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Br.8. Metas X

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Siuncziamas į Ameriką bro

lis Vokietijos ciėcoriaus jau 
iszkeliavo; 25 d. vasario jis 
ketina atkakti į New Yorką, 
žinoma, jeigu vėjai, dabar 
tankiai siauczianti ant jūrių, 
jo laivo ne sulaikys. Dau
gumas amerikonų, ypacz teip 
vadinami imperialistai,džiau
giasi isz atsilankymo brolio 
Europos valdono, tie visi 
mėgsta despotiszką valdžią 
ir Ameriką norėtų apdovano
ti despotiszką valdžia, ka
dangi po apgynimu tokių 
valdžių visokios veislės poli
tikieriai geriau visokius tam
sius biznius galėtų varyti, 
peiktini darbai politikierių 
ir valdininkų ne teip. greit į 
aikeztę iszeitų. Yra vienog 
ir Amerikoj gana kitaip žiu- 
rinczių ir ežia yra protestuo
janti priesz iszkilmingą priė
mimą vokiszko kunįgaiksz- 
czio. Net Washingtono kon
grese atsirado drąsuoliai, ku
rie iszdryso protestuoti priesz 
despotizmo garbintoj us. priesz 
randą, rengiantį iszkilmingą 
priėmimą kunįgaikszcziui 
Henrikui ir priesz patį prezi
dentą Rooseveltą, siuneziantį 
savo vyriausią dukterį ant 
iszkilmių apvainikavimo An
glijos karaliaus. Žinoma, jų 
balso kongrese ne klauso, ka
dangi ežia,už pirktus balsus, 
pateko daugiau despotizmą 
garbinanezių politikierių ne
gu teisybę mylinezių ukėsų. 
Kunįgaiksztį labiausiai gar
bina, žinoma, vokiecziai, 
bet kvaitulys apėmė ir - dau
gumą pralobėlių, ypacz jų 
moteris, kurioms atsitinka 
proga pasirodyti su savo 
brangiais drabužiais: politi
kieriai gi, užimanti kokius 
augsztesnius urėdus, laukia 
dovanų, kurioms juos, 
vardu Vokietijos ciėcoriaus, 
apdovanos atkakęs į A- 
meriką kunįgaiksztis Hen
rikas.

Ant salų Filipinų kova 
traukiasi savo keliu. Juo 
toliau, juo aiszkiau pasirodo 
mieriai Amerikos paskirtų 
urėdninkų neva ant pamoki
nimo laisvės meilės filipinie
czių, o tie mieriai ir ta ypa
tinga‘laisvė ne gali patikti 
cziįbuviams salų gyvento
jams, kadangi juo toliau, juo 
didesnius susiaurinimus czia- 
buvių tiesų užmano ameriko- 
niszki urėdmnkai. Dabar 
virszininkas Filipiniszkos ko
misijos tvirtina, kad filipi- 
niecziai ne gali būt renkami 
į prisaikintus sudžias, kadan
gi, girdi, ant jų teisingumo 
ne galima užsitikėti. Bet to
ki prisaikinti sudžios gana 
tankiai if Amerikoj pasitai
ko. Toliaus gal amerikonisz- 
ki virszininkai suras, kad fi- 
lipiniecziai negali nė jokių 
urėdų užimti, o tąsyk Filipi
nų salos pavirs į tikrą mel
žiamą karvę paskirtą isznau- 
dojimui, atiduota ant malo
nės amerikoniszkų politikie
rių. Kas gi už nusidėjimus 
galės juos bausti? Prisaikin- 
tų isz cziabuVių ne bus, o 

į saviejie juk ne baus savųjų 
Ųtad ir jie nusidėtų.
k Pats karės vedimo būdas 
K|it Filipinų teiposgi ne su- 
■bika su terptautiszkoms tie- 
Knis: ir žiaurume bent tūli 
Kfrierik<» oficierai nesiduoda 
^Klenkti anglijonams, ir 

kada net anglijonus už- 
■Kalyj palieka. Mat Ame- 
gįKj mėgsta iszradimus, tai 
gKnli jos oficierai ant filipi- 
SKuįu stengiasi iszbandyti 
IKaffSikus savo iszradimus. 
Klausymas tų iszradimų bu-

vo pakeltas net kongreso su
sirinkime. Vienas isz tokių 
iszradimų tankiai būva pri
taikomas prie iszklausinėji- 
mų pagautų filipinieczių. 
Jeigu klausinėjamas ne nori 
visko pasakyti, tai tokį pa
guldo, iszžiodina ir. pila į 
gerklę vandenį, kol ne sutiks 
viską papasakoti. Jeigu 
prie tokio klausinėjimo bu
do didesnė dalis užtrokszta, 
tas klausinėjantiems mažai 
rupi, kadangi jie filipinie- 
ežius laiko ne už ginanezius 
savo krasztą nuo norinezių jį 
pavergti, bet už paprastus 
plėszikus, o su tokiais cere
monijų ne daro. Kas nori 
savo peiktinus darbus isztei- 
sinti, tas visada randa tin- 
kauezius iszteisinimui moty
vus, tik gaila, kad ne visi jų 
motyvus už gerus laiko.

Pereitą sanvaitę ant Filipi
nų salų nieko svarbesnio ne 
atsitiko. Buvo ir keli susi
rėmimai. Vienas susirėmi
mas, kaip amerikoniszki va
dovai mena, buvo su pajie- 
goms svarbiausio filipinie
czių vadovo jenerolo Malvar. 
Amerikonai užėmė filipinie
czių stovyklą, kur rado daug 
svarbių filipinieczių rasztų. 
Į nelaisvę pateko ir daktaras 
Malvar, brolis jenerolo. Dak
tarai vienog nešlsaugoja la
bai, kadangi jų ir karėse 
prieszai ne ima į nelaisvę, 
bent teip daro civilizuotos 
tautos.

Azija.
Chinų randas visgi iki sziol 

ne priėmė Maskolijos reikala
vimų ir ne nori atiduoti mas
koliams Mandžurijos. Gal 
dabar Maskolije nė ne vers 
Chinų oficijaliszkai atiduoti 
sau Mandžuriją, bet bandys 
laikyti tą Chinų valdybą tol, 
kol tik bus galima, teipjau, 
kaip antai valdo Anglija 
Egiptą, ne turėdama ant to 
nė jokios tiesos. Maskolija 
praneszė Amerikos randui, 
kad ji isztrauks isz Man'džu- 
rijos savo kareivius, kaip tik 
joje užgims tvarka ir kaip 
tik vietinės valdžios turės 
pakaktinai pajiegų ant apgy
nimo maskolių padirbto gele
žinkelio. Tokia vienog tvar
ka, kokios maskoliai geidžia, 
jų akyse gali niekada ežia 
ne būti, jie visada ras moty
vus iszteisinanczius paliki
mą ežia maskoliszkų kareivių. 
Todėl ar su pritarimu, ar be 
pritarimo kitų vieszpatyszcz- 
ežių ir paežių Chinų Maskoli
ja gali valdyti teipjau Man
džuriją kaip ir kiekvieną ti
kros Maskolijos guberniją; 
iszkrapsztyti ją isz Mandžuri- 
jos,bent sziuom kartu, vargei 
bo kas bandys.

Pereitą sanvaitę Anglijos 
randas pagarsino vieszai, kad 
ant apgynimo savistovystės 
Koreos ir czielybės Chinų, 
Anglija padarė susiriszimą su 
Japonija. Pagal padarytą 
sutartį, jeigu apginime szitų 
krasztų, ar tai Japonija, ar 
Anglija butų įtraukta į karę 
su kita kokia nors vieszpa- 
tyste, tai kiekvienas 
krasztas veda karę vienas, ki
tas privalo ateiti į pagelbą 
vien tąsyk, jeigu į karę įsi- 
maiszytų treczias. Taigi, 
jeigu Japonija pradėtų karę 
su Maskolija, Anglija ne pri
valo ją gelbėti, tą darytų ji 
vien tąsyk, jeigu Maskolijai 
padėtų Prancūzija. Supran
tama, kad nė Japonija viena, 
nė Anglija ne pradės karės 
su Maskolija. Sutarimas 
toks padarytas ant penkių 
metų. Kaip ant to susiri- 
szimo, specialiszkai priesz jos 
godumą padaryto, .atsakys

Maskolija, dabar ne galima 
žinoti: Maskolija moki slėp
ti savo mierius ir juos paro
do vien tąsyk, kada prie 
atsiekimo gerai pasirėnge. 
Maskoliszki,net iszeinanti po 
rando įtekme, laikraszcziai ne 
peikia labai padaryto i- terp 
Japonijos ir Anglijos sųsiri- 
szimo. Tas laikraszczių ty
lėjimas ne rodo dar, kad Mas
kolijai tas teip labai patiktų. 
Kadangi beplatindama savo 
rubežius ka s z tais Chinų arba 
Koreos Maskolija patiktų 
smarkų pasiprieszinimą susi- 
riszusių terp savęs Anglijos 
ir Japonijos, tai ji tuom tar
pu gal nė ne bandys ežia nie
ko imti, bet gali bandyti už
baigti rokundas su Anglija 
kitur, taigi ant Indijų rube- 
žiaus, kur Japonija ne gali 
Anglijai padėti ir pagal pa
darytą sutarimą nė ne priva
lo padėti, kadangi su
tarimas padarytas tik ant 
apsaugojimo Chinų ir Kore
os. Isztikro, rodosi, kad 
Maskolija rengia ką nors 
priesz Angliją ant Indijų ru
bežiaus. Net Londono laik
raszcziai paduoda, kad Afga
nistane ant pavasario iš
kils Maskolijos parengti mai- 
sztai, kurie suteiks progą 
Maskolijai griebti jai patin
kantį Afganistano szmotą. 
Czia Japonija savo reikalų 
nė jokių ne turi, Anglijai 
ne pagelbės, o nuo Afganis
tano Maskolija gali skau
džiausiai Angliją įkasti. 
Gal būt todėl, kad Maskoli
ja, pasinandodama isz karės 
pietinėj Afrikoj, pasistengs 
ant Indijų rubežiaus kuo 
daugiau sau naudos isztrauk- 
ti ir tai naudos vodingos An
glijai-

Kad Maskolija rengia ką 
nors priesz Angliją, galima 
manyti isz jos pasielgimo su 
lenkais. Isz pradžių masko
liai bandė pasinaudoti isz i- 
nirszimo lenkų ant įvokie- 
ežių ir pradėjo Maskolijoj 
rinkti aukas ant lenkiszkų 
kankintinių Wrzesnėj. Dabar 
vienog ant syk maskoliszki 
laikraszcziai, ant vieno rando 
mostelėjimo, permainė savo 
pažiūras: jie dabar peikia 
lenkus ir pritaria vokiszkoms 
valdžios. Taigi matyt, kad 
Maskolija saugojasi erzintie- 
si su vokiecziais ir nori Vo
kietiją, jeigu jau ne į savo ve
žimą pakinkyti, tai bent no=> 
ri. iszderėti jos pritarimą sa
vo mieriams, kurie gali eiti 
vien ant Anglijos ne nau
dos.

Pietine Afrika.
Ne pasisekė anglijonams 

paimti būrų vadovą DeWet- 
tą, nors plianą paėmimo jo 
gana ilgai apdirbinėjo lor
das Kitchener. Kadangi 
Kitchener užtikrino randą, 
kad dabar jau DeWett ne 
iszsisuks, tai randas atmetė 
Holandijos tarpininkystę 
prie sutaikymo kariaujan- 
ežių pusių. Tuom tarpu ne 
tik DeWettisztruko ir tai su 
gana mažoms aukoms isz 
Kitchenero parengtų kilpų, 
bet anglijonus pereitą san- 
vaitę ant karės lauko pasiekė 
ir daugiau nepasisekimų. 
Angliszkose Capo valdybose 
būrams pateko angliszkas 
transportas, susidedantis isz 
60 vagonų, vedamas 150 ka
reivių. Būrai apvaldė trans
portą, bet daiktus galėjo pa
imti tik isz kelių vagonų, ki
tus sudegino.

Toliaus Kitchener prane- 
szė ir apie kitus nepasiseki
mus anglijonų, atsitikusius 
pereitą sanvaitę. 12 d. vasa
rio angliszka patrolė, suside

danti isz 150 kareivių, užėjo 
ant vienos būrų fanuos, kur 
tikėjosi rasti mažą būrų pul
kelį. Rado czia tik vieną 
būrą. Isz namų iszbėgo 
vienas būras, jis leidosi bėg
ti į kalnus, anglijonai jį vi
jo. Būras užbėgo ant vienos 
kalno virszunės, anglijonai 
bėgo paskui. Vos prisiarti
no prie kalno apaezios, pa
slėpę būrai isz trijų krasztų 
pradėjo szaudyti. Apie gy- 
nymasi ne galėjo būt nė kal
bos, reikėjo bėgti kuo grei- 
cziausiai atgal. Tame mu- 
szyje 2 angliszki oficierai ir 
10 kareivių likosi užmusztų, 
o keli oficierai ir 40 kareivių 
sunkiai sužeistų; kitiems pa
sisekė pabėgti ir pasislėpti 
po uždanga angliszkų tvirty- 
nių. Tas atsitiko vietoj va
dinamoj Klip River, visai ne 
toli Pretorijos, kur yra di
džiausios anglijonų pajiegoa 
ir kur paprastai gyvena pat
sai lordas Kitchener.

Kitas nepasisekimas pasie
kė anglijonus po Vontonders- 
beck 10 dieną vasario. Dą- 
lis angliszkos kariniu e nes už
puolė czia ant būrų stovyklų; 
būrų viendg butą daugiau, 
negu tikėjojanglijonų užpuo
limas likosi numusztas ir 
jiems reikėjo bėgti, kad ne 
patekti į nelaisvę. Tame su
sirėmime anglijonai nužudė 
daug kareivių.

Galinczių paraminti žinių 
pereitą sanvaitę lordas Kit
chener ne atsiuntė, kadangi 
tokių ne buvo; ta Ranvaitė 
buvo tyczia anglijonams ne
laiminga.

Transvaaliaus konsuline 
Miller slapta isz Europos isz
keliavo į Ameriką. Jis czia 
agituos su būrų draugais, 
kad priversti Amerikos ran
dą uždrausti iszgabenimą 
anglijonų supirktų arklių 
ant karės reikalų. Ar tas 
pasiseks, neužilgio pamatysi
me; pats Amerikos randas 
tokio uždraudimo ne isz 
duos.

Pietine Amerika.
Stovis naminės kovos repu- 

blikoj Columibijoj ne persi
keitė ant naudos nė vienos 
pusės; pereitą sanvaitę nė 
viena pusė nieko svarbesnio 
ne nuveikė. Ant Panamos 
siaurumos ir ant jūrių buvo 
keli susimuszimai, bet jie pa
sibaigė be pergalės vienos ar 
kitos pusės. Muszyje ant 
jūrių ne toli Panamos porto 
ėmė dalyvumątrys rando lai
vai ir trys revoliucijonierių; 
abiejų pusių laivai teip dru- 
ežiai likosi pagadyti, kad ne 
galėjo tęsti ilgiau kovos; pa
gadyti revoliucijonierių lai
vai priplaukė prie kranto, 
ant kurių stovėjo didesnės 
jų kariszkos pajiegos su ge
roms kanuolėms, kurių szu- 
viai sulaikė rando laivus. »'

Republikoj Venezuelėj re
voliucija platinasi ir jeigu 
teip eis ir toliaus, tai valdžia 
prezidento Castro ne galės 
ilgai užsilaikyti. Kadangi 
revoliucijonieriai turi savo 
laivą Libertador, tai visada 
gali, ant revoliucijonierių 
reikalų, privežti kiek tik rei
kia, giklų ir amunicijos. 
Randas iszsiuntė gaudyti lai
vą Libertador visus savo ka- 
riszkus laivus, bet vietoj jį 
paimti, nužudė net kelis sa
vo laivus, kuriuos Libertador 
paskandino.

16 d. vasario ant salos Cu- 
racao atėjo žinia, kad revo
liucija apėmė jau Venezuelės 
sztetus Carabado ir kitus 
kaimyniszkus; prie revoliuci
jonierių pristoja vis

gyventojų, kadangi jiems į- 
griso žiaurus, despotiszkas 
valdymas dabartinio prezi
dento, jenerolo JLastro. Po 
Melą dėl Caro 16 vasario bu
vo net du smarkus musziai 
terp revoliucijonierių ir Cas
tro kareivių. Abiejuose 
musziuose rando armija liko-' 
si su visu sumuszta, o kas/ 
svarbiausia, kad ir dalis ran- 
do kareivių pristojo prie re
voliucijonierių.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Caras maloningai daleido pri
skirti prie Vilniaus -priemiestį 
žverinczių,per ką skaitlius gyven
tojų miesto pssididįs ant 3000. 
Jeigu Vilnius priskirtų prie mies 
to visus pnemiesezius ir aplinki
nius kaimus, kaip tai antai daro 
Amerikoj, tai skaitlius jo gyven
tojų pakiltų mažiausiai iki pusei 
milijono.

Vilniaus Ciecoriszka Techniez- 
ka Draugyste sutvėrė specialiszką 
komis ją isztirimui visokių Lietu
vos ukinikų dirbamų naminių isz- 
dirbimų ir tos pramones ezakos 
reikalų.

Vilniaus policijos virszininkas 
iszleido prisakymą, kuriuom el
getoms uždraudžia elgetauti ne 
Lik ant ulyczių, bet ir prie bažny- 
czių. Patėmytus elgetaujanczius 
liepia policijantams suaresztaoti. 
Tame, rodosi, nieko peiktino nė
ra, kadangi terp elgetaujanczių 
daugiau yra tinginių, dykūnų ne
gu isz tikro pagelbos reikalaujan- 
czių.

■ Įstatai muzejaus rengiamo Vil
niaus miesto likosi su tūloms per
mainoms užtvir.inti ministerijos. 
Į minėtą muzėjų patiIpa viskas, 
kas turi kokį nors susiriszimą su 
mie-to praeito ir jo gyventojų 
dvasios apsireiszkimais.

Pagal padavadyjimą Vilniaus 
gubernatoriaus, nuo ateinanezių 
metų javai Lietuvoj turi būt par
davinėjami ne ant mieros, bet'pa
gal jų svarumu. Vartojimas pu
rų, karezių, ezetverezių liekasi 
ant toliau uždraustas.

