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Amerika.
Prezidentas Roosevelt už

draudė jenerolui Funstonui 
laikyti ant toliau uetaktisz- 
kas kalbas, kadangi joms jis 
užgavo ne tik tulus senato
rius, kurių rankose yra vai- 

. <lžia. bet ir visą tautą. Je- 
nerolas Funston, apart paė
mimo Aguinaldo ne sutin- 
kancziu su . terptautiszkoms 
tiesoms bud u, niekuom ueat- 
si žymėjęs, dryso pavadinti 
iszgamoms visus tuos, kurie 
drysta peikti karės vedimo 
būdą ant Filipinų salų, kurie 
drysta peikti ir kritikuoti pa
sielgimus ir padavadyjimus 
Amerikos kariumenės virszi- 
ninku ant Filipinų. Už
drausti jenerolui laikyti to
kias neiszmintingas kalbas 
priderėjo seniai,bet preziden
tas gerai padarė, kad uždrau
dė nors dabar, kadangi visgi 
geriau vėlai negu niekada. 
Kituose krasztuose ir be už
draudimo jenerolai žino, ką 
galima užgauti kalbose, o ko 
ne, Amerikos gi jenerolams 
mat prezidentas turi parody
ti rubežius, uždrausti kalbas 
žeminanczias garbę visos A- 
merikos tautos.

Senato specialiszkai paskir
ta komisija perkratinėja to- 
liaus bjaurius Įiasielgimus 
Amerikos kariumenes su fili- 
piniecziais. Vis daugiau isz- 
eina į aiksztę visai ne gražių 
darbų, nesutinkanczių su ci
vilizuotų tautų iszdirbtoms 
tiesoms laike karės. Paveiks- 
lan: esanti Amerikoj tūli ka
reiviai liudyjo priesz minėtą 
senato komisiją, kad dalis a- 
merikonų sugriebė 14 filipi- 
nieczių, atvilko juos i katali
kišką bažnyczią ir norėdami 
iszgriebti nuo jų pasikėlėlių 
paslaptis, visiems pylė į ger
klę vandenį. Tą patį darė ir 
su kunįgu Augustinu, kuris, 
kaip tikėjo, turėjo žinoti, 
kur yra žemėj užkasti pasikė
lėlių pinįgai. Kunįgas vie- 
nog tos paslapties neiszdavė, 
kadangi jis laike kankinimo 
pasimirė.

Sutvertas ant Flipinų salų 
kariszkas sūdąs iszteisino ir 
kitą apskųstą už ne žmonisz- 
kus pasielgimus su filipinie- 
cziais oficierą Day, nors ir 
tas nesigynė, kad nuvarė į 
geresnį svietą ne ant muszio 
lauko kiek filipinieczių, taigi 
pats prisipažino, kad yra kal
tu, o vienog kariszkas sūdąs 
nuo kokios nors bausmės jį 
paliuosavo, visai iszteisino, 
lyg pagirdamas prieszingus 
civilizuotų krasztų tiesoms 
darbus minėto oficiero.

Prasidėjo kariszkas sūdąs 
ir ant jenerolo Smitho, ant 
kurio prisakymo amerikonisz- 
ki oficierai papildė daug to
kių darbų, koki civilizuotų 
krasztų oficierams ne pritin
ka, už kokius turi pasiekti 
bausmė ir tai skaudi. gū
džias buvo isz pradžių pas
kyręs jenerolas Chaffee, bet 
prezidentas Roosevelt pasilai
kė sau tiesą paskirti kariszkų 
sudų sudžias. Jis vienog isz- 
rinkto tuos paežius, kokius 
buvo paskyręs jenerolas Cha
ffee. Prova jenerolo Smitho 
jau prasidėjo; jo advokatas 
pats pripažino, jog jenerolas 
liepė oficierams ne imti į ne
laisvę filipinieczių, užmuszti 
visus galinczius neszioti gin
klus, turinezius jau 10 metų, 
bet užgynė vien, buk liepęs 
iszdeginti viską, paversti visą 
krasztą į tirus be žmonių. 
Užtenka vienog jau to, ką 
advokatas pripažino, ant pa
matymo kokios veislės žmo- 

•gus yra szitas jenerolas. Pa

priesz jas protestuoja. Pro
testus kelia pirmiausiai besi
mokinanti jaunuomenė ir 
darbininkai. Jeigu nors szi- 
tie butų visada ėję isz vien, 
be abejonės valdžios seniai 
butų turėjusios suteikti di
desnę laisvę žmonėms, apsau
goti jpos nuo isznaudojimo 
valdžią turinezių, bet ant ne
laimės vienybės terp protes- 
tuojanezių iki sziol ne buvo, 
per tai valdžios ir spaudė 
žmonis be jokio pasigailėji
mo. Studentų maisztus val
džioms ne sunku suvaldyti, 
jeigu jų ne paremia kitos 
luomos, kadangi studentų y- 
ra ne daug, vos keliolikas 
tukstanezių visoj Maskolijoj. 
Po kiekvienam studentų pa- 
siprieszinimui paprastai ke
liems szimtams jaunų vaiki
nų buvo uždarytas kelias 
baigti pradėtus mokslus. Po 
studentų paprastai, kada 
tuos valdžios suvaldė, kėlė 
demonstracijas darbininkai, 
bet nė jie iki sziol dar nesuė- 
jo visi į vienybę nė besiprie- 
szinime valdžioms. Pasikel- 
davo darbininkų maisztai tai 
Peterburge, tai Maskvoj, tai 
pietinėj Maskolijoj, bet terp 
jų ne buvo nė jokio savitar
pinio susiriszimo nė organi
zacijos, todėl maisztus val
džios greitai suvaldydavo. 
Dabar, vienog užgimė jie jau 
smarkesni ir tai aut syk .viso
kiuose MaskoJijos krasztuose. 
VindoboiK)sYaikraszcziai tvir
tina, jog nuo pradžios gegu
žio visoj Maskolijoj ant syk 
darbininkai Įialiaus dirbę, o 
jų juk visgi skaito porą mili
jonų žmonių, suvaldyti jau 
ne bus teip lengva, ypacz 
kad ir terp kareivių agitato
riai spėjo pasėti naują laisvės 
sėklą, ant kareivių jau caras 
ne visuose savo užsimany- 
muose gali remtiesi. Rodosi, 
kad sziuom kartu atseis ran
dui užganėdinti darbininkų 
reikalavimus, kadangi prie 
darbininkų antai pietinėj 
Maskolijoj prisideda i» ba- 
duojanti ūkininkai. - Gaila 
vien, kad darbininkai mažai 
reikalauja.

Vienas isz geresnių ir tei
singesnių Maskolijos ministe- 
rių, apszvietimo ministeris, 
jenerolas Vannovskyj, ne ga
lėdamas pergalėti intrigų 
Pabiedonoscevo, pasitraukė 
nuo vietos? Jo vietoj caras 
ministeriu paskyrė profesorių 
Sengerį.

Londono laikraszcziai pra
nesza,buk Maskolijoj valdžios 
susekė jaunuomenės sukalbį, 
sukalbininkai buvo pasirengę 
nužudyti visus prieszingus 
laisvei augszcziausiuiš urėd- 
ninkus. Vienas isz tokių, 
ministeris Sipiagin, isztikro 
likosi užmusztas.

Pranciija.
27 d. balandžio Prancūzi

joj atsibuvo rinkimai parla
mento pasiuntinių.> Pary
žiuj ne iszrinko nė vieno da
bartinės ministerijos szali- 
ninko, o pirma toki isz Pary
žiaus buvo 4; vietoj rando 
szalininkų likosi iszrinkti na
cionalistai ir socialistai. 
Kiek atėjo žinios isz visokių 
Prancūzijos krasztų, isz viso 
iszrinko 247 rando szalinin
kų ir 187 Jo prieszinin- 
kų;188 distriktų reikės rinkti 
isz naujo, kadangi nė vienas 
isz kandidatų ne gavo pa
kaktinai balsų.

matysime, kokį nusprendimą 
iszduos Manillėj sutvertas 
kariszkas sūdąs ant szito je
nerolo. Gal ir jį iszteisįsl

Ant salos Samar pasidavė 
jenerolui Grantui pasikėlėlių 
vadovas Guavera, užėmęs 
vietą pirma pasidavusio ame
rikonams jenerolo Luckbano. 
Su Guavera pasidavė 40 ofi- 
cierų ir 189 kareiviai; jie tu
rėjo 160 karabinų. 300 pa
sikėlėlių žadėjo ateiti su gin
klais įCatbalagan ir pasiduo
ti amerikonams, o Sulate pa
sidavė 300 apsiginklavusių 
su peiliais. Tokiu budu sa
la Samar likosi beveik suval
dyta; jeigu ežia yra dar Įiasi- 
kėlėliai,tai jau nedaug ir jie 
isssiskirstę į mažus pulkelius 
po kelioliką, daugiausiai po 
kelias deszimtis kariauto
ju.

Traukimas amerikonų į sa
los Mindanaoi vidurius apsi
stojo ant paliepimo preziden
to. Mat amerikonai i>er daug 
jau be reikalo kraujo pralie
jo, tai randas dabar nori 
griebtiesi kitokio kelio ant 
suvaldytų© filipinieczių. Tas 
vienog kitoks k,elias isz pra
džių be abejonės butų iszda- 
vęs gerus vaisius ir karė gal 
seniai butų pasibaigusi, bet 
to kito kelio amerikoniszki 
jenerolai griebtiesi ne norėjo, 
isz syk griebėsi kuo bjauriau
sio žiaurumo, kuom suerzino 
visus filipinieczius, juos pri
vertė palaikyti pasikėlimą, 
gintiesi nuo nežmoniazko 
žiaurumo. Dabar Amerikos 
randas rengiasi truputį su
mažinti savvalią ameriko- 
niszkų oficierų, įvesdamas ei- 
viliszką administraciją. Ir 
su tuom ateina per vėlai, ka
dangi oficierai jau spėjo savo 
žiaurumu suterszti gerą garbę 
Amerikos.

' Rytine Azija.
Maisztai Chinuose, pieti

nėse provincijose, platinasi 
vis labiaus, prie maisztinin- 
kų pristoja vis daugiau ir 
daugiau neužganėdintų isz 
ciecorienės valdymo budo. 
Net Pekine daug yra cieco
rienės prieszininkų. Londo
no laikraszcziai tvirtina, jog 
dabartinė ciecorienė ne galės 
ilgai ant sosto užsilaikyti, ka
dangi priesz jos valdžią ren
gia revoliuciją net paezioj 
sostapilėj, Pekine. Sukai- 
bininkai nori nuo sosto pra- 
szalinti ciecorienę,. o jos vie
toj visą valdžią atiduoti cie- 
eonui. Ar tas sukalbinin- 
kams teip lengvai pasiseks, 
nežinia, kadangi ir ciecorie- 
nei ne trūksta szalininkų. 
Pereitą sauvaitę pietinuošė 
Chinuose buvo didelis muszis 
terp iszsiųstų priesz re volių- 
cijonierius ciecorienės jene- 
rolų ir revoliucijonierių. Cie
corienės jenerolai atsiuntė 
raportą, buk jie sumuszė 
maisztininkus, bet isztikro su 
tuom sumuszimu, turbut, bu
vo kitaip, kadangi neva su- 
muszti maisztininkai apval
dė tuojaus po musziui tris 
miestus, kuriuose stovėjo cie
corienės garnizonai. Su- 
muszti juk tą ne drystų dary
ti, ypacz jeigu suirtuszę juos 
yra ne toli. Matyt, kad cie
corienės jenerolai ne sumuszė 
revoliucijonierių ir besitrau- 
kianezių ne dryso vyti, jeigu 
jie galėjo nuo ciecoriaus val
džių paveržti tris miestus.

Apie pasikėlimą Mongoli
joj dabar nieko ne girdėt. 
Žinios iszgten ne teip lengvai 
gali prisigriebti į civilizuotą 
svietą; greieziausiai tokios ži
nios prisigriebia į Maskoliją, 
bet jeigu jos Maskolijai ne 
parankios, jeigu jos gali, ko

kiu nors budu stabdyti Mas- 
kolijos rando mierius,tai ran
das tokių žinių ne suteikia 
kitiems krasztams.

Maskolija, pagal padarytą 
su Chinais sutartį, turi isz- 
traukti isz Mandžurijos savo 
kariumenę, bet iki sziol ne 
tik nesiskubina t h padaryti, 
bet nė nesirengia iszpildyti 
padarytą sutarimą.

Pietine Afrika.
Apie tarybas terp anglijo- 

nų ir būrų dabar nieko ne 
girdėt Nežinia, ar jos liko
si pertrauktos ir kodėl ir ar 
jos atsinaujįs gegužio mėne
syj, teip kaip apreiszkė karės 
ministeris Londono parla
mente. Apie iszlygas, ant 
kokių anglijonai sutinka už
baigti karę,teiposgi teisingų 
žinių nėra. Iszlygos tos, ma
tyt, buvo paduotos būrų va
dovams, bet jos,turbut, ne bu
vo teip geros, todėl būrų va
dovai jų pats, ne pasirodavy- 
jęsu savo žmonėms, priimti 
ne galėjo. Iszkeliavo jie tas 
iszlygas apkalbėti su savo 
žmonėms. Kas iszpuls isz to 
apkalbėjimo, neužilgio pama
tysime. Jeigu gegužio mė
nesyj tarybos atsinaujįs, bus 
tai ženklu, kad būrai bent 
ant svarbiausių tų iszlygų 
sutinka. Parlamento pa
siuntinys Dillon apreiszkė 
Londono parlamente, kad jis 
ne tik tiki,kad dabar užmegz
tos tarybos prives prie užbai
gimo karės, bet net esąs per
sitikrinęs, kad teip bus. An
glijos randas vienog, rodosi, 
tokio persitikrinimo ne turi, 
kadangi siunezia į Afriką 
daugiau kareivių. Pereitą 
sauvaitę iszsiuntėten 10000 
raitų kareivių, o yra dar keli 
tukstaneziai parengtų ant isz- 
plaukimo. Jeigu randas bu
tų persitikrinęs, kad tarybos 
prives prie užbaigimo karės, 
ne siųstų į Afriką teip daug 
naujų kareivių, kadangi tas 
daug kasztuoja. Būrų vado
vai isztikro apkalba su savo 
žmonėms anglijonų pasiūly
tas iszlygas, bet kokius vai
sius tie apkalbėjimai iszduo- 
da. nežinia. Laikraszcziai 
leidžia į svietą priesztaraujan- 
czias žinias; sykį garsina,buk 
tarybos likosi su visu per
trauktos, tai vėl kad kariau- 
janezios pusės susitaikė ir to
kiu budu karė pasibaigė. 
Kad žinios tos nesiremia ant 
teisybės, bet yra vien iszmis- 
la,parodo vėlesni atsitikimai. 
Pereitą sauvaitę ant karės 
lauko ne truko mažesnių ir 
didesnių susirėmimų ir Kit- 
chener savo raportuose vis 
pranesza apie užmusztus ir 
paimtus į nelaisvę burus, ka
rė mat nesiliauja ir laike ta
rybų; jeigu gi jos butų pri- 
vedusios prie susitaikymo,tai 
muszių jau negalėtų būt. 
Isz Anglijos į pietinę Afriką 
siunezia naujas kanuoles ir 
d ratą, kad teip su juom už
tverti tarpus terp tvirtynių, 
kad per juos daugiau būrai 
prasimuszti nė su pagelba 
galvijų bandų ne galėtų. 
Nors Anglijoj visi geidžia 
užbaigimo karės, kadangi ji 
neiszpasakytai daug kaszta- 
vo, ant surinkimo pinįgų rei
kėjo užtraukti skolas ir pa
kelti mokesezius, bet nė pats 
randas nežino, kada ji gali 
pasibaigti, nė randas ne gali 
pasakyti,ar isz dabar užmegs- 
tų tarybų bus koki vaisiai, 
ar ne.

Maskolija.
Maskolijoj žmonės ilgai 

kentė netikusių valdžių pris
paudimą ir isznaudojimą, da
bar, rodosi, kad pradeda su
prasti caro neteisybes ir 

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniuje yru pamestų vaikų 
namai Szvento Jokūbo, kuriuose 
iki neseniai vaikus krikštydavo

katalikais. Kadangi namuose 
nėra daug ruimo, tai jų užveizds 
atiduodavo didesnę dalį vaikų ant 
auginimo ant kaimų. Dabar v>e- 
nog naujas Vilniau* gubernato
rius liepė atimti visus ne staezia- 
likiams apduotus ant aug.nimo 
vaįkus.Vilniaus pames1 ų vaikų na
mų,atiduoti gi staeziatikiams.gali 
pas juos pasilikti.

Szię vasnę terp Vilniaus ir bu
vusio kunįgaikszczio Hohenh hės 
dvaro Verkų, nupirkto jenerolo 
Czepelevskio, bėgiot ant Nėrio 
garlaiviai važiojanti pasažie- 
riua

Vilniaus mieto užlaikomas 
lombardas (paskolos kasa duo
danti paskolę.uni užstatytų daik
tų, neturtėliams) pereitume me- 
t ose turėjo įplaukimų 106488 
rubl. 43kap., o iszdavimų 102680 
rubl.91 ksp. Tokiu budu pia- 
džioj szių me'ų turėjo kasoj 3807 
rabi. 52 kap. Paskolintų gi pi
nigų pradžioj szių metų lombar
das turėjo 34834 rublių. Pinį 
gai t e buvo paskolinti 1649 sko
lininkams. M»tyt lombardas, 
turėdamas pat* mažai | inįgų, 
duoda labai mažas paskolas ir per 
tai ne gali iriliuosuoti varguolių 
isz nagų žydų skolintojų, kurie 
l>e inielaszirdy.tės sznaudoja var
guolius.

10 d. b r lėlio szių melų, biu
rui se agento Peteiburgo - Tūlos 
b«nko Vilniuje bus |*er aukcijo- 
nę parduot' už skolas minėtam 
bankui namai vsokiuise Lietu
vos miestuose. Isz viso ant par
davimo Vilniau* gulęinijoj yra 
paskirti 146 namai, o isz jų mies 
te Vi'niuje 90.

.5 d. b 1 tndžio.larnaujsntis pas 
V\ ni«us didžturtį Parczevskį tai 
n*?, Jonas Kriaucziui’ s, pavogę* 
savo ponui 1250 iubl. gatavų pi
nįgų ir visokių daigtų už 180 
rubl., stengėsi pabėgti; likosi 
vienog ant geležinkelio stacijos 
sulaikyti*. Atėmė nuo jo ir vi 
su* pavogtus daigius ir pinįgus. 
Kriaucziunas tarnavo pas Par 
czevskį keturis metus.

6 dienę balandžio, į gyvenimu 
Sviadot-zczio įsiveržė vagiliai ir 
pai-zlavė 1600 rubl. pinįgų. Jų 
aieilankymę vienog į laikp patė- 
myjo ir pakėlė liksmę. Vagiliai 
likosi suimti. Vienas isz jų, be- 
sutengdsmas nuo besivejanezių 
polic s ų isztrukii, szoko į upę 
Nėrį, bet paskui jį į vandenį szo
ko ir policistis. Poliesio mokė
ta geriau plaukti, todėl jis len
gvai vag.bų pavijo ir pagriebęs 
viena ranka už plaukų, prisitrau
kė prie kranto,kur laukė jau dau
giau polic jautų.

Peterburge pasimirė profeeo 
rius med szkos akademijos Balin
ėki. gimęs dvare Jassunbose, Vii 
niaus gubernijoj. Kunę jo isz 
Peterburgo pargabeno į Jaszu- 
nus; Vilniuje, b ainy ežioj Szvento 
Jono, atsibuvo dievmaldysta už 
dut-zg paaimirusio profeso
riaus.

Laikraszcziai pranesza, jog po 
iszveiimui isz Vilniaus į Tverę 
vyskupo Zvieroviczo, maskolisz- 
ks8 randas ne nori ant toliau, kad 
Vilniuje butų vyskupu lenkas; 
stengiasi iszderėti nuo popiežiaus 
paskyrimę j vyskupus kokio vo- 
kieczio. Mums rodosi, kad lietu
viai nuo svetimtauezio vyskupo, 
virtiek kokios jis butų tautystės, 
visgi daugiau gali sulaukti tei
sybės, negu nuo lenko.

