
rių yra vos keli tūkstančiai galvų, stovinti 
ant labai žemo kultūriško laipsnio, gyvenau 
tCbeveik teip kaip žvėrys,ne turinti nė jokių 
augštesnių siekių. Veddai be abejonės yra 
tos pačios kilmės ką ir singalezai.

PaHeszkojimat.
Pajieszkau doros lietuvaites ant apei- 

vedimo, neeCnesnes25 metu, turi būti 
mokanti raszyt: ir skaityti, geltonu 
plauku, mėlynu akiu, 5| pėdu didumo.

A. V. Budininkaa, (2-5) 
Bax 46, Melrose, Conn.

Pajieszkau Jurgio Dumcziaus isz kai
mo Matuliu, gyveno Anglijoj, ir Klemen
so Szipailos isz kaimo Oriszkabudžio, 
gyvenusio Pi t U ton Pa.,abu Vladyslavavo 
pjiv., Suvalkų gub. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žioe ant adreso:

Joseph Suopis,
Birch Camp. Onavva. Me.

(2-5)
Pajieszkau savo draugo, Petro Masio- 

ko, Kauno gub., Panevėžio pav., Remi- 
galoe parap , kaimo Grigalių. Jis pats 
ar kas kitas teiksisduoti žine ant adreso.

Chas Bikin, Manown, Pa.
Pajieszkau savo draugo, Petro Masals

kio, Kauno gub., Butkiszkiu parap., kai
mo Haukio. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

FrankSzaltis, Manown, Pa.
Pajieszkau savo draugu: Juozapo ir 

Vincento Roku, Kauno gub., Sziauliu 
pav., Gruzdžiu parap., kaimo Povilai- 
cziu. Teiksis atsiszaukti ant adreso.

Ant Brožis, Manown, Pa.
Pajieszkau Jono Andriuszio, Marijam

polės pav., Suvalkų gub., gyveno tvil
kęs Barre, Pa. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti line ant adreso;

Dom. Puiszia,
714 E. Jefferson st., Springfleld, III.

Pajieszkau savo szvogeriu: Jono Vai- 
cekauskio, 81 mano ir Antano Daujotu, 
isz miesztelio Trišakiu, Sziauliu pav., 
Kauno gub ; gyveno Bostone. Asznese- 
nei ežia atvažiavęs norecziau su jais su
sižinoti. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Whllhem Karvaitis,
8931 Green Bay avė., 8o. Chicago, 111.

(2—5)
Pajieszkau savo brolio, Antano Jone

liu kurs dabar atvaževo isz Pa jūres vol., 
Raseinių pav., Kauno gub. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Jonelis, 
82 Soho st. Pittsburg, Pa.

Pjieszkau Antano Latvio, Jurgio Ja- 
rukaiezio, Franciszkaus Lauraiczio ir 
Franciszkauz Maciukevicziaus. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: ViKtor Latvis,
426 Main st, Bridgeport, Conn.

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

Domlnikas Bartkus.
133,14-th Place, Chicago, III.

Pajieszkau savo draugo, JonoSirvido, 
Kauno gub., Czekiszkio parap., kaimo 
Dokeliu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jurgis Jaois,
Box 26, Manovrn, Pa.

Pajieszkau Petro Kedžio, Kauno gub., 
Telsziu pav., Varnių vol., sodos Gulbiu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Joe Januszevski, %
Rox 128, Weetville, III.

Isarydya uiaiszaldynia sa 1 diena.
Imk "Lazatlve Bromo 6«iaiae" tabllteles. Ap- 
Uakortas •u<r*Sia« pinigui )■> n* Ingyti. E. W 
Srovu'i parauni yra ant kotao boselio. Ube

Pigiai ant pardavimo galiūnas vietoje 
lietuviu apgyventoje. Atsiszaukite pas 

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

(25—4) Chicago, 111.