Isz Vilniaus gub.
Antroje pusėje gruodžio mėne

sio pereitų metų Vilniaus guber. 
nijoj buvo 19 gaisrų, kurie užgi
mė: nuo neatsargumo 6, nuo ne
valytų ir ne gerai įtaisytų kami
nų 1, ir nuo nežinomų prieias 
ežių 12. Netikėtų mirezių buvo 
10. Užmuszysta papildyta 1. 
Negyvėlį rado 1. Vagystų pi- 
pildyta 15; daiktų pavogė už 
1555 rubl., pinįgų 200 rabi. Ark
lių pavogė: Vilniaus pav. 2, Tra
kų 2, Lydos 3, Aszmėnų 3, Vi
leikos 3, arba isz viso 13 ark 
lių.

Per sanvaitę nuo 20—27 d. 
sausię Vilniaus gubernijoj buvo 
apeirgimų visokioms limpan- 
czioms ligoms: Vilniuje ap
sirgo: pilvinėms sziltinėms 
4, krupu 7, rauplėms 3,. 
tymais 12, rože 5. Paviecziuose 
aps'rgimų buvo: sziltinėms: Vil
niaus pav., kaime Gudeliuos) 1, 
mieste Aszmėnuose 5; Trakų 
pav., kaime Vežimėliuose apsirgo 
8, kaime Daugiuose 3. ,

Rauplėms apsirgo: Vilniaus 
pav., kaime Glincuzkiuose apsir
go 6, numirė 4; Aszmėnų pav., 
kaime Viszneve apsirgo 7. Nero- 
voj 4, Novoselkuose 2, Filipinia- 
tuose 2, Cvirovszczinoj l, Žemoi- 
džiuote 4, C kari tonuose 2, Za 
prudėj 3, Dubinoj 4, Loske 3, 
Rambokovszczinoj 2, Pavlovi- 
ežiuose 4; Szventenų pav., kaime 
Vidžiūnuose apsirgo 12, numirė 
1. Smorgouėj, Aszmėnų pav., 1 
darbininkas pasimirė nuo sibirisz- 
ko maro.

Grįžtanczių isz užrubežių 
ne varys etapais.

Laikraszcziai “Varsztvskij 
Dnevnik” prane*za, kad mssko- 
liszkų vadžių likosi iszduotas pa- 
davadyjimas, maskolįsakus paval
dinius, iszvylus isz Prūsų, per-

daugiau j duodamus Prūsų valdžių,

tik jie turi kokį nors legitimacijos 
ženklę, kaip antai knįgutę, vaito 
paszpartę, kad ir senę ant perėji
mo rubežiaus iszduotę puspasį ir 
jeigu turi užtektinai pinįgų ant 
parvažiavimo į gimtinį krasztę, 
tai toki turi būt parubežinių vai 
džių tuojaus paleisti ir gali pats 
keliauti į gimtinį krasztę; tie gi, 
kurie ne tun nė jokių dokumentų, 
gali keliauti 4savo kasztais, 
gauna apecialiazlcę dabotoįę, bet 
jį laike kelionės turi pats užlai
kyti. Prūsų valdžios, iszvijamus 
isz Prūsų maskoliszkus pavaldi
nius, kokius perduoda masko- 
bszkoms valdžioms,dabar aiunezia 
per Nieszavę, Varszavos guber
nijoj.

Isz Szveksznos, Kauno 
gub.

Czianykszczioj liaudės moky
kloj, vietinis mokintojas parengė 
neva pamokinanezius žmonėms 
skaitymus. Pirmutinis skaity
mas Inivoapie sutaisymę žmogaus 
kūno ir kaip jame užsilaiko gyvy
bė. Skaitymas gana naudingas, 
lik jis klausytojams ne daug 
naudos atgabeno pirmiausiai to
dėl, kad buvo maskoliszkoj' kal
boj, kurios kaimiecziai nesupran
ta, toliaus todėl, kad mokintojas, 
nepažinodamas pats to, kiškaitė, 
nė jokių paaiszkinimų daryti ne 
galėjo, jis net teisinosi, kad aisz- 
kinti yra uždrausta valdžių pada- 
vadyjimais. Klausytojai isz lek
cijos tiek naudos »te turėjo, kę 
butų turėję, jeigu pats butų per
skaitę tę knįgutę, kurię {perskai
tė mokintojas.

Zydlszkas universitetas.
Kadangi padavadyjimu maako- 

liszkos apszvietimo ministerjos 
likosi apsunkintas pastojimas žy
dams j augsztesr.es Maskolijos 
moksbazkas įtaisas, tai žydai ke 
tina savo kasztais uždėti ir užlai
kyti,kur nors Lietuvoj arba Maž- 
ruaijoj, specialiszkę žydiszkę uni- 
versitetę, į kurį žydai,galėtų pa
stoti be jokio aprubežiavimo; ant 
atlikusių vietų butų priimami ir 
krikszczionių vaikai. Tam už
manymui pritaria ne tik turtin
gi žydai Maskolijoj, bet ir gyve
nanti užrubežiuose, teiposgi žy- 
diszkos draugystės ir mokslin- 
cziai, kurių žydai turi gana daug. 
Profršorių tam žydiszkam univer
sitetui ne pritruktų,nes atsižymė
jusių visokiuose moksluose žydų 
mokslinczių yra visuose civili
zuotuose krasztuoee, daugelis jų 
ir sziędien > užima vietas pro
fesorių visokiuose universite
tuose.

Prasiplatinimas staezia- 
likystes Latvijoj.

Pagal atskaitą Latvijos pasto
rių, Liviandijos gubernijoj, nuo 
1891—1901ro. (per 10 metų) pe
rėjo į atacziatikiszkę tikėjimę 3592 
žmonės. Kaip matyt, estai, gy
venanti sziautinėj Liv andijoj,la
biau palinkę prie ^staeziatikystės, 
kadangi toj kraszto dalyj priėmė 
staeziatikystę 2596 žmonės, o lat
vių apgyventoj pietinėj dalyj tik 
996. Per tą patį deszitmetį ap 
atvedimų terp liuteronų ir Sta- 
cziatikiu buvo 5384; tuos [reikia 
teiposgi už staeziatikius laikyti, 
kadangi jų vaikai, nors tėvai ir ne 
norėtų,turi būt stacziatikiais.

Reikalauja girini n kystes 
mokyklų.

Užveizda vienpatystės ‘turtų 
Suvalkuose aUiszaukė . į augsz- 
cziausias valdžias Peterburge su 
iszrodymu reikalo parengti Su
valkų gubernijoj kelias žemesnes 
girininkystės mokyklas, ant iszla- 
vinimo suprantanezių girininkų 
padėtojų prie iszplatinimo ir už
laikymo girių.' Nežinia, ką aug 
sztesnės valdžios ant praszymo 
atsakys. Mokyklos J tokios, kaip 
ir kitos specialiszkos, ne butų 
Lietuvai be naudos.

Isz Lletuviszko Brasto, 
* Grodno gub.

Nors szitame žydiszkai—mae- 
koliszkame mieste n:ekaia vagi
lių ne truko, bet dabar priviso 
jų daugiau, ne trūksta ant miesto 
ulyczių plėszikų, kurie ne pra

leidžia naktyj pavieniai einanezių 
praeivių; įsilaužia į namus ramiai 
gyvenanezių žmonių.

Neseniai vietinis prek.ėjas Pines, 
vaikszcžiodamas ant savo neseniai 
sudegusių namų kiemo, patėmyjo 
kaimyniszkų namų,kuriuose tilpo 
didelės krautuvės Grobmano isz 
Lodz, sienoje szviežiai padarytą, 
matomai tyczia, buobę. Apie 
tai praneszė namų savininkui, o 
tas policijai. -Policijos virszinin
kai pastatė isz perrūdytų policis- 
tų sa ityną. Pirm^ naktį nieks 
ne atėjo, bet į dvi dieni vėliau 
prie tos sienos susirinko 8 vyrisz- 
kiai, isz kurių 4 darbavosi prie 
padarymo skylės, o kiti keturi da
bojo, kad nieks jų darbo isz nety- 
czių ne pamatytų. Sargus tuos 
policijantai suėmė, ką pamatę be
sidarbuojanti prie s':enos, leidosi 
bėgti, bet nusigandę polieijantų 
szuvių, sustojo ir davėsi suimti; 
tik vienam nesibijaneziam szuvių 
pasisekė pabėgti. Trys isz suim
tų pasirodė žinomais mieste va
giliais, už vagystes sėdėjusiais ka
lėjimuose.

Isz Pinsku, Minskogub. 
Neseniai^siautė czia gaisras. Už
sidegė skalbinyczia ėsanti | Į prie 
žydiszko ligonbuczio. Ugnyje 
pražuvo viena skalbėja, kuristen- 
gėsi gelbėti deganezioj trioboj pa
silikusius vaikus. Molina sude
gė, vaikus, nors sunkiai apdegu
sius, iszneszė isz deganezios trio- 
boa ugnagesiai. Lzliko tik f ren
tinė trioba ligonbuczio, kur isz 
kitų dalių sugabenti ligoniai bu
vo teiposgi dideliame pavojuje. 
Isz gaisre to pasinaudojo sėdinti 
areszte vagiliai. Aresztas mat 
yra ant ugnagesių kiemą Iszva- 
žiavus jiems prie ugnies ir pasi
traukus policijantams, sėdinti a- 
reezte trys vagiliai užpuolė ant 
sargo, pradėjo jį smaugti ir kada 
tas apmiręs puolė be žado, nusi> 
dėjeliai pabėgo; jų iki sziol ne su
ėmė. tiarga rods atgaivino, bet 
maža yra viMįs, kad Jis galėtų isz- 
gyti-

isz Prūsų Lietuvos, c
Tilžės sūdąs nusprendė ant 4 

mėnesių kalėjimo atėjus] isz Mae- 
koliszkos Lietuvos Juozą Kairį 
užtai, kad jis sulaikė ant kelio 
dailidę Engelkę ir bandė nuo jo 
cigarą iszkaulyti; Engelkės gi 
brolį privertė nulipti nuo vežimo. 
Sztukas pravyti ne visur mat įga
lima. <

Grabėse, netoli grudų krautu
vių Tilžėje, užėję ant silpno ledo, 
du vaikai įlūžo ir prigėrė.

Karaliaucziuje, taisant teip va
dinamą Dom bažnyczią [(liutero- 
niszką), priaugėj rado puodą pil
ną senovės pinįgų paeinanezių 
nuo 16 szimtmeczio. Pinįgų tų 
buvo isz viso 1152.

Maskoliszkoj pusėj, ties Eitkū
nais, Kybartuose ir visame tame 
valszcziuje siauezia smarkiai juo
dosios rauplės. Dabar liga perė
jo jau ir į Prūsų pusę: Eitkū
nuose rauplėms apsirgo viena 
szeimyna.

Kadangi szįmet Prūsų Lietu
voj žiema buvo neszalta, tai su
prantama, kad ledas ant upių] ne 
galėjo pasidaryti storas, per tai 
szįmet daugiau prigeria žmonių 
negu kitais metais. Antai Rus 
nyj vieną tik sanvaitę, užėję ant 
nedrūto ledo, prigėrė 6 žmonės.

Pabaigoj sausio už javus mokė
jo Tilžėj: už 100 kyliogramų 
kvieczių 10,80—16.10 Mk.,rugiu 
12, 50—13,25 Mk., miežių 11.75 
—12,90 Mk., avižų 11,65—13,20 
Mrk., žirnių 18,50 Mk.,ropuczių 
3,50 Mk., szieno 5 Mk., sziaudų 
4,40 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpelį 
kvieczių 5, 75—7,05 Mk., rugių 
5,10—5 35 Mk., miežių 4,30 — 
4, 55 Mk., avižų 3,15—3,25 Mk., 
žirnių 7.50—8,00 Mk., ropuezių 
1.40—1-60 Mk. Centneris sziau
dų 1.70—1.80 Mk., 'szieno 2.30 
—2.70 Mk. Svaras sviesto 0,90 
—1,10 Mk.; kapa kiauszinių 4 
Markės.

Rusnyj sudegė visos triohos pa
samdytos lietuvio Grigolaiczio, 
kuns turėjo kotelį. Pasirodė,kad

uarnis užgimė^nuo padegimo, bet 
padegėjų ne galima buvo suras
it

Tilžėj, už pasipiieszinimą vir- 
szinin kame, 1 kosi ant penkių me
tų kalėjimo nuspręstas vachtmei- 
steris lietuviszką dragūnų regi- 
mento,

Ūkininkas kaimo Vienbantų, 
Galdapės pavietyj, Kruska, iezėjęs 
isz namų pas kaimyną, daugiau 
ne parėjo; kūną jo rado paskui 
ant vandens užlietos pievoe. Ma
tyt, eidamas, jis paklydo ir užėjęs 
ant gilios vietos, prigėrė.

• Giliose Naujų Lubenų, Ragai- 
n ėk pavietyj, szią žiemą atsirado 
vilkai, kurie czia buvo jau su visu 
isznaikinti. Atėjo jie į Prusus 
m atomai isz Maskoliszkos Lietu
vos.

Prekės kiaulių Tilžėj pereitą 
sanvaitę buvo sekanczios: už par- 
szą 4-6 sauvaiezių mokėjo po 
22-26 markių; 6-8 sanvaiezių 
26—30 markių;kiaulės nepenėtos 
40 markių.

Tilžės Baudimo Butus nuspren
dė ant vienų metų .kalėjimo atė
jusią isz Lietuvos jauną tarnaitę, 
Marę Rudaitukę už tai, kad ji sa
vo užgimusį kūdikį buvo krūmy
nuose prie Nemuno kranto pame
tusi. ;

26 d. sausio Žybuose lietuviai 
turėjo savo szventę; czia terp kit
ko buvo rodomi visoki paveikslai 
isz Lietuves praeities: kaip antai: 
paveikslai kaip senovės lietuviai 
garbino dievaiczius,kaip jie karia
vo su prieszais; buvo rodomi tei
posgi griuvėsiai dar iki sziai dienai 
užtilikusių gintuvių ir kitokių 
triobų senovės lietuvių statytų ir 

visokių vietų Lietuvoj.
Kaip nupuolė ekonomiszkai 

Prūsuose, o tame ir Prūsų Lietu
voj, žmonės, geriausiai matyt isz 
tu, kad antai turineziame 180000 
gyventojų Karaliaucziuje yra ne- 
UŽimtų net 1190 gyvenimų ir 84 
pardavinyežios tuszczios. .

Netoli Melaukių, prie naujai 
dirbamo plianto,grabėj rado kūną 
maskoliszko darbininko Utows- 
kio. . Ties Ragainine, teiposgi 
grabėj, rado suazalusį kalvį Leh- 
nertą.

Aplinkinėse Samaninių Pelkių, 
nuo ilgai besitraukusių lytų ir 
stokos szalczio užgimė tvanai. 
Laukai, pievos te;p vandens ap
semtos, kad jo galo nematyt, 
kyszo kaip kur tik szieno kūgiai. 
Siauezia tose aplinkinėse visokios 
ligos, daug vaikų mirszta nuo ty
mų.

Tibetas.
Isz daugelio dar neisztirtų že

mės krasztų Tibetas priguli 
prie mažiausių pažįs
tamų. Krasztas tas yra 
vidurinėj Azijoj po virszminkystė 
Chinų, užima plotą didesnį negu 
visa Vokietija, užima iszkilimą 
augszcziausia ant žemės. Ang
liszki, maskol szki ir prancuziszki 
tiri nė tojai bandė prisigriebti į to 
nežinomo kraszto vidurius, bet 
iszcirti visą tą krasztą dar Euro
pos tirinėtojams ne pasisekė. Mas- 
koliszkas tirinėtojas, lenkiszkas 
iszgama, jenerolas Przevalski, pa
ėmęs net porą disetkų kazokų, at 
keliavo į Tibetą ant iszririmo to 
kraszto, bet kada prisiartino prie 
sostapilės Lhassa, kur yra augsz- 
cziausias virszininkas Azijoj labai 
iszsįplatinusio lamaistų tikėjimo, 
gyventojai matydami, kad su 
ginklų ne įstengs sulaikyti mas
kolių, užvertė uoloms kelius ve
dančius per tarpkalnės į Lhas^ą, 
tai Przevalskiui ne liko nieko 
daugiau, kaip atsisakyti nuo ke
lionės į tą miestą. Mąskolijoj 
vienog gyvena daug lamaistų, 
jie kas metą keliauja į Lhassą pa
sveikinti virszininką tikėjimo, o 
tėrp tų keleivių yra apszviesti, u- 
žimanti gana augsztus urėdus 
Maskolijoj. Per jų tarpininkystę 
maskoliszkam randui pasisekė ant 
galo užmegsti ryszį su, virszinin- 
ku kraszto ir lamaistų tikėjimo 
vidanamu Dalai Lama, kuris at
siuntė savo pasiuntinius pas carą 
su dovanoms.

Isz to pasinaudojo maskolisz-

augsztesr.es
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kas randas ir 1899 m. iszsiuntė 
ant moksliškų t'irinėjimų į Tibe 
tę ekspediciją szlabs kapitono 
Kozlovo. Apie Kozlovę per il
gę laikę nieko ne buvo girdėt, 
visi tikėjo, kad jis turėjo 
su visais ' su juom bu
vusiais Įmonėms pražūti arba pa
tekti į nelasvę; dabar jis vienog 
laimingai prisigriebė vėl į mas- 
koliszkas valdybas ir specialisz- 
kuose Peterburgo laįkraszcziuose 
pagarsino raportu apie savo 
kelionę ir nuveiktus darbus vidu
rinėj Azijoj.