Isz Vilniaus gub.
Szį pavasar), ypacz it« baltgu- 

džių apgyventos gubernijos dalies 
daug žmonių kraustosi į Si beriję. 
Sunkios ekunomiszkos sa n lygos 
verezia žmonis kitur laimės jiesz 
koli. Mat gubernijoj uždarė daug 
dirbtuvių,kitose darbai sumažėjo, 
tai bežemiai ūkininkai ne gali ant 
vietos rasti uždarbių. Nuo pava
sario pradėjo dirbdiati nauję ge 
ležinkelio liniję nuo Balogoje į 
Siedlecus, ežia dalis darbininkų 
rado darbę. Geležinkelis tas per
kirs pavieczius: Disr.or, Vileikos, 
Aazmėnų ir Lydos. Bet ežia ne 
daug vietinių darbininkų patilpo. 
Į Vilnių atkako daug darbininkų 
net isz Kazaniaus gubernijos. Vai 
džios ateiviams paveda visus dar

bus, o užtai atima uždarbius vie 
liniams darbininkams. Tcs sun 
kios sau lygos ir verezia vietinii s 
darbininkus keliauti kitur. Bilt- 
gudžiai keliauja į Siberiję. kur ži
noma, la'mės teiposgi ne ri>8, lie 
tuviai gi kraustosi į užmariu, 
daugiau* ai.į Ameiikę.

Isz Molodecznos. Vilniaus 
gub.

Ant czianyk*zczios geležinkelio 
stacijos likosi suaresztuotas kal
vis grafo Tiszkevicziaus isz Vil
niaus, už pavogimę geležinkelio 
trukyj inoteriszkos skrandos. Su
imtas, jis papas ikojo, kad gyve
nant j* m Var-zavoj, nuo jo pabė 
go su jaunu vsikinu jo pati ir da
bar ji Ktsiszaukė pr.e vyro, kad 
□ori pas jį sugrįžti. Jis todėl 
dabar atrako į Molodecznę parai 
gabenti noiiuczię pfs j| grįžti pa 
czię ir nubausti jos suvadžiotoję 
gj veliantį Moli deeznoj. Rudau 
gi pirkti dovano* atgautai pa
ežiai ne turėjo pinįgų, tai pama 
tęs vagone moteriszkę skrandę, 
uži-iminė ję pavogt ir duoti savo 
paežiai. Nubaudimui gi suvadžio
tojo jis nusikalė pats dsrę peilį, 
kurį pas jį ir rado. Nubausti su
vadžiotojo,žinoma, ne galėjo, ka
dangi likosi sunre-ztuotas ir sėdi 
dabar kalėjime. Gal nė ptezios 
dėl tos vagystos ne atgaus.

Inz Chotenczicų, Vileikos 
pa v., Vilniaus, gub.

Netoli nuo ežia, kaime Kar- 
bovsczina jaunas ‘ūkininkas kėlė 
vestuves. Prie-z patį prasidėjimę 
ve>tuvių,prie-z atkakižię sveczių, 
sesuo jaunavedžio pajuto, kad su 
ja atsitiko negerai. Nuėjo į avių 
tvartę ir ten pagimdė/ gyvę vai
kę. Kadangi vaikas įgalėjo stab 
dyti jai pasilinksmitįimę, tai ji 
nusprendė nuo jo atsikratyti: pi- 
ėmė už kojų ir kelis kartus sud-i- 
vė jo gatvę į tienę, užmuszė vai
kę ir kunę jo pakasė į mėszlu*, o 
paskui,atėjusi į butę.per visę nak
tį rzoko ir girtuokliavo su jaunais 
vaikinais. Svecziai vienog tuo
jaus patėmyjo, kad mergina žy
miai sulailiėjo, apie kę praneszė 
uriadninkui. Tasai rado kraujų 
taszkus ant avinioko sienų, rado 
po mėszlai* ir kunę užmuszto vai
ko. Motina ant galo prisipažino 
pat', kę padarė ir kai} o vienaiti 
nę priežastį Ba v o datbo padavė: 
jog nenorėjo, kad užgimęs vaikas 
stabdytų jai pasilinksminimę ir 
gėrymę degtinės laike vestuvių 
jos brolio.

Isz Vitebsko,
Neseniai ežia at-ibuvo susirin

kimas žydų darbininkų, žinoma, 
be daleidimo valdžių, kadangi 
jos susirinkti darbininkams ant 
apkalbėjimo savo reikalų ne da- 
leidžia. Policija į dažinojo 
apie darbininkų susirinkimę, ji 
apsiautė minui, kur jis atsibuvo 
ir suėmė susirinkusius. Dabar, 
žinoma be sūdo, bet administra- 
tyviszku -budu gubernatorius nu
sprendė ant vieno mėnesio kalėji
mo 17 žydų darbininkų, o namu 
savininkę, kuris davė ruimę susi
rinkimui, ant 3 mėnesių kalėjimo.

Isz Rygos.
Kadangi Rygoj darbai dirbtu

vėse eina prastai, dirbtuvės ap- 
rubežiavo darbę, paleido daug 
daibininkų, tai dabar Rygoj yra 
su viiszum 8000 darbininkų ne 
turinezių darbo. Vietinis Beržės 
komitetas litsiszaukė į maskolisz- 
kę iždo ministerį, praszydamas 
pagelbėti be darbo Esantiems dar
bininkams. Beržės komitėtas 
prasi ė ministerio užsteliuoti vie
tinėse dirbtuvėse vi&okiua randui 
reikalingus daigtus. Ant to mi
nisteris atsakė, kad komiteto pra- 
szymas bus apsvarstytas.

Isz Palangos, Kurszej.
3 d. balandžio ežia likosi 

nuszautas vyriausiasis grifo 
TiszkevycziauB vietininkas Sv a- 
torczewski. Užmuszėjų turėjo 
būt mažiausiai du. Jie priėjo 
prie-lango ir į lipantį į lovę gulti 
Sviatorzewskį paleido du szuviu. 
Szuviai pataikė į krutinę, nuo ko 
grafo vietininkas atliko ant vie
tos. Užmuszėjų iki eziol nesura
do, bet mena, kad užmuszyatę

ant kerszto papildė grafo randau- 
ninkai, «u kuriai* užmusztasis 
grafo vietininką'1 apsieidavo žiau- 
rai, be jokio* mięlaszirdystėi*.

Isz Prašų Lietuvos.
Per iszt'susmetus: nuo 1 d.bi- 

landžio pereitų metų iki tokiam 
jau laikui bėganezių, per Tilžę 
v en i-zkeliavo į užmarius maskn- 
li»z<ų (taigi lietuvių, kadangi nė 
lenkai, nė maskoliai, nė kitokios 
Maskolijos tautos per Tilžę ne 
keliauja) iszeivių 6000. Dalia 
iszeivių po kokiam laikui grįžta 
paskui vėl atgal.

Netoli Insruczio. kaime Tarno 
viszkiuose |iaskutioę dienę kovo 
siautė gaisras, kuris isznaikino 
tris ukes. Sudegusios ūkės tik 
iszdalies buvo nuo ugnies apsau
gotos. 4

Karaliaucziuje užtiko padaptę 
netikrų auksinių pinįgų dirbtuvę. 
Dirbėjai pinįgų: prėkėjas Kleist 
ir koksai Zaborowaki likosi sua- 
resztuoti. '

Gumbinėje, be vietos ėsantis 
laukų inspektorių*, vokietis Rae- 
der užs'manė su piuklu gatvę sau 
nupiauti, bet tas ne pasisekė: 
galvos nupiauti ne galėjo, tik 
sunkiai sužeidė sau kaklę. Liko
si nugabentas į ligontį, bet neži
nia dar.ar jį galima bus iazgydy- 
ti.

Pereitę sauvaitę už laukų pro
duktus mokėjo Tilžėj: už 100 ky- 
liogramų kvieczių 15 80—16.10 
mrk., rugių 12.50—13.25 mk., 
miežių 11.75—12.90 mk., avižų 
11.65—13.20 mk.,. žirnių 18 50 
mk., ropuezių (bulvių) 3.50 mk., 
szieno 5 mk., sziaudų 4.40 mk.,

K ai pėdoj mokėjo: už szėpelį 
kvieczių 6.74—6.05 mk., tugių 
5.10—5.35 mk., miežių 4.30—4. 
55 mk., avižų 3.15—3.25 mk., 
žirnių 7.50—8.00 mk., ropuezių 
(bulvių) 1.40—1.60 mk. Už cent
nerį (100 svarų) sziaudų 1.70— 
1.80 mk., szieno 2.30—2.70 mk." 
Už svarę sviesto 0.90—1.10 mk.; 
už k*pę kiauszinių 4.00 mk.

Laike paskutinio arklių jomar- 
ko Tilžėj mokėjo už arklius: už 
darbo arklius iki 400 markių už 
vienę, už jojamę 400—600 mk.

Maekoliszkoj pusėj, ant stacijos 
Kybartų, maskoliszai žandarai su
ėmė du pavojingu nuo seniai 
jieszkomu maskoliszku uihilrstu.

Netoli Klaipėdos, ant Baltiko 
paskendo latvių žvejų laivas. Isz 
buvusių ant laivo žmonių vienas 
prigėrė, kitus gi iszgelbėjo.

grįžo į sau paskirtę Si beri joj
vietę.kur iszbuvo dar kelis metus, 
kol gavo dale dimę grįžti į tėvy
nę. Pųrgryžo į Pibnežius jau 
sėnas, Žilas; mat Siberijoj iszbuvo 
30 metų. Apleistos ūkės ne ga
lima jau buvo be didelių kasztų į 
tvarkę suvesti, tai jis, pabuvęs 
per tris metus pas gimines, su 8 
rubliais pinįgų, iszvažiavo. Atka
kęs į Hamburgę, neturėjo jau 
nieko. Apie savo vargus para- 
szė kunįgui Palioniui ir tas jim 
atsiuntė 30 frankų. Su tais pini
gais iszvažiavo į An'.verpenę, iaz 
czia nukeliavo pirmiausiai į Sz'au- 
nnę Amenkę, kur iszvaikszczi jo 
po visokias vietas. Kadangi sau y 
gossziaur. Ametikoj jam nepatiko, 
tai sėdo ant laivo Baltimorėj ir 
atvažiavo į Angliju, o >ez czia iaz- 
keliavo į Argent’nę, pietinėj A 
merikoj, apsigyveno provincijoj 
Entre Rios. Uždirbęs kiek pinj 
gų. parsitraukė Lietuvoj paliktę 
szeimynę. Iszsyvenęs provinc j«j 
Entre Rios kelis metus, nusidavė 
į Buenos Aires praezyti rando že
mės aut uždėjimo ūkės. R m ia* 
davė jam žemę provincijoj Chubut. 
Nors czia žc nė ir gana g?era, bet 
yra ne apgyventa, į miestę reik'a 
eiti [)o 100 ir daugiau mylių.

Jonas ir Juozapas Szlapeliai.

Isz kur yra akmenys puo
lanti isz dangaus?

Kad kaip kada nupuola ant že . 
mės isz dangaus gana dideli ak
menys, tę sziędien visi žino. Bet 
dangus platus, jo ruimuose yra 
milijonai dangiszkų svietų, czie- 
lų sistemų daug didesnių už mu 
sų žemę ii už musų saulės siste- 
mę. Isz kur todėl atsiranda tie 
akmenys. Jie kaipo skeveldros 
juk dangaus ruimuose nesziotieei 
ne/al. Akmenys gi toki gana 
tankiai puola ant žemės, nupuo
lę plyszta su dideliu bildėjimu. 
Seniausia te singa žinia apie nu
puolusį isz dangaus akmenį apra- 
szyta 1492 m. Akmuo tas nu
puolė netoli Enisheim, Alzatijoj; 
svėrė jis 250 svarų. Dalis jo ir da 
bar yra bažnyczioj Enisheime. Di 
desnėdalis tokių isz dangaus puo- 
lanczių akmenų sm-ideda didesnėj 
dalyj isz geležies. Akmenys toki, 
prisigrielię į že nės orę, nuo try- 
n y mosi į jį užsidega. Kaip kada 
puola jų ant syk daug: netoli 
l’Aiglc, Praucuzijoj,į trumpę lai
kę nupuolė jų apie 300, svėrė 
jie vidutiniszkai po 15— 20 sva
rų.

Kad akmenys isz dangaus puola 
ant žemės, tę sziędien jau visi ži
no. Klausymas tik isz kur paei
na tie akmenys? Vokiškas moks
li nezi u s Blumenberg pirmiausiai 
apreiszkė, kad tie akmenys gali 
paeiti isz mėnulio vulkanų. Jie 
buk vulkanhzkų pajiegų teip 
smarkiai t s po iszmesti, kad nega
lėjo grįžti atgal ant mėnulio, 
bet nupuolė ant žemės. Nuomo
nė ta vienog pas rodė klaidi, ka
dangi, kaip paskui likosi iszlirta, 
ant mėnulio nėra jau vulkanų, 
szitas žemės sandraugas jau seniai 
visas sukietėjo ir atszalo, o be ug 
nies viduriuose ir vulkanų ne ga
li turėti. T>e puolanti isz dan
gaus akmenys patenka ant žemės, 
lėkdami pc 20—90 kyliometrų 
per sekundę, o jeigu jie pultų nuo 
mėnulio, tai turėtų lėkti 3—12 
kartų palengvinu.'Akmenys tie ne 
gali pulti nė nuo kitų didelių 
dangiszkų svietų, nė nuo kometų 
arba uodeguotų žvaigždžių. Vė
liaus bandė tėviškės tų puolan- 
czių akmenų jieszkoti t ilesnioo- 
sė dangaus ritimuose,už musų sau
lės sistemo, bet ta nuomonė pasi
rodė klaidi.

Neseniai Audi i jos astronomas 
Brenner pagarsino nauję nuomonę, 
kuriai pritaria daugumas moks- 
linczių. Pagal Brennero nuomo 
uę: puolanti ant žemės isz dangaus 
akmenys gali paeiti tik isz ruimų 
musų saulės sistemo, nuo mažų 
planetaiczių, ėsanesių terp Malto 
ir Jupitero, terp kurių yra turiu 
ežios vos 20 kyliometrų diametro. 
Pritraukimo pajiega ant tokių 
planetaiczių yra maža, kadangi 
jeib koks dangiszkas tvietis yra 
didesnis, juo smarkiau j s pri 
traukia visokius ant jo ėsancama 
daiktus, juo sunkesni yra ant jo

Isz Colonijos Sarmiento, 
Argentinoj.

Szitoj koliooijoj liko dabar tik 
du lietuviai: uaz ir mano brolis 
Jonas; musų , tėvelis Izidorius, 
kuris daug darbavosi ant pakėli
mo szilos kolionijos, kuri keturi 
metai atgal buvo tikrais tirais,pa
simirė 3 d. lapkriezio pereitų me
tų. 4-- “■ Izidorius Szlapelis pa 
ėjo isz'Kauno gub. nuo Vilkmer 
gės,Kupiszkės par., kaimo Pabrie- 
žiu, iszgyveno ant žemės 70 
metų. Maskolių buvo išgaben
tas į Siberiję, kadangi mat, per 
savo nėsupratimę, jį iszdavė mas
koliams patys lietuviai. Buvo ka 
riszko sūdo nuspręstas ant nužu
dymo, bet vėliau sumažino bausmę 
ir iszsiuntė į Siberiję. Czia jisai 
mito isz pradžių isz medžionės. 
Ant iazsiųsto carui Aleksandrui 
praszymo gavo daleidimę persi
kelti į sziltėapį, vaisingesnį Si be
rijo* krasztę, ‘ Czia jis uždėjo di
delę ukę,kur.sėjo kviecziuaUždir- 
bęs ant kvieczių povę tukstanezių 
rublių, iszplatino savo ūkę, pasi
samdė daug cziabuviųdarbininkų. 
Teip darbavosi 4 metus. Suno
ko nuo lauko 40000 pūdų kvie
czių, bet kad tų. javų prekės buvo 
žemos, mokėjo vos po 12 kap., 
tai savo javų ne pardavė, laukė, 
kada už juos geriau mokės. Tuom 
tarpu iszėjo prisakymas, kad isz 
to kręszto į tris mėnesius visi po 
litiszki prasižengė^ iai neatbūti
nai pasitrauktų. Nebuvo kę da
ryti, kvieczių į teip umę laikę ne 
galima buvo parduoti;reikėjo juos 
palikti, paliko ir su dideliais kau
tais iszbirb’ę ūkę ir viskę, ko tik 
su savim paimti negalėjo. Su
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visoki daiktai ;juogi koks yra ma
gesnis, juo lengvesni ant jo yra 
visoki daiktai. Ant tų maių 
planetaiczių kiekvienas daiktas 
yra 637 kartų lengvesniu negu 
ant žemės. Užtenka todėl ten 
išmesti su greitumu 18 metrų per 
sekundę kokį nors daiktę, o jis 
jau ne galėtų nupulti atgal. Ne 
lik kulka ic-zszauta isz karabino, 
bet net akmenaitis isz botago pa- 
IskUs negalėtų nupulti ant ma
žų dangiszkų musų saulės siete- 
no svietų, bet lėktų sau dan
gaus ruimuose, kol jo didesnis 
svietas prie savęs ne pritrauktų. 
Nuo tų tai planetaiczių, daug ma 
iesnių ui musų žemės mėnulį, ir 
paeina tie akmenys.kurie kaip ka
da nupuola ant iemės. Toki ak
menys be abejonės puola ir ant ki
tų musų jistemo planetų,! ntMar- 

v»o ir Jupitero tokių akmenų be abe 
jonės nupuola dar daugiaus negu 
ant žemės, kadangi tos planetos 
yra kaimynais tų planetaiczių; 
musų žemė yra jau toliiyrf^Grei 
tumes, su kokiu puola ant žemės 
tie akmenys, teiposgi atsako tam, 
su kokiuturi pulti akmenys nuo 
tų maių planetaiczių. Taigi tie 
akmenys ne gali isz kitur paeiti, 
kaip nuo tų maių musų saulės sis- 
temo svietų.

Valstijoms iszsiliuoeuoti isz po 
Anglijos jungo. Kaipo savo de
legatus Prancūzija atsiųs ant isz- 
kilmių virszininkę visos prancu- 
ziszkoa armijos,jenerolę Brugere’ę 
ir kelis jenerolus :r augsztesnius 
oficierus.

Karszczlai ir sniegas.
Pereitę sanvaitę visokiuose 

Suvienytų Valstijų krasztuose ne 
paprastas buvo oras: sztetuoae 
Mi souri, Arkanse ir Nebraskoj 
buvo karszcziai iki 100° szilu- 
mos, ui tai Nevarioj, Colorado ir 
kituose sztėtuose buvo sniego 
darganos.

ExpliozijOH >
Loujsville, Col. Kastynėse 

Sunnyside, 3 mylios nuo Loui*- 
ville, atsitiko smarki dujų explio- 
zija, kurios vienas darbininkas Ii 
kosi ant vietos užmusztas, vienas 
mirtinai sužeistas, lengviau ap
kultų yra daug.

Nbw York. Ant garlaivio Tho- 
mas Percival, stovinezio ne toli 
Manhatan avė. tilto, Green Po- 
intse, atsitiko smarki expliozija, 
kuri išardė vi?ę laivę. Trys isz 
buvusių ant garlaivio žmonių 
pražuvo, o du likosi mirtinai ap
kulti.

Isz Amerikos
Katalikiszkas universitetas ne 

turi pinigu.
Washington, D. C. Czia- 

nyksztis katalikiszkss universitė- 
tas priverstas tapo ant syk palei
sti 11 profesorių, kadangi mat 
ant užlaikymo szitos moksliszkcs 
įt .įsos nėra pinįgų. Jeigu kata
likai ne statas teip puikių bažuy- 
czių kaip dabar, Dievę garbinti 
galima juk ir prastesnėse, jeigu 
truputį mažiau mokės kunįgams 
už tikėjimiszkus patarnavimus, 
užteks pinįgų ir ant užlaikymo 
universiteto.