Atiko* ant kankintiniu.
Juozas Bružas, Scranion, Pa.................71

Buvo... .200.40
Sykiu..201,11

Gera rodą sergantiem wy- 
ram, kurie jieszko dak- 

ta r i szkos pagelbos

Jauni ir suaugusi vyrai, skaity
kite bzil? straipsnį, o daug daii 
noeite. Gerai imoms, jrgAmeri 
koj yra daug nu-ilpnėju*ių vyrų, 
kūne perleidę daugybę dakta
rų ir isztnukėję daug pinigų, neap- 
turėjo jokios naudos. Pradeda 
jxU8tie negeru m?, bet mislyja kad 
pereis. Matydamas einant blogyn, 
keliauja pas kokį felezery, kurs 
nieko ne'szmanytlanias dar lab'au 
padidina l'g?- Dangintai pas kit? 
ir tas neliek pagelbėti. Prale diia 
daug lįiko ir pinįgų o naudos kaip 
nėr teip nėr. Ltb<ausiai nukenezia 
turinti paslaptingas ligas, ir tie 
kurie per neiszmintingum?, jau
nystes iszdykutn? ir bjaurius pa- 
procz'us, peržengia gamtos liesas, 
gvollydami savę. Pasekmės virst 
paminėtų paprocziųyra: pirmiau 
šiai bvaigimas ir skaudėjimas gal
vos, gėlym»8 nuga n s, kryžiaus, 
u žymas ausyse, skaudėjimas po 
krutinę, puolimas plaukų, nera
mumas, nuvargimas, neapykanta 
draugijos, sąnarių skaudėjimas, 
silpna atmintis ir tt. Paskui eina 
nusilpnėjimas viso kūno ar bepro- 
tys ė. Delko tas viskas pasidaro? 
Dėlto kad iszsyk nesikreipia prie 
gt-ro daktaro, specijnlisto tokių li
gų. Nors daugelis giriasi jog gali 
iszgydytie tokias ligas, betnėvie- 
nas nesusilygins su Ch cagos pa
garsėjusiu spec jalistu vyriszkų Ii 
gų, turineziu 20 metų praktikos, 
daktaru B. M. Ross, 175 S. Clark 
St., Ruonis 1 to 7, ant kampo 
Monroe St- -Chicago, III. Ofisas 
atidarytas kasdien nuo 9 iki 4. Pa- 
nedelio, Serėdos, Petnyczios ir Su- 
batos vakarai* nuo 7 iki 8:30. Ne 
deltoms nuo 10 iki 1. Kiekvienas 
turintis panaszias ar kitokias li
gas, privalo kreiptis pas minėt? 
daktar?, o gaus tiki? ir teising? 
rod? dykai.

Indijų gyventojai, bent tūlos jas apgy
venančios tautos,rūpinasi apie išlavinimą sa
vo vaikų. Antai mugai, gyvenanti Bengali
joj, išpažįstanti buddistišką tikėjimą, turi 
parengtas mokyklas, kuriose visi vaikai, ly
giai turtingi, kaip ir varguoliai, praleidžia po 
kelias valandas kas dieną. Todėl visi mu
gai moka rašyti ir skaityti. Mokinimu užsii
ma buddistiški kunįgai. Pas išpažintojus 
bramaniško tikėjimo žmonių apšvietimas 
ir mokslai stovi žemiau negu pas išpažįstan
čius Buddos mokslą. Pas bramanistus žmo
nes dalinasi į kastas: augŠtesnės kastos turi 
visokias privilegijas, žemesnės gi kastos tiesų 
turi mažai. Daugiausiai tiesų ir mokslų tu
ri augščiausioji bramanų kasta, jos prisa
kymuose aiškiai pasakyta, kad ne reikia 
mokslo suteikti ne vertiems. Jieškoti moks
lo ne vertam, pagal bramanų prisakymus,yra 
tai baisi nuodėmė, už kurią nusidėjęs paten
ka į pragarą. Tikėjimiškų paslapčių gali 
mokytiesi tik prigulinti prie bramanų kas
tos. Apart vienog tikėjimiškų mokyklų, 
kuriose mokinasi vaikai augščiausių kastų, 
miestuose yra svietiškos mokyklos, kuriose 
mokinasi liaudės vaikai. Čia mokina: skai
tyti, rašyti ir rokundų. Mokintojus užlaiko 
pats lankanti mokyklą mokintiniai, algų ko
kių nors ne turi. Vienuose kraštuose 
mokintiniai užmoka mokintojui viešos mo
kyklos pinįgais, kitur gi visokiais produk
tais. Paprastai trečia dalis vyriškos lyties 
vaikų lanko mokyklas; mergaičių gi brama- 
niškos tautos mokina tik moterims prilyp- 
stančių darbų, kadangi pagal jų supratimą, 
gėda yra moteriškei mokėti skaityti arba ra
šyti; tik tarnaujančios prie žinyčių merginos 
mokinasi skaityti, šokti ir giedoti. Brama- 
nistai slepia nuo moterų mokslus, kadangi 
bijosi, kad jos jų ne išpliaukštų ne pašauk
tiems, ne turintiems tiesos su lųokslais susi
pažinti.

Indi&ku kunĮgzikStiz zrba radžai

mokyklose ne vartoja, viską pasakoja mo
kintojas, nėra rankvedžių mokslams, kadan
gi mat bramanai per tai turi didesnę įtekmę 
palaikydami mokslus tik savo galvoj. Raš
tuose bramanai vartoja sanskritišką kalbą, 
kuri šiądien ir užsiliko gryna tik lupose bra
manų,žemesnės kastos vartoja visokius atski
rus dialektus ir kalbas. Sanskritiškas raš
tas turi 50 literų. Saubalsės vartojamos tik 
pradžioj žodžių, viduryj jas apleidžia, jų 
vietas tik paženklina. Labiausiai apsunki
na supratimą rašto tas, kad sanskritiškoj 
kalboj, raštuose nėra nė jokių raštiškų žen
klų. Svarbiausios Indijose vartojamos kal
bos giminingos' sanskritiškai ir jos vartoja 
sanskritiškas literas. Rašo Indijose tan
kiausiai ant paimu lapų, išpiaustydarni gele
žiniu peiliuku literas, kas, žinoma, yra pai
nus darbas; dabar pradeda vis labiau vartoti 
popierą ir pluksną.