Kozlov parėjo per garsius Vi
durinės Azijos Gobi tirus, ir per- 
aitikrino, kad tirai tie ne yra ly
guma, bet turi eiles augštesnių 
kalnų. Zaidame Kozlov paliko 
dalį daiktų, ir ant jų dabojimo 4 
•avo žmonis, su likusiais 18 nu
traukė tolinus ant tirinėjimų ne 
paiįstamų krasztų. Prie ekspedi
cijos, apart Kozlovo, piigulėjo: 
oficieras Kosnakov, lino va s kal
bų vidurinės Azijos tautų Lady- 
gin ir 16 kazokų. Prisigriebusi 
Tibeto rūbelių, pirmose dienose 
ekspedicija pasikėlė ant iszkilimo 
iki 1 7000 pėdų augszcziau jūrių 
pavirsziaus. Klimatas klonyse 
buvo szaltas, bet augmenys au
go jose tarpiai ir Ivėrių ne truko. 
Keleiviai patiko dideles bandas 
tibetoniszkų jauczių vadinamų ya- 
kais, laukinių asilų ir daug tibe
toniszkų meszkų ir antilopų bet 
daug malesnių ui afrikoniszkas. 
Slenyse gyvena tangutų tauta už
siimanti specialiszkai bandų ga
nymu, besikilnojanti isz vienos į 
kitęr vietą su savo bandoms; gink
lus turi: karabinus, kardus ir jė- 
tis; bet mali vaikai neszioja kar
dus. Tibeto ežeruose yra daugy-, 
bė visokių luvių. Tolinus kelei
viai pris'grebė į Hnlyks apskritį, 
kurio gyventojai užsiima ne tik 
gyvulių ganymu bet ir žemdar- 
byste, gyvena namuose ant 2—3 
lubų, kurie isztolo iszrodo lyg 
bažnyezių boksztai. Isz pradlių 
szito apskriczio Įmonės rodė ne- 
užsitikėjimę svecziams, kadangi 
mat tikėjo, kad svecziai atėjo at- 
monyti ui užmuszimę 3 metai at
gal prancuziszko tirinėtojaus Du- 
treilo de Rhins, kuris ne paisė 
ant drausmės ir stengėsi įeiti į ži- 
nyczię, į kurię svetimtaucziams 
uidrausti įeiti. Kozlov tvirtina, 
kad tibetonai labiausiai ne ken- 
czia angį i jonų.

Kozlov norėjo prisigriebti į 
Tshondo, vietą gyvenimo antro 
po Dalai Lamai dvas szko virszi- 
ninko, bet to noro turėjo iszsiža- 
dėti dėl neprilankumo ir pasiprie- 
szinimo gyventojų. Traukiant 
ant Tshodo, ant maskolių užpuo- 
lė 300 ginkluotų tangutų ir jeigu 
ne geresni maskolių ginklai, butų 
juos visus išskerdę. Kelis tan 
gutų ulpuolimus maskoliai numu 
szė, uipuolikai, palikę ant lauko 
20 uimusztų ir 10 paszautų, pa 
bėgo. Nors maskoliai ir pasiliko 
pergalėtojais, bet jie ne dryso 
traukti toliaus į uždraustą mies- 
tę.

Kozlovui pasisekė laike jo ke
lionių Tibete užmuezti stirną pri- 
gulinczię prie nepažįstamos dar 
mokslincziams atmainos. Žvėris 
tas turi mėlynos parves plaukę ir 
juodę gęlvę. Užmuszė jis dar 
kitę retai kur pasitaikantį ivėrį 
— lakiojanczią voverę.

Kovo mėnesyj Kozlov, su savo 
Įmonėms,apleido Tibetęir nutrau
kė atgal į sziaurius, o pradlioj 
lapkriczio pr'sigriebė į Kijachtę, 
ant rubeliaus Sibenjos ir Mongo
lijos. Kozlov nuėmė topografiš- 
kę plianę jo praeitų 12000 vioretų 
ir 40 vietų palenklino astrono- 
miszkai. .

Isz Amerikos.
Atstatė nuo vietos.

St. Louis, Mo. Likosi pra
šalinti nuo urėdo miesto dakta
rai: miesto bakterioligai Roveld 
ir Harry Taylor. Juos apkaltina, 
kad su jų linia buvo daromi neti
kę, nuodingi,neva turinti apsau
goti nno difterito vaistai, nuo ku
rių pasimirė 13 vaikų ant uivė- 
rjmo landų. Minėti daktarai li- 
nojo, kad vartojami vaistai neti
kę ir nuodingi, o vienog jų ne 
tik ne sunaikino, bet pardavinėjo 
kitiems daktarams, kurie, nieko 
nelinodami apie nuodingumą 
miesto daktarų padirbtų vaistų, 
juos vartojo prie gydymo difteri
tu serganczių ir 13 Įmonių su jais 
į geresnį avietę nuvarė.

Užpuolė ant japonlecala.
Erance, Col. Baltveidžiai 

darbininkai Victor Fuel įCo. kas- 
tynių pakėlė sztraikę. Jų vietoj 
kompanija parsitraukė japonisz- 
kus [daibininkus. Baltveidliai 
pareikalavo, kad japoniecziai pa
sitrauktų su visu isz to kraszto, 
bet tie ne paklausė. Todėl astrai • 

kieriat užpuolė ant namų, kuriuo
se gyveno negei-tini svecziai. 
Užgimė smarkus mušis, kuriame 
daug Imcnių likosi suleistų.

Apsirgo ant už vėrinio žandu.
Minaapolis, Min. Direkto

rius Munson Stationery Co., Rea 
St. Smith, numirė ant užvėrimo 
landų. Ligą tę jis gavo po įakie- 
pyjimui rauplių. Matyt vaistai, 
kuriuos įskiepyjo.buvo teipjau ne
gerai sutaisyti, kaip savo laike 
St. Louise.

Keroeino šaltiniai.
Fossil, Wyo. Netoli nuo ežia, 

ant v enos fanuos, gręždami šu
linį, prigręiė ne vandens, bet ke- 
rosino szaltinį. Kerosi n as musza 
augsztyn kaip fontena iki 25 pė
dų augsztai.
Užrubežlne prekysta Amerikos.

Washington, D. C. Sausio 
mėnesyj Suvienytos Valstijos par
sigabeno isz svetur tavorų ui 
79406146 dol., arba ant 10 mili
jonų daugiau negu pernai; i bega
beno gi savo tavorų į svetimi s 
krasztus ui $126023217, arba ant 
$7300000 maliau negu pernai. ,

Geležinkeliai Illinojuje.
Szlete Illinois gelelinkelių 

yra 17350 mylių; pereituose me 
tuose ilgis jų pasidinino ant 572 
mylių. Vertė tų visų geležinke
lių siekė $3140882020, taigi ant 
mylios iszpuola 54447 .dol. aiba 
beveik dusyk daugiau negu Euro 
pos gelelinkelių. Tarnaujanczių 
buvo 88230

Sniego dargana.
Atlata, Ga. Szitose aplinki

nėse pereitos subatos dieną siautė 
smarki sniego dargana, smego 
pridrėbė ant dviejų pėdų storai. 
Uitai aplinkigėsė Jackson siautė 
smarkus lytus ir audra su perkū
nais.

Sudegino savo seserį.
Hammond, Ind. Isz piktimo, 

kad motina paliko namieje, 3 
metų sūnūs lenko Nowako padegė 
drebulius savo lj metų sesers ir 
liurėjo ramiai, kaip mergaitė pa 
virto į liepsnos stulpę. Į bertai- 
nį valandcs sugrįžo motina ir ra
do jau tik suanglėjusį kunę duk
ters.

Gyva kantrabanda.
Port Townsend, Wash. Ka

dangi į Amerikę uždraudė atkak
ti chiniecziams ir kad ežia nėra 
reikalo melduotiesi, teip kaip tai 
yra Europoj, tai chmiecziai gana 
dideliais pulkais prisigriebia 
isz angliszkų valdybų, kadangi 
sausas rūbelius nėra teip sargiai 
dabojamas kaip jūrių portai. 
Chiniecziussugabena ant malu sa- 
luczių terp Britiszkos Kolumbijos 
is Suvienytų Valstijų, o nakt inis 
perveža juos ant Suvienytų Vals
tijų kranto.

Sunkus numirėlis.
New York. Pereitą sanvaitę 

pasimirė ežia Deunis Leahy, ku
ris buvo.turbut, sunkiausias žmo
gus ant svieto: svėrė jis 700 sva
rų. Priesz mirtį jis persikėlė ne
toli kapinių, kad lydėtojams ne 
reiktų toli neszti jo kunę. Aat 
perueszimo į kapę jo kūno reikėjo 
12 drūtų neszėjų.

Suėmė pinigu dirbėjus.
St. Louis Mo. Likosi ’ ežia 

suaresztuotas Ben Ivins. Apkal
tina ji už dirbimę ne tikrų neva 
anksinių penkdoliarinių pinigų. 
Pinįgai tie isz vario, aptraukti, 
plona aukso plėve. Padirbtus pi
nigus platino Ivmso moteris ir 
moteris jo kompanijono Daviso. 
Dabar visi dirbėjai ir platintojai 
sėdi jau kalėjime.

Sniego dąrgana.
New York. 17 d. vasario vi

sose rytinėse Amerikos pakrantė
se siautė sniego darganos ir (vė
tros, kurios daug blėdies pridirbo. 
New Yorke ant ulyczių tiek snie
go pridrėbė, kad ant daugelio u- 
lyczių bėgiojimas ulyczinių karų 
turėjo pasiliauti. Gelelinkelių 
trukiai atėjo į miestą vėliau negu 
priderėjo. Be abejonės ant jūrių 
paskendo keli mažesni laivai, bet 
apie tai nėra dar žinių.

Prisikasė 1 banka.
Muskegon, Mich. Pereitos 

nedėlios naktyj plėszikai po leme 
prisikasė į Muskegon Savings 
Bank, iszardė kelias skrynutes ir 
isz jų paszlavė $329. , Daugiau
paimti ne spėjo, kadangi banko 
tarnų likoei iszbaidyti.

Kruvina kova.
Meddleboro, K y. 12 d. va

sario, netoli nuo ežia, ulgimė 
kruvinas muszis terp urėdninkų 
ir szalininkų Lee Turnero, kuria
me 6 vyrai likosi ulmuszti ir 6 
mirtinai paszauti. Mat ant sūdo 
nusprendimo likosi konfiskuoti 
Turnero namai. Tas surinko sa
vo szalininkus ir su jais užsimanė 
tavo savasties ne duoti. Jis pasi
slėpė savo namuose su savo szali- 
ninkais; prisiartinus rando Įmo

Snowlar, Alaska.
Ketchikan, nuo kalno

nėms prasidėjo szaudynės, laike 
kurių namai, kuriuose buvo pasi
slėpę Turnero žmonės, likosi pa
degti. Žinoma, juose buvę žmo
nės priversti buvo bėgti laukan, 
kur į juos szaudė urėdninkai ir 
ulmut-zė tiek, kiek buvo galima-

Gyventojai priesz universitetą.
Nashville, Ten. Czianyksz 

ežiai kalnų gyventojai žada iš
griauti czianykszlį University of 
the Souib. Vice kancleris uni
versiteto isz baimės pabėgo. 
Gyventojai užpyko ant unive’si 
teto uitai, kad j:s įtiisė sivo 
skalbimo įtaisę, kuri gyventojams 
atėmė svarbiausią uždarbį. Se
niau universiteto parengta skalbi 
mo įtaisa likosi kalnieczių sude
ginta.

Suaresztavo bankleriu už negra
žu darba.

Aurora, III. 'Likosi ežia su 
areštuotas 45 metų sąnarys Seers 
& Co. banko, Walter M. Foster ir 
Dras Charle W. Woodward. A- 
budu apskųsti užtai, kad jie pa
darė ant studentės Nortbwestern 
universiteto,Myrtle Gale, ant isz- 
varymo užsimezgusiu vaisiaus,už
draus tą tiesoms operke ję, nuo 
kurios mergina nnmirė. 1

Nepaseknilngas fotografavimas.
Phoenik, Ariz. Gyvenantis 

ežia gamtos tirinėt^j s Wharton 
James ul-imanė nuimi i fotografiję 
nolaik moetkiynioj bar«zkanczio< 
gyvatės. Wharton tikėjo, kad 
gyvatė, kaip tai paprastai būva, 
ant žiemos užmigo, todėl dręsiai 
paėmė ję už kaklo ir iszėmė iš 
skrynios. Tuom tarpu ji pabu
do, apsivyniojo apie raukę ir su
kandžiojo petį. Ant rik-mo su
bėgo žmonės ir su dideliu vargu 
gyvatę nuo Whartono nuplėszė. 
Ant gelbėjimo uuo įkandimo nuo
dų reikėjo szaukti daktarę.
Lavina nusirito ant kalnakasiu.

Netoli 
nusirito

dideli sniego lavina ant einanezių 
į darbą kalnakasių ir pagriebė ke- 
turis-Trys iszjų likosi uimuszti ant 
vietos, ketvirtę atkasė dar gyvę, 
bet ir ant jo iszgijimo maža yra 
viltis.
Iždo niinisteris ne pritaria atei

viu prieszams.
Suvienytų Valstijų pagelbinin- 

*kas iždo ministerio.Taylor.ne pri
taria ateivių prieszams. Jis sa
ko, kad ne reikia ant ateivių 
krauti didesnių mokesozių, ko rei
kalauja ateivių prieszai kongrese, 
kadangi dabartinių mokesezių po 
1 dol. ne tik užtenka, bet dar at
lieka. Taylor ne pritaria ne už
manymui, kad tik mokanti skai
tyti ateiviai butų įleidžiami, ka
dangi geriausi kolionistai vakari
nių sztetų, atkakę į Amerikę, ne
mokėjo skaityti, o visi prigavėjai 
prigulėjo prie ap*zvieatesnių atei
vių. Suvienytų Valstijų kongre
sas laužo galvę, kaip galima būt 
užgirsti kelię ateiviams, o val
džios szteto Marylando stengiasi 
jų kuo daugiausiai patraukti, ka
dangi ant pakėlimo to szteto rei-. 
kia dirbanezių rankų. Parengtas 
szteto ir jo užlaikomas ateivių 
biuras iszleidžia dabar visokiose 
kalbose atsakanezias knygutes, 
kuriose iszgina sa n lygas sztete 
Maryland ir kalbina ežia apsigy
venti ateivius visokių kilmių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Fremont, Oh. Netoli staci

jos Helena, užbėgęs ant pert rū
kusios szėnies, iszszoko isz rėlių 
greitasis Pennsylvania geležinke 
lio trūkis. Prieto keli vagonai 
nusirito nuo kelio pylimo; 12 pa
sali erių likosi sunkiai apkultų.

Somersed, Pa. Netoli nuo 
szia susimušė du tavoriniai gele
žinkelio trukiai. Deszimtis vago
nų, ir dvi lokomotyvos iszbyrėjo. 
Prie to 3 žmonės likosi ant vietos 
ulmuszti, 4 mirtinai, o 3 sunkiai 
apkulti.

Little Rocks, Ark. Netoli 
nuo ežia, važiuojant terpkalne 
darbininkiszkam Choctaw, Okla- 
homa & Gulf geležinkelio trū
kiui, nuplyszo nuo kalno 17 tonų 
uolos szmotas ir nupuolė ant trū
kio. Prie to 7 darbininkai liko
si ant vietos ulmuszti, eunkięi 
sužeidė 14 Įmonių.

Marshalltown, Ia. Netoli 
Giffard, Ia., ant Iowa Central ge
ležinkelio, susimuszė lokomotyvą 
su pasalieriniu trukiu. Prie to 4 
Įmonės likosi ant vietos ulmusz- 
ti.

Austin, W«. Ant St. Oroix 
tilto, bėgantis į vakarus tavorinis 
trūkis užbėgo ant bėganezios szė- 
nims drezinos ir ję sudaužė. Prie 
to du darbininkai, buvę ant dre
zinos, likosi ulmuazti.

Cleveland, Oh. Netoli staci
jos Mahoning, aut Erie geležin
kelio, iszszoko isz rėlių trukia ir 
isz dalies susidaužė. ; 20 vagonų

Isz darbo lauko.
Rodė Island. American 

Woolen Co. d'rbtuvėse sztraikas 
audėjų artinasi prie pabaigos.

5 New York. Sztraikas dai
lidžių dirbanezių prie statymo di
delių triolfų pasibaigė ir darbi
ninkai ąugrįlo prie darbo.

South Bend, Ind. 1700 dar- 
bin nkų Singer Sewine Mach ne 
Co. pakėlė sztraikę, pertai dirb
tuves reikėjo su visu uldary- 
e.

1 Carnegie, Pa. Columbia 
Bridge Co. szitose aplinkinėse 
pirko 18 akrų žemės, ant kurios, 
perkelia savo esanezias Rinkine 
Pa., dirbtuves.

Logansport, Ind. Logan- 
sport Coal Co. pirko szitose ap
linkinėse 11)00 akrų žemės su an
glims ir parengs ežia naujas an
glių kastynes.

5 Pereitę sanvaitę Suvienytose 
Valstijose buvo 265 nusibankruti- 
nimai; per tę paczię sanvaitę 
pereitų metų nusibankrutinimu 
buvo 225.

5 Connellsville, Pa. Perei
tę sanvaitę degė ežia 20387 kok
so pecziai; stovėjo gi tik 383 pe- 
ežiai. Prie vienų dirbo 6, prie 
kitų 5 dienas.

St. Louis, Mo, "Pasibaigė 
sztraikas garinių dūdų dėtojų, ku
ris traukėsi nuo rugsėjo mėnesio 
pereitų metų. Nuo dabar darbi
ninkai gauna už savo darbę po 
$2.35 ant dienos.

Brownsville, Pa. Ant Pitts- 
burg & Lake Erie geležinkelio 
susztraikavo darbininkai, daugu
me italijonai ir negrai. Jie reir 
kalauja geresnio už savo darbę 
užmokesnio.

Chicago, III. Anglių isz- 
važiotojai reikalauja, kad czia- 
nykszczios alaus leidinyczios duo
tų jiems dykai alaus po tiek, po 
kiek duoda savo darbininkams. 
Jeigu reikalavimai ne bus iszpil- 
dyti, jie žada sztraikuoti.

ISZ
Lietuviszku dirva.

Isz Cleveland, Oh.
Džiaugsmas kiekvienę gerai 

manantį, žmogų apima, dagir- 
dus, jog musų tautiecziai kur ko
kį gėrę ir visuomenei naudingę 
darbę nuveikia. Teip gal ne vienas 
ir apie musų Clevelando parapi
jos tarpumę, dasilinojęs isz “Sau
les”. (No. 2 jos s. m. buvo apie tai 
garsinta) nusidžiaugė. Bet pažiu
rėjus į tę dalykę areziaus, jis visai 
kitoniszkai pereistato. Balny czię.

uupuo'ė nuo augszto kelio pyli
mo. Prie to 20 Įmonių likosi 
suleis* ų, btt yra viltis, kad jie vi
si iszgis.

f Kxpliozljos
London, Ky. Vienose diibtu- 

vėso ėxpliodavo garinis katilas. 
Expliozijos penki darbininkai li
kosi ulmuszti, o du suleisti mirti- 

• < nai.
South Mills, S. C. Nuo ex- 

pliozijos kerosiuinės Įtampos už
sidegė ežia negro Tayloro namai, 
ugnis teip greitai platinos1, kad 
kol ję suvaldė, ji isznaikino 25 
namus.