Vėtros.
Joplin, Ma Pereitos sanvai- 

tės pėtnyczios dienę siautė czia 
smarki vėtra, kuri daug blėdies 

•pridirbo. Blėdj vėtros padarytę 
skaito ant 300000 dol. Vėjas 
mieste sugriovė daug triobų, už
kilo gi visai netikėtai. Liike 
vėtres trys ypatos likesi užmusz 
tos, szeszios mirtinai 
lengviau gi apkultų 
žmonių.

Joplin, Mo. 26 d.
siautė czia smarki vėtra, kuri pri
dirbo blėdies ant 300000 dol. 
Prie to ir trys ypatos likosi už
muštos, sužeistų gi yra daug.

Morgan, Tex. Baisus sūkurys 
iszgriovė didėsnę dalį miestelio 
Glenrose. Prie to 7 ypatos liko
si užmusztos, sužeistų gi yra apie 
50, terp kurių yra ir miltinai su
žeisti.

apkultos, 
yra daug

balandžio

1 d. gegužio pasirengę sztraikuo- 
ti, jeigu ne mokės jiems po 50c. 
ui darbo valandę. Darbdaviai 
siūlo po 47|c., bet darbininkai 
ant to ne sutinka.

ugnies 
šimtų

(Cana-

dol. Per tai 300 darbininkų ne 
teko darbo.

OilCity, Pa. Netoli nuo czia, 
miestelyj Marienville, 23 d. ba
landžio siautė didelis gaisras, 
kuris išnaikino 50 namų ir 35 
[urdavinycziis. Blėdi 
padarytę skaito ant kelių 
tukstanczių doliarų- '

| CooPERVILLE, OnT.
doj). 25 d. balandžio išdegė be 
veik visas szi as miestelis. Blėdys 
ugnies padarytos yra ne mažos.

*Guns fals, N. Y. Siiutė czia 
didelis gaisras, kuris pridirbo blė
dies ant pusės milijono doliarų. 
Ugnis piimiausiai pasirodė dra
bužių pardavinyczioj Brolių Wi*s 
ir kol spėjo ję suvaldyti, isznaiki- 
no Jos. Towler Shirt and Collar 
Co. dirbtuves. Per sudegimę ši 
tų dirbt uvų 800 darbininkų ne- 
teko darbo.

Isz darbo lanko.

isz
Lietu viszku dirva.

nėra nė lio-

■ i
Darbininkiški maisztai.

■* Paterson, N. J. Užgimė ežia 
eztraikai darbininkų .-zilkų dirb
tuvių. Per tai didesnė dalis dirb
tuvių likosi uždarytų, bet dalis 
jų vis dirbo. 23 d. balandžio da
lis sztraikuojanczių įsiveržė į dirb
tuves ir išvaikė dirbanczius jose 
darbininku?. Susimušime, koks 
prie to užgimė, isz abiejų pusių 
net keliolikas žmonių likosi pa- 
szautų.

czia-
Erie,
Prie

Neuori būti miesto majoru.
Zanesville, Oh. Netoli nuo 

ežia, miestelyi Urichsvillėj atsibu
vo rinkimai miesto majoro; iszrin 
ko Chat lesę C. Kleinę. Kada antėjo 
laikas iszrinktam majorui užimti 
urėdę, jo ne galima buvo rasti; 
ant galo rado jį viename hotelyj 
Zanesvillėj pasislėpusį, bet jis at 
sisaaė grįžti namon, kol ne isz 
rinks kito majoro, kadangi jis u- 
rėdo priimti ne nori, iszrinko jį 
prieszais jo norę.

Paskendo laivai.
PejT-in-Bay.. Netoli 

nykszczio porto, ant ežero 
paskendo laivas Barbtoor.
to prigėrė laivo kapitanas, jo pa
ti ir 6 metų sūnūs.

Buffalo, N. "Y. Netoli Wan 
gochance žiburių, ant Erie ežero, 
paskendo vežantis javus garlaivys 
America. Žmonis nuo jo visus 
iszgelbėjo.

Sanduski, Oh. Netoli Point 
Pelce paskendo laivas Grace Grib- 
b:e. Prie to prigėrė 3 žmonė*. 
Kapitonę'ir du jurininku iszgel
bėjo.

Senatorius subadė sztritkariu 
konduktorių.

WASHiNGTON, B. C. Senatorius 
i*z szteto Misshsippi, Money,va
žiuodamas sztritkariu, susipy
ko su karo konduktorium 
ir ant nubaudimo drystanezio 
prieštarauti teip įtekmingai se
natoriaus ypatai, išsitraukė pei
lį irau juom subadė konduktorių. 
Kasžin, ar užtai nieks ne nubaus 
nežinanezio kaip elgtiesi senato
riaus.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Fort Wayne, Ind. Netoli Wal- 

len, ant Grand Rapids & Indiana 
geležinkelio, pereitos nedėlios 
dienę pasižierinis trūkis susimu- 
szė su tavoriniu. Prie to du va
gonai pasižierinio trūkio susidau 
žė; apie 50 žmonių likosi sužeis 
tų.

Išteisino Howarda.
Frankfort, K y. Pa?iba:gė 

cz'a antru kartu perkratinėjama 
prova Berry How#>rdo, apskųsto 
už uimuszimę demokratiszko gu
bernatoriaus Goebelia Sziuom 
kartu prisaikintiejie sudžies pripa 
žino Howardę už nekaltę, iszteisi
no jį nuo visų apkaltinimų.

Nauji aukso laukai.
Sare Creek, Mik. Prospeck- 

turiu* Meyer, Madiron pavietyj 
rado labai turtingus aukso lau
kus, sa kuriai- ne gali lygintieji, 
kaip laikrasECziai tvirtina, nė joki 
kiti aukso laukai ėsanti kur nors 
ant svieto: isz vienos tonos že 
mės buk surenka aukso už kelis 
lukstanczius doliarų.

Brangi Biblija
New York. Atėjo czia isz 

Londono Biblija, kurię garsus 
Amerikos milijonierius Morgan 
pirko Londone už 9000 svarų 
sterlingų (už 45000 dol.). Knįga 
ta turi jau 500 metų: apdarai jos 
iszsodyti brangiais akmenėliais. 
Knįga U ne spaudinta, bet raszy-

Gaisrai.
Philadelphia, Pa. Siautė czia 

gaisras, kuris isznaikino įtaisas 
Sun Match Co. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito ant 100UOO dol.

Red Oak, Ia. ,24 d. balan 
džio siautė czia didelis gaisras, 
kuris isznaikino net kelis namų 
blokus. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $350000. Tik treczia 
dalis sudegusių namų buvo a.-e- 
kuruota.

Hamilton, Oh. •. Sudegė czia 
Franklin Mill Merling Paper 
Co. Blėdį ugnies padarytę įkai
to ant 100000 dol.

De* Moine*, Ja. Pereitos ne 
dėlios dienę siautė czia didelis 
gaisras, kuris isznaikino Summit 
botelį ir Grensbergo meb ių dirb
tuves. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 200000 dol. . Prie ge
sinimo ugnies daugel s ugnagesių 
likosi pavojingai apkultų.

VV’innipeo, Manitoba. Sudegė 
czia namai prancūzo Manchany. 
Prie to ir 5 vaikai sudegė.

Marienville, Pa. Siautė czia 
24 d. balandžio didelis gaisras, 
kuris isznaikin<v\150 namų. Biė 
dį ugnies padarytę ska'to ant 
$400000, o viskas užasekuruota 
buvo tik ant $75000.

Sarcoxin, Mo. 24 d. balan
džio užgimė czia gaisras, kuris 
sznaikino 15 pardavinyczių ii ke
lis namus. Blėdį ugnies padary
tę skaito ant $150000.

Kakton, Ohio. Dirbtuvėse 
Champion Iroh Fence Works 
23 d. balandžio užgimė gaisras.

Atidaro paminklą Jenerolo 
Koehanibeau.

Washington, D.C. 24 d. gegu
žio bus cziaf atidarytas paminklas 
prancūziško jenerolo Rocham- 
beau, kalis padėjo Suvienytoms Į kuris pridirbo blėdies ant 250000

Chicago, III. Amer can 
Bridge Co. ketina Ch cagoj pa
rengti dideles, dirbtuves, kurioee 
ras darbę 5000 darbininkų.

Wheeung, W. Va. Atsi
buvo czia didelė paroda geležies 
dirbtuvių darbininkų distriktų 
Pittsburgo,Youngstown ir Cleve- 
land. Parodoj dalyvavo 12000 
darbininkų.

Lima, Oh. Pakėlė štraikę 
tarnaujanti 
sztritkariu. 
ne bėgioja.
todėl, kad aompan ja be iszteisi- 
nanezių priežasezių praszalinp 
vienę motormanę ir kondukto 
rių.

Lima, Oh. Paribaigė sztrai
kas tarnaujanezių ant czianyksz 

,czių ulyczinių karų. Kompanija 
sutiko mokėti darbininkams po 
tiek, po kiek jie reikalavo.

■I New York. Garsus Mark 
liauna suszaukė czia suririnkimę 
darbdavių ir darbininkų su mie- 
riu sutaikyti neeutinkauezias nu 
sės.

Y 
dalis 
kosi 
sztraikų. Jeigu sztraikai trauk.-is 
ilgiau,reiks dirbtuves uždaryti dėl 
stokos anglių.

•[ San Francisco, Cal. Pasi
baigė cz1 a sztraikas tarnaujanezių 
ant sztritkariu. Sztr.tkarių kom- 

. panija sutiko ant tarnaujanezių 
, reik davimų: nuo dabir tarnau

janti gaus po 25c.už darlio valau-' 
dę.

1 South Bend, Ind. Sztrai- 
kucja czia dar visdatbininkui Sin- 
gerio siuvamų maszinų dirbtuvių. 
Kitų dirbtuvių darbininkai prita
ria sztraikieriams ir teiposgi nuta
rė pristoti prie sztraiko. Sztrai- 
kuose dalyvaus tokiu budu 10000 
darbininkų.

1 South Bend, Ind. Sztraikas 
daibininkų Singero siuvamų ma
šinų dirbtuvėse pasibaigė.. Al
gos darbininkų likosi pakeltos 
teip, kaip-darbininkai reikalavo.

•J Young*town, Oh. 4000 
darbininkų dirbanezių prie triohų 
statymo nutarė nuo 1 d. gegužio 
pakelti sztraikę. Darbininkai rei
kalauja 8 valandų daibo dienos ir 
geresnio už darbę užjiokerii'o, 
bet jų reikalavimę kontraktoriai 
atmetė.

1 Cleveland, 6h. Organizn- 
c ja peczkurių ant garlaivių pa 
liepė peczkuriams ant didžiųjų 
Amerikos ežerų terp Duluth ir 
Buffalo pakeiti sztraikę. Nesu
tikimai terp darbininkų orga
nizacijos ir garlaivių savininkų 
užgimė už darbininkų algas.

1 Oshkosh, Wi8. Czianykszcz ų 
vie?zų mokyklų mokintojai nuta 
rė ?ztraikę pakelti ant iszkovoji- 
mo geresnių algų. Isz 120 mo
kintojų yra czia 20 turinezių po 
550 dol. ant metų; algos viešų 
mokintojų, immit - vidutimszkai, 
ant 25% czia mažesnė* negu uly- 
czių šlavėjų.

^1 Niagara Fall«, N. Y. Pa
kėlė szi raikę didesnė dalis czia
nykszczių darbininkų dirbanezių 
prie trL bų statymo. Sztraikuo- 
jnnt darbininkai iszkeliavo kitur , 
darbo jieszkoti. o jų vietoj atka- . 
ko czia kiti. Rengia štraikę ir į 
darbinihkai pop eros dirbtuvių , 
ant iškovojimo trumpesnio dar- ] 
bo la ku. Dabar popiero* dirb- , 
tuvėse darb;ninkai dirba po 12 j 
valandų ant dienos. j

1 Pittsburg, Pa. Czianyksz- I 
ežiai murininkri nutarė nuo 1 d. 1 
gegužio pake'ti sz t raikę, jeigu < 
kontraktorisi ne sutiks iki tam 1 
laikui mokėti po 60 c. ui darbo i 
valandę, Cz anykszcziai Struc- j 
turai Iron Workers teiposgi nuo i

ant czianykszczių 
Karai czia dabar 
Sztraikas užgimė

Tarentlm, Pa. Didesnė 
miuksztų anglių ksstvnių 11- 
uždarytų , dėl darbininkų

idėjoms. i Terp ezianyksvezių 
kriauczių yra daug doriszkai že
mai ttovinczių. Savo žemus do
riškus jausmus jie parodė, panie 
kindami savo seseris merginas 
siuvėjas. Agitatoriai daug turėjo 
darbo, kol suorganizavo Lietuvai- 
ežių siuvėjų uniję, kadangi reikė
jo kovoti ne tik su neprilankumu 
merginoms lietuvių, btt ir žydų 
kriauczių, su kuriais lietuviai lai
kosi krūvoj ir »ocial stų ne nori 
prileisti prie unijos; žydai, teip 
kaip ir lietuviai,neužkenezia mer 
ginų, joms nepripažįsta lygių tie
sų, nori kad jos butų vien ver
gėms vyrų. Likosi vienog ant 
galo pergalėti moterų prieszai ir 
susitvėrė moteriszka siuvėjų uni
ja, bet ir ji neatgabenu laukiamų 
vaisių, kadangi sociali*! ai neįsten
gia pertikrinti neiizmanmczių 
vyrų, kad jie ne niekinių ir ne ai- 
stengtų kenkti moterų da-bims, 
o paezios lietuviszkos motery* 
dar nėra teip isz^ilavinu-ios, kad 
galėtų vienos atlikti, ne paisant 
ant stabdymų, visus svarbesnius 
reikalus. Jeigu moterys nori už 
atimti kokiais nois darbais galin- 
cziai* jus pakelt', iszlavinti protę, 
tai szapose, kur jos dirba, ne ant 
valando* vyrai nepaliauja jas ;sz 
juodinėję ir niekinę, nė duoda 
joms ramumo. Toks pasielgimas 
su seserims ne gražus ir vertas nu
peikime.

Sanuizclab.

baliaus 
kiek pir- 
ant ba

ri raugys-

Isz Philadelphios, Pa.
Tęsynių su duszių ganytoju 

mes negalime pabaigt1. Ant 
kerszto, jis stengi si kiekvienę 
jam nepritarianezių lietuvių dar- 
bę stabdyti, bet tas ne visada 
jam pasiseka.

Pereituose metuose skelbė, kad 
Szt. Antano parapijos nėra, žadė 
jo uždėti kitę parapiję, bei ne pa- 
a szkino po kokiu vardu. Rinko 
pinįgus ir gynėsi, kad surinko 
kelis tukstanezius doliarų ant 
naujo* bažnyežios, liet jos iki 
sziol nieks ne'mato:
tų nupirktų už surinktus tu<s 
tukstanezius, nėra nė bažnyczios. 
Tas padidina tik skaitlių jo pr e 
sziuiukų, net daug buvusių jo 
szalininkų pradeda neužsiiikėti 
duszių ganytojui ir pereina į jo 
prieaziuinkų pusę. V si b ndy- 
mai iszaidyli vienybę terp ginan- 
czių parapijos savastį parapijonų 
nuėjo ant niekų, išdavė visai ki
tokius vaisius, negu ardytojas ti 
kėjo. Piktai darantiems mat Die
vas ne laimina.

15 d. balandžio duszių ganyto
jas vėl bandė pasinaudoti isz var
do Szv. Antano bažnyczios, bet ir 
isz to ne daug naudus turėjo: pa
rengė balių ant naudos Szv. An
tano bažnyczios, tik nepaaiszkino 
kokios (lietuviszkoji Szv. Antano 
liažnyczia jam ne priguli). l*x 
girdusi apie tai tikroji Szv. Anta
no lietuviszka parapija, ant tos 
jau dienos iškėlė-didelį metinį 
baiių. A,nt paskutinio 
susiiinko riek žmonių,, 
ma niekada ne būdavo; 
liaus atėjo lietuviszkos
tė.% prezidentai laikė prakalbu*. 
Isz merginų draugysczių labiau- 
s ai atsižymėjo Lietuvos Dukterų 
Dr tė; jos prezidentė sivo kulbbj 
ragino savo drauges dirbti isz 
vien su tikrais lietuviais, kalbino 
merginas prie apsiszvietimo.

Nuo to baliaus parapija turėjo, 
tokį didelį pelnę, kokio niekada 
pirma neturėdavo.

Ne mažai mums patirnavo k n. 
Kaulaki*, nes ilalijonų skiepe 
savo szalininkams pagarsino apie 
savo kelamę balių, keikė ir nieki
no jo prieszininkų susirinkimus ir 
balius, liepė ant jų neiti, liet atei
ti ant baliaus parengto ant nau- 
d<iR~Szv. Antano bažnyczic 8. Ti
kėjosi tais savo keiksmais mums 
užkenkti, bet tuom tik mums pa 
tarnavo? nes jo paties parapijonai 
atėjo pas mus pasižiūrėti ir pasi 
linksminti. Už lokį pagarsmimę 
ir dagi dykai musų baliaus, me* 
dėkavojame kun. Kaulakiui, mes 
isz tu turėjome ne mažę naudę. 
Abudu baliai buvo tę paczię die
nę ir salėse prie viena kitos. Ant 
Kaulakio parengto baliaus bavo 
matyt kelios bobos, vaikai ir keli 
lenkherniai iszgamos, o ant para
pijos parengto balinus buvo visa 
liituviszka PNiladelphijos jaunuo
menė; žmonių tiek susirinko, kad 
ne lengva buvo pereiti. Visi su
sirinkę teip gražiai užsilaikė, kad 
gražiau nė geisti ne galima.-"

Al. Jocis.

I«z Brooklyno, N. Y.
Lietuviszki sočiai štai nuo pe

reito meto smarkiau pradėjo dar- 
buotieai terp p įprastų žmpnių, 
stengiasi nesuprantantiems atida
ryti akis, kad jiė suprastų savo 
reiklius ir padėjimę, pmidyti ke
lius, kaip su kapitalistais reikia 
kovoti Socialistų yra visokio** 
draugystėse, bet per jis ne gali
ma nieko svarbesnio nuveikti ant 
pagerinimo darbininkų būvio, ka
dangi draugystės aprubežiivo sa
vo siaurus įstatus, ne*irupina 
apie p'gerinimędarbininkų būvio. 
Todėl soc alistai pri iglaųdė 'prie 
kriauczių unijos,tikėdamiesi su jos 
pagelba atsiekti savo mieriua. U- 
nija isz pradžių įėmė darbininkus. 
Laike szt raiko buvo didžiau
si susirinkimai, bet pasibaigus 
sztraikams, pradėjo mažiau rupin 
tiesi apie darbininkų reikalus: po 
sztraikui sus rinkimus pradėjo lai
kyti vis recziau ir recziau; pa
malė, kad darbas ne iszduuda to
kių vaisių, kokių laukė. -Mat ir 
geriausias grūdas, pasėtas ant ne- 
iszdirbtos žemės, ne iszduoda ge
rų vairių. Ant nuveikimo svar- 
besn ų darbų reikia dorų ir išla
vintų veikėjų. Tuom tarpu terp 
czianykszczių apsiszaukusių savę 
veikėjais pasirodė daug visokių 
sukczių, politikierių, kurie sten
gėsi žmonis isznaudoti ant savo 
naudo*, užkirsti keitę geresnėms

Isz New York.
Llikraazcziuoee buvo pagarsin

ta, jog dabar Prūsų valdžios nuo 
iszeivių reikalauja szifkoriės, 
100 rubl. grynų pinįgų ir užrube- 
žiuio pasparto nuo valdžių to 
kraszto, irz kurio isze na (toks 
sutarimas isztikro padarytus terp 
Prūsų va'džių ir garlaivių kom
panijos, bet ar tas sutarimas bus 
pildyta?, tai jau kits klausymas. 
Rd ) Neseniai atsilankiau į Cas- 
tle Gardę ir nuo paežių ateivių 
patyriau, jog iki paskutiniam lai
kui nuo emigrantų tų dalykų ne 
įleikalauja z\merikoj (laikrasz- 
ežiai raszė apie Prusus, o ne apie 
Amenkę. Rd.); net neturinczius 
pinįgų aut 'szpirkimo geležinke
lio tikieto į pa-kirtę vietę palai
ko kokį laikę Barge Office, o pas 
kui kiekvienos tautos emigrantų 
uamų agentai paima savo tautie- 
czius. Kadangi lietuviai savo emi 
grantų namų ne turėtai užimantis 
iieię veitėjo ir inspektoriaus p. 
V. Jankauskas, su pagelba sveti
mų agentų iszliuosuoja netuitin- 
gus lietuvius. Ūžt ii jis veltas 
pagyrimo, kad patarnauja-^savo 
tautiecziams l>e jokio atlyginimo 
isz jų pusės.