Iš mokslų Indijose augščiausiai pasikėlė 
matematika; mokslą tą nuo indiečių perėmė 
ir arabai. Geometrijoj jie V amžyj mokėjo 
išrišti jau tokias užduotos, kokias europeiški 
mokslinčiai tik XVI amžyj surado. Ypač 

‘augštai stovėjo pas juos dalis matematikos 
vadinama algebra, indiečiai jau V amžyj mo
kėjo išrišti tokias algebriškas užduotes, ko
kias europiečiai išmoko išrišti tik XVII 
šimtmetyj.

Astronomijoj jau indiečiai ne pasikėlė 
teip augštai: daugelis patėmyjimų indiečių 
padaryta, bet darbas tas ne buvo vedamas 
sistematiškai, mokslas apie dangaus surėdy
mą indiečių perimtas, rodosi, nuo chaldejo
nų. Mokslas apie keliones dangiškų kūnų, 
ką indiečiai pažinojo ir mokėjo išskaityti 
kelius planetų, buvo sujungtas su astroliogi- 
ja, taigi buvo sunaudojamas ant visokių pra- 
našystų nieko bendro su mokslu ne turin
čių.

Kituose moksluose, kaip autai gamtos 
moksluose, bramanistai ne pasikėlė augštai. 
Geografija, taigi pažintis kitų kraštų,ne per
žengė Indijų ir kitų artymoj kaimynystėj 
stovinčių kraštų. Medicina ne pasikėlė 
augštai. Indijose ištikro ne buvo gydytojų, 
kiekvienas gydėsi apsirgęs pats teip, kaip 
jam patiko, gydymu užsiėmė ir bramanai; 
chirurgijoj jie pasikėlė jau augščiau: indiš
ki chirurgai moka atlikti jau tūlas chirur- 
giškas operacijas ir tai teip sunkias, kaip 
antai nuėmimas plėvės nuo akies ir daug 
kitų. Chemijoj indiečiai padarė diktai iš
radimų, tą mokslą nuo jų perėmė arabai ir 
išplatino toliaus į vakarus ir į šiaurius.

Vėliaus vienog originališki moksliški 
darbai indiečių apsistojo, per tai Europa, 
stovėjusi ant daug žemesnio kultūriško laips
nio, spėjo ne tik su Indijoms susilyginti, bet 
dar jas pralenkti, kadangi mat Indijose bra
manai slėpė mokslą nuo prastų žmonių. Net 
architektūroj indiečiai ne kyla dabar augš- 
tyn, gražiausios žinyčios pastatytos seniai, 
dabar ir ant tos dirvos jie nieko svarbaus ne 
gali nuveikti. Indijij valdonai, per savo 
ne supratimą nupuldė ir architektūrą: jie 
tankiai mokytam architektoriui už darbą mo
kėjo po tiek jau ką ir prastam dajbininkui, 
per tai nieks lavintiesi moksluose ne norėjo, 
kadangi tame ne matė sau nė jokios naudos; 
apie mokslinčius, dirbančius ant pakėlimo 
mokslų,nieks nesirūpino, toki,nors butų nu
veikę svarbiausius moksliškus darbus, galėjo 
mirti iš bado. Tokiose sanlygose, supranta
ma, nė dailė, nė mokslai kilti ne galėjo, ka
dangi iš mokslo ne buvo naudos. Todėl In
dijų civilizacija, kuri spėjo pasikelti daug 
ankščiau negu Europoj ant augšto laipsnio, 
kilti ne galėjo, puolė žemyn ir ant tos dirvos 
Indijas toli užpakalyj paliko Europa, pra
lenkė jas jau Japonija, o neužilgio gal tą 
padarys ir Chiuai. Valdanti dabar Indijas 
anglijonai rods rengia europeiškas mokyklas, 
net universitetus, bet tos moksliškos įtaisos 
iki šiol mažai naudos atgabeno indiečiams. 
Ant jų pakėlimo reiktų perkeisti neprilan
kias kilimui sanlygas, o tą daryti anglijonai 
ne drysta, visas savo pajiegas jie apverčia ant 
materiališko išnaudojimo indiečių. Angli
jos valdomos Indijos kultūriškai ir materia
liškai ne pasikėlė, bet galima sakyti, dar že
miau nupuolė. Lobsta anglijonai ir jiems 
tarnaujanti valdonai turi gerą be darbo bū
vį, bet milijonai žmonių vis didesnį vargą 
kenčia. Badas, kas metą atlankantis tai vie
ną, tai kitą Indijų kraštą, nesiliaujančios 
apidemijos, naikinančios daugybę žmonių, 
geriausiai parodo, kaip anglijonai valdo In
dijas. Argi tokiose sąlygose gali kilti civili
zacija ir mokslai? Žinoma, ne.