Ironton, Oh. Pasziurėj, kur 
buvo sudėtas dinamitas, netoli 
BigEtna tarpinyczių, apsinakvo
jo du negrai. Gal per neatsar- 
gumę nakvojanezių,dinamitas ex- 
pi i oda vo ir abudu negru į miltus 
sudraskė.

Green-burg, Pa. Eidamas į 
darlię, kalnakasys, italijonas An- 
tonio Banco, bandė įszildyti pr e 
pecziaus dinamitę. Dinamitas 
ekspliodavo ir sugriovė namus. 
Ekspliozijos patsai Bancu, jo. pa
ti ir vaikas 1 k< si iszmesti augsz
tyn ir nupuolė į pusnį. Jie liko- 
kobi nepavojingai suleisti.

Air, Ten. Szaftoj nr. 5. ežia- 
nyksrzzių kastynių ateiti ko smar
ki expliozija. kurios 15 darbinin
kų likoei sulestų, bet ne mirti
nai. v

Gaisrai.
Hormasville, Pa. Szitame 

miestelyj 13 d. vasario siautė di- 
dėl s gaisras. Kadangi ežia nėra 
ugnagesių, tai ugnis galėjo platin 
t <s:, ji isznaikino daug priva- 
tiszkų namų, metodistų balny- 
czię, paeztę ir kelias pardaviny- 
caiaa.

Nelaime kastynese.
South McAllister, Ind. Ter. 

Besileidžiant į szaftę nr. 11 
triins darbininkams, nutruko lei
dimosi prieta:si ir nupuolė į olę. 
Prie to trys darbininkai likosi ul
muszti.

teisybė,turime,o prie jos ir kunigę, 
teipo8g?*įę parepijonų yra pusėti
nai, tik mes dabar perdaug 
turime nesitikimų, kurie užgimė 
tuejtuv, pribuvus kunigui ir 
vis eina didyn tarpe žmonių ir 
kun"*go. Vasario m. praėjusiuose 
metuose pribuvo pas mus iez Chi- 
cagos kuru Jankus (dabar Jan- 
tčowski). Jisai,apėmęs musų para
pinę, pradėjo tuoj (kaip priguli) 
po žmonės kalėdoti, dalindamas 
velykinės iszpažinties kortelis. 
Tas viskas jam gerai sekėsi ir 
lmon:s bųtų jį labai pamylėję,kad 
tik nebūtį pim*tę,kad musų ku
nigėlis per daug gero žmonelėms 
vėlina, teip: nenorėdamas pris- 
imtė nė jokio komiteto, nė kasie- 
riaus, si k ė, kad jis vienas viskę 
atliksęs ir dar geriaus. Neilgai 
trukus, pradėjo rodytiesi tikri to 
teip karszto jo darbavimosi mieriai 
Atmesdamas musų žmonės (komi- 
tetę),priverstas, žinoma, buvo sve 
timtauezių rodos klausti kaip 
a>abiezkuose teip ir parap'jos 
reikaluose, nes patsai szitame 
kraazte yra dar naujokas. Kokių 
rudų kunįgas klausė, pamatėme, 
sada likomės pasmaukti į sudę ant 
skundo vieno žydo, katras sakėsi, 
turįs tiesę ant kokių $200, jam 
kunigo prižadėtų.

Iszvargus kunigui iki naujo 
meto, užsimanė žmonės duoti ant 
atemanezio meto jum pagel 
bininkua (komitėtę); ant apkalbė 
jimo to ir buvo suszauktas para
pijos susirinkimas. Kadangi ne 
lazduotos rokundos už praėjusį 
metę ir kad kun. reikalavo, kad 
butų rinkti jo perstatyti vyrai 
(visi nemokanti reszyti) į komi 
tėtę, tai paskui iszduosęiT4 rokun 
das—susirinkimas ant niekų nuė
jo. Peržiurėjus knygas praėju 
šių metų ir noroms, nenorams su 
sitaikius, ant ateiuanczįo susiriu 
kimo likt si iszriukti į komitetę 
vyrai parapijos perstatyti, j:es»- 
kojmui teisybės ir pataisymui ku
nigo apsirikimų;jei negalima, tai 
vyskupo rodos klausti, bet ne ko
kių ten lenkiszkų kunigo draugų. 
Kunigėlis ant to jau butų sutikęs, 
kad tik nenesztų kolektų pas ka- 
sierių (katras po kaucija yra), 
bet pas jį kaip ir pirm aus. Žmo 
nėms su tokia kunigo nuomone 
nesutinkant, nusileido kunigėlis 
ir toliaus: pabaigoj sausio užsakė, 
kad komitetas susirinktų ant per
žiūrėjimo praėjusio mėnesio ro- 
kundų.

Susirinkus komitetui ir kolek
toriams su surinktomis kolek- 
tomis, kunįgas ruseziai užklausė, 
ko jie ežia susirinko, ar gal ant 
pasisznekėjmo terp savęs? Bet 
jie ątsakė, kad jie kunįgo pa
kviesti ant peržiurėjmo parapi
jos knygų. Ant to kunįgas, iš
vadinę* komiteto sąnarius ir ko
lektorius durniais, pasakė, kad 
jis užsakęs kad kolektoriai priesz 
miszparus aunesztų pinįgus, o ko
mitetas kad po miszparų ateitų; 
bet reikalaujant knygų,trenkė jas 
ant stalo, pradėjo po stubę mar- 
szuoti.Komitetas, surokavęs kny
gas, papraezė resitų nuo iszdavi 
mų. Tada kunįgas, atueszęs 
pluoszlę popierų, metė ant stalo, 
sakydamas: “Žiūrėkite spangi į 
girię”! Peržiūrėdama* tę pluosztę 

popierų, komitetas daug nau
jo mbkslo įgijo. Nekurie Te
eitai jau buvo pažįstami, nes jie 
jau buvo parapijos apmokėti (teip 
paveiksi, viens ant $90, to liaus 
buvo, visokių kitokių resitų: 
vieni ant 'kokios vilnonės 
popieros, kiti ant kopertų 
irt. t., ale vis daugiaus be datos 
ir be paraszo. Negavęs nuo ko
lektorių pinįgų, kunįgas pareika
lavo, kad parapija jam atiduotų 
skolę $500.katruos jis iszmokėjęs, 
ant ko ir res:tus parodęs. Komi
tetui nesutinkant tokius resitus 
apmokėti, kunigas iszvarė juos, 
sakydamas, kad daugiaus pas ji 
nesivalkiotų.

Parapijonas.

Isz G ra n d Rapids, Mich.
.Musų miesto lietuvių tautisz- 

kas supratimas ne augsztai pasi
kėlė, daugelis,galima sakyti,ne tu
rį nė jokios tėvynės ir savo tautos 
meilės. Yra ežia net toki lietuviai, 
kurie neužkenezia savo prigimtos 
kalbos, j e sako: kam tos lietu- 
viszkos kalbos reikia, kur su ja 
galima nueiti (niekindamas, žino
ma, ne toli nueisi, bet godojaut, 
galima teipjau toli nueiti kaip su 
angliazka, prancuziszka arba vo- 
kiszka; azitoa kalbos tik todėl 
teip augsztai pasikėlė, kad joms 
kalbanti žmonės mylėjo savo pri- 
gimtę kalbę.Rd.)? Musų lietuviai 
namieje su savo vaikais kalba 
angliszkai, bet kokia ta anglisz 
ka kalbai Daug niekesnė negu 
lietuviszka kalba Lietuvos žydų. 
Tėvai su vaikais krevezioja tik su
badyta angliazka kalba, o moti
nos nesupranta angliukai, iaz jų

tik su galva palingavo. Tokius 
vaisius iszduoda brangiai lietu
viams kasztuojanczios parapijinės 
mokyklos! , . ’

Lietuvis.

Isz Baltimores, Md.
7 d. vasario atsilankė ežia vėl 

kun. Dilion s. Jo szalininkai pa. 
emėUuion salę, sušaukė ausirid- 
kitnę, ant kurio pakvietė Dilionj, 
kad kę nors pranesztų. Moterų ir 
vyrų susirinko arti 400.

Dilionis savo įkalboj neužgavo 
nė teip labai jo neužkenezianezių 
prigulmingu kunįgų. Jis peikė 
musų savitarpinius nesutikimus 
dėl skiitingų nuomon ų ssnžinės 
reikaluose, už kę, rodosi, ne reiktų 
mums pyktiesi, kadangi aanžinės 
sūdria yra Dievas, o ne žmonės 
Ragino laikytieji krūvoj,vienybėj, 
kadangi mes esame vaikais Vienos 
motinos Lietuvos. Kalbino rem
ti tautiškąjį Susivienyjimę ir Tė
vynės Mylėtojų Dr. Kuloa jo 
padarė didelį įspūdį ant susir n 
kusių ir rodosi, kad ežia isztikro 
sustvėrė pirmutinė neprigulmiu- 
ga lietuviška parapija. Dirva ant 
to iszaitr seniai musų prigulmin- 
gų kunįgų, su kuriais parapijonai 
niekur ne gali susitaikyti, kurių 
žmonės niekur ne įstengia užga
nėdinti. Kadangi prigulmmgi ku 
nįgai stengiasi už lietuvių pinį 
gus statytas bažnyczias padovano 
ti airiams, tai argi žingeidu, kad 
terp nenorinezių sivo savasties 
dovanoti bvetimtaucziams a's ran 
da szalininkai neprigulmingų 
bažnycz'ų, kurios gali ant visados 
pasilikti savasezia jas pastaeziu- 
sių.

V. K.

Isz Ashland, Wis.
Lenkai pasistatė sau bažnyczię 

ant kampo Front str. ir Vilis a- 
ve., dar ne užbaigė, bet jau diev- 
maloystę t'iri skiepe.

Pirmiaus tūli lietuviai tvirtai 
lenkų laikėsi, bet išgirdę, jog 
ant bažnyczios yra skolos net 
17000 su virszum dol., lietuviai 
pradėjo trauktiesi, eiti prie airių. 
Nors kunįgas nesako nieko, bet 
užtatai paszaliniai lietuvius 
praminė “nie katolicy.”

Ashland’o lietuviai laikosi savo 
tautos, tikt gaila, kad anę mažai 
pažįsta. Ant tokio skaitltaus,kiek 
jų ežia yra,nieko tautiszko nenu
veikė; užtenka vien to kad 
lietuviškę kalbę prilaiko,o moka 
“Mozūrus” ar “Palokus” peikti. 
Vertėtų pakelt musų vardę kitaip: 
parengti nors kokias prakal- 
bas,kurios mums patiems džiaugs- 
mę padarytų.Nuliūsti reikia, ma
tant, kaip arli 200 lietuvių tuno 
i)po akmeniu. Antai Thorpe yra 
vos pusė to skaitliaus lietuvių, o 
jie gali pasigirti gana svarbiais 
jų nuveiktais darbais ant lietu- 
viszkos visuomenės naudos.

L. D. Artojas.

Isz Spring Valley, III.
2 d. vasario musų prabaszczius 

nutarė su parapijonais perstatyti 
paveikslus Jėzaus kanczių. Nu
tarta pusę surinkimų apversti ant 
bažnyczios , kitę gi pusę duoti 
tam. Kuris rodys paveikslus.

Pirmę vakarę surinko 50 dol. 
90c., o antrę vakarę 55 dol. Su
rinktus pinįgus vakare nuneszė 
kunįgui. Antrę vakarę komite
tas nuėjo pas kunįgę atimti su
rinktų pirmę vakarę pinįgų. Ko
mitetas suskaite pinįgus II vakaro 
ir pareika'avo atidavimo surinktų 
p'rma, kad užmokėti, kaip buvo 
nutarta, pusę surinkimų rodžiu
siam paveikslus. Kunįgas vie- 
nog ne tik atsisakė atiduoti pir
mutinius, bet ir antrus norėjo iš 
veržt1. Na ir prasidėjo tęsynėa ir 
besistumdymai. Komitetas, ne
norėdamas tęsytis, pinįgus paliko 
ir Užėjo. Na, užtai paskui per 
pamokėlę kunįgas iszniekino ko
mitetę.

Spring Vallietis.

Lietuvių protestas.
Screntono angliški laikrasz- 

cziai patalpino protestę Lietuvių 
Laisvamanių prieš priėmimę, 
rengiamę Amerikos valdžių ir 
šalininkų despotizmo, ttkankan- 
ežiam į Amerikę broliui Vokieti
jos ciecoriaus, kunįgaikszcziui 
Henrikui. Protestuojanti išro
do skriaudas, kokias lietuviai ken- 
czia Prūsuose nuo valdžių, kurios, 
teip kaip ir Maskolijoj, persekio 
ja lietuvius, germanizuoja juos, 
draudžia mokintiesi lietuviszkai, 
lietuvių kalbę iszvijo iš moky
klų,uždeda bausmes ant išleisto- 
jų ir redaktorių lietuviškų laik- 
raszczių, redaktorius paeinan- 
cziųs iš maskoliszkos Lietuvos 
veja laukan be jokios iszteisinan- 
czios priežasties, tik todėl, kad 
jie darbuojasi ant protiško pa
kėlimo mvo brolių. Tokių tai 
valdonų pasiuntiniams Amerikos 

tai tėvai su vaikais juokus daro. 
Gerai ir neatbūtinai reikia mokė
ti atėjusiam į svetimę krasztę to 
kraszto kalbę,kadangi tas reikalin
gu yra ant kiekvieno žingsUid, bet 
besimokinant svetimos kalbos, 
nieks ne privalo užmirezti savo 
prigimtę. Prigimta kalba yra pa- 
matu.ję reikia pirmiausiai szmok- 
ti, ji palengvįsiszsimokinimęsve 
timos. Mes neprivalome užmirsz- 
ti, kad dar angliškos kalbos ant 
svieto ne buvo, dar visos augsztes- 
nės luomos dabartinėj Anglijoj 
vartojo prancuziszkę kalbę. Amen 
koj nieks netikėjo, kad bus angli
ška kalba, o lietuviszkai jau kal
bėjo žmonės ant labai didelių plotų 
Europos, nuo Dnepero, Dauguvos 
iki Vielai ir Baltiazkų jūrių. Jei
gu sziędien rubežiai lietuviszkos 
kalbos susisiaurino,juk tai tik mus 
paežių kaltė: mes ne mylėjome 
savo kalbi s, daugelis lietuvių pa
metė savo kalbę dėl svetimos, 
taigi darė teip j tu, kaip daro ir 
tūli Grand Rapidao lietuviai. 
Prancūzai, vokiecziai be abejonės 
daug geiiau moka ‘ angliškai už 
lietuvius, bet jie savo vaikus pir
miausiai mok na piigimtos kal
bos, o paskui jau mokina sveti
mos. Musisąkiai gi,patys ne mo
kėdami svetimos kalbos, mokina 
vaikus ■ pagadytos jų paežių 
svetimos, o savo prigimtos visai 
nemokina, tokiu budu jų vaikai 
nė jokies kalbos gerai ne moka. 
Mut-iszkiai nė poterių nemokina 
prigimtoj kalboj, sako, kad leis 
vaikusį mokyklę.tai juos ten len- 
kiszkos minyszkos iszmokįs len
kiškai poter.ų ir katekizmo.- 
Daugėlis ezianykšezių lietuvių 
vaikų isztikro moka skaityti ir 
šiek tiek reszyti lenkiszkai, bet 
užtai savo prigimtos kalbos ne 
supranta, kadangi jų tėvai ne mo
kina. Paklausk tokių tėvų, 
kodėl jie sžvo vaikų ne mokina 
lietuviškai, taį atsako; “taigi 
kam asz mokįsiu? Manę teipgi 
nieks ne mokino.” Oi,brolau,moki
no tavę tėvai lietuviškai kalbėti, 
kadangi jie kitokios kalbos ne 
mokėjo, tu gi, iszinokęs laužytę 
angliszkę aiba lenkiškę, su vai 
kais kalbi pagadyta svetima ir 
per tai jiems ne suteiki progos 
iszmokti lietuviszkai,pats isz vai- 
kųKlarai aprėdytę į svetimas plun
ksnas beždžionę nemokanezię pri- 
deraneziai nė jokios kalbos. Argi 
tai ne gėda tiems musų broliams, 
atžagariai suprantiems savo pa
reigas kaipo lietuvių! *

Rapidietis.

Isz Waterbury, Conn.
Savo laike “Vienybėj” buvo 

minėta apie Waterburio kun. 
Saurusaiczio, už parapijos pinį
gus užlaikomę neva parapijinę 
mokyklę. Mokykla ta netikėtai 
tapo valdžių uždaryta ir kaip gir
dėt, jos bosas gerokę bausmę tu
rės užmokėti, nors apie bausmę 
angliszkai demokratiszkas laik- 
rasztis nieko negarsina. Mat 
pasiųsti nuo ,.“Board of Educa- 
tion” inspektoriai atrado lietu- 
viszkę mokyklę visai ne tvarkoje 
ir mokintoję už neatsakantį: pats 
“profesorius” angliškai nemo
ka, o lietuviszkai toli ne viskę 
moks, kę vaikus reikia mokyti. 
Kę gi norėti nuo profesoriaus, 
jeigu pats mokyklos bosas geriau 
supranta apie darkymę senų dra
bužių negu apie elementariszkę 
rokundų vedimę. Vaikai, lankę 
nors vieuus metus publiszkę mo
kyklę, be abejonės gali pamo 
kyti ne tik profesorių, bet net 
patį “direktorių”. Atsiųsti ant 
prižiūrėjimo mokyklos inspekto
riai užtėmyjo, kad už parapijos 
pinįgus, priesz jos norę, užlaiko
ma mokykla ne užsipelno ant var 
do mokyklos,bet ji buvo tik dya- 
siszko vadovo įnagiu barszkini- 
mui tuszczios baczkos.

Vyskupo iszleidžiamame an- 
gliszkame laikrasztyj galima bu
vo patikti pasigyrimus musų du- 
szių piemens,kad dididžiausias jo 
rūpestis yra: užlaikyti parapijinę 
mokyklę; bet kaip pasirodė, tai 
jo mokykla ne verta buvo to var
do. Kunigėlis per pamokslus 
tankiai sakydavo, kad lietuviai, 
kurie* ssvo vaikų neleidžia į jo 
“katalikiszkę” mokyklę, papildo 
“smertelnę griekę”,' ir isz to 
“bžisaus grieko” nieks jų neisr- 
riszl”. Kę dabar kunigėlis darys 
su inspektoriais, o ypatingai su 
“Board of Education”? Gal ant 
jų cenzurę uždės, ir jiems ne 
duos iszriezimo?

