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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Atkako jau į New Yorkę 

pereitos nedėlios dieni} visų 
politikierių ir vokieczių lau
kiamas brolis Vokietijos cie- 
coriaus, punįgaiksztis Henri
kas. l^adangi ant jūrių siau
tė smarkus vėjas, tai kunį- 
gaikszczio laivas pasivėlino, 
turėjo atkakti jis dar suba- 
tos vakarė, atkako vienog vė
lai naktyj. Parengtas pasi
linksminimas - ir teatraliszkas 
perstatymas vokis.zkame tea
tre atsibuvo be kunįgaiksz- 
czio. Būdamas ant jūrių, su - 
batos vakare per bevielinį te
legrafą jis praneszė, jog plau
kia laimingai, bet dėl vėtros, 
siauczianczios ant jūrių, ne 
gali ant paskirto laiko paspė
ti atplaukti į New Yorko por
tą. New Yorko porte patiko 
kunigaiksztį Amerikos karisz- 
ki laivai ir pasveikino jo lai
vą kanuolių szuviais. Ameri
kos politikieriai ir visi szali- 
ninkai despotizmo sveikina 
karsztai sveczią,bet ir Ameri
koj yra daug jam ne prilau
kiu ir tai ne tik .terp vokie
czių skriaudžiamų: lietuvių, 
lenkų ir czekų, bet ir terp ti
krų amerikonų. Rods daugu
mas angliszkų laikraszczių 
sveikina atkakusį sveczią, nes 
niekinimas ne . sutinka su. 
terptautiszkoms formoms, be? 
ir terplaikraszczių yra diktai 
ne pritarianczių kunįgaiksz.- 
cziui ir Vokietijai, tik bent 
sziuom tarpu tokių yra nė 
daug. Iszkeliavus kunį- 
gaikszcziui namon, žinoma, 
vėl daugelio garbinauczių da
bar Vokietiją nuomonės per
sikeis.

Prezidentas Roosevelt laz
davę savo nusprendimą admi
rolo Schleyo reikaluose. Pre
zidento nusprendimas sutin
ka su mieriaislaivynės minis- 
teri® Lomgo ir su nusprendi
mu pirmutinio sūdo. Prezi
dentas, pagarsindamas savo 
nusprendimą, sako, kad jis 
Schleyo reikalą gerai isztyrė, 
priveda liudyjimus.ant kurių 

•rėmėsi, bet liudijimai prives
ti tik Schleyo prieszininkų, 
ant jų paremtas nusprendi
mas ne gal būt todėl visai be- 
pusiszku. Prezidentas nu
peikia Scheyą\už pastumėji- 
mą laike muszio laivo Brook- 
lyn atgal, Schleyui ne pripa
žįsta jokių nuopelnų prie isz- 
naikinimo iszpaniszkos laivy- 
vės po Santiago; sako, kad 
tą padarė atskiri laivų kapi
tonai, o ne Schley arba Samp- 
son. Jeigu teip, tai dovana 
laivynes ministerijos už isz- 
naikinimą iszpaniszkos laivy- 
nės pripažinta Sampsonui ne 
teisingai, ji priguli atski
riems laivų Kapitonams, o ne 
Sampsonui, to vienog savo 
nusprendime prezidentas 
Roosevelt visai ne užgriebia. 
Rodosi vienog, kad preziden
tas Roosevelt tokį nusprendi
mą iszdavė ne isz persitikri
nimo, bet norėdamas isztei- 
sinti visų kaltinamą laivynės 
ministerį Longą ir norėda
mas jam palengvinti pasi
traukimą nuo ministerio urė
do. Long, rodosi, isztikro 
pasitrauks, kadangi apie tai 
dabar pats atvirai kalba.