Garsios senovėj Golkondos aukso ir dei
mantų kastynės jau beveik išsisėmė. Ant 
galo viską, kas tik turi didesnę vertę, ką 
galima su pelnu išnaudoti, paėmė į savo ran
kas ant išnaudojimo angliški spekuliantai, 
kurie vietinius gyventojus į savo vergus pa
vertė. Vietinės pramonės, ypač gi dirbimas 
puikių audeklų iš medvilnės, kokios tai pra
monės pirma gana augštai Indijose stovėjo, 
likosi užmuštos per atgabenimą bė jokių mui
tų pigių, nors mažos vertės, išdirbimų ang
liškų fabrikų. Anglijonai Indijose ne pla
tina civilizaciją, bet vįen išnaudoja gyven
tojus ir visą kraštą.

. MongoliSkos tautos.
Didesnę dalį Azijos sausžemio apgyvena 

tautos mongoliškos kilmės. Mongolai ne di
delio ūgio, turi gelsvos parvos odą. Gimi- 
nysta šitų tautų nesiremia nė ant vienodumo 
kalbos, nė ne ant vienokios kultūros, nė ant 
istoriško likimo, bet ant antropologiškų ypa
tybių, taigi ant kūno sudėjimo ir paviršu
tiniško išveizdžio. Visos tautos prigulinčios

Viešos mokyklos yra tik beturčių vai
kams, turtingesni užlaiko pats mokintoją 
bram&ną, kuris mokina vaikus namieje. Vi
si augštesni mokslai sumonopolizuoti brama
nų; vaikams kitų kastų jie suteikia tik tiek 
tų mokslų, kiek laiko už reikalingą. Todėl 
tai platinimas augštesnių mokslų yra brama
nų rankose. Viešose augštesnėse mokyklose, 
esančiose prie žinyčių, mokina dykai, bet 
sistematiško mokslo nėra: vaikai mokinasi to, 
ko nori, mokyklą lanko teip ilgai, kaip nori, 
nieks jų ne klausia,ko jie išmoko. Pats bra
manai retai semia mokslą tokiose viešose mo
kyklose, jie paprastai reikalingų mokslų 
mokinasi nuo savo tėvų, šeimynoj. Knįgų

prie hz i tos rasos yra mažo ūgio, turi trumpą 
galvą, palinkusias akių lomas, atsikišusius 
veidus, gelsvą odos parvą, tiesius storus, ly
gius juodus plaukus. Ir mažai, įpratusiam, 
ant pirmo pažvilgio.ne sunku atskirti žmonis 
šitos rasos nuo kitų. Kituose gi dalykuose 
jau skirtumas mažas ir jo patėmyti ne gali
ma.

Iš savo kalbos tautos šito skyriaus dali
nasi į dvi grupas: tautos kalbančios silaboms 
vietoj ilgesnių žodžių; prie to skyriaus pri
guli: chiniečiai, tibetonai, indochiniečiai, ir 
tautos kalbančios dvigubai sudėtoms kai-

(Toliaus bus.)

Schultz.su
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LIETUVA

Lletnviszkas pardavėjas 
prltanans lietuviams 
kozoam departamente.

Didelis iszstatymas nauju tavoru. Didžiau
sias surinkimas moteriszku kloakų, vyru ir vai
ku drabužei. Dresems ceikiu ir szilku, karpetu 
ir baldu, czeveryku ir mastiniu tavoru kuomet 
nors parodytas. Noso prekes yra pigiausios Cbicagoje.

prie . 
kiekvieno 

pirkinio virsz $10.

Daktarai »Medicai DisDGnsary gali lūs iszūuduiH
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

4

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
AR NORI UZCZEDYT $10? SIUTAI, SKIRTAI, WEISTAI &etc.

Gali ta padaryti pirkdams Harto, Schaffnerio ir Vaiku Jaketal vilnonio ceikio. gerai padaryti, QQn 
Marx eile drabužiu czion. už $15. Teip geri kaip jusu sailioriszki kalnieriai, atsiuletos siūles, visokiu di-QQįj 
kriaucziaus siudomt už $25. ’ . durnu, paprasta preke $3, laike szitoiszpardavimo

Moterų Dresn Skir
tai, grynai vilnono 
Melton su apscziai rl- 
puliuota apaczia, viso
kiu spalvų, paprasta 
preke $3.50, laike ę A 
szito iszpardavimo^nZ 
po ..........................T
Moterų Drena Skir
tai grynai vilnonio ve- 
netian, kriaucziazko 
seržo, crene cloth, eta
mine ir visi nauju au
dimu, naujo* formos, 
apszcziai apvadžioti ri- 
puliais, visi nauju juC 
spalvų paprastapre- J 
ke $9. po..................
Moterų Dresa Siu
tai, naujo* mados blu
sai, pilnai gražiai ripu
liuoti skirtai, siutai ge
rai pamuszti, kriaucziu 
daryti, papras to 
U preke yra I *111 
$12.50, po ... 1

Jta Hario Schaffuerio g _ 
ir Mario drabužiai po . $lD
Musu iszstatymas parinktiniu petrinu sz i tos gerai žino
mos firmos pereina viską kuomet nors pirmiau rodoma 
ant vakarines puses. Padarytiisz geriausiu importuotu 
Angliszku, Voklszku bei Francuziszku gelumbių nauju 
in abi ar in viena puse segamu styliu, visi szito sezono, 
naujausio ir puikiausio darbo, vertes $18 ir $20, už $15 

$10 Vyriszki siutai 00 RA 
ir overkotai po..... .<Jv V" 
Siutai padaryti isz grynai 
vilnoniu 14 unciju VVasįung- 
ton clay worstedu ir gva- 
rantuojamu gilaus dažo ser
žu, overkotai grynai vilno
nes covert gelumbes ir 
whipcords, kirpti pagal 
naujausius 1902 m. stvlius, 
retas pirkinys už.. $6.50

I .{abitas ant vaiku dra
pana

vertas gerai atėjimo. 
DYKAI. Geras kiszeninis 
peilis arba kapsziukas mar- 
bliu su kožnu vaiku siutu.