Visi didesniejie vaikai likosi 
nuvesti į publiszkas mokyklas, 
mažesniejie, neturinti 6 metų, pa
siliko be prievartos, paskutinius 
kunįgelis mokysęs “religijos”. 
Atvestų vaikų į pub'iszkę mo
kyklę mokintojas kliusinėjo: 
kaip vardas? Isz visų vaikų, tik 
dvi mergaitės tesuprato, ko jų 
mokintojas klausia. Mokintojas

randas, tauto* kssztais,rengia isz- 
kilmingę priėmimę, tokį, ant ko
kio gali užsipelnyti tik žmonijos 
geradėjsi, o ne veržėjai svetimo, 
naikintojai laisvės, garbintojai 
despot'zmo ir visokių panezių. 
Vokietija yra ne nesziotoja lai
svės, bet svarbiausia padėtoja 
Maskolijos, neužkenezianezios 
kiekvieno laisvesnio žmonių pasi- 
krutinimo.

Isz visur.
| Pereituose metuose Berlyne, 

ant maisto žmonėms, miesto 
skerdinycziose papjovė 13000 
arklių.

|| Angbszkose Indijose, Pent- 
jab apskrityj ,siauczia pasibaisėti
nai azijatiszkas maras, % nuo jo 
miršta vidutiniškai po 1000 
žmonių kas dienę.

| Peterburge amerikonai ren- 
•g:a dideles diibtuves, kurios 
dirbs maskoliszkam randui viso
kias elektriszkas maszinas. Tose 
dirbtuvėse ras darbę 1500 darbi
ninkų.

•" Serbijoj nusirito nuo kalno 
dideli sniego lavina ant prie- 
miesezio Belgrado. Serbijos aos- 
tapilės. Lavinos vienas žmogus li
kosi užmusztis, o trys mirtinai su- 
žesti.

j Iszpanijoj, mieste Barcelionoj 
buvo vėl darbininkų maištai. 
Ant vaikymo paszaukta kari u me
nė szaudė į pulkus žmonių. Vie
nas beginklis žmogus likosi už
muštas, o 24 sužeisti.

| Netoli Cantono, mieste Fky- 
en, pietiniuose Chinuose, nepri- 
lankių krikszczionėms chinieczių 
minios iszdegino vokiszkę misiję. 
M sionieriėms vienog pasisekė pa
bėgti.

|! Ant sziaurinių jūrių, 80 my
lių nuo shIos Helgolando, 7d. va
sario paskendo maskoliškas lai
vas “Hansa”. Angliškas garlai- 
vys “Cors'ca” iszgelbėjo tris 
žmonis, kiti gi visi prigėrė.

|( Garsus miskoliškas raszti- 
ninkas grafas Tolstoj vėl sunkiai 
apsirgo ir kaip daktarei sako, 
maža yra viltis, kad galėtų išgy
ti. Tolstoj serga ant szirdies li
gos ir plauczių iszdegimo.

U Garsus vokiškas mokslin- 
czius Virch'»w, profesorius Berly
no univen-iteto, kuris sunkiai su
sižeidė iszšokdamas iš ulyczinio 
karo, taisosi ir yra viltis, tac| isz
gis.

U Sausio mėnesyj Prancūzija 
parsigabeno isz svetur tavorų už 
33142000 frankų mažiau negu 
pernai, išgabeno gi svetur savo 
tavorų už 28967000 frankų dau
giau negu pernai.

|| Porte Tulon, pietinėj Pran
cūzijoj, ant prancuziszko kariško 
laivo “Boulogne” expliodavo tor
peda. Ekspliozijos daug jurinin
kų likosi užmusztų, o dar dau
giau sužeistų.

Sziaurinėj Afrikoj, Morokko 
vieszpatystėj, Cesina tautiška gi
minė užpuolė ant kaimų apgy
ventų Binosarų tautos. Iszdegi- 
no su visu tris Binosarų kaimus 
ir iszskerdė 38 žmonisi

|| Amerikos laikrašcziai vėl 
garsina, kad suderėti už paleidi
mą am'-rikoniszkos misijonierės 
Stone pinįgai likosi plėszikams iš
mokėti; todėl reikia laukti ūmo 
paleidimo isz nelaisvės minėtos 
misijonierės.

U Maskvoj gyvena, turbut, se
niausias žmogus ant svieto: yra 
tai miesezionis Isaja Rodowskij; 
tun jis 136 metus ir mato dar ge
rai, skaito be stiklų. Jo tėvas 
pasimirė, turėdamas 129 me
tus.

B Sausio mėnesyj Vokiet'joe 
sostapilėj Berlyne buvo 75000 
darbininkų ne turinezių nė jokio 
darbo, o 40000 darbininkų-turėjo 
tik po porą valandų darbo ant 
dienos k, žinoma, neuždirbo ne 
ant maisto.

| Badas angliškose Indijoae 
apima vis didesnius ir didesnius 
plotue. Užderėjimas provincijo
se Gujarat, Rajputana ir Viduri
nėse Indijose buvo menkas, bet ir 
tę beveik su visu išnaikino dau
gybė prisiveisusių žiurkių ir pelių. 
Ant maitinimo žmonių reiks iš 
svetur gabenti valgio produk
tus.
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II Nutruko ant jūrių dugno nu
klota telegrafo linija terp Zinzi- 
baro ir Afrikos ir telegramų ne 
galima siųsti tiesiog, bet reikia 
siųsti isz Zanzibaro j Indijas ir isz 
ežia atgal į Afrik? ; už kiekvien? 
žodį skaito dabar po 85c.

IU Iszradėj <8 orlaivio galinezio 
lėkti prtesz vėj?, brazdi jonas San
tos Dumout, M< nte Carlo, Mona- 
koj, bandė lakioti ant oro, bet 
sziuom kartu ne pasisekė. Or 
"laivys ir pats Dumont nupuolė j 
jūres, jį vienog ir orlaivį iszgel 
bėjo nuo paskendimo.

ĮĮ Londono laikraszcziai prane- 
sza, buk ant Kaukazo, Maskoli- 
joj, siautė baisus žemės drebėji
mai, kurie beveik su visu iszgr.o- 
vė miest?Szemach?. Prie to 4000 
namų tapo sugriautų ir 2000 žmo 
nių užmuštų, 25000 žmonių 
teko pastogės.

ne

1| La kraszcziai pranesza, 
popiežiaus sveikata laikosi gerai, 
bet jis dabar nuolatai kalba apie 
ateinanezi? miitį. Skulptorius 
Luahel.te padirbo už 300000 fran
kų marmorinį paminki?, kuris bus 
pastatytas ant kapo,pasimirus po
piežiui.

j°g

H Angliškose Capo valdybose, 
pietinėj Afrikoj, nuo ilgai besi- 
traukianczių lytų užgimė dideli 
tvanai, kokių p rma ežia niekada 
ne būdavo. Užtvinę vandens nu
plovė daug firmų, iszardd gele
žinkelių linijas. Tvanuose prigė
rė 25 žmonės.

H Pietinėj Austrijoj, mieste 
Trieste užgimė darbininkų maiš
tai. Darbininkai paėmė virszų 
ant policijos, privertė visas mies
te esanezias dirbtuves apstabdyti 
darbus, išdaužė langus pardavi
nyczių, kurios buvo atidarytos. 
Ant suvaldymo darbininkų val
džios pareikalavo kareivių.

publikose,beveik nesiliaudavo na
minės karės, krasztas buvo su- 
demoralizuotas, skolose pasken
dęs; tvark? įvedė tik dabartinis 
prezidentas Diaz, kuris žymiai 
pakėlė vis? republik?.

|| Iszpanijoj, tūluose miestuose 
buvo vėl maisztai: ant suvaldymo 
maisztininkų'policijos pajiegų ne 
užteko, bet reikėjo azaukti karei
vius. Mieste San Sebastian- mi
nios žmonių sutiko policij? su ak
menims. Susimuszime mažiau
siai 20 ypatų likosi užmusztų. 
Mieste Barcelionoj buvo smarkus 
susimuszimai terp sztraikuojan- 
czių ir dirbanezių darbininkų; 
ežia teipossri ne. mažai žmonių li
kosi revolverių szuvių sužeistų.

į) Ant Kaukazo, Maskolijoj, 
netoli Szemachos, kuri? pereit? 
sanvaitę iszgriovė baisus žemės 
drebėjimas, atsidarė naujas vul
kanas (ugnį metantis kalnas). 
Ant Kaukazo pirma ne buvo nė 
jokio vulkano, jie buvo visai užge
sę ; dabar vėl atsidarė žemė ir 
isz jos vidurio teka ugninis skys
timas, vėržiasi liepsna. Upė Ge- 
onchaika perkeitė sivo fekėjim?, 
matyt laike žemės drebėjimo liko
si iškelta žemė ir per tai vanduo 
upėj apleido sivo šen? lovį.

D Vindobonos laikraszcziai 
pranesza, buk ant turkiszkų plė
šikų, laikanczių nelaisvėj amen- 
koniszk? milijonierę Stone,užpuo
lė kitas plėšikų pulkas, norėda
mas nelaisvę paveržti, kad gauti 
Amerikos arabas tdoriaua rankose 
esanezius iszpirkimo pinįgus. 
Muszyje 20 plėszikų likosi už
musztų, o dar daugiau sužeistų. 
M sijonierės vienog atimti ne pa
sisekė, ji pa>iliko rankose tų plė
szikų, kurie j? paėmė į nelais
vę.

Beringo jūrių siaurum? plieni
nį tilt?. Plianas jau padirbtas 
prancuziszkų ir maskoliszkų inži
nierių. Behringo jūrių saiiru- 
ma tūri tik 35 angliszkas mylias 
ploczio, joje yra daug mažų sslu- 
czių, kurios gali būt sunaudotos 
prie-dirbimo tilto. Sujungus A 
merikos geležinkelius su Alaskoj 
dirbamais, pratę«ua juos per tilt? 
į Siberij? ir t? alkūnę sujungus 
su didžiuoju Siberijos geležinke
liu, trukiai galės bėgioti isz New 
Yorko tiesiog į Maakv?, Peter- 
burg?, Vilnių, Kaun?, Berlyn?, 
Paryžių ir į kitus Europos mies
tu*.

H Didžiausias ant svieto mies
tas yra Anglijos sostapilė Lepi do
nas. Laike paskutinio liaudės 
suskaitymo jame buvo 4536541 
g y v. arba suvirszum ant vieno 
milijono daugiau negu New Ycr- 
ke. Londone žydų yra daugiau 
negu Jeruzolimoj; ne trūksta ir 
kitokių tautų: vokieczių Londone 
[yra 135377.

)| Ant prancūziškos mokslisz- 
kos ekspedicijos, lirinėjanezios sa- 
1? Nauj? Gvine?, Australijoj, už
puolė žmogėdžiai cz:abuviai. Su 
sirėmime 25 prancūzai likosi už
mušti, o užmusztų kunus cziabu- 
viaiai suvalgė, 37 likosi suže'sti. 
Terp užmusztų yra tirinėtojai: 
bironas Villars, grafas Saint Ko
my ir Hagenbeck.

11 Lenkai nusprendė Austrijos 
sostapilėj Vindubonoj parengti 
ten gyvenantiems lenkams liaudės 
universitet? vardo M ckevicz’aus, 
praplatinimui visokių mokslų 
terp lenkiškų darbininkų ir 
sziaip mažai apszviestų žmonių. 
Lenkams reikalingesnės butų pra
dinės mokyklos, galinezios juos 
iszmokyti skaityti: antai
terp v sokių Anurijos tautų ne- 
mokauezių skaityti daugiausiai y- 
ra lenkų ir rusinu, taigi žmonių 
esanezių po lenk’szkų ponų ir 
kunįgų valdžia.

|| Angliškas randas, isZ parla
mento pasiuntinių sutvėrė specia- 
liszk? komisiją, kuriai pavedė 
apdirbti projekt? naujų tiesų 
kaslink svetimų ateivių, atkeliau- 
janezių j Angbj?. Anglija mat 
rengiasi spsunkinti svet m? atei- 
vystę, neturintiems pinjgų ir 
mokantiems skaityti su visu 
drausti atkakti į Angliję.

|| 1899m., ant beveik tris yk 
didesnio negu Suvienytos Valsti
jos Maskolijos ploto buvo tik 
12482 daktarai. Isz toskaitliaus 
miestuose gyveno 9422 daktarai, 
po kaimus gi tik 3060. Miestuo
se iszpuolėant vieno daktaro 1700 
gyventojų, ant kaimų gi iszpuolė 
vienas daktaras ant 36000 gyven
tojų. Pagal apskaitym? profeso
riaus Kapustino, ant kaimų Mas
kolijoj reikia mažiausiai 62000 
daktarų, kad jie galėtų suteikti 
pagel b? jos reikalaujantiems gy
ventojams.

ne 
už-

ang- 
pasi-

|] Klip River apskrityj, 
liszkose valdybose Afrikoj, 
kėlė cz abuviai priesz angliškas 
valdžias. Iszsių>ti priesz pasikė- 
lėlius angliszka kariumenė likosi 
sumuszta: muszyjė 4 angliszki o- 
ticierai ir 29 kareiviai tapo už- 
muszti ar paszauti. Susirėmimai 
angliszkos kariumenės dalių su 
p^ikėl£liais nuolatai ežia atsitin
ka.

j| Italiszki masonai nut irė su
organizuoti sivo organizacij? 
teip, kad ji ne butų paslapta, bet 
liuosa teip kaip ir kitos. T?syk 
be abejonės pražus ir visi pasa- 

iszki apkaltinimai, kokius ant 
Basonų meta jų priešai, kadan- 
i kiekvienas turės prog? pats 
įersitikrinti apie teisingum? ar 
leteisingum? daromų užmet'nėji- 

mų.

H Mieste Catanioj, ant salos Si
cilijos, gyventojai labai linksmai 
apvaikszcziojo užgavėnes. Policija 
bandė vien? vaikiu? suaresztuoti. 
Tas pagimdė smarkias musztynes 
terp policijos ir besiliuksminan- 
czių, kurtos traukėsi 6 valandas, 
“'eikėjo szaukti kareivius ant isz- 

aikymo maisztininkų, kurie isz- 
•iovė daug pardavinyczių. Musz- 
nėse daug žmonių tapo sunkiai 
žeistų.

|| Laikraszcziai pranesza, buk 
įbartinis republikos Meksiko 
ezidentaa, jenerolas Diaz, ren- 
asi pasitraukti nuo urėdo, val- 
i? ketina perduoti jenerolui 
iyes. Seniau Meksike, teip 
ip ir kitose iszpaniszkose re-

U Me-te St. Julien, Prancūzi
joj, ant iškovojimo geresnio už 
darb? užmokesnio, darbininkai 
skurų i-zdirb nyezių pakėlė sztrai 
k?. Jų vietoj iszdirbinyczių sa
vininkai priėmė ne prigulinezius 
į organizacij?. Sztratkieriai ban
dė dirbanezius darbininkus isz- 
vaikyti, bet tie gynėsi,liedami ant 
užpuolikų karszt? vandenį. Ant 
rytojaus sztraikieriai vėl užpuolė 
ant išdirbi nyczių. Užgimė
smarkus muszis, kuriame daug 
darbininkų likosi sužeistų. Ant 
perskyrimo besimuszanczių reikė
jo szaukti žandarus ir kareivius.

|| Pagal atskait? Hamburgo ap
saugojimo merginų komiteto, ne- 
žmoniszki mergų prekėjai par
duoda į paleistuvystės namus jų 
suviliotų Europoj merginų vidu
ti n isz kai po 10000 kas met?. 
Daugiausiai jų gabena į Amenk? 
ir į kitus užmarių krasztus. Juo 
kokiame krašte niekesnės eko- 
nomiszkos sanlygos ir juo žmo
nių apszvietimas stovi žem*au,juo 
lengviau mergų prekėjams suvi
lioti į savo tinki? jaunas mergi
nas. Daugiausiai merginų pre
kėjai parduodarisz Lenkijos, Lie-. 
tuvos, Mažrusijos ir Galicijos; 
vokietės, prancūzės ne lengvai 
duodasi į užmest? tinki? pagauti, 
tas prekėjai pagauna tik paža
dėdami vesti ir kaip kada ir ap- 
siveda su kokia deszimczia, lie
tuves gi, , lenkes arba maskal- 
kas prigauna žadėdami ger? ge
rai apmokam? taroyet? užmariuo
se.

H Prancuziszki, maskoliszki ir 
amerikoniszki kapitalistai isz ti
kro rengiasi sujungti Amerik? su 
Ažija geležinkeliu, padirbti per

Nauja liampa naikinimui 
ligas gimdanezių bakteri

jų. •
Perdėti nis D ro Finseno gydi- 

ny ežios Kopenhsgene, kurioje 
gydn visokias limpanczias ligas 
su pagelba visokių parvų szviesos, 
D ras Sophus Bang, padirbo nau- 
j? liarap? specialiszkai paskirt? ant 
gydymo su szviesos pagelba v.so 
kių ligų. Toje liampoje elektrodai 
yra ne angliniai, bet padirbti isz 
geležies, o pati szviesa, kiek gali
ma, yra azalta,iszduoda kuo ma
žiausiai szilumos, turi kuo dau 
ginusiai užvioletinių szviesos spin 
dūlių, (tėkmė šitų įtampų szvie
sos ant ligas gimdanezių ir kito
kių bakterijų yra ne:szpasikytai 
didelė. Paprasti elektriška 
liampa,turinti pajieg? 25 amperų, 
jeigu szvies? užleisti ant bakteri
jų Staphylococcus pyogenes.užmu- 
sza jas į 4} minutos , nauja gi 
liampa D-ro Bango t? patį pada
ro į 4 sekunda8, taigi ant to rei
kalauja laiko 60 syk mažesnio, 
pajiega naikinanti bakterijas tos 
liampos yra 60 kartų didesnė ne
gu paprastų elektriazkų liampų, 
kokios žiba ant miestų ulyczių.