Amerikos randas atsiszau- 
kė į randą Cbinų ir MaŠkoti
jos, protestuodamas priesz no
rus Maskolijos iszderėti nuo 
Chinų monopolių ant explio- 
tavimo kastynių ir kitokių 
turtų Mandžurijoj. Ameri
kos randas savo proteste sa
ko, kad jis ne nori sau kokių 
nors privilegijų Chinų valdy
bose, bet reikalauja vien sau 
tokių tiesų, kokias turi kur

užgimtų karė, Anglijai ^.rei k - 
tują vesti vienai su Masko
lija:'vidurinėj Azijoj nė Ja
ponija, nė Amerika ne galė
tų niekuom Anglijai padęti. 
Jeigu Azijoj turi užgimti di
desni nesutikimai terp besi- 
varžauezių visokius krasztus 
vieszpatysczių, tai aut jų aiš
kesnio apsireiszkimo ne reiks 
ilgai laukti. Anglijoj tiki, 
kad Maskolija dar szį pava
sarį gali teip susierzinti su 
Anglija, kad be karės ne ga
lima bus nesutikimi} užbaig
ti. Ne reiks ant to il
gai laukti: jeigu Maskolija 
geidžia karės su Angliją, tai 
ji ją pradės greieziau, negu 
Anglija užbaigs savo rokun- 
das su būrais.

Pietinė Afrika.
Pereitą sanvaitę lordas Kit- 

chener praneszė į Londoną a- 
pie gana svarbų nepasiseki
mą angį i jonų. Viena dalis 
raitelių jenerolo Hamiltono 
likosi didesnių būrų pajiegų 
apsiausta. Jenerolas ne ga
lėjo atsiųsti pagelbos pate
kusiems į būrų kilpas raite
liams, kadangi jam užkirto 
kelią gana didelės būrų pa- 
jiegos, kurios ne tik sulaikė 
Hamiltoną, bet privertė jį 
greitai trauktiesi į artymiau- 
sią tvirtynę. Apstoti raite
liai rods bandė gintiesi, bet 
nužudę kelioliką žmonių, tu
rėjo pasiduoti. Būrams pa
teko 60 angliszkų raitelių, 
bet atėmę nuo anglijonų gin
klus, amuniciją ir arklius, juos 
paleido; jie atėjo į augliszką 
tvirtynę be ginklų ir be ar
klių. Užtai Capo valdybose 
anglijonams pasisekė netikė
tai užpulti ne didelį būrų 
pulkelį ir jį apstoti. Keliems 
būrams pasisekė isztrukti,bet 
su virtum 150 jiateko į nelai
svę, o su jais pateko ir keli 
vežimai su maistu ir amunici
ja. Kaip tvirtina Kitchener, 
prie to anglijonai nė jokių 
nuotrotų neturėjo.

Anglijonai gana ilgai 
džiaugėsi,tikėdami, kad būrų 
vadovas DeWett ne isztruks, 
kadangi didesnės anglijonų 
pajiegos įstūmė jį į tarpą dvie
jų angliszkų tvirtynių. De 
Wett, vejamas daug dides
nių angliszkų pajiegų, nors 
isz tvirtynių szaudė isz visų 
kanuolių, nužudęs tik porą 
žmonių, perėjo per tvirtynių 
tarpą ir dabar yra senoje vie
toje pietiniame Oranijos 
kraszte;czia, bent sziuom kar
tu, anglijonai ne gali jo pa
siekti. Apie kitą būrų vado
vą, Bothą, tuom tarpu nieko ne 
girdėt; nė pats su juom ka
riaujanti anglijonai nežino, 
kur jis yra. Mat svarbiausi 
būrų vadovai, Botha ir De 
Wett, dalinasi darbu: jeigu 
vienas pasirodo ant karės 
lauko, tai kitas ilsisi ir angli
jonai nežino, kur jis yra. 
Kada gi besiilsėjęs pasirodo, 
kitas prapuola ir pasitraukia 
pasilsėti.