Vaiku siutai isz tam ty
czia gerai devejamu chevi- 
otu, juodu, mėlynu ir skais- 
czio* maiszties, abi pusi se
gamu styliu dėl 8 ik<i 15 
metu, Vestee styliai AA- 
nuo 3 iki 8 metu, tik-pgĮj 
ra verte $2.....................

■Vaiku siutai, Vesteė se
gami in abi *zali ir nobby 
Blouse styliai, padaryti isz 
grynai vilnoniu materijų, 
prastos ar nobby szviesios 
pavasarines parvosff) A AQ 
visi po $3 vertes,

Moterų Dress Siutai, nauji gibson bliuzlniai siutai, 
pilnai gražiai ripuliuoti skirtai, gryno* vilnones Q 
gelumbe* visokiu spalvų, kriaucziu daryti, pa- J 
prasta preke $19, po........................................................
Moterų szilkiniai veistai naujo* mados, szniuruoti 
aplink ir apie rankoves, pamuszti perdern, vi!įlQ QQ 
šokiu spalvų, visokiu tnieru, paprasta preke $5 
PO................................ ............................................

P&Yisiriniil Galvos Parodai.
1000 Moteriszku aptaisytu skrybėlių, naujais užsiver- 
cziamais krasztaisskrybele,aptaisyta vėduojamu Dubar- 
ry szydu, 1) yardo ilgu ir bandeau finiszuota žydin- 
cziomi* rožėmis, padaryta parsiduoti pu $3.75. 01
musu preke per szita iszpardavima.........................tįliTO

750 Elegantiszku Chiffon szilko skrybelu. visu krasztaii 
iszsodyti ir aptaisyti kvietkomis, raikszcziais, kaileliais] 
ir lapais, puiki skrybėlė, kuri lengvai atnesztu 0Q JO1 
$5, padėta ant pardavimo už....................................

Szil kinis Moire 25 Stakiai grynai szilkinio M oi re, 24 
coliu ploczio, visokiu nauju spalvų ir juodos, gera HRp 
verte už $1.25 yardas, per szita iszpardavima.......... I

Laco KortiiHM. Lace kortinos 3| yardn ilgio balto* ir 
gelsvos, didele *ortacjja parinktiniausiu rasztu 01 RA 
szito sezono, pora tik.?....,.......................................ijl.uv

Brussels karpetai. Brusaels kerpėtai, grynai vilnoni 
virszus, nauji ir aiskus rasztei, visas szito sezono RRn 
iszdejimas, didele sortacija, yardas....................... ...UUv

Linines Langams Užlaidos. Linine* langams užlai
dos uždėto* ant geru voleliu, kokio* tik nori spalvoaAAn 

—t-. •;------ • , • , - , gatavo* pakabinti, podraug su pritaisymai*.............. 4l"v
visokiose pam išlyti nose pa vasari *z koše spalvose, pi-RAp 
gu už $1.25 yardas...............................

Melrose Cloths, 40 stukiu gryno vilnono melrose 
cloths, albatroasai, batistai, cheviotai, whipcordai, R A n 
venetians ir henriettas paprast* preke 75c yardas v VU

Vaiku 3 piece Blouzai, Vestee, Manly, Norfolk ir abi 
szali segami styliai, visi naujausiu madų sezo-AA AQ 
no, padaryti isz seržu, cheviotuir kaszmiru, J)Z MA 
vertes iki $5..............................................................

Drabnzii skyrius atdaras nedeliomis iki pieta.
NAUJI — SWELL — 10TERŪ

Grynai vilnonio VVhlpcords, 40 stukiu. 38 coliu 
ploczio gryno vilnonio whipcords,poplinettes, alba-Q A • 
trosses, panama suitings, ir Melton cloths paprasalMĮ, 
ta preke 59c yardas.................................................. ..
Grynai vilnoni Prnnellas 40 stukiu. 40coliu p)oczi° 
gryno vilnono Pruneilas cloths, VVhipcords, Etamine* 
Crepe Egyptas.Poplins, Crepe de Chines, Crepe Melroses

Kanapom padaryto* isz parink tud eseniuae,geriausio ve- 
loro. gryno plieno pakilo*, apmuszto*. graliai iszkimsz- 
tos, musu preke laike szito iszpardavimo yra ...$4.80

MES PARDUOSIME
Importuotas Eaollinas 40 stukiu importuotu Eaolli- 
nu, Drap de Almąs, Poplins, Crepe de Chines, Lans- 
do*ns, Peau de Soies, Crepe Cloths ir Broadcloths, 
szitie tavorai niekad nepanidave pigiaus kaip po 01 
$1.50.-yardas, laike szito iszpardavimo........ ...............$1