Teipjau didesnę pajtegą turi 
naujos D ro Bango liampos švie
sa, je’gu j? užleiiti ant 
nuogo kūno. Nors szviesa ta ne 
iszduoda szilumos, bet jeigu j? 
užleisti ant žmogaus veido nuo 
vieno metro, tai į penkias minu- 
tas szviesa gimdo odes iszdegi- 
m?, kuris laikosi net kelias die
nas. Ant gydymo ligonių D-ras 
Bang padirbo ant tų pamatų maž? 
liamputę,su visoms pnetaisotns ne 
didesnę už szaukšt?. Liamp? t? 
prideda tiesiog prie ligos apimtos 
vietos ir szviesa jos į 5 minutas 
atliekji toki? jau užduotę, ant at
likimo kokios reikėjo pirma 1} 
valandos laiko ir liampos turin- 
czios szvie?? 60 žvakių. Szita 
liampa iszduoda kuo geriausius 
vaisius ypaozprie gydymo rožės ir 
visokių odos ligų; dabar j? taiko 
prie gydymo vėžiu serganezių.■

Nanji iszradimai.
|| Angliškas inžiniėrius isz 

Londono, Armstrong, iszrado Gu
dę iszviadžiojimo elektriškos pa- 
jiegos žiburiams, ne reikalaujant 
visai jungti vietų vieloms. Atlik 
tos bandavonės buvo kuo pasek- 
mingiausios: liampa davė lygi?, 
graži? szvies?, elektriszkos 
pajiegos stacija buvo 8 mylios 
nuo bandavonių vietos ir ji ne bu
vo sujungta su liam ponis d ratai s. 
Elektriką Žiburiams eina ne d ra
tais, bet tiesiog žemės sluogsniais 
arba ir vandeniu, jeigu reikėtų 
žiburį turėti ant vandens.

Berlyno ligonbucziuose 
Dras Leydeu atliko bandavonės 
ant ligonių su nauju vaistu nuo 
tymų. Naujas vaistas yra tai iš
traukta isz kraujo žmonių tymais 
sirgusių, bet jad gyjanezių; vais- 
t? t? įezirškia į krauj? tymais 
sergacczių ligonių ir daugumas 
jų tuujaus pskitaiso.

Vietines Žinios.
— Isz' Ch’cagos į kit? ežero 

pusę, į St. Joseph ir Benton Har- 
bor, pradės bėgioti pasažieriniai 
garlaiviai nuo 1 d. kovo mėnesio.

■— Į saliuu? naszlės Onos 
Schmidt,ant kertės State ir Eure- 
ca str. Lemonte, įsiveržė keli 
pl&zibai ;jie išardė kas? ir isz jos 
paEzhvė 2000 dol. pinigais ir 
procentinėms popieroms.
— Chicagos vagiliai vagia visk?, 

k? tik gali pavogti. Pareitos san- 
vaitės pėtnyczios naktyj ant syk 
nupiaustė ant kelių ulyczių strit- 
karių dratus šiaurinėj miesto da- 
lyj ir tuom su visu apstabdė bėgioj
ai? karų ant t .11 ų ulyczių.

— Gyvenantis pn. 181 E. O- 
hio sir. 54 metų Louis Winter 
nusinuodįno su karboline rugš- 
czia. Jo gaspadinė rado jį jau 
ne gyv?. Winter nuo seniai sirgo 
reumatizmu it ne visada galėjo 
dirbti. Liga ta ir privedė žmogų 
prie palžudystės.

— Mediškoj mokykloj Beone 
to, pn. 412 Fulton avė., cbemias- 
koj laboratorijoj,ekspliodavo che
miškos medegoa. Ekapliozija 
pagimdė gaier?. Sudegė biblio
teka, vienas negyvėlio kūnas ir 
daug visokių daktariszkų instru
mentų.

—- Kckia ten Helena M. Nolan 
apskundė du Chcsgos gyvento
ju: Farvellį ir Manahaii?, kurie 
buk prikalbėjo jos vyr? pamesti 
paczi?. Už t? Nolan reikalauja 
50000 dol. Brangiai mat skaito 
vertę savo vyro. Nežinia tik, ar 
audžia jai tiek prisudys ir ar pri 
sūdyti galės tiek užmokėti?

— Iki sziol Chicagi s publisz- 
kose mokyklose mokino vokiš
kos kalbos, ant ^mokinimo buvo 
specijaliszkos mokintojo), kurias 
užlaikė mokyklų užveizda. Dabar 
vienog, dėl ne pritekliaus pinįgų, 
užlaikymas specijaliszkų vokiaz- 
kų mokintojų pasibaigia nuo atei- 
nanezių mokslo metų; jeigu vo
kiškai kur mokį% tai t? darys 
paprastos mokintojos. Per tai 
daug vokiszkų mokintojų ne teks 
vietų.

Draugyscziu Reikalai
Chlotgo. Dr-te Lietuvos Sunu ture* 

savo pikuinkanedelioj, 3 Rugpjuczio, 
d arte Raitsiog'sGrove, Riverside, III. 
Todėl meldžia viiu aitu draugyiciiu .to
je dienoje nedaryti balių ne pikninku i- 
dant vieni kitiems neužkenktumem.

Dr-te Lietuvos Sunu.
Padekavoue.

Chlcago, Dr-te Ss. Antano siunesia 
•širdinga aesiu visom* draugystėms Ir 
visiem* lietuviams, kurie teikeai atsilan
kyti ant jos baliaus laikyto 9 d. vasario, 
1902,Freiheit Turner saleje, isz ko musu 
draugyste turėjo džiaugsme ir pelną.

Su guodone, Dr-te S*. Antano.
Lietuviškas Pikninkas.

Chicago. Dr-te Adveizdoe Dievo turės 
savo pikninka nedelioj, 10 Rugpjucsio, 
darže Bergmann's G rovė, Riverside, III. 
Todėl meldžia visu kitu draugyscziu to
je dienoje nedaryti pikninku ne balių 
idant vieni kitiems neužkenktumem.

Dr-te Apveizdos Dievo.

Jau vėl yra.
Knygos Mažas Aukso Altorius No-5. ir 

Pasaka apie Kantria Alena, kurios buvo 
iszs i baigusios, dabar jau veiyra gauna
mo Lietuvos Redakcijoje. Pasaka K. 
Alenos tapo pertaisyta ir naujai atspaus
ta. Teipgi iszėjo isz po spaudos nauja 
knygute po vardu “Dvyniai Vagiu.” 
Preke joe 25c. Ji nurodo kokias žmones 
turi skriaudas isz szalies ponu, karalių 
ir kunigu. Yra labai žingeidi knygele 
ir verta perskaitymo.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau merginos, nesenesnes 20 

metu ant apsivedimo. Teiksis atsi- 
szaukti aut adreso:

Felik* Augustis,
Box 24 Ebrmandale, Ind.
Pajieszkau Jurgio Barcioir Izidoriau* 

Petroszevicziaus, abu Kauno gub., Er
žvilko* vol., kaimo Paviszczovu. Teik
sis atsiszaukti ant adreso:

John Mankus,
1306 Muriel St., Pittsburg, Pa.
Pajieszkau Klemenso Vizgaudo, Kau

no gub., Telsziu pa v.. Blakių parap., gy 
veno Chicagoje. Jis pats arkas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Izidor Buividas,
28 Ame* St., Brockton, Mass.
Pajieszkau Jono Nuobaros, isz kaimo 

Geležiu ir Petro Ilekio isz kaimo Ku- 
troniu.,Vadokliu parap., Kauno gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Si m. Kelia,
15 Breaker Su, Scranton, Pa.
Pajieszkau Viktoriaus Liutvino.Kauno 

gub., Telsziu pav.,kaimo Girvainiu, gy
veno Pittsburg, Pa. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jos, Maziliauskas,
Box 280, Westville, III.
Pajieszkau Juozapo Vasiliausko, Kau

no gub., Vabalninku parap. Jis pato ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

P. Shidlo,
372 Clementina St., San Francisco, Cal.

Pajieszkau Elžbietos Sadulienes ir 8a- 
lemono Sadulio, abu Kauno gub., Pane
vėžio pav., Kupiszkes parap. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so:

Miss. Anie Žekoniute,
13 James St., Waterbury, Conn.
Pajieszkau savo ptezios, Zofijos Sa- 

.vickiutes, (po vyrui Jurgeleviczieue), 
isz Kauno gub., Raseinių pav., Szydla- 
vos parap. Du metai kaip pasitraukė 
szalin ir nežinau kur ji randasi. Jeigu 
nori gali sugryžti. už prasiszalinima ne
baustu jos. Tegul atmena ant savo se
nos motinos, kuriai nėra kam duona duo
ti.

Krisztof Jurgeleviczia, 
3616 Agathe St., Philadelphia, Pa.

(14-3)
Pajieszkau Juozo Gustainio, Suvalkų 

gub., Vladislavavo pav., kaimo Pran- 
skabudžio, 12 metu atgal gyveno Pit
tsburg, Pa. Jis pato ar kas kita* teiksis 
duoti žine ant adreso:

John Blonski, Mace, Idaho.
Pajieszkau Petro Szimkevicziaus, isz 

kaimo Girku, Kauno gub., gyveno Gll- 
bertville, Mase. Teiksis atsiszaukti ant 
adreso:

Peter Masaitis,
Box 374 • Charleroy, Pa.
Pajieszkau Juozapo Brožio, Kauno 

gub., Raseinių pav., dirbo Mishswaka, 
Ind. Jis pato ar kas kitas teiksis duoti* 
žine ant adreso:

F. Sidaras, 
344 HamiltonSt., Grand Rapids, Mich.

Pajieszkau IgnotoValavicziaus. Jis 
pato ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Motiejus Tamosziunas, 
Box 138, Giradville, Pa.

Psjieszksu Stonislovo Szulcos, Ksuno 
gub. ir pav. Atsiszaukti ant adreso:

Paul Kimant, Pricedale, Pa.
Pajieszkau merginos ar naszlęs, nese

nesnes 30 iki 40 metu ant apsivedimo. 
Norinti teiksi* atsiszaukti ant adreso:

W. Kuka,
Box 72, Koeltztown, Mo.
Kas užtėmy* ku,r Antana ir Vincą Ka- 

minskuczius, vien* 16 kito ISmetu, teik
si* duoti žine ant žemiau padėto adreso. 
Jiedu padare man iszkada ir iszbego:

M. Damanauskas, *
606 Theodore St., Scranton, Pa.S

Stabdo Kosulį ir uisiszaldynia. 
“LszaUv* Bromo QulnlM" tobly tolei l*i«ydo u* 
•ItMldyma »u 1 diena, delne tozgyel nemokėti 
pinigu. T ®c.

Aukos.
8. Mack Elizabeth, N. J: 

Ant besimokinanezios jaunuome
nes EurJpnje........ . .................. 2.00

Gavienui.........................  1-00
Ant kankintiniu surinkta per pra

kalbu 24 d. Lapkriczio.,...2.04

Pigiai ant pardavimo Groserne su bu- 
czerne vietoje lietuviu apgyventoje. Biz
ni* yra nuo seno laiko iszdirbtu. turin
tis gavo reguliariszkus kostumerius.

Jos. Krauza,
4612 5-thave., Chicago.

(14-2)
Pigiai ant pardavimo 3 Grosernes ir 

Buczernes vietose lietuviu apgyventose, 
daranczlos gera bizni. Atsiszaukite pu 
agente:
S. Mack. 212 1-st St., Elizabeth, N. J.

(21-2)

“Lietuvos” agentai.
BOSTON, MASS.

8. Gendrolis, 503 Sudburry St.
NEW YORK. N. Y.

Jonu Nujoku, 323 E. 55-1 h st.
NEWARK, N. J.

V. Ambrazeviczia,. 180 Ferry st
BROOKLYN. N. Y.

Stani*lowu Rinkesriczius, 73 Grand st. 
Juozu Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Maczis, 447 W. Linest.

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

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

WATERBURY, CONN. 
Jonu Taraila, 677 Riverside st.

i
VVESTVILLE, ILL.

V. 8. Kreivėnu, .
SCRANTON. PA.

Mikolu Kamanauckas,
1740 Nay Ang Avė.

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALTI MORE. M D.
L. Gaw)is, 2018 N. VVuhington st

PHILADELPHIA. PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotu, 1124 8. Front St
“ Lietu vos“ Keliaujanti agentai.
Jurgis Kazakewiczia,
Juozu Petrikis. < 
Juoupu Matutis,
K. Labanauskas, 
B. Downorowicz. •

Kurszie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pu juos užsiruzyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokBtii pi- 
nįgai bu* teisingai-mum* priduoti. Pa* 
juos teipgi galima gauti vtooke* knįgu 
už tę paczi? prekę kaip ir redakcijose.

“LlBTUVOe ISZLKISTUVB.

Apgavyste valdo svietą.
Nėra, nebuvo ir niekados nebus teip, 

kad koks nors geru daigus ar iszradi- 
mu neįgytu uvo darkytoju. Kada dėl 
paveizdos, Trinerio Amerikiszkaji Eli- 
ksira Kartojo Vyno lygiai Amerikos kaip 
ir Europos gydytojai pripažino kaipo ge
riausia vaisia nuo y vairiu pilviniu ligų, 
paeinaneziu nuo sugedimo skilvio, tuo- 
jaus atsirado daugybe ypatų, kurie eme 
falszuoti ir fabrikuoti neva gydanezius 
karezius vynus ant prigaudintjimo žmo
nių, kadangi toki falszuoti vynai netik- 
tai?jokiu gydaneziu ypatybių neturi, bet 
tonkiausiai dar bloglaus atsiliepia ant 
žmonių sveikatos. Todėl Ui rokuoju sau 
už pareiga persergeti žmonis, ypatingai 
tuos, kurie kenezia kokiu nors pilvines 
ligas, nesiduoti savęs apgaudinėti ir ne 
imti jokiu kitokiu kareziu vynu, kaip 
tiktikraji Trinerio Kartųjį Vyną, kuri 
lengva yra pažinti pagal fabrikini ženklą 
randama ant kiekvienos bonkos:

JOSEPH TBINEB’fl

Szis vynas yra iszgydes jau tukstan- 
czius žmonių, apie ka geriausiai liudyja 
gaunami kasdien laiszkai su padekavo- 
nems. Trinerio Amerikiszkas EI i kai
res Kartaus Vyno turi priimnu srnoka. 
pagerina žlebcziojima, reguliuoja pilvą ir 
pagamina krauja, prablaivyna protą ir 
gydo visokias pilvo, kepenų ir inkstu Il
gas. Reikalauk tokio kožnoje apti ekoj, 
o jei ten negalėtume gauti, raszyk tie
siog pas pati jo iszleistoja:

Joa. Triner,
799 So. Ashland avė., Chicago, III.

• Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po.. ,52?c 
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. .52|c 
Virsz 1000 rubliu, rubli* po...............52įc

Galima siusti szimtu* ar tukstaneztu* 
rubliu kiek tik nori, bet siuneziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia *>u*ti tik Ki
tokias sumas:
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

12 rubliu.
15 rubliu.
18 rubliu.
21 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.
62 rublius.
65 rublius.
68 rublius.

71
74
75
78
81

rubli.
rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubli.

84 rublius.
87 rublius.
90 rubliu.
93 rublius.
96 rubliu*.
99 rubliu*.

100 rubliu.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 

30c. ant paczto kasztu.
Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 

žziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

Iscgydys uisiszaldyma su 1 diena. 
Imk “LazaUva Bromo 6stoiw" tablitole*. Ap 
Uakortaa •o*nSina pinigu* Jai ne ingyti. E. W 
Srove'* parasza* yra ant kolno bszauo. M<

ETHNOLOGIJA. 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandtc^.

tik nupuldė žmonis doriškai, bet ir milijonie
rius sudemoralizavo :misijonieriai atvirai lai
kė numylėtines. Misijonieriai nesistengė 
indijonams suteikti mokslą, priešingai, gynė 
nuo jo. Jie stengėsi, į>er atsakantį mokini
mą jų rankose esančiose mokyklose, padaryti 
iš mokinamų indijonų vaikų savo įnagius, 
savo vergus ir darbininkus. Tas, ant nelai
mės, ištikro pasisekė.

Indijoniškos tautiškos giminės,gyvenan
čios rytinėj dalyj pietinės Amerikos, ant di
delių plotų nuo Guyanos iki Ąrgentinai, tei
gi Brazilijoj, stovi ant labai žemo kulturisz- 
ko laipsnio; šitos tautiškos giminės, turbut, 
niekada ne turėjo nė mažiausio supratimo 
apie kokią nors augštesnę civilizaciją. Val
kiojasi giriose iš vietos į vietą, ne turi nė na
mų, nedirbamų laukų, gyvena teip, kaip ir 
kiti gyvi sutvėrimai.

Pagal kalbą, Brazilijos indijonai dali
nosi į kelias gimines: šiaurinėj dalyj, nuo 
Venezuelės- rubežių iki Bolyviškų Andų 
kalnų gyvena tautos nuarualnį giminės;karai- 
bai, užkariavę kitąsyk Antilių salas, užsilaikė 
šiądien tik šiaurinėj dalyj Brazilijos; pieti
nėj Brazilijoj gyvena indijonai prigulinti 
prie tupi tautiškos giminės ir tautos gez gimi
nės rytinėj Brazilijoj. Tautos tos, išsidali
nusios į smulkias atžalas, į pulkus iš mažes
nio ar didesnio skaitliaus žmonių. Prie to
kių pulkų priguli antai: užpuolanti tankiai 
ant lenkiškų kolionijų Paranoj butokudai ar
ba bugrai, tungasai, mundrukai, kafurai. 
Indijonai, gyvenanti prie Atlantiškų pa-

IdijonS Tungase, Brazilijoj.

kaltų kuolų lopšyj. Jų ginklai, vortojami 
medžionėj ir karėse — yra dūdele, iš kurios 
išpučia užnuodintas vilyčaites. Visokį įna
giai yra iš akmens; Metalius pažįsta tfk gy
venanti- •’ vakariniuose, augščiau kultūriškai 
stovinčiuose kraštuose. Moka lipinti iš mo
lio puodus ir juos puošia visokiais abrozdaia. 
Visos Brazilijos indijoniškos tautos pažįsta 
tabaką ir jį vartoja lygiai ant rūkymo kaip 
ir ant uostymo. Vietoj paprastų svaiginan
čių gėrymų, kokius labai mėgsta nuožmi in
dijonai Šiaurinės Amerikos, Brazilijoj jie 
vartoja. Icolcą ir savo padirbtus gėry mus iš 
kassavos, paimu vaisių, bananų, maišo ir 
kitokių; tokius gėrymus daugumas indijoniš.- 
kų giminių moka pats padirbti; ant visokių 
apeigų geria tol, kol visi dalyvautojai ne 
pasigeria. Tiki į visokias dvasias ir jų bi
josi, griebiasi visokių išmislų ant apsisaugo
jimo nuo jų piktumo.