“Vienybėj” savo laike patilpo 
užmanymas p. Jankausko, kad lie
tuviai, perskaitę laikraazczius, 
prilipinę ant numerio 1c. maikę, 
rių-tų juos ant pasiskaitymo atei
viams. Kaip maeziau, ateiviai 
griebia juos ir su ž’ngeidumu 
skaito. Užmanymas tas, 
nori labai naudinga?, ne rado di
delio pritarimo;net gaišiauriai be
siginanti savo patriotizmu gail'Si 
ant sanvaitės 1c. ant markės. A- 
part poros lietuvių, atsiunezian- 
czių perskaitytę “Viedylię” ir 
“Lietuvę” ir atliekamas knįgeles, 
gauna p. Jankauskas 10 egz. “Lie 
tuvos” ir 3 “Vienybės”. Ge įti
na butų, kad ir “Vienybė” sių-tų 
po 10 egzempl.; siunezia dar 
perskaitytus laiknHzczius pp. : 
F. Mikolainis isz Thorp., Wm. 
Janson isz Connecticuto, Kaunas 
isz Bostono. Ant tiek lietuvių 
skaitanezių laikraazczius, >ai labai 
mažai yra atmenanezių apie atei
vius. Kunįgai *u savo geradė- 
jystėms ne pasirodo visai, jie be 
pinįgų nė ateiviams ne duoda 
laikraszczių. Lietuviai neuž- 
mirszkite apie savo broliue,atkan- 
k a n ežius isz tėvynės, ^siųskite 
jiems ant pasiskaitymo jūsų per
skaitytus laikraazczius ant adre- 
«o: V. Jankauskas, Ellis Island. 
New York Harbor.

Daugiausiai ateivių atkaųka isz 
Kauno gubernijos;isz Suvalkų ir 
Vilniaus gub. atkanka jų daug 
mažiau.

J. Naujokas.

pa- 
8U- 
or- 
pa-

Gardner, Mass.
19 d. balandiid užsimaniau 

teirauti, ar ne galima busezia 
tverti kokios nors lietuviškos 
ganizacijoe; su tuom mier.u
si rengi a u pereiti per czianykaz 
ežių betuvių gyvenimus, susipa
žinti su musų broliais ir drauge 
apkalbėti musų tautiszkus reika
lus. Nuvykęs pas p. Ant. Kri
vaitį, radau ten susirinkusių lie
tuvių būrelį, su kuriais pradėjo
me kalbėti apie musų padėjimę ir 
reikalus. Vienas isz ežia ėsan- 
czių atsiliepė, kad ant tokio lietu
vių skaitliais, kiek jų ežia yra, 
gal ma būt ežia szį tę su t vert. 
Ant 20 balandžio nutarėme su-

šaukti susirinkimę į tę patį p. 
Kreivaiczio gyvenimę ir apsvar- 
styti,ar negalimi bus sutverti kuo
pę Tėvynė* Mylėtojų Dr tės. Tū
li nesuprantanti naudos tautiszkų 
draugyėczių ir tautiečių darbų 
lietuviai, išgirdę, kad mes nori
me tverti knopę Tėvynės Mylėto
jų Dr tėa, pradėjo bėgioti po gy
venimus ir atkalbinėti visokiais 
budais nuo tos draugystės, ka
dangi ji nieko gero ne daranti, 
prigulinti, girdi, į Tėvynės Mylė
tojų Dr te sąnariai ne gauna nė 
posmeitinės, nė paszelpos laike 
ligos. Tūli žadėjo net sumuszti 
užmanytojus.

trukdytojams vienog nepasise
kė gero užmanymo i-zardyti. Ant 
p tskirlo laiko pas p. K re i valtį 
susirinko būrelis geresnių lietu
vių. Likosi sutverta kuopi sziuom 
kartu isz 8 sąnarių, kurie visi pri 
guiutį mokestį užsimokėjo; ti
kimės, kad priitos visi geresnie- 
jie czianykszcziai lietuviai. Musų 
n tuja kuopa aiunezia kuo geri tu
sius linkėjimus visoms Tėvynės 
Mylėtojų Dr-t*,s kuopoms.

Czia didesnė dilia /lietuvių ne 
tik nes rūpina apie tsut szkus rei 
kalus ir spszvietimę, bet to visko 
neužkenezia. Daugelis tiki, kad 
isz skaitymo laikraszczių ir knįgų 
nėra nė jokios naudos, buk laik- 
raszczius ir knįgas iszleidinėja 
vien bedieviai, szliuptarniai ir vi
soki niekszai. Nėra vienog isz 
to kę nus minti. Porę deszimt- 
meczių visi lietuviai, koki tik bu
vo Amerikoj, teip kalbėjo, o szię- 
dien vieiog yra daug lietuvių ki
taip mananezių, yra jau tviitai 
stovincz<os lietuv szkos tautiszkt s 
organizacijos, apie kokias 20 me 
tų atgal nieks nė ne sapnavo. A- 
teis laikas, kad ir G*rdnero lietu
viai praregės ir-supr> s savo klai
das. Dieve duok, kad tas ateitų 
kuo greicziausiai.

V. J. Užkurys.

Isz SheiiandoHh, Pa.
29 d. kovo pasiekė nelaimė 

musų tautietį, Antanę Ausielavi- 
ctę: jis likosi Suffolko mainuee 
ant vietos užmuštas.

Velionis paėjo isz Suvalkų gub., 
V Ikaviškio pavieczio. Gižų vai 
tystos, Mariszkių kaimo. Jis bu
vo žmogus doras, laikėsi darbinin
kų ir už jų reikal s itoja Tau
kiai kalbėdavo apie darbininkų 
vargus ir reikalus, peikė netikusį 
dabartinį kapital st czkę surėdy- 
mę.

Tę paczię dienę patiko nelaimė 
ir kitę tnusų'brolį, ‘Jonę Litvina- 
viczę. Szitas žuvo isx rankų ko
kių ten girtuoklių.
I-zėjus jam laukan, užpuolė ant 
jo pulkas girtuoklių ir laidiioda 
mi akmenis, teip pataikė, kad nuo 
lo žmogus pasimirė. Užmu- 
szy^toj dalyvavo lietuviai ir an- 
glijonai. Žmogžudžiai likosi su 
aresztuoti.

Persiskyrė su sęiuom svietu lie 
tuvy* Antanas Vari'iauckas. 3 d. 
Velykų buvo laidotuvės. Laike 
laidotuvių kun. Abromait s pasa
kė glaudų pamokėlę. Visi trjs 
czia paminėti lietuviai buvo geri 
ir dori vyrai. Ausilevicze pri
gulėjo į tr s draugystes: Sz. Ste
pono, Sz. Liudviko ir Sz. Andrie-' 
jaus ir į Tauliškę Susivienyjimę.

Geisztariszkėnas.

Isz Manown, Pa.
Darbai szitoje aplinkinėje eina 

labai gerai ir uždarbiai ne blo
giausi, isz kitur atkakę gali grie- 
tai darbę gauti.

Uetuvių yra czia apie penkios 
šeimynos ir keli desėtkai viensti- 
pių. Visi sutik inę gyvens. Isz 
to ne visai mažo būrelio mažai 
yra skaitėnezių laikraazczius ir 
naudingas knįgeles, daugumas 
praleidžia savo pinįgėlius ant 
svaiginanezių gėrynių.

Anų Bajoras.

nįgų klaidas? Juk jas gab d-ryti 
teip kunįgai, kaip ir ne kunįgai, 
lygiai klerikalai, kaip ir jų prie
šininkai. žmonių be klaidų juk 
nėra ant svieto. Jeigu teip, tai 
isztikro, kogi pykti, jeigu kas kri
tikuoja ir iszrodo klaidas, kurios 
gali negeistinus vaisius iszduoti? 
Perkratinėkime su ezaltesniu krau
ju, su dinesne tolerancija musų 
prieszininkų nurodymus, tęsyk, 
jeigu ne isz syk,tai bent isz palen 
gvo isznyksterp mus nesutikimai, 
galėsime be nesikentimo dirbti vi
si krūvoj ant musų brolių labo, 
ne reiks mums prarivardžiuot', 
peikti ir keikti viens kitę. Peik- 
kime piktę, mažiau užkabinėkime 
ypatas, o tęsyk ir mažiau terp 
mus bus asab szkų piktumų ir ne- 
sikentimų. Tuom tarpu lygiai 
“Tėvynė” kaip ir kiti knnįgų lai- 
krašezisi, užgriebdami jiems ne 
patinkanczių lietuvių darbus, ne 
tiek peikia nupeikime vertus dar 
bus kiek ypitas, nors tankiai nie
kinamos y pato* su tokiais darbais 
nieko bendro ne turi. Ypacz Ku
nįgai niekina ne kunįgų laikrasz 
ežius uita*, kad jie neaplenki* 
psripijų surėdymų ir paežių kunį
gų darbų. Ar isztikro vienog 
musų parapijų surėdymas yra teip 
ideališku, kad nė jokio pataisy
mo ne reikalautų? Ar musų ku 
nįgai vai teip pave k-lingai elgia 
si, kad ant nė jokio nupeikime ne- 
užUpelnytų? Juk ir kunįgai ne už
tyli pikto, koks apsireiszkia tarp 
ne kunįgų,- t ii kaipgi jie gali rei
kalauti, kad kiti tylėtų apie peik
tinus apsireiszkiinus terp kunįgų? 
Normaliszkai surėdytose draugijo 
ee nieks ne gali turėti nė jokių pri
vilegijų, visi turi at*akyti už savo 
darbus. Kas vienam daleisti, t ta 
ne gal būt ir kitiems uždrausta. 
Ir tiesos ir pareigos žmonių visų 
lygi' s. Ar “Tėvynei” ir k tiems 
kunįgų laikrszcziams tas kitaip isz
rodo? l'eiaybė.musų savi .arpiniuo 
se nesutikimuose, musų vaiduose 
ir peikimuose nupeikimat gali būt 
kaip kada ir neteisingi, kadangi 
laikraszczių redakcijos juk negali 
visada žinoti,kiek teisybės yra ko 
respondentų suteiktose žiniose, 
bet ne reikia užmiršti, kad tik 
isz daugelio klaidų užgema teisy
bė. Ne paklydusiam sunku tei- 
?ingę iš syk kehę surasti.

Kitas ‘Tėvynės’uimanymas yra: 
kad Susivenyjimoorganę padaryti 
u-ėnesin u. “Tėvynė’ ,kada isz idi- 
nėjo kas mėnesį, isztikro buvo 
kur kas geresnė negu dabar. Tas 
vienog gal paėjo ne tiek nuo jo* 
iszeidėjimo laiko, kiek nuo jos re 
dakcijos. Pagerinti “Tėvynę' 
galima teip gerai sanvaitinę, kaip 
ir mėnesinę.

Isz musų laikraszczių.
Paskutiniame numeryj “Tėvy

nė” perkratinėja klausymę atei 
nanezio s-eimo Katalikiško Suei- 
vienyjirno ir svarbiausių įneszimų 
apsvarstymui ant seimo. Už svar
biausius reikalus “Tėvynė” randa: 
klausymę Susvenyjimo organo 
“Tėvynės” ir poemertinės, kadan
gi jeigu ji pa si liks'teip, kai p dabar 
yra, Susivienyjimas turi nuriban- 
krutyti.
- Posmertinę, kokia ji dabar yra 
Katalikiazkame Susi vieny j i me, 
įvedė juk tokię vien kunįgai 
su savo szalininkais, ant 
kurių turėjo ir turi dineenę įtek 
mę negu visi ne kunįgai. Dabar 
pati “Tėvynė” pripažįsta, kad 
kl.ida padaryta. Kodėl gi todėl 
lygiai “Tėvynė”, kaip ir kiti ku- 
uįgų laikraszcziai teip pyksta,kei
kia, niekina, mėto interdiktus ant 
ne kuniginių laikraszczių, jeigu 
tie iszdrysta kada isarodinėti ku-

Greitumas tūlų žvėrių.
Isz gyvų sutvėrimų paukszcziai 

greicziaut-iai atlieka dideles kelio
nes: antai krekždės į tris dienas 
gab petlėkti skersai visę AtNuti
kę, iš Europos į Amerikę. Žvė 
rys rods negali į teip trumpę lai 
kę perbėgti tokio kelio, bet ir terp 
žvėr.ų ne trūksta greitų. L>nk 
tymų arkl ai greiti, bet juos pa 
vėją kurtai, taigi kurtai yra grei
tesni už arklius. Kad yri daug 
greitų žvėrių, tę visi žinome,klau
symas lik, kaip ilgai jie gali grei
tai bėgti. Prie greitų žvėrių pri 
guli sziaur.niai eli iai arba teip va 
dimmi renai, bet iki sziol nieks 
ne darė tirinėjimę. kaip toli jie 
ga'i be apsistojimo greitai nubėg 
ti. Szunų greitumas geriausiai 
žinomas. Ne vienas gal patėmyjo, 

A ai p tūli szunycziai per czielis 
valandas seka paskui savo pouę 
zovada jojantį ant arklio arba va
žiuojantį ant bicyklio. Toli ir 
greitai nubėga tūli laukiniai žvė 
rys isz szunų giminės. Vilkas an
tai per vienę naktį lengvai nubė
ga 60 augliszkų mylių ir 
daugiau. Sziarinių gi krasztų la
pės, kaip persitikiiuo garsussziau- 
rinių krssztų tinnėtojas Nansen, 
atlieka be apsistojimo dar didis* 
nes keliones: jos ledais ant jūrių 
atsitolina labai toli nuo krauto, 
Nansen ant jūrių ledų patiko Si- 
berijos lapes atsitolinusias 480 an 
gliszkų mylių nuo kranto. Sziau
riniai eskimosų šunes, pakinky
ti į roges, velta daiktų prikrau
tas roges ir į penkias va'andas, be 
pasilsėjimo, lengvai atlieka kelio 
nę 45 mylių, ko nė joks arklys ne 
gali atlikti be pasilsėjimo. Žino
mas yra atsitikimas, kuriame e - 
kimos -t-zunes, pakinkyti į roges, 
į 28 mijautas atliko kelionę 7 an- 
gbszkų mylių, taigi iszpuola į va 
landę netoli 16 augliszkų mylių. 
Arklys,pakinkytas į veiimę, ne il
gai įstengtų su tokiu greitumu 
vilkti vežimę. Medėjų szunes, 
teip vadinami, se'erai ir pointe- 
rai per valandę lengvai nubėga 
18-19 angliškų mylių ir su to
kiu greitumu be apsistojimo gal 
bėgti mažiausiai dvi valandi. Tę

patį galima pasakyti ir apie avi
niokų szuuie. Tie vienog ne pri
guli prie greieziausių: greieziau- 
si szunes yra vartojami antai An- . 
glijoj medžionėse ant lapių, kurie 
į va landę perbėga 35 mylias, o 
angliszki kurtei j vienę sekundę 
nubėga 70 pėdų, tai į vienę va lan
dę padaro 84 viorstus, taigi bėga 
j e su vidutiniszku greitumu grei
tųjų geležinkelio trukių- Greites
niais pasirodo tyczia mokyti ir pri
pratinti prie ilgo bėgimo szunes, 
gyvenanti gi liuosais laukiniai žvė
rys tokių greitų ir ilgų kelionių ne 
atlieka,kadangi jiems nė reika'o 
nėra. Ant pabėgimo nuo perse
kiojimų medėjų ne reikia žvė
rims ant pasislėpimo bėgli kelias 
deszimtis mylių, ant to vienos 
arba dviejų mylių gali užtekti

Isz visų todėl žvėrių greieziau- 
siai bėga kurtai, kurie,vidutinisz 
kai bėgdami, į minutę nubėga 
4125 pėdas; lenktyn ų arkliai į 
tokį jau laikę nubėga 3828 pėdas, 
giraffa 2410 pėdų, tigrai 2838 
pėd , sziauriniai elniai 2805 pėd., 
vilkai 1830 pėd., zuikiai 1320 pė
dų.

Isz paukšezių, po kregždžių, 
greicziausiai lekia pacztiniai kar
veliu: jie į minutę n įlekia 396) 
pėdų, taigi isztikro truputį ma 
žiau už kurtus; albatros (jūrių 
pauksztis) eina tuojaus po karve
liui. Isz iuvių greieziaus ai p] iu- 
kia delfinai: jie į vienę valandę 
nuneria 17 jūrinių mylių, Iuši- 
szosl3 tokių jau mylių, o eilkės 
12 mylių (jūrinė mylia turi tiu- 
putį daugiau kaip 1J maakoliszko 
viorsto).

Žingeidus apsireiszkimas 
padūkimo.

Daktarai prisilaiko nuomi nė% 
kad žmogus pasiutusRo szuniei su
kandžiotas, jeigu į 40 dienų ne 
pasiuto, gali būt laikomas už iš
gydyta ir toliau* pavojaus nėra; 
gydytiems pagal Pmeuro budę 
ir tokio laiko ne reikia. Pasiro
do vienog, kad padūkimas prie 
atsakanezių sanlygų gali apsireik- 
szti ir vėliau net pas.gydytus pi
gai garsaus rracuziszko mokslin- 
cziaus Pasteuro budę. Vienę to
kį atstikimę aprašoOdesis dak
taras Gamaleja. Pereituose me
tuose, kur ten Lietuvoj, pasiutu
sio szuns likosi s u kandžio 
tas tėvas ir dvi dukterys. Sukati 
džiotui nugabeno į V Intų į Pas 
teuro mstitutę, kur visi buvo gy
dyti pagal Paeteuro uietodę, taigi 
visiems per 10 dienų buvo įczirsz- 
kiami apsaugojanti nuo pudukimo 
vaistii. Visi likosi išgydyti ir su
grįžo namon, užsiėmė darbais kaip 
ir pirma. Į 10 mėnesių potam vy
riausioji duktė, 19 metų mergini, 
išėjusi pasivaikszcz:oti, pamatė, 
kaip keturi vyriszkiri užpuolė ant 
keliu einanezio penkto, kurį te<p 
sumuszė, kad tas, aps lieję* krau
ju, puolė ant žemės. Mergina 
per.-igando ir leidosi bėgti į mies- 
tę; atsigręžusi, pamatė, kad už
puolikai, palikę savo aukę aut 
kelio, stengiasi ję pavyt'. Persi 
gauduti mergina, pastatė ?avo pa- 
j'egas, szaukdama kaip isz proto 
iszėjusi, bėgo į netolimę miestę. 
Pasisekė jai ištikro isztrukti ir 
pribėgti prie pirmutinių miesto 
namų. Ant rytojaus mergina 
patėmyjo, kad ryti ne gali; tėvai 
tikėjo, kad tas paeina nuo persi 
gandtmo. Dar vienę dienę vė
liaus, ji buvo nerandi, bet tėvai ir 
tęsyk nušlijo, kad tas vis yra tai 
tik pasekmė didelio peraigandi- 
mo, kokį mergina turėjo; tre:zię 
vienog dienę pas merginę apri 
reiszkė jau tikras padūkimas, kę 
patėmyjo ir tėvai ;mergma į penk- 
tę dienę pasimirė nuo palūkimo. 
Reikia todėl manyti, kad įskiepy- 
jimas ’Pasteuro apsaugojimo nuo 
padūkimo vaistų ne naikina p .du 
kimo bakterijų patekusių nuo zu s 
dantų į kunę, tik j&s teip apsilp- 
nina, kad jos normaliszkoee s'n 
lygi se ne gali pagimdyti ligos; 
jeigu gi,dėl kokių nors priežasezių, 
darbas saugojanczių žmogų nuo 
ligų organų tampa apeilpnyt s, 
liga gali aps reikszti daug vėliai, 
negu tai paprastai būva. Dras 
Gamaleja todėl prisilaiko nuo
monės, kad sz u uų aprietiems žmo
nėms, gydytiems pagal Paateuro 
budę, po kokiam laikui, yp»cz 
gi po visokių didelių suerzinimų 
sttbdanczių normaliszkę darbę 
kūno organų, reikia paantrinti 
įskiepijimę saugojanczių nuo pa
dūkimo vaistų, jeigu norime, 
kad jie ne padūktų

STEBUKLAI DYKA?
Sxli • te buklu yra ta! paralkilu Tyro kuri* per- 

(įmaino in motery ir *el atalmaino. Niekai nesu
pranta kaip ta* pasidaro. Katra* prisius 25c

▼ten* o nudyryd vUu> uvo pažystamu*. Raszyk 
tuojau* tzendlen ne* neilgai Juo, dykai davinėsiu, 
<1. 8mallwood, 1287 S Spaulding Av. ChioagOtUl



LIETUVA

Lsz visur.
|1 Londono dalyj vadinamoj 

Berb’son siautS dideli) gaisras, 
kuris pridirboblėdies ant *2 milijo
nų svarų sterlingų ($10 milijonų).