Lovoms springMM padarytos i*z
tavoto p.ieninio drato, japanuotos, geroUT I aa I 1 
darbo, koaio* tik nori mieros, tik... Į llrŲ

Kėdės padarytos isz vieno aržuolo, augszto* stlaazo*, 
gražiai iszlenkto*, nendrine*sėdynės,gerai padlrbtosl7Qn 
ir gerai finiasuotos, tik .................................................. I Vv

Geležines lovos 
padarytos parsi
duoti po 14 50 tam 
tyczia stori szule- 
liai ir szonai, mi
singiniai antga
liai, anameliuoti 
kokioje tik nori 
spalvoje, tik.. .$3

KLEIN Bros

-795-805 S° HALSTED St_ *
įMS* Cor Canrlport Avė ’l

f Vaiku vežimė
liai dideli, gerai 
padarytas sustaty
mas, paprasta plie
nine medega aptai
syta visokio** spal
vose, parasoliu* 
pritaikyta* prie 
spalvos.... $3. t>5

Daigiau kaip 
30 metas iszmcgiatasl 

W Dr. R1CHTERO 
F wl«aa swiet*l žlaoaa* 1

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER. 

yra gariaasia gyduole aee 

Rkumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir fl. 

ir visokiu Rheuma,tissku 
skaudėjimu.

us 359. ir 50c. pas visus 
tptiekorius arba pas\

L F. At Kicbter & Co., į 
215 Peari Street, 

New York.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu | daiktu galite iezairinkti ir 
•parsitrauk 

ti, jeigu 
urite mu- 
u lietu- 
iszka ka- 
alioga,ku- 

, i pri siun
čiame ko
kiam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpsch & Co. 74 Centre St, Chicago, III.
Succ. to Kelpscb, Norclko & Co.

DrukuojamoN ir rausomos

MA8ZIN08.
. Už $5.00 ir už $6.50 isirodo kaip 

szitas paveikslas. Bet ruaszina 
už $5.00 turi 72 raktus (li

tą ras), o už $6,50 - >44 
raktus.

R&szoma mzszina (typewriter) turi tu- 
■ reti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 

kupezius, nes laiszkas paraszytas su ra- 
szoma maszina grąžei iszrodo 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$0:50; 
už $10.00, už$15.00irbrangesniu. Mesteipgi 
parduodame visokius tavorus, angliszkas 
knygas ir lietuviszkasir lenkiszkas Bibli
ja* ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu.

Burtiniko Knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigas už pa- 
melavima, bet nusipirk Burtininko Kny- 

' gele ir tada pat* galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai nore*!; 
nes perskaiies burtininko Knygele žino
si tiek kiek geriausia* burtininkas. Mes 
parduodame Burtininko Knygele ir kor
ta* dėl metimo laimes už 25c.

Jeigu kas nori gaut katalioga ar atsa
kymą ant gromatos turi indetl s te m pa 
už 2 centu. Kupcziai norėdami gauti 
musu Whole«ale katalioga. kuris svėrė 
20 uncija tari prisiųsti 10c., nes tiek pri
siuntė mas kasztuoja.

NOVELTY SUPPLY CO.
Louisville, Ky.

Aleksandraviezia ir Szvankus i 
...□rūkoriai... i

3215 S. Morgan St. Chicago, III. j*
Tari puikiai inrengtas drukoriszkas mzszinas ir pertai E 

m visokius dnikdtiszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o S
J ypatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programų*, knygas raitininkams ir tt. JJ 
M Maino, Ir siuHCZla pinigus ia visas dalia svieto per batika, expres*, g 
g arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyge*. g

PERSKAITĘS ATMINK!
Kazane Trąjanka privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szelmynoj dėl 

greito pareikalavimo laike ligos. Kazane Trąjanka yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksukyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kasu- 

Į no Trajauko*. Jeigu negautumdt to* pas savo szlornjnka tai prisiuskit man money 
| orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

] O KAM SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba panaszioms ligoms, kada KaiunoGunibo Kura ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. Preke $1.00, su prisluntimu per paczta $1.25. 
Gumbo-Kura susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaistu ir tablete. Gumbo 
Kur* No. 1 yra labai geri vaistai moterim* po palagul, greit apstabdp skaudejima 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

t

L.UKETS RHEUMATIC CURE.
Szita* preperata* yra gerai iszbandyta* ir daugely žmonių juoną iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szita* preparatas p’-aszalins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeisru bus vartojama* sykiu su Expeller Linimentu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant $1.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, AptieJcorius.
107 8o. MainSt., 8HENANDOAH, PA.

LLETUWIU DAKTARAS

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvrieno* 

aptieko*.

M AR J A DOMIATT
Kauno gub. Bzaullu pawieto.