Kaip visuose kraštuose, kur yra visokių 
rasų žmonės, ir Brazilijoj yra visokį susimai- 
Sėliai, metisai, mulatei, ir kitokį; susimaišė- 
liai stovi aut augštesnio laipsnio negu gryni 
nuožmi indijonai.

• < Muistė.

pačioj pietinės Amerikos užbaigoj, Pa- 
tagonijoj ir ant salų Ugninės Žemės, gyvena 
mintančios iš medžionės ir žvejonės tautiškos • 
giminės: pategoniečiai, pagarsėję savo milži
nišku ugiu ir plėšimais ir tautiškos giminės 
apgyvenanezios salas Ugninės žemės. Patago- 
niečiai seniau mito iš žvejonės, teip kaip Jr

Tungas, Brazilijoj.

krančių, kadangi tie kraštai tirščiau apgy
venti, turėjo taikytieai prie sanlygų, gyvėnti 
teip, kaip reikalauja civilizuoti kolionistai; 
tikri nuožmi indijonai gyvena jau tik girių 
tankumynuose krašto viduriuose, kur civili-

Iddi jonas M undrukus, Brazilijoj.

zuoti kolionistai dar ne prisigriebė. Indijo
nai tie minta iš medžionės, kaip kur bando 
jau, ant iškastos žemės sėti einanezius ant 
maisto augmenis, tik nuolatai dirbamų dir
vų ne turi: sėja ten, kur ant ilgesnio laiko

Indijonas Kafura.

Pstagoniete Pietinės Amerikos.

gyventojai Ugninės žemės, bet prisiveisus, 
iš atgabentų išpanijonų, laukinių arklių pul
kams, kuriuos pategoniečiai prisavino, per
sikeitė į medžiotojus ir plėšikus. Jie su sa
vo šeimynoms kilnojasi iš vietos į vietą. Me
džionėj vartoja karabinus, gaunamus nuo 
baltveidžių miestuose ar nuo atkakusių į jų 
kraštą prekėj ų ir lasso, arba ilgą šniūrą su kil
pa ant galo, kurią užmeta ant kaklo gaudo
miems žvėrims. Drabužius nešioja iš dalies 
europeiškus. Apart karabino ir lasso, ne
šioja jie ir jėtį. Mėgsta visokius sidabrinius 
papuošimus, kurių daugybę nešioja ant ka
klo, sidabrinėms rinkėms persmaigo ausis. 
Pategoniečiai yra kariautojų tauta, bet tvir
tos organizacijos ne turi.

apsistoja, surinkę pasėtu vaisių, traukia vėl 
kitur.

4 Daugumas tų tautiškų giminių ne ne
šioja nė jokių drabužių, vaikščioja nuogi, 
kitos turi uždangą tik ant gėdingų organų. 
Tūli tie nuožmi indijonai tatuiruoja viso
kiais paveikslais savo kūną, kaip tai matote 
ant paveikslo padėto čia mundruko; kiti 
mėgsta darkyti prigimtą pavidalą, ištęsdami 
ausis, lupas ir kitokias kūno dalis. Kaip tą 
daro,geriausiai matote ant padėto paveikslo 
tungaso. Galvas puošia plunksnoms. Šėtros, 
kokias stato pasislėpimui nuo lytaus, yra ke
turkampės; guolis jų yra kybančiame ant į

Gyventoju Ugnine* žemės-

Aut atsiskyrusių nuo sausžemio salų 
Ugninės žemės gyvena teip vadinami fuegosai 
(Ugninę žemę, iš išpaniško, vadina vardu 
Terra dėl fuego). Šitie žmonės gyvena nie
kiausiose sau lygose, minta ant mažai vaisin
gos žemės, kur nėra didesnių žvėrių, iš žve
jonės, renka jūrių ant kranto išmestus slie
kus, valgo visk^, kiį tik tinkamo randa. Nė 
jokių augštesnių siekių ne turi. Ant salų 
Ugninės žemės gyvena trys tautiškos gimi-

(Toliaus bus.)



LIETUVA
Puikus Pikninkams daržas.

TVėst Pullman, 111. Ant 123 ulyczios 
yra puikus pikninkams daržas, gerai ir 
naujai parengtas su visomsreikalingoms 
pikninkams prietaisoms. Smagus ir 
pigus privažiavimas isz miesto Chicagos. 
Draugyste* reikalaujanczios pikninkams 
daržo, tegtil atsiszaukia ant žemiau pa
dėto adreso, o gaus gera daržair už pige 
preke.

P. Kareckas,
758 123-rd St., arti Union avė.

West Pullman, 111.

No <3 Maža, Aukso Altorius, baltos oslln- 
lioido, apdarai, teskilusios kwietkos.su 
kaulins kabute, auksinti krasztai.. .41'50Reikalauja geru operatorių prie darbo 

moteriszku drabužiu (dress skirta). 
Danziger Bros.
Room 410, 98 Marke t S t. Chlcago.

Reikalauja merginu ir moterių. Nuo
latinis darbas, gera mokestis.

1456 Indiana avė., Chlcago III.
(14-3)

Knygos sawos spaliuos,
A.ky*i Apsireiszklmal 8wtete, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet jo gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudingiause knygele ant 
svieto dasižinojimul isz ko darosi žal 
bal. griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi.......... 3Oc

Aritmetika. Kniga iszsimokinimnlrokundu.
Preke.................................................................tž5c

DYGIENA. Daktariszka knyga arba moksle, 
apie užlaikymf sveikatos, isz kurios gali be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ilgu. Szita knygele priėralo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas j( su atyda perskai
tys, patalky, apsisaugoti nuo tukstaneziu wi- 
sokin ligų, patalky, užlaikytioiuelybejesa*o 
sveikatą, pailginti sawo amži ir mvkes užau
ginti streikai, ir tvirtai, savo vaikelius. 
Preke................................................ 35e

iKpie turtu iszdirblma Parasze Sėbram; verte
S. M. Veikalas gvildenantis politiezkają eko
nomiją. Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo......................................35c

Ar vyskupas Valanczlus (Valanczauskas) nebu
vo vilingu lietuvystes f Paraszyta kn. Demb- 
skio. Ivzleista kasztala Susivienyjimo Liet. 
Laisv. Am. 37 puslapiai..................... ..15c.

H'.ologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus.
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Szernas Chi- 
cago, III. 1901. Puslapiu 147. Mokslas kokiu budu 
rydose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu Zc« 
daejo iki paukszczis.žvieriu ir paties žmogaus. 
Su pavelksleis................................................. 4Oc-

GHokralija arba žemes apraszymas. Pagal Gel- 
kie, Nalkovikl Ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsiiol isneju- 
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augsztl, vulkanus metanozius Iszsavęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dras
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, upiu, 
jn vardai,plotis, gylis; koki kuriuose van- 
nenys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyvena ir tt Žeme apra- I 
szyta dalimis, iszskaitytoe visds vieszpatys-

No 7. Mažas Aukso Altorius baltos celiu
lioido, apdarai, kvietkos ant vieno szo
no Įsiklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti k ra,z 
tai...................... . ............... ................412.OO

Daagias kaip 
30 metas Iszmcgiatas! 

W Dr. R1CMTERO 
F wi8*m swi$tuJ žinomas 1

MANKER”flnkarinis)
PAIN EKPELLER. 

yra geriausia gyduole R9R 

Rbeumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos,

I Sirenų Skaudėjimo Ir tt. 
ir wtsokiu Rheamatlsg^a 

sk&udej imu.
u Sff*- ir 50c. pur wima 

^ptiekorius pušį
L F. Ale Ricbter & Co., j 

L 215 Peari Street,
New York,

F.PBradchulis
J

Knyceliu No fl knip ir 7 kwiet 
ko, newienokios. lietveik kiekvie
nos knygeles kwietku iaziuar|{ini- 
ozaa wia KitoKi*-

Lietuvaites,

Norinęzios iszmokti akus?erysles a t- 
žiszaukite pas Dra A. L. Graiozuna, 167 
W. 18-thSt.; Chicago, III. (31—2)

Nausėdų Broliai ir Stulga.
917 33-rdMt., CHICAGO.

Prieszai lietuviszka bažnyczia.
Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 

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

D^isiaie Modicai Dispensaru gali jus iszoudgill
Jie nžtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kaszįuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per speeijalistus ‘•State Medical Dis- 

>ensarvr*, ant pietvakarinio kampo Sta- 
e ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiszkM gydyrnM yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
teima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
usu lige yra iszgydoma, tei bus gydo- 
ne po užtikrinimu; tei reisskie jog jur
nis nieko ne kMztuoje už gyduoles ir 
gydyme jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
Attorney and Coūnselor atLaw.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSa-Ue & IVashington sis. 

CHICAGO, ILL.

Telephone Main 3642.
W ten i n telis lietuwys achrokatM, baigęs ; 
mokslą jurisprudencijos esion Amerikoj.
Weda prowM kaip civriliszkM teip ir 
krimiualiszkM wisuose suduoto.-^
Re». 168 W 18tli Cor. Union St.

Telephone Ganai 788.

tęs, karalystes, kunigaiksztystes, rvspub’*- 
kos ir U. 'Kiek kurioje Semeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
momu: kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
c’tai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
Ir nakties: kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per keletą dienu nenusileidžia 

■ arba neužteka ir tt Knyga didele 6x9 .oleu 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinta, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu- . 
l!u ir tt............................................... $•_• <><>

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda- * 
ruošė, auksinėmis litaromis atspausti parn
asai ant nugaros ir szono. Preke. 8U .5O 

££raziu Skerdyne. Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m', maskoliai užpuolė ant bažny- 1 
ežios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgno*e altorius ir už- : 
pecze įjo bažnyczia. Aiszkiausial apraszo 
t* wisa atsitikima.................................15c

1 Jetuwiszkas Lementonus su ooteriai, kate
kizmais Ir mistranturu........................15c

Mokslas apie Žemf ir kitus svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Apr»»zo kas yra žeme, isz ko jt su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule. žwaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian os. kome- ; 
tos ir kito, retai matomos žvaigždes. Su 30 ■ 
astronomiszku abrozeliu. turinti 22S pusią ' 
pius. Yra tai vienatine knyga, Isz kurios 1 
tikrai žmogus gali apsi,zwiesti... 75c 1

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... $1.00

Naujos Gromatoms Popieros.
____ _ Dvilinki arkuszai, 

*2^ atspausti su iliu-
,<*gSĖg!s^r st racijoms ant 3-j u

yskyrių: 1 su pa- 
veikslu Auszros 
Bromo; 2 su pav. 
D. L. K. Vytauto ir 

D. K. Gede m i no; 3 su pav. 8. Daukanto 
ir Dr. V. Kudirkos; o konvertai su tau- 
tiszku ženkleliu. 1 tuzinas 3 gatunku 
25c.. 3 tuz. 60c., 6 tuz. už $1.00. (mar
kėms nepriimu). Kas prisius sidabriny 
deszimtuka, aplnikys 4-t* dali tuz. po- 
pieru ant pažiūros. Teipgi padarau viso
kius rankspaudžius (Rubber Štampe) už 
pigia preke. Parduodu geriausias ma- 
szineles gromatoms drukuoti po $5.00, 
$6.50 ir $10.00. Kas pirks . maszinele, 
gaus tuziną popieru su iliustracijoms dy
kai. Raszykite indedami 10c. ir gausi
te popieru ant pažiūros ir kataliogus.

W. J. PETKUN, 
303 N. Main st., Brockton, Mass.

VYKAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karczema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randMi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiM ir skaniau
si m alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgf turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, bailu Ir kitokiu 
pMilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu,Įgali pas mane gauti geriause 
nakvyne. 8u guodone,

Petras Szlakls, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Baeevicze,
&839 Commercial avė. So. Chicago, III.

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauja daktariszkos pa, ei bos. tegul 
kreipiasi pas savo tautos d ak tara, su kuriuos 
savo prigimtoje kalboje gali ausineketi įir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norlntiejle cauU pag*lba per gra
natas. les kitu miestu, tegul pilnai apraišo savo 
liga, o tada gaus pagelba

MALDAKNYGES.
Maža, Ankso Altorių,.katalikižzka meldu kny

gele. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
•psviednes. komunijos misziu. miszparu ir 
daugybe kitu: miaziu maldos su abrozeliais; 
mis z para i giedami lietuviszki ir lotiniszki: 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, prooesijur pakrapini- 
mo iy tt. Yra 8 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. it Karaliaus Dovido; aktai, ražancziai. 
stachos, karunka. keliolika szventu giesmių

. ir ttį Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz visli lietuviszku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiera: stambus, aiszku, d rūkas 
Miera S'žrtS oollai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanczios;

S. ARBASZAUCKAS, 
1351 8. 2nd st., Philadelphia.Pa. 

Tikrai Lietnviszka Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams ir szeip 

žmones norintiems szy beita dasižiuoti; 
iszsigerti szalto alaus, vyno, ar arielkos 
taure, ir užsikarsti gero užkandžio, kuris 
visada yra ant stalo, ar užsirukinti ska
nu cigareli. Teipgi parduoda laivakor
tes ant geriausiu linijų, siunezia pini
gus in visas dalis svieto ir kiekvienam 
savo tautiecziui duoda prieteliszka rodą.

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdsrais, auksintai, kra,ztais,be ap 
kalimo......................................................0O0

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
C'bicagoje!

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

Teipgi szioje apliekoje gali gauti vi
sokių lietuvi.szkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

Naujas Kataliogas.
Norinti gauti nauja ktualioga knygų, 

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

A. Olszevskis,

No S. Maža, AkK> Altorių,. prastal»,dru- 
tals apdarais, auksintais kresnais, ap
kaustytoms briaunom, pasidabruotomis 
bleteiemis. su kabute.................. . 75c.

924 34-rd St., Chicago, III.

Sudrutloimas plauku.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

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

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.

Ifo. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros miaksztals apdarais, apvalei, 
kampais, auksinti k ra si tai. paraszals 

Ir kvietka...........................................41.05

No. 4. Mažas Aukso Altorius, franeurisz-
kos gluodnios skureles apdarais apva 
leis kampais,auksinta kvietka.kryžias ir 
kresnai.................................................. 41.50

No S. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais tlouiaus kauleliais, su 3 medallke- 
liais. aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis bleteleml,. ,u kabe, 
auksinti krasztal...........................#1.50

J. M. Brundza, Chembtt, 
313 Bedford Avė., cor. 8. 2-nd St. 

Bok 106 S ta. W. Br’klyn, New York.

DrukuoJainoN ir raNzuinoN

MASZINOS.
Už $5.00 ir už $6.50 iszrodo kaip 

szita-M paveikMias. Bet maszina 
už $5.00 turi 72 raktus 111- 

taras), o už $6,50 - 84 
raktus.

Raszoma mMzina (typewriter) turi tu
rėti kiekvienai žmogus ar privątnM ar 
kupezius, nes laiszkas paraszytM su ra
szoma maszina grąžei iszmdo ir kiekvie
nas gali ji jierskaityti. Mes turime raszo- 
mu mMzinu visokiu prekių kaip tai: ui 
$1.00: už$1.50: už$3.50; už$5 00; už$6:50; 
už $10.00 ir brangesniu. Mes teipgi par
duodame visokius tavorus, angįisz.kas 
knygas ir lietuviszkasir lenkiszkas Bibli- 
jas ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
ku nori gaut katalioga ar atsakyme ant 
gromatos turi indeli stempa ui 2 centu.

NOVELTY SUPPLY CO. 
P.O. Bok 352, Loulsville, Ky.

DR- A- G- FREEDOM,
(LIETUVISatAS DAKTARAS )

Pasekmingai gydo visokias ligM. Jau 
daugybe lietuviu dm ji iszsigyde. 
Osnaas: 411 S. Sharp St., HALTIMORE, MD. 
Aptuika: ant kampo Kxeler U Fayette Su.

ir žmones iss priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iNz.gydytaia per pa- 
garsejusius speeijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokio* negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip ta4: M i - 
eroseopa, H a r m o c y t o m e - 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, E- 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nond oeerope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbrMzkinimo ir Įsi
klausymo idant ant syk atrMti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Spocijalistai gali at
rasite liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejim* su microecopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz isilavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai jrra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medioal Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in V an Buren ui. 
E3F" Inejlmas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adrese.

ŪRAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszoydytas! 

SpecijiJistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nėrviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedaoezius 
.jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Balsios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gutno fiersižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsskaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežMCzia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prMtojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu.1 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir minavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 

’myri. Jeigu buvai kada nors gydytM 
per kita daktara ir ne likai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal setiM 
ir neatsakanczlM metodas. Gydymai 
“State Medical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriMi nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
ci|alistal turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
d\ 11.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, ne* szlapumas 
(mitalai) iszeina povelei, sunkiai irau 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pMitaiko 
Jog nusiszlapina kraujais. Y a* yra labai 
pavojingM dalykas, nes gali kilti užde- 
gimaz, nuo kurio'akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pMirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. No 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

VARICOCELE^;®“
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pMibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|Mistoja ant syk; smarve ir uždegi- 
mu bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskifsto 
ir jo* atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy-1 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
[įT Prekes y ra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

iIispkksaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles irgydi- 
mM nieko ne kMztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UŽNUODYJIMAS
Szit* liga yra vadinama karaliumi venerisiku Ilgu, dėlto jog yra baisiausi 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kačs sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheutnatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinime sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima guzeliu, 
puolime pluuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- 
kius, arba tam penaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums t* pra
neš* ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas y ra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu. -

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamss jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma-prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos. su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera
dę J ys les darbuose.

Jums dėkingas,

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

PasirMzyta ir prisiegdintM priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

J. c.

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

Asz, Jurgis Sterlin, "Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikalinkM supe- 
rintendentM “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
V an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudviimo v ra duodamas “State Me-

State Medical 
Dispensary

ANT , 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai; po pieL Nedelioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gyduoles dykais
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSKIO.

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

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunezia pi
nigus įvisM dalis svieto.

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

Dr. M Kassakovski, 3312 S. Halsted st.
Telephone Yards:7O9. ..

Ątsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti alsakyma 
reikia ideti marke uždu centu.