U Republikoj, Niciragua, vidu
rinėj Amerikoj, platinasi raupai: 
yra czii dsbar 2000 raupais ser
ga nczių.

|| Vokie įjoj uidėjo kvarantė- 
n? ant visų laivų atkankanczių 
nuo Filipinų salų dėl siauczian- 
czios ten choleros.

i| Sztraikas pakeltas Danijos 
sostapilės Kopenhagos dokų dar
bininkų iszsiplatiuo ir ant Norve
gijos portų, į kokius ateina da- 
niszki laivai.

• || Amerikomszkas konsulius 
Kantone praneszė, jog mieste 
Pakinio, Chinuose,a| sireiszkė azi- 
jatiszka cholera.

0 Ryme 'perkratinėja dabar 
klaus) m? pripažinimo už szventy 
ch nieczio Juozo Khang. Jeigu 
pripažįs jj už szventę, bus tai 
pirmutinis chinittis patekęs j 
szventųjų eiles.

U Peieiiuose metuose 48 di 
džtausiuose Vokiet jos miestuose 
m estų gyvulių piovinycziose pa
plovė ant 361284 kiaulių mažiau 
negu uiperei'uose metuose, nors 
skaitlius gyventojų tuose mies
tuose pasididino.

|| Vinlobonos laikiaszcziai 
prane-za, buk ant 1 d. gegužio 
visi Mas-kol jos darbininkai nuta
rė paliauti dirbę; gali todėl ant 
syk užgimti visoj Maskolijoj dar
bininkų maisztai. kuliuos suval
dyti ne butų teip lengva.

Vindobonos laikraszcziai 
pranesza, buk Maskvoj (Maskoli
joj) buvo užginę darbininkų 
ma'sztai. Ant jų suvaldymo pa- 
szaukė kereivius. Susirėmime 50 
beginklių darbininkų bkosi už- 
musztų, o daug juokiai sužeis

tų.

H Kaime Funkelfels, Bavarijoj, 
vėtra iszvertė isz szaknų augantį 
prie kelio senę aržuolę. Beskal- 
dant kamienę, y-cĮuryj rado du 
ant blėtos nutepliotu abrozdu. 
Matyt abrozdai, kada medis dar 
buvo jaunas, likosi į jį įkalti, 
o su laiku jie visai į jo vilurį įau
go'.

|| Ant geležinkelio Great Eas- 
tern, netoli Hackey Downs staci
jos (ant Londono piiemiesczio), 
pilnas žmonių trūkis, užbėgęs ant 
tilto, iszszoko isz relių ir isz da
lies s iš daužė. Prie to 50 žmo
nių likosi sužeistų, o terp jų yra 
daug sunkiai ir pavojingai sužei
stų.

visu užgesx Dabar tas vulkanas 
vėl atgijo ir meta ugnį.

H Atner koniszki mi ij< niei iai 
stengiasi į savo rankas paimti 
visas svarbesnes ant sv eto garlai
vių kompanijas ir tokiu buiuau- 
monopolizuoti važioji m? p stiie- 
rių per jurea-ir vis? svieto užjuri 
nę piekys*?. Be abejonės r indai 
turės ežia įsikiszti ir ned Jeis A- 
merikos kapitalistams įvygdinti 
savo mielių, kadangi aumonopo 
lizavimas garlaivių linijų butų 
volingas kitiems krasziatns.

Į| Pereituose metuose Vokieti
joj buvo 28000 daktarų, taigi ant 
800 daugiau negu 1900 metuose; 
iazpuola Vokietijoj vienas gydy
tojas ant 2000 gyventi.jų. Rei
kia ežia dar pridurti, kad Vok’e 
tijoj ne szlavinias daktaras ne ga 
Ii užsiimti gydymu ligon ų, o an
tai Amerikoj tūluose sztetuose 
gydo žmonis gal didemė d «l 8 
menkai suprantanezių apie gydy
tu? ir pertai jie ti nkiau užkenkia 
sergantiems negu pageibi.

0 Lenkai neseniai,isz aukų terp 
žmonių sulinktų nupirk dvsr? 
garsiam rassiininkui Sienkevi 
ežiui (jis sulenkėjęs lietuvis). Di 
bar gi rengiasi suteikti di.vanę už 
daibus ant lenkiszkos taute s iriu-' 
d<>s kitam le iki-zkam Tautinin
kui, Aleksandrui Glowackiuira 
szaneziam po ps udonymu Bole
slavo Bruto. Szitam ketina su 
rinkti 30000 rubl. ir arba tuos 
pinįgus atiduoti Prus ii arbi už 
juo, nupirkti vii ę netoli Var- 
szavos ir padovam ti szitam ra? z 
tininkui. -

|| V< kiszkas raudas iszdavė pi i 
sakymę, idant visose mokyklose 
ant pngulinczių Vokietijai Si 
mot salų mokyklose vaikii butų 
mokinami vien vokitzkoj kalboj; 
tokį pnsakymę nuo vokiszko 
gubernatoriaus gavo teiposgi an- 
gliszkos ir amer.kon szkos mi-ijos 
kurių mokyklose Samoa salų czit- 
buvių vaikus mokino angliukai. 
Angliszkos m;s j<s iszsiuntė da 
bar į Vokietiją mokintojus moky 
tiesi vokiezkai. Cziabuviams gi 
vis tiek, kokioj svetimoj kalboj 
jie turi mokyiiesi mokyklose.

H Vindobonos laikiaszcziai pra 
ne-zs, jog visoj Maskolijos dalyj 
į pietus nuo Maskvoi traukiasi 
daibminkų maisztai; pulkas isz 
10000 varguolių traukia į Peter
burgu. Szitie žmonės nori carui 
perstatyti savo sunkų padėjau? 
ir reikalhuti teisybės. Žinoma, 
urėdninkai jų pr'e caro vis.i ne 
piileis. Tie pats laikraszcziai to
liau* pranesza,buk Peterburge su
sekė paslapty organizaciją,euside- 
danezi? isz jaunų vyrų ir moterų 
tunnczi? už mierį užmuszti visus 
augszcziausihs urėdninkus besi 
piitszinanczius suteikimui dides
nės laisvės žmonėms.

augi-zcziausius maskoliszkua urėd
ninkus, net ministeriue, papirkti. 
Vienas amerikoniszkas biznieiiu* 
norėjo tapti pnatntytojum visokių 
reikalingų daigtų Nikolajevini ii 
geležinkeliui. Bet kad buvodaug 
konkurentų teip inaskoliszkų kaip 
ir svetimų, tai kontraktu sunku 
jam būvu iazgauti. Vieny graži? 
dien? amerikona-. paėmė didelį 
paraaolių ir nuėjo pas kelių mini 
sterį. Miniateria. pima’ęs didelį 
parasolių rankoj, paklausė, kam 
gražioj dienoj nereika'ing? s n- 
kenybę neszioti. Ant to an eri- 
konas atsakė,kad už vienos v bn 
dos bus lytus, o jeigu minieteįis 
netiki, tai užmanė laižybas isz 
100000 rubl.. ant ko buk ministi 
rii suliko. Lytaus rodą ne huvo 
ir an erikom-s laižybis pralnsz1, 
užmokėjo 100000 rubl., bet užtai 
gbvogedžiamy kontrakty. Teip 
apraszo ameiiktn s. Jeigu kas 
nori, gali jam tikėti.

0 lsz visų c vi izuutų kr.sztų 
pereituose metuo-e daugiausiai 
'szleido kliįgy Vokietijoj, nors pa 
gal gyventojų skaitlių Vokietija 
užima kelviity vie'y terp d riebų 
v eazpatyjczių, Pereitur se me
tuose i-z po spaudos iszėjo Vokie 
tijoj 24792 tomai koįgų. Antr? 
vietp užima Prancūzija, bet joje 
ijzėjo ant 1000O tomų knįgų ma
žiau negu Vokietijoj. Pagal 
skaitlių iszleistų knįgų isz didel ų 
vieszpatysczių, ant paskutinės vie 
tos stovi vieszpatyslės tuiinczioe 
daug daugiau už ežia paminėtas 
gyventojų, taigi Suvienytos Val
stijos Sziauiinės Amerlki s ir Mas- 
kolija. Ant sus lyginimo s i Vo 
kietija, ant lietuvių skaitliaųs, 
reiktų mums iszleisti po 1800 to 
mų knįgų kas metę, o mes ne tsz- 
leidžiame per metus ne szimto. 
Pagal įturį, Vokietijoj pereit uos- 
metuose iszleido knįgų: enciklio- 
pediszkų, iszleidimų moksliszkų 
draugysezių ir universitetų 419, 
apie gamtos mokclus 1390, filozo- 
tijos 383, apie vaikų augiuimy ir 
mokinim? ir knįgų jaunuomenei 
3697. filologiszkų (apie visokias 
kalbas) 1427, istotiazkų 1090, ge- 
ograti-zkų ir ženilapių 1381, apie 
Karszkus mokslus 1548, architek- 
toniszkų ir inžinier szkų 739, apie 
naminę ūkę, žemdarbystę ir giri- 
ninkystę 854, apysakų ir poezijų 
2945, apie dailę J35, liaudinių 
knįgų 653 ir visokių 555.

riuom Amerikcs randas atliko 
bmdsvones ant Ruano-e Iilaud. 
Bandavonės iszpm lė kuo pasek 
nHnyiauMai. Amerikos randas 
neužilgio parengs ant AtLntiko 
p.ikranczių kelias stacijas szito te
legrafo.

B Weppene, Vok ir tijos kariškos 
valdžios atliko hmdsvones au 
niujoin-i revolvetinėm< Kruppo 
padirbtoms kanuolėms:naujos ka- 
nuolės laibos, gali į puaęminutos 
paleisti 56 taikius szuvius, ne-za 
gt jos 10 kyl ometrų.

|| Vengrijoj, kaime Karauso 
lies, nesugauti piktadariai nak
tyj prisigriebė ant kapinių, atka
sė kap? neseniai pasimirusio no- 
tarijaus, i zpiovė skylę grabe ir 
su geležine vinia perkalė pasimi- 
rusio szirdį, turbut, kad j's kai 
po “szpukas’* ne galėtų įkaini? 
atsilankyti.

|| Ant Atlantiszko oceano ang
liukas garlaivis Dilkera, plau 
kiantis isz Australijc s į Londonę, 
užbėgo ant norvegiszko laivo He- 
kla, jį perskėlė pusiau ir paskan
dino. Septyni žmonės nuo Hek- 
lėo prigėrė, 10 gi iszgelbėjo Dil
kera.

U Mieste Venecijoj,Italijoj,liko
si ant ulyczių suaresztuoli penki 
of cierai nuo atkaku-io į portę.a- 
meiikooiszko kar szko laivo “Chi
cago” užtai, kad jie, pasigėrę, 
mieste daužė langus privatiszkų 
namų ir pardavmyczių, rėkavo 
ant ulyczių, užkabinėjo praeivius, 
kelis sužeidė. Jiems rodėsi mat, 
kad jie ant Filipinų jalų, kur a- 
meriki niszkų kareivių už peikti
nus darbus nieks ne baudžia. Ita
lijoj mat yra kitaip. Sudss nu 
sprendė: kap i to n? Wynne ant 4 
mėnesių ir 10 d enų areszto, kitus 
gi ant trijų mėnesių ir ant užmo
kėjimo už jų padarytas žmonėms 
nuotrotas. .

[ Tiek trukszmo savo laike pa
daręs grafo Zeppellino oria vys 
Vokietijoj, apie kurį laikraszcziai 
raszė, jog jis galutinai iszrisza 
klausytu? orlaivystės, likosi dabar 
parduotas kaipo šen i geležis už po 
r? szimtų markių; | įdirbimas jo 
kasztivo 124000 markių. Oriai- 
vys mat pasirodė niekam ne tin- 
kaneziu.

„ Kadangi Amerikoj, negalė
dami priversti p:ovinycziųsavinin
kų pardavinėti mėsę už teising? 
prekę, nori numesti nuo sveti
mos mėsos muitus, tai Australi
jos mėsininkai laukia tik to Liko: 
jie žada už daug pigesnę prekę, 
negu dabar yra Amer koj, prista
tyti tiek mėses, kiek tik kas rei 
kalauja.

Republikoj Guatemalėj, Vi
durinėj Amerikoj, po paskutii^ų 
žemės drebėjimų vulkanas Chin- 
go, kuris jau buvo visai užgesęs 
ir užsiraukęs, vėl atsidarė ir meta 
ugnį; atsidarė ir vulkanas Santa 
Maria, kuris nuo atkakimo ežia 
kzoanijonų iki dabar ne parodė 
S rybės ir visi tikėjo, kad jis su

H Kadangi Finlandijos miestai ir 
valscziai ne nori padėti ptie mas- 
kolinimo kraszto, tai jeneral gu- 
berna1 orius F.n'andijos uždėjo di 
dėlės bausmes ant tūlų val-czių ir 
tnies ų: ant miesto Tammersfors 
uždėjo bausmę užmokėti 35000 
markių, ant Helsigfors 30000 
markių,ant szesz ų kitų areštų po 
14000 — 22000 markių. Pakauk
ti į kariumeuę jauni finlandie- 
cziai ne stoja: antai mieste.Vi 
borge, isz 150 pakauktų stoti į 
kaiiumenę. stojo t k 33 netinkan 
ti , kili pabėgo į Szvediję; tūluo
se vJscziuose ne stojo į kanume- 
nę nė vienas isz psszauktų. 
1901 m. isz Finland jos, ant 2 mi 
lijonų jos gyventojų, iszėjo 1500) 
iszeivių; szįinet gi kraustosi sve
tur po 1500 vyrų kas sanvaitę.

Paczioj gi Maskolijoj darbinio 
kų mai-ztai platinasi vis labiau. 
Nuo vietos pasitraukė apszvieti 
mo mmisteris jenerolas Vannovs- 
kyj; jo vietoj caras pakėlė į mi- 
n'sterius buvu-į profesorių Var 
szavos universiteto Sengerę.

Nauji rasztai.
Žemiu Dulkes. Apysaka, Len- 

kiszkai paraszyta M. Itarlzevi- 
eziutes. Plymouth, Pa. Spauda 
ir kasztal “Vienybes Lietuvnin
ku”. ltH)2 m. 220 puslap.

Szita apysaka buvo jau. talpi
nama ‘‘Varpe”, o paskui “Vieny
bėj”, taigi ne vienas lietovys tu
rėjo ptog? su ja su-ipažinti. Da
bar ji skyiium į knįgy atmuazta. 
Apra-zo ežia lietuvių kovą su 
prii-paudimu mai-kohszkų valdžių 
ir kovę už lietuv szkas knįgas 
maskolių persekiojamas. Raszė- 
ja savo apysakoj perstatų lietuvių 
tvirtumą, organizaciją, vienybę, 
ne tokioms, kokios jos yra, bet 
tokioms, kokios turėtų būt. 'To
dėl jau szita apysaka verta, kad 
ją skaitytų visi lietuviai ir isz jos 
mokytųsi, kaip reikia kovoti su 
maskol szkų valdžių neteisybėms, 
ypacz gi kaip nubausti iszdavi- 
kus, maskolių tirms.

Marė Radzevycziutė yra viena 
isz geriausių lenkiezkų rasztinin- 
alU> j> yrtt lietuvė. Jos apysa
kos paraszytos užimanezia*, ke
lios, dėl jų gerumo, verstus yra 
ir į svetimas kalbas, kaip antai 
į vokiszuą, kas jau rudo vertę jos 
rasztų. Isz lietuvių gyvenimo ji 
paraszė dvi apysakas; Dievaitį, 
kuiis teiposgi Užverptas į lietu-
v szką kalbą ir Žemių Dulkes,ku
ri dabar likosi iszleista. Lietu- 
viszkas vertimas geras ir jam 
nieko užmesti negalima.

Pradžioj knįgos yra patalpin
ta paveikslėlis autorės. Marės 
R idzevycziutės.
Albumas Lietuviazkoe parodoe 
Paryžiuje, 11)00 metuose, lazlet- 
ataa kasztaia Liet. Paryžiaus pa
rodos fondo. HH>2 m. Tekstą 
surasze kun. J. Žilinskas. Ply- 
inouth, Pa. Npauda “Vienybes 
Lietuvninku”. 1IK)2 m. 24pusi.

Telpa ežia kunįgo Žilinsku ap
rėžytu istiriji Lietuviszkos da 
lies ant Paryžiaus viassvietinės pa
rode'8 ir pati t* dalis. Apraszyta
vi k is trumpai, bet užtektinai. A- 
put teksto, telpa ežia du plisnai 
>r 6 p'Veikslą'. Albumas atmusz 
tas ant gražins pop eros, gražiai.

Vietines Žinios.
— Ant kertės Illinois str. ir La 

Hole Hve.ulyciiiiis k.ara* pervsžia 
vo einuitį skersu ulyczms vyrisz 
kį ir su v si karo ra*ai jį Sudras
kė. Kas yra perv <ži unitais, neži
nia.
— Ant kertės Eving ir Un'onst 

sunk s vežimas pervažiavo 8 me 
tų itahszką merga tę MilenąC fe
no ir teip sumankė, kad ji į porą 
v»l mdų nuo to pasimirė.

— Isz gyvenimo pn 1012 21 st. 
pripuolė sergantis aziltine Char 
le< Arndt. Pasinaudojo jis isz to, 
kad ant vai indus visi isz namų 
iszėjo: jis apsirėdė ir iszsine-zdino 
klejodamas, nežinia kur. G minės 
apie prapuolimą ligonio d. vėži
ni? pol cij <i.

— Sz sūrinėj m e.-to dalyj, 
daugiausiai ant Milwaikee avė. ir 
kitų aplinkinių, ant policijos pri
sakymo likosi uždarytų 16 ssokių 
halių, kadangi mat jose terp susi 
linkusių per tankiai užgimdavo 
kruvinos musztynės.

— Pateko po sudu 6 Chicagos 
airiai. Jie apskųsti, buk sutvė
rė draugystę, turinezią už mieiį 
papirkinėti prisaikintus sudžius 
soduose. Į minėtą draugystę buk 
atsbzaukdavo didžtureziai turinti 
svarbias provas sudui se, o ji pa- 
sistegdavo papirkti audžias ir pa 
prastai didilurez ai provas ,yp< cz 
su miestu, laimėdavo.

i— Atsilankė pereitos nedėlios 
dieną į C'hicagą garsi sal unų dau
žytoją Carrie fration. Vakare ji 
užsimanė atlankyti vieną aaliunj^ 
ant South Clark -tr.,bet ėsanti Bi
liūne žmonės ir susirinkę ant uly- 
czios, te p ne maloniai ją priėmė, 
kad Miliūnų daužytoja turėjo i-zok- 
ti į vaiiuojar.czią pro szalį dorožką 
ir važiuoti į butelį.
— Dideliuose miestuose ne trūk

sta visokių prigavėjų, Amerikos 
gi miestuose yra ypacz daug gerai 
gyvenanezių be darbo isz vL-okių 
suktyb ų. Neseniai atkako į Chi- 
cagą koksai Samuel Dawns. Jis 
tuojaus pagarsino laikraszcziuose, 
kad atnszauktų pas jį turinti 
2000 dol. o jis parodys, kaip į 
trumpą laiką galima trigubai juos 
padidinti. Atsiszaukė pagal adre
są Chr. Ramios tsz St. Louis. 
Dawns nusivedė jį į slapti užlai 
komus lojzimo namus, kuriuose 
Rimloa praloszė 2090 dol. Dawns 
likosi jau su a r es z t u< ta*.