Jūs nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuotl

Per specijalistus “State Medical Dis- 
pensary , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui. "

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima uč egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszyydoma, tai bu* gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kžsztuoja už gyduoles Ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Fanneriai
ir žmones isz priėmlescziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytai* per pa
garsėjusius specijaiistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias, metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokio* ne gali 

padaryti, ne* jie viską daro su pagelb* 
tikrumo instrumentu, įcaip tai: M i - 
eroseop^, H a r m o c y tome- 
tero, Sphigmogjapho, E- 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nondoscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo. iszbraszkinimo ir iss- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijslistai gali at
rasite liga szlapume (mižaluose) per liri- 
nejitna su microėcopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia prie** iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai ataiszauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty InejimHs |«er06 Van Buren ui.

P.temyk Hflresa.

ŪRAB YYRAini
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

SpecijiJistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalyku* prie to prisidedaneziu* 
jauname, vidutiniame Ir sename amžyje 
Baisio* pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi mo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu Ilgu, kurio* yra priežasezia: nu
stoji tn o sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu knitineje, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už»iti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziusymptomu. 
Tokiems ligoniam* rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimu*. Liga, lęigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kita daktara ir ne likai užgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
“State Medical Dispensary“ yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu 
90 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty j. Szitie spe- 
pi jalistai turi szimtus geros valio* pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, ne* szlapumas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujai*. Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, ne* gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles Ilgo* arba 
strik turo*, ui pasirodavik su galviniu 
dakUru Šute Medical Dispensary. Ne 
kentek n u o 1 a t a i . Specijalisui 
gali ir issgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidyti*. Kiekviena liga pri
imu ant gydymo, bu* užtikrinu.

YARICOCELĖ^»
Nusilpninanti rezulutai szito* ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vl- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu etate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
oijalistu ofisą. Jie jum* iszaiszki* nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 meneciu. Skaus
mai a|«istoja ant syk; smarve Ir uždegi
mas bemaUnt pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jo* atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksU idant padaryti vieU 
sveikaUi, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
ty Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Fanneriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

ihsPKKsasTj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimoplianu, gyduole* ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

KRAUJO ŪŽNUODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiau** 

savo pasekmėse. Liga U gali paeiti nuo gimdytoju arba užatkretimo. Kada sy. 
stema yra užnuodinU. Ūda liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkU8 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, aUiradima guaeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panasziu* symptomus, tai pasirodavyk su specijalistals tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neša ant *yk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytn.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj'’.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangu* Gydytojai!
Turėdama* paslaptinga liga daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių,' neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
ius tiem, kurie reikalauja pagelto*, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Viena* menesi* szito nuste- 
betinogydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

J ums dėkingas,
J. C.

State of Illinois Į 
County of Cook j

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
ozionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
Irpaliudyjo, jog viražui minėtas psdiu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me

c

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu- 
blikai.

Pasiraszyta ir pristegdintas priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

fiydnoles dykais,iT
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Sūdntinlmis plinka.
Tikrai vienaitin* gydykla ant užželdi

ni mo plauku ant praplikusiu gaivu, taip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kime ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.
J. M. Branda*, Cheruist,

313 Bedford Avė., cor. 8. J-nd St, 
Box 10$ S ta. W. Br’klyn, New York.

Lietuviuką Portretu Dirbtuve.
J. Kodis, P. HimiTiuli.

ARTISTAI.
134 Oornalia St.. Chlc«<o, IR.

Iss papruto* fotocraljoa padaru dideli pa- 
vaikala Darba atlieka sarai ir pi tai. PrUiuak 
uto foto*n>fl)a ir pasakyk koki pavrikala aori: 
miela ypata, ar tik raly, jaoatai; kratoaaoae ar 
parvoae. Pavienio* y palo* po SI 00, (tapo*
oraasiau.

Reikalaujama agentu — vlaoea UatuviaikoM »e- 
dybo*e. agentai daro geru* pinigu*

F.PBradchulis
Attorney ud Counselor it Ltv.

Chamber of Commerce Bld£. Room 709.
S. E. Corner LaSalle St Washington sts.

chicAgo, ill.
Telephone M ai n 30|2.

Wienint*lis ltetuwys advokatas, baigęs 
mokslę jurisprudencl|o*czion Amerikoj. 
Weda protras kaip civrilisskas teip ir 
kriminalisskas irisuose suduos*.

Res. 166 W 18th Cor. Union St.
Telephone Canal 788.

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

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

Offlao valandos afaekioma dienom* nuo 4 Iki • 
vakarai*. Į

Rodau ligoniams duoda dykai 3 tykius 
ant sanvaites Illinois Medical College 
Dispensary, ant kertes So. Halsted ir 
Washington Boulvrard. Utarninkais, Ke- 
tvergais ir Šubatoms nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų.
Gyvena: 865 Milwaukee avė.

• Telefonas: Polk-221.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
S452 S. Halstod St. 

fotaa jmiUaa Fotografija*; a* tuta| tiktai 
•2.00

ATEIKITE PAMATYTI MUSU:.“'Žm.TE.’V.
Lentisxkai ir risaip. . METINI pitmus10’ ° Tla'”e

Htas. Iszpardaviino AtidųinT
Subatoj, 26 Balandžio, 1902 m.