Tblkkonab Yards 709.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamistai i^aikrtMlelio?

Jeigu teip, tai pirk pM Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intaipos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu lęnygu, pui
kiu gromatoms popierių su puikiotpis 
kvietkomit ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Km ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2o. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziuaprMzymu anie viską. Adiesas.

Joseoh Matuti*- 
112 Grand st.

VT 14 puikiu dovanul Tokio pigumo dar niekados negirdėtai
1 1 Y 1 Ateikit psuiuret. pas-urejims nieko ne k ssr tuoj ai

Dabar mes paleidžiame turgau geriausi laikrodėli Titu aazaizisiaa. I4K.
su dvigubais paauksuotais lukBitais, ausuke užsukamas Ir nustatomas, vyrisakas ar moterisakss, 

----------------- -■*— -•—snu. R R gvaraatuotas, nikeliuotais viduriais.
gegei Isrvelrda Ir gerame toki laikrodėli visados 
Visiems puikia laikrodėliu mylėtojams tnesduo-Kali Irvinu prie $40 

sims bevy j* SO disn: 
rialu cibuku. varta... ... . ------------  .....----------------- - -------------------r-,——
DBŽUTB. 25c: 1 dailu sukslnuols Dičkius tnctUMti su Cameo kabute. |l 60; 1 puikia nukslnuo 
ta saocTa. 81 00. 1 pora puikiu AtrsKsaiv deimantais mdintu, 81 00: 1 puikia arti-Ka įsuodinta 
brangakmeniais. 40c; 1 pora paauksuotu kollonlku su parmuterio vtrszals, 40c: I pora rankovėms 
guzlku.su permuterlnla spaozla 25c: t keimeriamsguziku.parmuterio epacslou. 50c; ir 1 puikia 
In krutins sagute su dailiu akmeniu 75c. Laikrodėli ir 14 dovanu siuncslame C. O. IT už

n* puiks LsssTmi raiti, daiktus mes pssl«n<-»lsme tad, per paėsta. utregl»travw savo kaistai
VIENA LAIKRODĖLI SO VISOMS DOVANOIS DYKAI.

lalkrods.l ar molerisaka Jeigu moteriška, tad vyrisuo Dlokens leaclugvllu mss peluosime m 
tensska 80 coliu auksinuota Lorguette leDciugatt Raa«rk sssndlen, pakui Isspardavlmas nei,s, 
baigos Adresuok: ATLAS JEWELRY COMPANY. 16 Metropolitan Block. OKIOAGO. ILL.

LIETUWIU DAKTARAS f

MARJA DOWIATT. * 
i iKauno gub. Szauliu pawieto.

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

Teletmas: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvieno, 

sptiekos.

C. A. JOHNSON

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

Mes esame seniausi laikrodžiu prekijai. Ir šiandien szio laikraszczio skaitytojams smarkiai numariname prekes ant laikrodėliu, Wp kad jan yra 
dabar kiskrienam prieinamos, ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai nrinstengia n mymis konkuruoti.

Prie kaino pirkto laikrodėlio pridedame doranu puiku Dickens lenciūge "
Ne. 1. 14k Dvigubai DMUkSUOtaS Huntlng lukštai. Ausute nžsuka-

* • m». ir nustatomas, vvriszkas ar mo
trnszkas. Iszrodo ant tęs Auksinio laikrodėlio. Gerai akmeniuota nia- 
sztnenja. nustatomas teisingiausiai parodo is-Gvarancija ant 20 metu. 
ItaUUa pardavėjai garsina tokiu, pu S3.5U. Mujm preke $2.98. 

No. 2. 14k Dvigubai pMUkSUOtaS •“»“»* užsekamas ir nustatomas, vy-
* r riszkas ar moteriszkas, bunting. Isz-

rodo kaip Ho no auksinie laikrodėlis. Tikra Amerikiszka tnaszmerija, 
pilnaiakmeniuotas. nustatomas. Puikiai gra Gvarancija ant 20 metu, 
viru-uas. Kuotiknausias taiko nrivtojas. Ki „ ,
U garsina toki po H 4l>, $4.75, »4.M6 ir fc.50. M UBU preke $3.98. 
No. 3 14k Dvigubai PMUkSUOtaS Su gaubtais papuoszimais, dailiais

luksztals. puikus laikrodėlis. Ausute 
užsukamas Ir nustatomas, vyriškas ar moteriškas: hunting. Iszrodo 
ant $tf Auksinio laikrodėlio. Tikra Amerikiszka maszinenja. su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancija ant 20 metu, ka Kitur parduoda po 86.60, 87.25. fc.50 M„sn p^ke 

No. 4 14k Dvigubai paauksuotas s” iranbtais napuoszimais. iszsodi*- 
“ tas su Peru Pirmautais. Rubinais, ete

Pulkus lukštai. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vyriszku ar moteriszkas. hunting Iszrodo kaipAlo Auksinis laikrodėlis. 
Mašinerija tokia pat kaip Na A Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kiu. parduoda po <8.75, 85.00. 89.25 Mu„u preke #5.75.
No. 514k Tikras aukšti lietas, P»tki*t graviruota*, hunting. ausu- te užsukamas ir nustatomas, Tyrisz- 
kas ar moteris zkaa, > laksi tai storo gryno aukao. Niekados nenusisrers 
de nenublanks. Iszrodo kaip $60 Aui^inu laikrodėlis, su daugeliu akme- 
nn. gtynai amertkUika maaiinerHa, nustato Gvarancija ant 25 metu.
attJSaSK.SjCy“■‘-'"“•““Mu.oniekeeO.-JS. j

trli m rameo prie ryneiko. SO coliu I.orgnette prie moterietke laikrodėlio. 
No. 6 Tikras Uk Auksu lietas Luksztai geriausio darbo, kunting, au- 

sute užsukamas i- nustatomas, vyrisz
ku sr moteriszkss. puikiai graviruotas, t luksztai isz eztrs gryno aukao 
tezes visa amsi. Tikrai Amerikiszka maszinenja su naujausiais pageri- 
nimsis. Iszrodo kaip Žino Aužziaū laikrodėlis, nustatomaa. Puikus isz 

puikiausiu. Nerasi geresnio laiko rodytojo. Gvarancija ant 25 metu.
Kiti i*rduoda po lis. 830. «25 Musu preke $9.99.
No. 7 Tikras Nikelinis, B* vir»zaus . Ausute užsukamas ir nustato- 

mas, Tyriszkas ar moteriszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka masr merija. 
N u-tatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvarancija ant 5 metu.

Musu preke už vvriszka $1.98, mot. $2.98.
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, vnszkas ar moteriškas tikrai 

vokiszkojo sidabro laikrodėlis. Au
gute užsukamas Ir nustatomas, pilnai akmeniuotas ir su grynais ameri- 
kiszkais viduriais, niekados nenublanks. Cvaranciįa ant VISO amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Genesnio negali gaut L Kiti panasztus parduo
da po 86.35. E5.75 ir 86.50. MusB preke $4.50.
NO. 9. Grynai Sidabrinis, vyriškas ar moteriszkas, ausute užsukamas 

ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Buntmg 
luksztai. Padarytas isz grynai citra kalto sidabro, su tikrais amerikisi- 
kais viduriais, pilnai akmeniuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena iš didžiausiu musu ofertų tame sky- Mnsn nreko ik« ftK riuje. Kiti parduoda po$9. 810. 812. MUSU preke Įfti.Mi.
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis, Tikryristkas. Parodo valandas die. 

nae. menesius ir menulio atmainas.
Luksztai isz juodooxlduoto plieno, kuri mes gvarantuoįame ant visados. 
Yra tai vienas isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
pilnai akmeniuotas. Laika kuoteisingiausial parodo. Kiti psuduoda po 
110.80,812.50, H5.50 Musu preke $7,50,

Brooklyn, N. Y. Į

GYDYKIS NAMIE!
nžsimokes raszyt in Viropotens Co. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka isrgy- 
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties ir vyrisz- 
kumo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstaAtis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, tzirdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratrnki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
strik tu ra, syfiliszka kraujo uinuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuroa, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
ątnarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas szlaputne?

Jeigu teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum 
naoszakny ir visiszka iszgydyma už $4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz* 
gydoma. Jus paiausit pagerejima isz pirmo* 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu ^ro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausio) pa
slapty}. Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lu*— * • •

11959 Emerald Alt., Vest Pollman, III.
Parduoda propertes, nkolina pinigas Ir aHHekurupja nuo ugnie*.

Generaliszkas agentas lotu West Pullman ir Sharpshooters 
Parkadd. prie Weat Pullman. Parduoda pigiai lotus ir. etato na
mus ent lengvu inzmokescziu. Keletas lietuviu jau apaipirko czia 
propertes ir velyja visiems pirkti.

C A. JOHNSON,
Vest Pullman, Chlc&go.

KDRCZIAS?

GAL 
GALVOJ 

DZIA?
VISOKIO PAVIDALO

Kortomis arba Sonios Girdėjimas yra dabar isigjdomi
musu naujausiu išradimu. Tik kurčiais apsigimusiejie nėra išgydomi.

GALVOS ŪŽIMAI GREIT PASILIAUJA.
F. A. WERMAN, IŠ BALTIMORES, SAKO:

< HatTiacas. M D, 30 kovo UOt.
Tamitlot: — Tapęs vislikal nuo kurtumo Hgydytn, dėkavojn jums u(. gydymą. Čia ai paduo

du visą istoriją mano apkurtimo. ii ko, tikiuos, tamlstos lioklu ar kitokiu budu pasinaudosite.
Apie penki metai atgal deginėjl mano ausis pradėjo spengti. Ir juo tolyn, juo.labyn, teip kad ga

ilaus ai ant tos ausies v išlikai apkurtau.
Per tris mėnesius gydžlsusl visokiais budais, bet be jokios pasekmės: teiravausi rodos [vairiau

sių daktarų, tarpe tų ir ganaus iionykiėlo ausų specialisto, kun pasakė man. kad jokios gyduolės 
man nepagelbės ir kad reikia daryti operaciją, kuri galėtų ant tūlo laiko praialintl galvos užimą, 
bet kad apkurtinta, mano jau vištikei nellgydomas.

Ii netyėių ai patėmyjau jūsų apganinlmą tūlame New Yorko lalkraityje. Ir pasidaviau jūsų 
gydymui Besigydant atsakančiai pagal jūsų paduotus nurodymus bėgyje keleto, dienų galvos uži
msi pasiliovė, trilądlen, praėjus penkioms 1 savaitėms, mano apkurtintas pranyko ir ausis tapo vi
štikei ligydyta. Todėl dėkavodams jums juoilrdingianslal, pasilieku su geriausiais jums velyjImsis 

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

Musų gydymo badas visai neatitraukia jus nuo darbo.
“mTy*^ galite patys išsigydyti namie *U \asita’l*,Ml* I

INTERNATIONAL AURAL CLINIC, S9« LA SALLE AVĖ., CHICAGO, ILL

PERSKAITĘS ATMINK!
Kaitino TraJ»tika privalo rastis kiekvienoj lletuviszkoj szeimynoj dėl

Uogas. Jokio parasio nno ko, ant gromatu ir greito pareikalavimo laike ligos. Kazuno Trajanka yra sudėta dabar popieri- 
gyduoliu nėra. Gyduoles prisiuncz i a niekam niame geltoname baksukyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu- 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil- no Trajanko*. Jeigu negautumėt tos pas uvo sstorninka tai priaiuskit man money
nos klausimu lis tos.

Atsetancilausl ir pigiausi gyAyaycziA 
rakamose. RODĄ DrKAI.
Ofisas atidarytas: nuo io ryto iki 8 vakaro, 

Nedelioms nuo io ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10, 43 L. Van Burtu St. GhlcagoJBs

orderi ant 55c, o prisiusiu jums f>er paczta ip trumpa laika.
KAM SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 

arba panMiionu ligoms, kada KanmoGunibo Kura ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. Preke $1.00, su pristuntimu per paczt* 1125. 
Guint>o-KurK susideda isz dvieju preparatu: bonkutea vaistu ir tablela. Gumbo 
Kūra No. 1 yK labai geri vaistai moterims po palagui, greit apstabdo skaudejima. 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

Mes parduodam tavorus pilnai juos grarantuodaml. Kam laikrodėlis nepatiks, ar ras jame kokia yda. atmainysime snt kito, arbapinim mpratifuimr 
vien. I iivonnti me eiiisrzuac r> n n uiti mt'izaniinarimo pirm užmokėjimo pinigu, bet czia pirkėjas užmoka tik E z preso kasinis, o jei 
vlalla LAIKnUU CLIua alURUZIAMt L. U. U. rMtu uikrorfeli ne tokiu .kokiu me, paduodame, gali sugražinti mum kasztais. jS puiięui pri- 
rioacria ka» draugi su ordtriu, duodame DOVANAI pmėu Imttini peili ir visus e,preso kasztus mes pats apmokame.
VSID nanFRIIinTI- Paduok savo pikta adreta. paženklink nu meri ir prrkf laikrodėlio, koki Jus norite rurUtka ar moterinka. diduma, ir ptajuok 
AAir unucniuun. arčiausio Jfgprsso ojlsa. Kur neri Ezpreso ofiso lal “vo orderi Ir pinigus pasiunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo
ney Orderi. Tada mes laikrodėli ir peili pasiuntime per paczta užregistruotam pundely}. Jeigu jus piaksite ant syk ssrsris vienokio numerio laikro- 
jEdYKAI! VIENA LAIKRODĖLI.laikrodėlius No. 1 tai gausite prisėto OY* 
KAI VIENA LAIKRODĖLI No. 3. N h k U r nopirk kitur laikrodėlio pi™ Pamatysi musiszklus. Per tai usctedy.ite daug pinigu. Szio. prekes 
ne visados bus teip temos, todėl siunsž orderi ssundien.

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

Dr. Leonard Landės, į
Lietumiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.'
Garsingas gydytoj m wyriszkų ir mo I 

teriszkų ligų. Mokinosi’ uniwersitete | 
New Yorke; praktikawo ligonbucziuose:. 
VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo-1 
kykloje Londone, buwopardėtiniu moks-: 
lo Lebanon. Baile vuo, Port Graduale1 
Hospital College ir 1.1.

UaZtikrinu I nZ^yd y tins
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauceių. kejienų, skaudėjimą vidurių, 
galwo«.nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tyniihą, moteriszkM ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniM prietaisas.

laisva I^ytiaZku Daliu
Iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi 11- 

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. CnroniszkM ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemM ligas užlaikau slaptybė
je-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th SU.Cor. Lexlugton Av.

Offiso valandos 1“00? ’T*°. tki ’ popiet vmso vaianuos j „o^po p|et iki 8wakaro 
Nedėliotais:nuo 8 iki 10K woLryto;nuo8 iki Seal, 
po piet. .

Kodu per GrotnsiH. Dyni 
UžprMzydami gydyklM prismikite $1.00

tyJeigu sergi, tai parozyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
mz prisiusiu gydyklM kuriomis iszsigy- 
dysi

POVILAS JUSZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUNA.
i 158 So.Levit St., kerte 25.tos ui.

Užlaiko kuopuikiausius gėry mus, Mal
ta alų, skanius likierius ir havanoe ciga
ras. Prietaro didele puiki sale dėl mi
tingų, veseliju. balių etc.

KiekvienM užejes randa czia szirdin- 
ga priėmimą.

LUKE*8 RHEUMATIC CURE.
Szitas preperatM yra gerai iszbandytas ir daugely žmonia juom iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas praszalins Reumatizmą per ataa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expeiler Linlmeutu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant $1.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. J Adresuok:

L. M. KAZĖNAS, Aptiskorius.
107 So. Main St., 8HENANDOAH, PA.

D-ras A. L. Gramas,
167 W. 18-thSt., Chicago, III.

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

• t ... i t J
ih i irn,i min i

UILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

• olas* polklas Fotografijas; už tasmą tikta

$2.00
**• am rite Ir ktetei* raikote atete, tMste«M

««tea >ain*lk1i*Mte

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

ti, jeigu 
turite mu- 
iu lietu- 
nszka ka- 
alioga.ku- 
i priglun
di am e ko- 
žnam d£- 
kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St., Ct'cago, III.

Kelpsch & w.
8ucr. to K ei paeit, Norrlko Co.

jMg^-AleksandravicziairSzvankus |
I uHF ...drukoriai...
J 3215 S. Morgan St. Chicago, III. *

Turi puikiai inrengtas drukoriszkas masrinas ir pertai B
I fl visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o B
! a ypatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programus, knygas raštininkams ir tt. 5

S Maino, Ir Biunczla plaigus ia visas dali* svieto per batika, expreea, g
J arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko kfl ygas visokiu intalpu ir maldaknyges. M

♦>Lietuviszkft Dirbtuve*^
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

T. 7IND WZEVICZ,
113 W. Division ėt* Chicago. III.

Tik per 30 dienu!
Km prisius 25 c. paczto markėmis. ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakaiti- 
mais ir pavinczevonem. Už $1.00 ap- 
lalkys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
72 W. 5-th St., So.Boston, Mara

Linksma bus tavo namuose.
jei nnslpirlui viena musu Home Music Boza.

prlsĮlrrnti. Waikirf sauna isi to didele linksmybe kaip
WoMl* nerodytas ežia aut paveikslėlio, yra pmmi 

kantles voleliai išduoda tonus. Jis atkartoja daina, arl_ 
Rtii inefahns iw>»v>a*. s. _ _ __•> _ , a ^*“W*^J^*~***V*

*!L°° ■. *pd‘rpB“ 16 m, palkM. Jei ta-
------------ pinigu g galėti pritiunttl no!•*bs pinilUa Prisiusk #e. marke, o gausi v? 

L??1?’!** Mus'e Boz'a pirm nvgu tamUlos kai-

Home Mušk- Ba.'a šalims 
■■■ naudoti narni. >»».niniui uuiku 
Įg|^V dainų-u Wi.eziiamu. se ir itiaai- 
||^V ri<>»e winww vietose. Jis gali 

pate apsimokėti per wiena naktį 
graijant, duokime sau. ant kokio 
ba iukoar szokiu Ji, grajita gana 

K baisiai ir turi meilu baisa. Himnu,
V marasus. walcus. polkas, polkaa--
V mazurkas, kadrilius, dfcndžlkua 
■s kaipogi ir w.sas populiariszkiausiaa 
9,d,ln“ vrajlnstaip. Kt gal tik kele-

Kissag** *«« -

kwietkos.su
guzlku.su
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