Draugyscziu Reikalai
LietntiazkaM Teatras.

Balti m o re, Md. Lietuviu Teatraliu- 
ka Dr-te loes teatre po vardu "Kelstu- 
tis" penkiuose aktuose. Kad ssi trage
dija yra iatoriszkaa veikalas ir gana svar
bus, ta kiekvienas lino; apart to yra už- 
steliuoti drabužiai ir pritaikinti prie anų 
gadynių, kuriais dėvėjo kuningaikss- 
cziai, kareiviai, kryžiokai ir kiti. Taigi 
užprasxoms nuossirdžiai visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti. Atsibus 5 d. 
Gegužio. 8 valanda vakare, Germanis 
Maennerhor svetainėje, 410 W. Lotnbard 
st. Tikietai po 75c, 50c ir 25c.

. Komitetas
Lietuviszkas Teatras.

Chicago, Dr-te Sx. Jono Krik, losz 
teatre “Žvaigžde ant Siberijos” nede- 
lioj, 4 gegužio, Freiheit Tumer saleje, 
3417 So. Halsted st. Prasidės 7 vai. va
kare, sale atsidarys 5 vai. Tokietal po 
50c.. 35c. Ir 25c. Po teatrui bus Dr-tes 
balius, ant kurio grajys gera muzika ir 
linksmins susirinkusius sveczius. Visus 
lietuvius ir lietuvaites sxirdnigai avie- 
czia atsilankyti.

(2—5) Dr-te Sz. Jono Krik.
Chicago, Liet. Polit. Demokratiszka 

Leaga turės savo balių, subatoj, 24 ge
gužio, Pulaskio saleje, 800 S. Ashland 
avė. Prasidės 7 vai. vakare. Inženga 
vyrui su metere 50c. Ant szio baliaus 
bus gera muzika, bus visi demokratiszki 
politikieriai ir pats miesto Majoras, Har- 
rison, kuris vesszoki Grand Mareli. Bus 
tai vienas isz didžiausiu iietuvisrku ba
lių Chicagoje. Todėl visus lietuvius ir 
lietuvaites kviecziame kuoskaitlingiau- 
siai susirinkti ir pripildinti didele sale.

KOMITETAS.
Chicago. Dr-ste S. Daukanto turės sa

vo czvertmetini susirinkimą nedalioj, 4 
d. gegužio pusiau pirma vai. vidurdienio 
K. Liaudanskio saleje, 3301 S. Morgan 
st., ant kurio bus apsvarstyta daug svar
biu reikalu, o ypatingai rinkimas patar
nautoju ant pikninko ir aktoriai ant ren
giamo teatro. Todėl susirinkkite kuo- 
skaitlingiausiai;

S. Abromaviczia, Sekr. 
948 33-rd st.

ApvaikMzczioJimae Gegužinei* 
Szventea.

Brooklyn, N. Y. Dr-ste Lietuvos Su- 
nu. ausivienyjus su draugystėmis: szv. 
Kazimiero, szv. Juozapo, ir szv. Jurgio 
isz Brooklyno ir Dr-ste Algirdo isz Jer- 
sey City, N. J. apvaikszczios szvenle 
,,Pirmos Gegužio Dienos" subatoj, 10 d. 
gegužio, Palace saleje, 93 Grand st. 
Brooklyne sekancziu programų: 7 vai. 
vakare visos vtrsz paminėtos draugystes 
iszmarszuos in corpure su muzikoms isz. 
virsz paminėtos sales in miesto ulyczias 
ir apeje keletą ulycziu gryž atgal in sale- 
Tenal bus laikytos prakalbos lietuvisz- 
koj, vokiszkoj ir angiiszkoje. kalbose, 
teipgi dekiiamacijos, o potam balius. Są
nariai virsz paminėtu draugyscziu teik
sis susirinkti po nr. 93 Grand st. Brook- 
)y ne 6:30 va)..vakure. Inženga su pasi- 
dėjimu drabužiu sąnariams imantiėms 
apvaikszczlojįme dalyvuiha 10c.; nee- 
musiems dalyvumo 25c.; moterims 10c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites stilingai 
kvieczia atsilankyti ant szios tautiszkos 
szveutes apvaikszcziojimo. Pelnas isz 
aovaikszcziojimo eis ant tauliszku reika
lu. A. I^sniauckas, sekr.
144 E. Houston st. New York. N. Y.

Ar SzliupaM genu* daktaras?
I^liudis ta tekantis laiszkas, raszytas 

„Lietuvos” rekakcijon:
„Daneszu iszleistuvei ..Lietuvos", kad 

asz dar vis sergu „malaria", bet jau ei
nu geryn. Gal netrukus Jau galėsiu ir 
darba dirbti. Labiausiai pataisė mane 
d-r Bzliupo gyduoles, už ka jisyra garbes 
vertas. Jis manės visai nemate, asz. jam 
tik savo liga aprasziau per laiszka, o jis 
prisiuntė man gvduoiea, kurios man la
bai pagelbėjo. Asz turėjau 6 daktarus, 
bet ne vienas manės neinstenge iszgydy- 
ti, rodyjo man važiuoti in sveikesni kli
matą, mat Jeney City stovi slėnyje, bet 
d-ro Szliupo gyduoles mrne sustiprino. 
Kada pasveiksiu, pasidarbuosiu ir ant 
„Lietuvos" labo.

Su guodone,
. Čhas. Mitchel.

Jersey City, N. J.

ETHNOLOG1JA,
arba

Mokslas apie žemes tautas..
Pagal Drą M. Habetlandlą. 1

boins; prie tq priguli: korejonye, japoniečiai 
ir tautos uralo - altaičkos grupoe. Mongo
liškos tautos gyvena ne tik Azijoj, bet perei
na į Europą; apgyvena jos rytinę ir šiaurinę 
Maskoli Ją,' Europoj.

Mordvine nuo {mupių Volgos, Europinėj Maskolijoj.

Tautos mongoliškos kilmės, išėnyis nuo 
seniai susijungusių į didelės viešpatystes 
chiniečių, Japoniečių, o iš dalies irindo - 
chiniečių pasidalinusios į smulkias atža
las. Iš jų japoniečiai spėjo į trumpą laiką 
Įiasikelti ant augščiausio civilizacijos laip
snio/ perėmė europeiškus mokslus ir kaip 
prie kokių pakėlimo spėjo jau prisidėti; ki
tos gi mongoliškos tautos, net skaitlingiausi 
iš mongolų chiniečiai, stovi dar toli užpaka-

Buriate, Siberijoj.

lyj europiečių, ne nori priimti galinčios juos 
pakelti ir sudrutinti enrojieiškos civilizacijos 
ir mokslų. Dar kitos mongoliškos tautos, 
išskyrus dar indo-chiniečius,ištikro ne turin
čius gryno mongoliško tipo, bet ^einančius 
iš susimaišymo mongolų su malajais, kurie, 
teijiosgi, į>o įtekmė Buddos tikėjimo, spėjo 
gana augštai kultūriškai pasikelti, ypač 
smulkios mongoliškos tautos stovi ant daug 
žemesnio laipsnio. .Terp jų yra tautos dar 
ne apsisėdusios ant vietos, mintančios iš me
džionės ir žvejonės, yra užsiimančios bandų 
ganymu; žemdarbystė ir visokios pramonės 
pasikėlė augštai tik Japonijoj,Uhinuose ir iš 
dalies Indo Chinuose.

Tautas mongoliškos kilmės, apgyvenan
čias Aziją, galima padalinti į tris skyrius: 
pietrytinis Azijos tautas, gyvenančias Indo 
Chinuose, lygiai iš savo kalbos, kaip ir iš savo 
kultūros tveriančias savistovę grupą; civili
zuotos tautos rytinis Azijos tveria kitą ryšį: 
jame viena tauta turėjo ne mažą įtekmę ant 
kitos, tokią įtekmę turėjo ir ant išsidirbimo 
kultūros'; tautos uralo - altaiškos apgyvena 
vidurinę ir šiaurinę Aziją. Tautos paskuti
nės kilmės giminingos viena kitai lygiai iš 
savo kalbos, kaip ir iš savo kultūros.

Vienas amerikonas apraszo, ko
kiu budu reikia ir kaip geriausiai

Nauji iszradimai.
Allegheny, Pa. Czianyk-z- 

tis profesorius Feseendin iszrado 
naują telegrafą be vielų, su ktr

Privatlszki atsiliepiniai.
WATeRBCRY, Conn. 20 d. ba

landžio 1902 m., N. 15 “Lietu
vos”, patilpo p. Varnaiczio iszme- 
tinėjimai S. Daukanto Teatralisz 
kai Draugystei už nesugrąžinimą 
įstojimo mokesties. Prigulėjo 
prie minėtos Teatraliszkoa Dr-tės 
p. Jokūbas Vaims, kuru dabar, 
dėl nežinomų mums priežasczių.sa 
vę pavadino“Varnaicziu”. P. Var
nas buvo įneszęi įDr-tę kaucijos 
$2.00, kaip ir kiti sansnai, pagal 
reikalavimą tos Draugystės, o kad 
p. Varnas tavo užduo'ę ne atli
ko, tai turėjo atsisveikinti bu sa
vo įneszta kaucija, nežiūrint ant 
to, kad jį musų kaaierius pilydė- 
aut stacijos, o tacziaua kad ir visi 
draugai butų palydėję; pats p. 
Varnas isz kalno tą gerai žinojo, 
kogi dabar, czielam metui pra
slinkus, reikalauja? Reikėjo į sivo 
vietą paliztj kitą aktorių su kau 
cija, o kaucija butų buvusi sugrą
žint i. Norint mes gavome kitą 
aktorių, bet jam reikėjo primokė
ti, ir tą padarėme kasztais kauci
jos p. Varno. Teatraliazka Dr-tė 
pelno neturėjo, nes komediją “Ne 
siprieazyk” loszė ant naudos vie
tinės Lietuviszkos kapelijos, ant 
užkVietinio Draugystės Lietuvos 
sūnų, kuri tada ant tos jau nau
dos huvo parengusi fair’us. Už 
aktoriai*, kurie be kaucijos, atsa
ko tie sanariai Draugystės su kau
cija, kurie rekomenduoja tokius 
aktorius, ar b i aktores, ir tą P. 
Varnas gana gerai žino, tai kam 
gi tie visi nereikalingi iszmeti- 
nėjimsi, jeigu pats yra kaltu? 
P. Varnui priderėtų but> rimtes
niu, ir tuszczių kvestijų ne kelti, 
kaip ant savo, teip ir kitų ne nau
dos.
S. Daukanto Tearabszka Dr-tė. 
Pirmsėdis — Jonas Zemantauskas.

Nuotatinin užNieniimaM.
I-aikas budavones jau atėjo ir kontrak- 

toriai reikalauja tvirtu ir patyrusiu dar
bininku. Tvirti darbininkai turi nuola
tini užsiėmimą ir gera mokesti. Pakol 
darbininkas yra sveikas ir tvirtas—isz- 
laiko savo užsiėmimą; bet kad muskulai 
suminkszteja, protas apsilpsta, būna 
priverstas mesti darba ir likti elegeta. 
Trinario Gydantis Kartusis Vynas (Tri- 
ner's American Elizsir of Bitter Wine) 
palaikis jo kūno ir proto sveikata, paj 
naujins js po dieninio darbo, suteiks 
sveika ir pastiprinanti miega ir veikmes 
visu organu padaris naturaliszkomia 
Yra tai tikra gamtos gyduole, sutaisyta 
isz gryno ir tikro vyno ir geriausiu kal
niniu žolelių. Suteikia Ji kunui sveika
ta, muskulams ir nervams tvirtuma ir 
protui ramuma:

Ant pardavimo visose aptiekoie arba 
atsiszaukkite pas pati fakrikanta Juozą- 
K Trinari, 799 S. Ashland Avė., Chicago

Pigiai ant pardavimo biznesines pro- 
pertee po nr. 660 S. Halsted st. Savinin
kas H. J. Bauer, 609 Albany avė., Chica
go-

Pigiai ant pardavimo dvipentrinis me
dinis namas su murintu basementu ir už
pakaliniu namu. Neszagera pelną. Da- 
sižinokite aptiekoje. kerte 18 ir Union ui.

Pigiai ant pardavimo geras sallunas 
vietoje lietuviu apgyventoje, arti fabri
ku. Atsiszaukkite po nr. 4300 8. Wood 
st., Chicago, Iii.

Dabartine Pinigu Preke. ,< 
Iki 500 rubliu, rublis po..................   .52Jc
Nuo 500 Iki 1000 rubliu, rublis po.. .52^0 
V rsz 1000 rubliu, rublis po...............52fc

Galima siusti szimtus ar tukstanczlus 
ub iu kiek tik nori, bet siuneziant ma
tu kaip 100 rubliu, reikia rusti tik szi- 

okias sumas:
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

12 rubliu.
15 rubliu.
18 rubliu.
>1 rubli.
24 rublius.
25 rublius.
28 rublius.
31 rubli.
34 rublius.

37 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
46 rublius.
49 rublius.
50 rubliu.
53 rublius.
56 rublius.
59 rublius.
61 rublius.
65 rublius.
68 rubliua

71 rubli.
74 rublius.
75 rublius.
78 rublius.
81 rubli.
84 rublius.
87 rublius.
90 rubliu.
93 rublius.
96 rubliua
99 rublius.

100 rubliu.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 

30c. ant paeito kasztu.
Jei norite kad pinigai greitai suvaikss- 

čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvoe” redakcija.

Tautos pietrytines Azijos.
Prie tautų pietrytinės Azijos priguli 

žmonės paeinanti iš susimaišymo mongoliškų 
chiniečių su malajais, arba teip vadinami ma
lajo - chiniečiai, kitaip vadinami indo chi- 
niečiais todėl, kad gyvena ant Indo Chiniško 
pussalio.

Siamietiz.

Apart gyventojų IndoChiniško pussalio, 
iš savo kūno sudėjimo priguli dar prie šito 
skyriaus tautos kalnuotos Tibeto dalies ir gy
ventojai Himalajų kalnų; iš tautų šito sky
riaus toliausiai į vakarus gyvena tibetonai 
arba batiškos tautos; prie jų priguli gyven-

8

Lama arba kunįgas Tibeto.

tojai viešpatystės Butano, Himalajų kalnuo
se, Ladako, Mažojo Tibeto, pripažįstanti iš 
vardo Chinų valdžią, ištikro gi neprigulmin- 
gai besirėdanti. Apart šitų tautų, prie to 
skyriaus priguli dar lepčai, Sikkime (Indijo- 
se) ir sifanai pietvakariniuose Chinuose. Iš
pažįsta jie lamaišką tikėjimą, kuris yra tik 
sekta buddizmo; už augščiausią tikėjimišką 
viršininką pripažįsta gyvenantį mieste Lhas- 
sa Dalai Lamą, kurį laiko ui įkūnytoją 
dvasios Buddos. Dalai Lama yra ir valdo
nu Tibeto, tik ant parodymo savo valdžios, 
Chinų ciecorius laikų mieetę Lhassoj mažą 
chiniškų kareivių garnizoną, kurio viršinin
kas vienog ne turi nė jokios ypatiškos val
džios. Ypač Tibete yra daugybė puikių ir 
turtingų klioštorių su daugybe zokoninkų: 
dešimta dalis gyventojų yra čia kunįgai, ku
riuos gyventojai turi užlaikyti. Klioštoriai 
ir kunįgai čia turtingi, bet užtai kunįgų iš
naudojami gyventojai ne gali pasigirti nė 
didelėms gėrybėms, nė apšvietimu. Šiau
riniai malajochiniečiai užsiima bandų gany
mu.

Antrą grupą malajo chiniškų tautų tve
ria tautos apgyvenančios neseniai anglijonų 
apvaldytą Indochinišką viešpatystę Bumą 
ir kelias kaimyniškas,teiposgi esančias po an
glijonų protekcija, kaip antai Pegu 
kraštą. Prie jų priguli tautiškos giminės 
kalnuotų apskričių Arakano, paupių Irava- 
di ir Brahmaputros, vadinamos logitiškoms 
tautiškoms giminėms.

Trecią grupą tveria tauta tai arba šia- 
miežiai, gyvenanti paupiuose Menamo; prie 
jų priguli nuožmios tautos gyvenančios šiau
rinėj dalyj Laos’o.

Rytinę dalį Indo Chinų apgyvena tonki- 
niečiai, anainitai irkochinchiniečiai,paeinan
ti nuo senovės kmerų.

Indo Chinuose, kur tik gyventojai spėjo 
pasikelti ant augštesnio civilizacijos laipsnio, 
gyvena jie ant vaisingų lygumų. Kalnuotus 
krašto vidurius apgy vena nuožmios bet gimi
ningos gyventojams lygumų tautiškos gimi
nės. Nuo senų laikų Indo Chinai buvo po 
įtekme dviejų civilizacijų: iš vienos puses 
indiečių, iš kitos gi chiniečių. Indo chinie- 
čiai arba malajochiniečiai nuo abiejų tų tau
tų pasėmė daug visokių mokslų ir perėmė 
kultūros vaisių. Apskritai.gyvenanti vaka
riniuose Indė Chinų kraštuose gaivalai per
ėmė daugiau visko nuo indiečių, ant gyve
nančių gi rytiniuose kraštuose didesnę įtek
mę turėjo chiniečiai, su kuriais, kaipo gyve
nančiais arčiau, lengvesnis buvo sųsinešimas. 
Jeigu kultūroj Siamo matome atsimušimą 
indiškos civilizacijos, tai Tonkine ir Aname 
matome panašų atsimušimą čhiniškos, Įtek
mę, kokią čia turėjo malajai, ųe teip jau 
lengva slirasti: ant pirmo pažvilgio tas nesi
duoda patėmyti ne tik gyventojų kultūroj, 
surėdyme, bet ir visame jų išveizdyje.

Kad tie kraštai senovėj kultūriškai sto
vėjo augštai, daug augščiau negu dabar, ro
do puikios liekanos ir griuvėsiai senovės 
žinyčių. Garsus buvo senovėj iš savo moks-

Pagoda arba buddistinka žinyčia Rungu ne.
lų, paremtų ant Buddos tikėjimo, Angkor 
Vata ir Kambodža. Dabar mokslai tie nu
puolė ir to, ką gyventojai tų kraštų šiądien 
nuveikia, negalima nė lyginti su tuom, ką 
nuveikė seniai praėjusiuose laikuose; kul
tūriškai jie stovi dabar daug žemiau, negu 
stovėjo ant daugelio szimtmeczių pir
miau. Yi>ač daug augščiau stovėjo ar
chitektūra, poezija, išdirbystė ir apskritai 
vis? produktyviški darbai gyventojų Indo 
Chinų<

Pamatu gyvenimo gyventojų Indo Chi
nų pussalio yra žemdarbystė. Svarbiausiais 
javais yra čia ryžiai; auginimas vaisinių me
džių teiposgi ne paskutinę užima vietą. Iš 
naminių galvijų, padedančių žmogui jo dar
buose, yra bubaliai ir prisaviuti sloniai arba 
šlapiai. Svarbiausiu gyventojų maistu yra: 
ryžiai, žuvys, ir visokį šiltų kraštų medžių 
vaisiai. Prekystą nuo vietinių gyventojų, 
teip kaip Lietuvoj žydai, čia paveržė 
chiniečiai, kurie čia įvedė ir savo prekiavimo 
būdą; vartojimas pinįgų stovi ant to pa
ties pamato ką ir Chinuose. * Prie išdavimo 
tiesų už pamatą paimtos čhiniškos tiesos, su
tinkančios su malajų papročiais ir tiesoms. 
Viešpatystės surėdyme galima patėmyti teip 
įtekmę indiečių, kaip if chiniečių: despotiš
ką surėdymą,perimtą nuo indiečių,patinkame 
vakarinėse Indo Chinų viešpatystėse, išsi- 
viešpatavimą biurokratijos, taigi urėdninkų 
su ne aprubežiuota valdžia, perimtą nuo chi-

(Toliana bus.)
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A. Szilingis, No. U.
Lletūviszk&s pardavėjas i . .
pritarnans toms kozna- Nepauąirszk jos! 
me departamente. i<t,dM.ianBini!.d4inimine.žA.nVienas iszdidziaūsiairgeriausiasztorti Chicagoje. dykai.

kauras prie $201 Baldo 
Pritinto._ _ _  Į

Yisoti tarpeli! noo 
35c. augsztyn būna su
stoti. iszilestl ir pakloti

Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
MERELIAI.