Nūo 9 vai. ryto iki 11 vakaro.

DYKKI Dovanos 
Muzika 
Kvietkos DYKAI

Ateikit ir pamatykit kaip pigiai ir h mes parduodame per šiitą iszpardavima.
Mes parduosime vyriszkus vilnonius O C 
siutus po.. ................................................wbOaOO
Mes parduosime vyriszkus naujos Ai A flft
alyvines parvos siutus po................. WIvbwv

Mes parduosime vaiku Norfolk Vestee 
ir marineriszkus siutus augszcziau nuo AlanrO

Eitra Apszvietimas ir Koncertas visa popietn ir vakare.

Mes parduosime Jaunu Vyru siutus dkO f?O 
augszcziau nuo......................................... A O ■ O v
Mes parduosime Vyriszkas Panamos 
ir Fedora skrybėlės naujausios mados g 
ir naujausiu parvu po.......................... .

Atminkite, kad masu drapanų departamentas yra visko 
pilnas. Mes turime naufus B & B marszkinius. $1.50. Marsz- 
kinius po $1. Ateikite pamatyti.

I

594-596 Blue Island Avė Didžiausios apredalo sztoras Yikarto^ miesto daiyj.

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatom* 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mats ir pavinezevonom. Už $1.00 ap- 
laikys 5 tuzinu* viraz min*tu popierių.

Adreauokit teip:

W. Kudaranckas,
P. O. Box 234 Lawrenc«, M*m.

PETRAS CZE8NA, 
222 W. 18-th St., Chicago. 

oilsiko pirmo* kllsaoa 

LIETUVISZKA SALIU N A.
Arielkos, vynai ir liktoriai naminiai 

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

___ I4-”) __________
A. Ginkus. 

715 MiUburvSt, Worc<Mter,MaM. 
Pirmas UetiYiszkis Apeitas.
Siunczia pinigu* i visa* dalis svieto. 

Parduoda szifkorte* ant visu liniju ir ge
riausiu laivu i Amerika ir isz Amerikos. 
Itzjieszko ir perraazo dali* Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

“SUBANKRUTIJO.”
Odeli Typewrit*rCa, kuri kompanija 

per keliolika metu dirbo raszoma* mi
ltinu subankrutijo ir mes atpirkome vi
sas maszinas, kurias ji turfljo padyrbus. 
To* maszino* yra isz metalo (plieno) ir 
prie ju nėra ne bislci medžio nei gurno*. 
Litarosteipgi yra metalo. Ta meniną 
gali mesti ant žeme* ar kitur ji nesusiga 
di*. Tokia tnaszina gali tverti szimta 
m*tu. Ji raszo labai puikei ir greitai ir 
■u ja galima raszyti keli* tukstanozius 
gromatu ant di«noa. Kupcziai po visa 
Amerika ia vartoja. Kiekviena* žmo
gus, be jokio mokslo gali ant jo* raszyti. 
Ta maszinanera dydele ir galima neszti* 
kur norint. Fabrikas visada parduoda
vo t* maszina už $30.00, bet dabar mes 
parduosim* po $15.00. Isz tikro, ta ma
szina yra verte m tiktai $30.00, bet 
$50.00 ir kiekviena* pamate* te pasakys 

- Norėdami gauti atsakyme ant klausy
mu, reikia Įdėti s te m pa už 2 centu.

Novell! Supply Co. 
Louisvllle, Ky.

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

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas In trumpa laika. Jo preke* 
labai pigios, 
OanaAs: 411 8. Sharp St., BALTIMORK, MD. 
Artina: snt kampo Eialer ir Faystt* 8ta.

D-ras A. &. Bacevicze,
8839 Commerclal ava. So. Chicago, III.

Gydo vi*okiaa ligas be akyrlaua ir viaka atlai
ko tvirtoje paalaptyje. U* tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauja daktariatko* pagelbo*, tegul

a»vo prigimtoj* kalboje gali aiiazorketi lt gauti

Lletnvtai, noriu tie] le gauti pagalba per gro- 
mata*. les kitu miestu, tegul pilnai aptaiso tavo

J. 8YMANT,
71 N. 7-th 8t.» Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, inportuoti cigarai ir 

‘Free Lunch” kasdien.

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZ1NSK1O

315 8. Morgas St., CHICAGO. 
Paduodu dėl žinios visiem* lietuviams.

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi aiuneziu pi
nigu* į visas dali* svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduole* 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuoto* medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek 
minga! iszgydomo*. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas noriiltgonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. lVilliamson

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

Auiszaukutiema per laiszkas ir apra- 
szantiem* savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakytu* 
reikia Įdėti marke uždu centu.

Trlefonas Yards 709.

D-ras A. L. Graiczanas,
167 W. 18-thSt., Chicago, TU.

Gydą visoks* ligas be skirtumo: vyru, 
moterų Ir valku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus padėto adreao,

STEBUKLAI dykai'
pranta kaip ta* paaidara Katra* prisiua S5e 
markėm!* ant apmokėjimo prialuntimo kaaztu 
gaua ta paveikalą dykai ant asm peho. Pinu rauk
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