Būrų pasiuntiniai, esanti 
Europoj ir Amerikoj, su pa- 
gelba prilaukiu būrams gy
ventojų, stengiasi priversti 
randus uždrausti iszgabeni- 
mą anglijonų supirktų vi
kiuose krasztuose Europos ir 
Amerikos arklių ant karės 
reilkalų. Jeigu, paveikčiau, 
Austrija ir Ameriką butų 
uždraudusios gabenimą ang
liszkų agentų supirktų ant 
karės reikalų arklių, tai An
glija jau seniai butų turėju
si paliauti karę, kadangi, dėl 
stokos arklių,ne butų galėju
si ją vesti: pekszti kareiviai 
juk niekada ne galėtų pavy
ti raitų būrų; be arklių.ir ka
nuolių ne galėtų anglijonai 

nors kitos tautos. Ant to 
maskoliszkas randas davė už
ganėdinantį atsakymą.tik ne
žinia, koks yra tas užganėdi
nantis Maskolijos atsakymas. 
Jeigu prireikia, Maskolija 
moka žadėti, tik ne visada ji 
mėgsta savo pažadėjimus isz- 
pildyti.

Ant Filipinų salų kova 
traukiasi savo keliu. Perei
tą savaitę amerikonams pasi
davė keli mažesni pasikėlėlių 
pulkeliai, bet terp pasidavu
sių ne buvo nė vieno, kuria
me butų buvę nors szimtas 
kariautojų. Virszininkas ei- 
viliszkos filipiniszkos komisi
jos, Taft, ramina Amerikos 
tautą, kad karė neužilgio pa
sibaigs ir dabar buk dalį ka
reivių galima sugrąžinti na
mon; tuom tarpu kareiviszkas 
virszininkas ne tik nesiren
gia namon grąžiųti kareivių/ 
bet ant karės jų pareikalavo 
dar daugiau ir randas pri
verstas tapo iszklausyti pa-, 
skutinio rekalavimo ir siun- 
czia dabar ant Filipinų salų 
daugiau kareivių. Iki sziol 
Amerikai karė su filipinie- 
cziais kasztavo jau ne vieną 
100 milijonų doliarų, o dar 
nežinia, kiek ji kasztuos, kol 
arba ne apvaldys tų salų, ar
ba kol nuo jų ne pasi
trauks.

Azija.
Susiriszimas Anglijos ir Ja

ponijos ir protestas Ameri
kos priesz pavertimą Man- 
TtraTfyoffTffiaskbTiszką valdyk 
bą, sulaikė užtvirtinimą auta- 
-rimo padaryto terp maskoliaz- 
ko pasiuntinio ir Chinų ko- 
misoriaus reikaluose Mandžu- 
rijos likimo. Maskolija, ma
tydama, kad jos norai patiks 
smarkų pasiprieszinimą Ang
lijos, Japonijos ir Suvienytų 
Valstijų, ypacz gi nenorėda
ma, kad Suvienytos Valstijos 
pristotų prie ryszio dviejų 
pirmutinių vieszpatysczių, 
gal nė ne reikalaus, kad Chį- 
nai užtvirtintų sutartį. Tas 
vienog ne svarbus dalykas ar 
Chinai užtvirtįs, ar ne užtvir- 
tįs padarytą sutartį; ežia 
svarbesniu yra tas: ar Mas
kolija, patikdama pasiprie
szinimą trijų didelių vieszpa
tysczių, sumažįs savo geismus 
ir ar pasitrauks ‘isz jos užim- 
totyir valdomos Mandžurijos. 
Maskolija juk ir be užtvirti
nimo isz pusės Chinų rando 
sutarimo gali laikyti ir val
dyti Mandžuriją tol, kol jos 
isz ežia ne iszkrapsztys galin
gesni prieszai. Užpulti ant 
jos valdybų nuo jūrių net su- 
siriszusioms kelioms vieszpa- 
tystėms ne teip lengva, ka
dangi ji savo valdybų pa
krantes teip sudrutino, kad 
laivams ne lengva į svarbes
nes vietas ! priplaukti, vi
sose svarbesnėse pajūrių vie
tose Maskolija turi sutrauku
si daug kareivių, daugiau ne
gu jų gali ežia atgabenti ir 
sujungtos kariszkos laivynės 
visų trijų Maskolijai besi- 
prieszinanczių vieszpatysczių. 
Todėl be abejonės Maskolija, 
nors žadės pasitraukti isz- 
Mandžurijos,kada ežia užgims 
tvarka, bet nesiskubįs iszpil- 
dyti pažadėsimą, ypacz kad 
ir protestuojanezių pusėj at
ras tokius jau paveikslus: juk 
prieszfcfis visam svietui duo
tus pažadėjimus ir be keno 
nors pritarimo Amerika val
do Kubą, o Anglija Egiptą!