Kutnotie arba Prausinyczia gerai poliluruota. mišių 
ginęs rankenos, niekad ne parsidavė 
pigiaus per $5. musu preke...............

Didelis peczius, su 5 skylėms, apseziai nikeliuapgraz- 
nmtas. ranezyjamai geras- duonke-^|^ g 
pinis ir virimui peczius, .‘paprastaI l||į 
preke $18, už......... ....................

Užtraukiamas Stalas, G pėdu ilgas, padarytas isz kieto 
medžio, geras politūruotas, vertes •♦<>, 4
musu ypatinga preke Jaike szito isz-Ma^l llgg 
pardavimo, j...............................................

Sofos/apmuszios audeklu geriausiu^g^ 4 4*44
rasztn. pilnas ilgis ir plotis, per szita AL A V U 
is^juirdavima tik................................................■ $

Lovoms Sprinirsos, visos tikro anavo-4 4
to plieninio dra’.o, visokio didumo, pa-g 4K
prasta preke $3.50, tik—......................

Matracai, [tedaryti su storais impilais, gerai iSzkimsz- 
ti, medvilnin ■■irszus, iszmaizgioii per g ji O 

!:? dem, vertes $2. isapardavimo preke... NC j

Augszta krese, pavilkta aržuolu. raudona^ 
ar mėlyna, prieszakyj staliukas, gerai pada- > JNO 
ryta, už........... . ..................  ■

Stalakede, vieno aržuolo, nendrine sėdynė, 
dailiai iszlenkta, suvaržyta, paprasta preke f 
$1, musu preke per szita iszpardavima.... ■ W

Geležine Lova, stori szuleliai ir szonai, anameliuota 
kokioje nori spalvoje, baltoje, mėlynoje, uiahogany, aly
vinėj ir žalioj, vieno mising o antga- 
liai, perszita iszpardavima tik.

KORTINOS.
Lace Kurtinos, baltos ar gelsvos. 3| 

vardu ilgio, pilno ploczio, vertes iki $2, 
per szita iszpardavima už pora........

S . .ace Kortinos. 3j yardu ilgio, 54 iki 
; i į 60 coliu ploczio, vertes iki $3 už po-

t’

dos slock kalnier ūmi, kiti yraj apseziai apgraznlnti 
aplinkui ir apie rankoves gražiu szniu-M|a^^ 
relių, visokiu spalvų, paprasta g

Moterų Dress Siutai, gryno vilnonio venelian, broad- 
cloth ir seržo, bliuzos ir etono styliu.J jake jiamuszta 
szilku, skirtas geriausiu perkalinu, aksomu vedžioti, 
siutas Hjncziai apgraznintas satyito^A* g A4b 
apvadais, visokiu spalvų, vertes $ 15$1^ Į

Moterų Dress Skirtai, isz grynai vilnones gelumbes, su 
pilnai ri pu Ii uotą ajmczia. apseziai ajigrazninti apvadais 
tos paezios gelumbes ir kriaucziszkai siu-g> 4b$4 
vinetl, paprasta preke $5, po.............• • • -iD Į Į Į Į

Musu Drabužiu Skyrius.
Vyru geri Siutai, szito sezono naujausiu dryžuotu ir 

ir languotu effektu, kaip ir 16 unciju ju<>do Clay Wors- 
ted ir importuotu seržu, visokiu mteruffi 4b 
jtodraug dėl laibu ir buinu, vertes u)4K $%■ I 
$12, per atidarymo iszpardavima.........

Vaiku Siutai, jtopuliariszki 3 piete Vest stylial, dėl 
amžiaus nuo 8 iki 16 metu* padaryti isz grynai vilnoniu 
Cheviotu ir Kasztniru, gražiai dryžuotum 4^ 4b ap 
ir languutu effektu, geros $5 vertes, (b 
Atidarymo iszjiardrvimo preke.............

Vaiku gryno vilnono siutai 3-piece Vest ir abi pusi se
gamu styliu, amžiaus nuo 8 iki 16 metu, tf> 4 $■
teipgi Blouse, Norfolk ir Vestee styliai, (Al 
amžiaus nuo 3 iki 9 metu........... .........

Jus nieko neriziknojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus “State Medical Dis
pensary , ant pietvakarinio kampo "Sta
te ir Van 3uren ui.

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 

j Justi liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduole* ir 

i gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai

I
i

$1.00 
$1.50

Lazda ir prietainon dykai.
Vaiku Vežimėliai, didelio padarymo. apmusZalas vė

liausiu rasztu Cretone, parasolius da-^^ 4 Q 
rinktas, ratai guma aptraukti, vertesNU A ■> 
$8. per szita iszpardavima..................

Moteru-Szilkiniai Skirtai, isz puikiosszilkines taffetos 
ir moire, padaryti su pilnai ripuliuota apaezia, apseziai 
apgrazninti apvadais szilkimo ruching, pamuszti geriau
siu perkalinu, gerai padaryti ir labai A A
gražiai prigula, vertes 89, po.............

MOTERŲ APREDALAI.
Moterų Szilkiniai’IVaistai. geros, storos, aliejuje vi

rintos szilkines taffetos ir moire, padaryti su naujosma-

Sienine Popiera ir Maliavos.
Sienine popiera, puikus dezainai, * patingos spa l - 0 a 

vos. didelis rankios dėl pasirinkimo, ritulys.............
Sienine popiera. gausiai auksuota, paskiausiu.dezainu. 

tamsus ir szviesus dugnai, kvietkoe, rasztai bei bruksz- 
niai tinkanti swetruimiui, salėms ir valgytuvei, ver-171* 
te* iki 2t>c.. ritulys....................................7777TT?.*'8*

Gatavai sudalytos maliavos, musu ,,Banner Brand“ 
kaip pasirodo, yra geriausia maliava, musu pardavone 
szitos maliavos yra auganti kasdien ir pilnai užganė QQn 
dina, pabandyk, o niekad nepirksi kitokios, gal.

Tatleta Szilkal — 2500 y arda i tikru szilkiniu Taffe 
tas, plynuose, raszytuose ir' lace bruksznetuose effek- 
touse, gražus kolorai dėl pasirinkimo, vertes 75c.| Qp 
yardas, atidarymo preke..............................................

Peau tie Boies — 20 stukiu tikro szilko juodo Peau 
de Soies, apseziai juodu salyno finiszuola, tikra $1 RQp 
preke. Atidarymo preke...........................  vvv

Peau de Soies — 40 coliu ploczio gryno vilnonio im
portuoto peau de soies, c repe melrose cloths, crepe de 
chines, drap dėsimas, whipcords, venetians, broad- 
c lot h s, lansdowns ir prutjellas, vertes $1.50 yar-tf>| AA 
das. Atidarymo preke....................... ...,▼1'”“

| ir žmones isz priemieseziu Ir aplinki- 
1 niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
i (treino) idant butu iszgydytais jut pa- 
1 garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
> tazgydyma kiekviename dalyke.

egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokias ne gali 

! padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
; tikrumo instrumentu, kaip tai: M 1 - 

o r o s c o p a , H a r m o c y t o me
te r o , 8 p h i g m o g r a p h a, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nondoscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbrMzkinimo ir Įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk In 

1 “State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kumpo State in Van Buren ui. 
ty Inejimss i>er 66 Van Buren ui.

PsU-myk >:dre»H.

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Specijtįlįstai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi rn o senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurios yra priežaaczia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, pamurumo. nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir tttaiti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu.

• KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užaikretimo. Kadagy- 
stema yra užnuodint*. Ūda liga pati iszsireiazkia per: Egczema, rheumaciszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima gūželiu 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito
kius, arba tam panašaius aymptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog j usu baimes yra be pamato. |tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jbtgu ne esi !- 
gydytu.

VARICOCELE'^S- 
' Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 
yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auty 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz850 Il
gu pMkutiniuoee *18 menesiu. Skaus
mai ajisistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranvksta; kraujas, susi-

W,f.......X":l*«P«irod.vyj.U‘'State MM- 
cslDi»pen»sryj . .

myri. Jeigu buvai kada nors gydytas numo pranj k«ta idant padaryti vieta Chicago, Balandžio 17, 1900.
per kita daktare ir ne likai iszgydylu. tv'rtumui‘ puikybei ir VY- Mano BrMDgug Gydytojalt
tai dėlto, jojf buvai gydomu pagal sena* i nuKumui. t

•• * •’ 1 Turėdamas paslaptinga liga daugiau
__ c---  , —
gydytoju ir sukartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
dos Netikėta laime jtadave mane po ju- 
su.globa. Man yra linksma prirodyti* 
Jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susijtažine. Vienas menesi s szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gere- 
dejystes darbuose.

Jums dekingM,
J. C.

Asz likau iszgydyti

ir neatsskenczias metodus. Gydymai . Tured*m“s paslaptinga liga daugiau
‘•State M» dical Dispetikary** yra nauji ir | ■ OISuBriSZ KHS 112tl K PI 01 fflclS DUS kaipo menesius, asz perleidau daugybe
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szitie specijalistai gali | 
iszgydyti jus su electro-chetniszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi užimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy-1 
dyti.

* Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

esia prie nusiszlapinimo, nes ulapumas 
(mitalai) iszeina povelei, sunkiai irau 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pMitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pMirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
k e n t e k n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir im-it g dyti*. Kiekviena liga pri
imtu aot pvd»-m<». hn« užtikrinta

duotas kiekvienoj ligoj, priim 
toj ant gydymo.

C3T Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

iJispEKsARTj yra paprasta, turi rMzyt 
apraszydarni savo liga ir jeigu jie atrM 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kMztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

State of Illinois Į
County of Cook f •• ••

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czion&i liudyju, kad medikaliszkM supe
rintendentas "State Medical Diapensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalM to 

I paliudyjimo yra duodamas "State Me-

1S2-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo 
blikai.

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

Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Sterliij, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 110 iki 4 ir nuo 6 

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

Gyduoles dykais

pu-

ma-

TEME: Bpecijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenancziu ir fer
meriu, kurte geidžia atriažiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

Burtininko knygele.1 Tiktai 25 centai.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo piniarus už pa
melavime. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pat* galėsi iszrasli savo arba 
kito laime ar nelaime kada tikui norėsi; 
nes perskaitei Burtininko Knygele žino
si liek, kiek geriausias burtininkas. Asz 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tas lietuviszkoj kalboj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

K. Intas,
Piltsburg, Pa.

Km prisius 25 c. paeito markėmis, ap- 
laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
rasti tie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavincr.evonem. Už 11.00 ap- 
laikys 5 tutinus vinį minėtu popierių.

Adresuoki! teip:

W. KudnrauckaN,
P. O. Box 234 Lawren<*e, Maro*.

GYDYKIS NAMIE!
dyms koziris Ilgia kuria priima'anl gydjino 
už $1.00 aut menesio.

Box 551,

Puiki pora 
Nottingham 

Lace Kortinu 
prie $10 Baldu 
Pirkinio.

KLEINBROS
.795-805 S° Halsted St_ 1

{<5* Cor Crnalport Avė

Lazda ir Prie- 
taisos dykai 
prie kožnos po
ros Lace Kor
tinu, nuo $1 
angsztyn.

Fajieszkojimai.
Pajieszkau doros lietuvaites ant apsi- 

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

A. V. Budininkas, • (2-5) 
Bax 46, Melrose. Conn.
Pajieszkau Jurgio Dumcziaus isz kai

mo Matuliu, gyveno Anglijoj, ir Klemen
so Szipailos isz kaimo Griszkabudžio, 
gyvenusio Pi tUton Pa.,abu Vladyslavavo 
pav., Suvalkų gub. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Joseph Suopis
Birch Camp. Onawa, Me.

(2-5) ;
Pajieszkau savo szvogeriu: Jono Vai- 

cekauskio. Si mano ir Antano Daujotu, 
isz miesztelio Triszkiu, Sziauliu pav., 
Kauno gub.; gyveno Bostone. Asznese- 
nei ežia atvažiavęs norecziau su jais su
sižinoti. Jie patys ar kas kitM teiksis 
duoti žine ant adreso:

i'Whilhem Karvaitis, , 
8931 Green Bay avė., So. Chicago, III.

Knyjjos sawos spaliuos.
□i*s n uola to* Žiuri, bet Ju zrrai nesupranta; 
•u 7 abroseliai*. b'audintriauM knygele ant 
• w te to dMiSlnojimui isz ko darosi lai 
bai, griausmai, lietus ir *niegas; kaiyr* 
debesiai ir ant ko JI* laikosi................... HOc ,

Aritmetika. Knlga iszilmokinimuiToknndu. I
Preke................................................................Mile !

Ot'kal ir Lietuviai nuo r”8 Iki 1430m. Parems 
nagai teuktezkus istorikus Žemkalnis. Įsi
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes'*.—Yra 
tai apraszvma* Lietuvos su Lenki)* susivie- 
uyjimoir Jo pasekmes. Czia aitzklai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
uetuvos kunigaiktzczials: Keistuoziu. Vy- 
sutu ir kitais. Isz szioe knygele* •kaityto

ms naikiai supras, ar lenku prleteiyste yra 
mums naudinga ar bledinga.............. 15<-

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lletuviszka 

karezema po numeriu 3321 AubumAve , 
kur randMi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
si m alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lletuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, bailu ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isa kitu 
miestu, gali pm mane gauti geriauie 
nakvyne. Su guodone,

Petrai* BaJakiN, 
3321 Aubtirn Avė. CHICAGO.

A. Ginkus.
715 Miilbury Bt , Wor<*<ririer,MaNN

Pirmas Lieto vislias Agentas.
Siunczia pinigus i visas dalis svieto. 

Parduoda szifkortes ant visu linijų ir ge
riausiu laivui Amerika ir isz Amerikos. 
Iszjieszko ir perraszo dalis Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

f
S
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HYGIENA. Dsktariszka knyga arba mokais* I Lietuviu pratevtal Mažojoje Azijoje 
*P‘« užlaikymą *weikato*. isz kurio* (ra'i be iki jie pateko pi valdzls Tirsu I
nogeiboe daktaro isuigydyti nuo daugybe* 
Ilgu. Szita knygele priaralo rasti* klekw<e-

tokia ligų, pataikys uilslkytier.ivlybej* m»o 
streikais, pailginti nawo amil ir meke* užau
ginti streikais ir tvirtai* iawo valkeliu* 
Preke............................................................ 3So

Az vyskupas Valanczlus (Valanezauikas) nebu
vo villugu ItetuvyrieiJ Paraižyta kn. Demb- 
skio. Inietsta kasztals Snsivienyjimo Ltet. 

Latev.Aui. '7 puslapiai.........................16c-
Apu turtu uždirbimą. Parasze Schram; verte 

S. M Veikalas gvildenantis politi.zkąja eko
nomiją. Kokiais keliais i.sidirbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepta ant 
d r*,, ši jos cyvenimo.  ...................... 36c

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Ssernas. Chi
cago, III. 1901. Puslapiu 147. Mokslas kokiu bodu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu leme*, kaip 
ji* vyrieri pradėjus nno mušu vabalėliu bt 
daejo 1H paukssczlu4vierin D paties Žmogau*. 
Su pareiksleis................................................. -lOe.

šCrasiu Bkerdyne.Apraszo ana baisu atsitikima
kada 1803 m. maskoliai uZpuole snt bašny- 
czio* miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo- 
tre nekaltu* žmonis, iszgnotre altorius ir uš- 
pecze'ijo bažnyczia. Aiszklaustai apraszc 
ta tvtsa ataitiklma.........................................16c

Pajieszkau savo pusbroliu: Justino 
Ruplio, Petro Rubliausko ir Antano Ba
ryso, isz Puszalotu parap., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Jie patys ar kas ai
tas teiksis duoti žine ant adreso.

Steponas Ruplis,
135 W. 18-th st., Chicago. Iii.

Pajieszkau savo tėvo, Jurgio Suszkelio, 
Vilniaus gub., Traku pav., Aleksandra- 
vo vo)., kaimo Alovei. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

'n AMiss AlenaSuszkeliute, 
(5—16) Box 201, Union City, Conn.

Pajieszkau savo vyro, Stanislovo Kvai- 
naucko, Suvalkų gub., Marijampolės pa
vieto, Prienų parap.. Kaimo Dumiszkiu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Mrs. Maggie Kvainauckiene, 
Box 2, M00n Run, Pa.

Grand Opening.
Subatoj ir nedelioj, 3 ir 4 d. gegužio 

darau iųkurtuviu balių savo naujam sa
li une, ant kurio grajis gera muzika, bus 
daugybe svecziu ir smagus pasilinksmi- 
mas- Todėl visus aplinkinius ir pažys
tamus kviecziu atsilankyti.

Alexs. Wigrads,
640 S. Canal st., ' Chicago, 111.

L.ietuwiszkas Lementonus su moteriais kate
kizmais Ir mlstranturu.... ....................16c

ftlokslas apie Žemą ir kitus svietus, jubu.yir 
pabaiga. Aprvzo kas yra šerne, lis ko ji su
sideda, ant ko laiko*! ir kaip sukasi; kas 
yra saule, itraigšdee.menulis: kaip toli yra 
in kitas štvaigides: kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos štvaigsdes. Su 30 
astronomi.zku abrozelių, turinti 225 pusią 
piu*. Yra tai wienatine knyga,isz kurios 
tikrai žmogus gali apelsrtrlesti......76<*

O-utuose, grašiuos* apdaruose............ 91.00
Jtoografija arba Žemes apraizymas. Pagal Gri

ki*. Nalkovski Ir kitus, sutaisė Szernss. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsiiol iszeju- 
siu lietuvistku knygų. Aiszklai ir supran
tamai apraszo visa musu šerne, jos pavidala. 
diduma Ir platuma. Jos kalnus, Ju vardus, 
augszti, vulkanus metanozius Isz save* ugnį: 
isz kokiu šerne sluogtniu susideda, kur ir 
klek Joje yra anglių, geietie*, aukso, dm* 
kos ir kitu gerybių: kiek mariu. aš*ru. uplu. 
Įu vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
deny*: aunu, prėski, saldu*, ar kartus, ko
ki Juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra- 
sayta dalimis Užskaityto* visos vieszpatys- 
te.s, karalystes, kunigaiksztystes, respub1*- 
go« ir tt Kiek kortoje šemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, ui- 
siemimai. pramanęs, Iszdlrbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu: kur koki orai: szalczisl ar kares- 
t-tal, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
Ir nakties: kur visada yra lygi diena ir nak- 
>*■ kur saule per keletą dienu nenusileldšla 
arba neušteka ir tt Knyga didele 8x9 .oliu. 
480 pualapiu, ant gero* standžios po pi eros 
skaudinta, *u 71 paveikslėliais:

Ta pati, apdaryta audimu kletuo** apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para
šui ant nugaros ir srono. Preke...$8 60

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

kuris pasekmingai gydo li- 
gonius, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi 20 metu 
« praktikos ir kiekvienam

« Jį ISZGYDYMA UŽTIKRINA.
7 Jrigu turi kokia nors pa- 

slaptinga liga, kraujo už- 
nuodyjima, jeigu esi nu- 

KB13K*ibKjBN silpnejes ant viso kūno 
. ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 

nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojau* ra
ižyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagos specijalista vyriszku ligų 

DR.B.M.ROSS 
Rooms 1 to 7, 175 S. Clark St. 
karte Moaroe, Cklcaao, UI. Rodą dykai.
Ofisas atidaryta* kasdien nuo 9 iki 4. Panedelio, 

Seredo*. Petnyezioi ir Su balo* vakarai* nuo 7 iki 
8:30i Nedeliom ano 10 iki 1. Gsiim* »u»i*«neke- 
tie Uetuvuzksi. Aut atsakymo iudek ui So marke.

Istorija Chicagos Lietnvin, ju parapijų irkn. 
Krauczluno prova su lalkraszczlu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje, 18Wm. 585 puslapiu 
dldelo formato, alszkau* drėko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokato, kn. Kranoziuno, 
"Ltetavoe” Užleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicagos S.Jurgio lietuviszkos bašoyczio* 
Popieros apdarais  ......................$8.00

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais........................................................$8.60.

ginami augmenys? Pagal Lunkevinriu, sutaisą 
8žema*. Cbioago Iii. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su pareikštoje!*..............................................SOc.

Istorija Suvienytu VVsi.tlju Szlaurlnes Atnen» 
kos. Apraszc kaip Koiiutnbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmtauai-V isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, koktoe kam buvo, už ka 
ksrevo Ir kokiuos? ntetuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare ežiai 
žemei O ant pat valo taip'nari Konstitucija 
Suvienytu WaisU)u. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
asloje Amerikosžemeje syvenaneztam. idant 
suprastu koke* jis ežia tiesas turi, kas jam 
ga vale daryti, kas ne vate. Turi p^isla^ta

Dmtuose, grašiuose apdaruose...............$E-36

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokatlas*

gakis.Ju sudėjimą, atmainas, gyvi Ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu Iki dldiiausiu 
Ir tobuHausiu. Su 30 paveiktleli* ., 199 pusla
piai

Kaip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
preerion m*se en Lithuante suplesze kun. V. 
Dembekis.................................................. lOc

36c.

t u vos Mylėtoja*. Kn. jre turiu pus.spius 
ir 4 dideles mapas. jtarodancztas vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu pratevlai Aprašu* 
itetaviu padėjimą dar MM) metu priesz Krts- 
Au* gimimą.................................................6Oc

tfinjauei* Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa
reikšta* penkiuose aktuose. Lenklszkai pe
rs sic Julius Slovaeki, lietuviszkal verte 
Viucas Kapsas įDrss Kudirkai Knyrele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. Iž6c 

Nsujsusls Lletuviszka* Sspninykas, surinktas 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapni
us k u ir surėdytas pagal Ukra Persisskal 
Egiptiszka sapnlnyka.—su 310 alszkiu sbro- 
aeuu,—su spraszymu planetų Ir paslapeiiu 
kokias senove* šniones vartojo fnspejimul

4 atettes. —Geriausel Iszguldo visokius
sapnus.............................................................BOc
Atidarytas................................. '.................05c

l_>Utypa. apysaka isz laiko terpsaviszko* kares 
InJijonu Amerikos................................85c

Hutai istorija epe Kantria Alane,kuri per 33 me
tu* vaikszczlodama po sviete, daugybe 

j*du ir vargu kantrai teškentojo...SOc
Pamokslai Iszmlnttes ir Teisybes IszguldineU 

Galvoczlu visu amsiu. Czta yra patilpflZN 
grašiu Juokingu ir iszmintingu pasak* ožiu 
Kas nori turėti grašiu juokingu ir pamoki 
naneziu (kaitimu tegul nusiperka azląknln- 
g*lą. o gardžiai pasijuoks, žmones* ture* ką 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo- 
kesduoti iszminting* atsakymą...... 5Oc

Senu Gadynių isznyke Gygt Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsoną; sutaisė Ssernas. JI spraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gjrre-. 
nusius ant žemes dar priešą žmogau* ant jo* 
atsiradima. Sztandlen tu sutvėrimu kunu* 
Žmones kasdami gilius sauliniu*, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus šameje. Talu sutvėrimu atrado czle- 
ins, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke- 
lioliko* sieksniu storio šerne*. Tie strasti 
šemeje kūnai yra aziandlen iszstatyll ivat 
riuose n.uzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol snt mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* *11* kelioltko* sieks
niu storio. Moksllnozial isz to semta bran
giausia mokslą suslpažlaimo. kaip ir kokiu 
bodu gyvi sutvėrimai keliesi Isz žemesniu 
In augsrtesnes veisles, ir pagal storuma Ir 
senume žemes sluoganio, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip tentai ir žmogus ant musu žemes at- 
•iredo. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
drūto, aęt graš.oe popieros ir apie ISO pa
veiksiu invalriu senu gadynių iszaykuslu su
tvėrimu. Preke...............................Sl.OO

Trumpa Geograflja. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai spraszo visa* 5 dalis svieto. Su 
74 paveiksle ilsia: mapu, žmonių, gyvu lu ir 
medžiu. Tinkamlsuse geografija in pradine 
mokstalnf....................... .. . .................  ■ 86c

Tikyba ar mokslas? Tyrinėju*** tikejlmiszkl
moksliszki Ir draugljlszkal poiittozkl. Antra 
laida su prisdu. 811 puslapiu....................5Oc

Vanduo ant žemes, po žeme ir viršauju žemes.
Rualszkai parasze Rubakin's. Verte Drugys, 
įsileido T M. Dr-te. Szl knygele, labai *u- 
prantemoj Kalboj, aprauso visas vaudsn* 
permaina-ir veikmes: kaip ils pereikeiosia 
in gare, kyla in vintu ir tenai tverta debe
sius. debesiai, padangėse strese, kelezlasi 
In vandens ląstelių* ar sniego lustelius ir 
rel krinta ant žemes, Isz kurios buvo pakilf 
Czia nukritę didelius darbe* veikta: snte- 
gas k'^tai* uždengia eielus kaimu* ir laido-

Vienatine Lletuviszka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvi'- atydj ant vie
natines lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai e u rope j isz koše ap- 
tiekose randMi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszk} rodį dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalr.u ja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" Knygų, abrozelių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į litrą jų, ir tą visą gali
ma atlikti HetuviAzkoje k a1 boję.

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

bažnyczios Apvaizdos Dievo parapijos.

SodrotlDimis plaoko.
vienaitine gydykla ant uiieldi-Tikrai .

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

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.
.1. M. Brundza, Chemint,

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

Lietuviezka Portretu Dirbtuve.
J. Kodis, P. Klimaviczii.

ARTISTAI.
134 Oornetla St , Chicago, III

I*> paprasto* lotografljo* padaro dldrli pa
reikšta Darba atlieka gerai ir pi lai Prisiusk 
•avo fotografija ir poaakyk koki pavrikala nori: 
ozieia ypata. ar tik *ulyg juostai; kralonuorear 
parvoae. Pavienio* ypatus po 81 W. grupes 
brangiau.

Reikalaujame agentu — vi*o*e lietu visiko** se-

DR. A G. FREEDOM, 
(Lt ETŲ V182* AR DAKTARAS ) 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios.
Osreui: 411 8. Sharp 8t , BALT1MORE. M D.

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

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

Offiio vslaado* (šiokiom* dienom* nuo 4 iki 6 
vakarais.

Rodąs ligoniams duoda dykai 3 sykius 
ant sanvaites Illinois Medical College 
Dispensary, ant kertes 80. Halsted ir 
VVMhington Boulward, Utarninkais, Ke
tvergei* ir Subatoms nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų;
Gyvena: 865 Milwaukeo avė.

TelefoDM: Polk-221.

D kavoj*si po teme. kur v*i reikia tą pati 
darbą kaip ir ant vlrsaau* Žemes...........lOc

Žmogus Nepliuszkls Verte isz szrediszko Ne
ris. Grali • py sakele: kaip turtingo prekelo 
lunu* apalveue su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno u* kitus, su turtlagcms ap
sivedusius. Krite apy*akel* uiima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina Sao 
riszkos dorybes....................  AOc

Pasakos. Romanai. NUovelios. 
Mythal. 

A milam galas Ponsko Piloto, kur* buvo su-
džia Vieszpaties Jeraua................................. fc

Anima V Ui*, asajasiia ir graiiauiia' pasaka.
karia skaitytoja, .i.uliiaagt segate* ....TU 

Apteka Dtewo, paaaka..........................................M>
Andersono pasako*. P. Nario. 10 graliu pa

sakų vienoj* knygelėj*...................................1S
Apie Jon* Tward*uck* garsu bnrtinvka

ir Jodarbus sykiu su aprsszymai* apie bur
tus................................... , , , £

Oiewaltis, apysaka szio* gadyne*. Yra tai 
grailaosia pasaka, kurio* itetaiviai dar 
negirdėju. “ •• •• i

Duonos JiesikotoJal, apysaka B. Senklevl
ciiau....,........................................................... J

Du puiku* apeaszymai apie nedorvbe iydu ir 
pikta auginimą waikn........................

Gvwenimas Stepo Raudnoalo, pasako* lt 
Gywenima* Genavsiies (Ginowrfo,). Yra •

dėjo V
Idėja ant meizlyno Apysaka muin dinas.

Aukauja broliam* lietu iriam* M vis......... lOe• ------
1 • * »0e

Kaip geriausiai laidoti uumlrelir Pleszlnys Dro 1 Istorija greitos Magelono* 
L. tVeblam. I*s angitesko issgnld* kun V. Istorija septynių Mokytoju 
Dvmbskt*...................................................16c

Bronzine Btatua 8z. Tėvo, 

Popiežiaus Leono XIII. 
Nufotografuota laike, kada jis turėjo 

93 metus amžiaus ir padirbta ant atmin
ties Jo 25 metinio popiežystes jubiliejaus. 
3 coliu augszta. Prisiusk 50c markėmis 
ir gausi ja. Ar nori katalioga musu 
kloku, moteriszku skrybėlių ir bižuteri- 
jos? liaszyk ir gausi.

Froedman & Co.
1614 Maaonic Temple, Chicago, III.

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commerclil ne. So. Chicago, Iii.

Gydo visokias ilga* be skyriau* Ir viską atlai
ko tvirtoje paslaptyje. Vž tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauja daktarlszko* pagalbos, tegul

savo prigimtoje kalboje gali suszneketi Ir gauti

Lietuviai,' norintieji* gauti pagelha per aro
matai. iii kitu miestu. tegul pilnai įprasto savo

Negirdet*** daiataa.
fl .00 vertes pirklį už®c

Ku ii a gyduole iszgydysi inh dienai visokias 
uttrinaa arlpuudukui ant kojų ar kur nors Ra
itydami siuskite ir pinigus drauge, o gausitefgy- 
duoli ta visaii pamokinimais. Siaskiae pinigais

Chicago Heighto, III.

Kaulingas Lenkiuko Knjgu.
Km reikalauja lenkiszku knygų tegul 

prisiunczia ui 3c. marke o gaus ju kata- 
lioga iax kurio galės pasiskirti kokias no
ri. “Lietuvon” Isalelstuve

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 S. Halrted St.

<2.00

Dr. RICHTERO

“ANKER”antarind
PAIN EKPELLER.

Rkumatizmo, 
neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt 

ir kitokiu Rhanmatijaka 
gJraadaJijna.

ąpttafroriiu arte

F. At Rklter&C0n,

kūmo, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmeczteis, ne, 
rangus, greitai pailstantis, gėdingas.nūs minea. 
neužsKikintt*. ne*Įtaka>'ias, sver/inantis, tisu 
gus? Ar turi praMa atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, srirdies p!akiti:a, paraudime >u 
sias. indabiisias ir aptemusias ai k, pajundavu 
sius paakius, puuluicrius, pleiniasar pratruki 
mu* ant kūno, nemivaliukus sapnus, negam 
turkus dieninius ir naktinius nubegitnuš, szal 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, s. nkutna ant krutinę*, puvimą 
gerkles, pusl.-sar inkstu liga, varicocele, gleeL 
striktura. syfiHszka kraujo užnuodysima, arba 
kokia nors priva.tisr.ka, nerviszka. skuros, tuos 
kronisrka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve išl burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius nėr nakty nusistoja kas tetapome?

Jeigu teip, tai ViiopotensCo. užtikrins jum 
nuosrakny ir risis, ka is/gydyma už >4 00 aut 
menezio. jeigu pasirodys jog įusu liga yra isr- 
gydotna. Jus pajauną pagerejitna isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira
siu karaliumi lerp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdieš. Visokias perisrkadas linksmumui ap- ! 
sivedusiain jp'veuime praszalina. Jokiu gro- Į 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa- I 
slaptyj. Ligonius per gromatas gydo su di- I 
džiausią pasekme. Atsilankymas nėra reiks- ! 
lingu Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir I 
gyduolių nėra. Gyduoles pnsiuneria niekam 
nežinant. Kaszydamas iudek marke ant pil- . 
nos klausimu listos.

Ats»Uanctiau»l Ir pigiausi gyayuyctia 
radaruose. UODĄ Dvlai.

Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto iki 8 vakarą | 
Nedėliotus nuo 10 ryto iki 12 ptetu. |

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 L. Van Būrai Si. GhlcagoJI.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro- 
dėlių, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 
•parai tra uk 

ti, jeigu 
turite m u- 
4U lietu- 
nezka ka- 
calioga, ku- 
n prisiun- 
21 ame ko- 
main dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpsch & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Buce, to Kelpsch, Nore i ko Ai Co.

: Aleksandra vi czia irSzvankus
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicago, III.
fll^SSMsįąMSiBdr Įuri paikiai inrengtas drukonslkas tnas/inas ir pertai 

visokias drukonszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o 
ypatingai draugystėms komurucijaS, tikietus, programas, knygas raki liniukams ir tt. 
Maino, ir siunezia pinigus ia visas dalis svieto per bunka, expresa, 
arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges.

Jt 
K

F.PBradchulis
Attoroey and Coaoselor ai La».

Cbunber of Commerce Bldg- Rocm 709.
8. E. Oorner LaSal le A VVashington sis. 

CHICAGO, ILL.
Telephoae Main 3642.

Wienintelis lietusrys advrokatM, baigęs 
mokai j jurisprudencijos cxion Amerikoj. 
Weda provras kaip cisriliMkas teip ir 
kriminalisxkas irisuose suduoee.
Kės. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

’j. 8YMANT,
71 N. 7-th 8t.,( Brooklyn, N. Y.

Lietoviszkas Saliuoas.
Geriausi gerymai, inportuoti cigarai ir 

*Free Lunch" kasdien.

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

Gydo viioka* liga* be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus padėto adreso.

SERGANTIEMS
Gvarantvelams pilna Iszgydyma.

Purkmiugteusiai gydau visokias pašieptai 
Ir pavtrsslnrs ilgas, kaip antai ilgai trirates, 
planeliu, inkstu, pilvo, galvos įkandėliau*, 
silpna atmintu dvasiszka nusilpimą, lyttezkss 
silpnybes, srieivuma. sutinimą, veri, blyksite 
pas moteris, kreojavlma ir tt, nervu ligas, po
dagra. reumatlzma durinitna. paralyriu ir tt. 
Prast alinu gumba, gydau gimdymo ilga*, vi
sokius sutinimus ete.. Nervistkas Ilga* gvdau 
su pagelba geriausiu elektrissku prietaisu.

I.ytiaaku daliu liffM
Istgydau per kelete dienu, kraujo n*- 

nuodyjlmu*. odos lig**, semens bėgimą, tall- 
das tentlej ir burnoj, nosy J, akyse ir aoavse, 
netekimą vyriikumo. lyczlu nusilpnėjimą irtu 
Kinu kuoposekmingiausiai ir gve/en- 

oJU 1*1 ine iasgydyme. Chro>

dugnus Issegzamlnsvimas ligonio ir jo iszgjr- 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Szpltollni* specialios*.

134 E. 24-ta ■!., kampM Lsxingt«n ar*., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare, NedeUoms

iniltikejimo.
Sineku viiokloee kalbose. Turiu praktika 

Lebanon Bellevue Post Graduate Vnivenlty 
HoipitaL Direktorius Medtninlisko Instituto.

Kazuno Tn\janka privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szeimynoj dėl 
greito pareikalavimo laike ligos. Kazuno Trajanka yra sudėta dabar-'popieri- 
niame geltoname baksukyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu
no Trajankos. Jeigu negautumėt tos pas savo sztorninka tai prisiusk i t man money 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

KAM. SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba panaazioms ligoms, kada KaziinoGumhoKunt ne tikapmalszina U liga, 
bet ir prnszalina in trumpa laika. Preke*1.00,su prisluutimu per paczta 1125. 
Gunilro-Kura susideda isz dvreju preparatu: bonkutes vaistu ir tablete. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterims po palagui, greit apstabdo skaudejima 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

LUKE*S RHEUMATIC C U RE.
Szitas preperatas yra gerai iszbandytM ir daugely žmonib juom isxgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas praszalins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expell<*r Liniruentu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant 11.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Apti^korius,
107 So. Main St., SHENANDOAH, PA. .

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOVVlATT
Kauno gub. SzauTlu pa svieto.

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

Telei naa: (Janai 78.
Telefonu galima isi kiekirienos 

aptiekos. I

DrukuoJamoH ir rasionios
MA8ZINOS.

Ui $5.00 Ir ui $6.50 iazrodo kaip 
uitas paveikNlaK. Bet inaazina 

ui $5.00 turi 72 raktui(11- 
taras), o ui $6,50 -84 

raktus.
RMsoma tnaszina (typewriter) turi tu

rėti kiekvienas žmogus ar privatnM ar 
kupezins, nes laitzkM paraižytas sura
ižoma maszina grąžei iszrodo ir kiekvie- 
nas gali ji perskaityti. Mes turime mazo- 
mu mMzinu visokiu prekių kaip tai: už 
$1.00; už ii. 50; už $3.50; už $5.00; už $6:50; 
už$10,00,už$15.00irbrangecniu.Mesteipgi 
parduodame visokius tavorus, angįiszkas 
knygai ir lietuviazkMir lenkiukas Bibli
jai ir Naujus Testamentu*. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu.

Burtinlko Knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa- 
melavimą, bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir Ūda pats galėsi iizrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tikui norėsi; 
nes perskaiies burtininko Knygele žino
si tiek kiek geriausi m burtininkas. Mes 
parduodame Burtiniuzo Knygele ir kor- 
tas dėl metimo laimes už 25c.

Jeigu kM nori gaut kaulioga ar aUa- 
kyma ant gromatos turi indeti stempa 
už 2 centu. Kupečiai norėdami gauti 
musu Wholesale kaulioga. kuris svėrė 
20 uncijo turi pruiusti 10c., nes tiek pil
si untimas kMztuoja.

NOVELTY 8UPPLY CO.
Loulsvllle, Ky.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK1O

315 8. Moroak St., CHICAJO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviam-, 

jog užlaikau agentara szifkorczju nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus įvisM dalis svieto. ,

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir 11. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktarą 
koki kM nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. VVilliamson.

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

Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
ežiu gydyklas. Norint gauti atsakyms 
reikia ideti marke už du centu.

Telefonas Yards 709

“SUBANKRUTIJO.”
Odeli Typevrriter Co., kuri kompanija 

per keliolika metu dirbo rMzomas ma- 
izinM subankrutijo ir mes atpirkome vi
sas maszinaa, kuriM ji tnrijo padyrbus 
Tos mMzinosyra isz metalo (plieno) ir 
prie ju nėra ne biski medžio nei gumos 
Literosteipgi yra metalo. Ta mMzios 
gali mesti ant žemes ar kitur ji nesusiga 
dia. Tokia maszina gali tverti szimta. 
metu. Ji raszo labai puikai ir greitai ir 
su ja galima raszyti kelis tukstanezius 
gromatu ant disnoa. Kupcziai po visa 
Amerika ja vartoja. Kiekvienas žmo
gus, be jokio mokslo gali ant jos raižyti. 
Ta maszinaners dydele ir galimanesztis 
kur norint. Fabrikas visada parduoda 
vo ta maazin* už $30.00, bet dabar; mes 
parduosime po $15.00. Isz tikro, ta mn- 
azina yra verta ne tiktai $30.00, bet 
$50.00 ir kiekvienM pamate* ta pasakyT-

Norėdami gauti atsakyme ant klauzyi 
mu, reikia ideti stempa už 2 centu. t

Novelti Supply Co. A ,
Louisville, Ky. f j
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