Maskolija, rodosi, tiki smar
kesnio Anglijos pasiprieszi- 
nimo savo mieriams ir nesi
rengia nusilenkti, kadangi ji 
dabar traukia vis daugiau sa
vo žemės kareivių ant Afga
nistano rubežių, kur, jeigu

vartoti karėj. ^Pritariantis 
Anglijai Austrijos arba Ame
rikos randas ne uždraus ga
benime aut karės lauko ar
klių, prie uždraudimo randus 
gali priversti tik gyventojų 
noras. Todėl tai antai į A- 
meriką iszkeliavo keli būrų 
delegatai varyti terp sau pri
laukiu Amerikos gyventų a- 
gitaciją, kad Amerikos val
džios uždraustų pirkimą ar
klių ant karės reikalų.

Pietinė Amerika.
Pertraukti, dėl užgimusių 

nesutikimų,dipliomatiszki sn- 
sineszimai terp" Venėzuelės ir 
Prancūzijos likosi isz naujo 
Užmegsti. Iszkeliavęs pirma 
prancuziszkas pasiuntinys ke
liauja vėl ant savo vietos į 
Venezuelę. Mat prezidentas 
Castro aut galo sutiko iszpil- 
dyti Prancūzijos reikalavi
mus. Nesutikimai Venezue- 
les su Vokietija dar ne pasi
baigė, tarybos terp abiejų 
krasztų yria yedamos ir Vo
kietijoj %iki, kad pasiseks 
kaip nors susitaikyti, kad 
Venezuelė, turėdama* naminę 
karę aut sprando, nenorės už
sitraukti dar karės su sveti
ma ir tai viena isz galinges
nių vieszpatysczių.

Pereitą sanvaitę buvo keli 
susirėmimai terp rando ar
mijos ir revolibcijonierių. 
Pagal rando garsinamas ži
nias, visuose susirėmimuose 
revoliucijonieriai likosi su- 
muszti, bet ar isztikro teip y- 
ra. nežinia.

Republikoj Columbijoj ly
giai randas, kaip ir revoliuci
jonieriai traukia savo karisz- 
kas pajiegas ant Panamos 
sausžemio -siaurumos. Czia 
dabar neužilgio reikia laukti 
smarkesnių susirėmimų ka- 
riaujanezių pusių.

Maskolija.
Neseniai atsilankė Masko- 

Ii joj Austrijos sosto įpėdinis; 
15 d. berželio atkaks Prancū
zijos prezidentas ir Italijos 
karalius. Maskolija mat 
stengiasi iszardyti susiriszimą 
Austrijos ir Italijos su Vokie
tija ir tas vieszpatystes teip 
prikinkyti į savo vežimą, kaip 
įkinkė Prancūziją. Ar tas 
pasiseks, nežinia. Dabar, 
matyt, Maskolija rengia ką 
nors tokio, kam gal Vokietija 
pasiprieszinti, kadangi Mas
kolija drutina savo kariszkas 
pajiegas ant vokiszko rūbe- 
žiaus, ypacz gi Lietuvoj. Gal 
būt, kad Maskolija rengiasi 
į karę arba su Anglija, arba 
nori ką nors griebti nuo griu- 
vanezios Turkijos. Kadangi 
tam gali prieszintiesi Vokieti
ja, tai priesz ja Maskolija, 
pirma negu užgims nesutiki
mai, ir traukia kareivius ant 
rubežiaus.

Kad savo užrubežinę politi
ką maskoliai veda sumaniai, 
to nė jos prieszai ne užgįs,nes 
isztikro su mažais kasztais jai 
pasisekė paglemžti neiszpa- 
sakytai daug svetimų krasztų 
—bet užtai ir tie visi Masko
lijos paglemžti kraszti, dėl 
netikusio vidurinio surėdy
mo, vos laikosi, menkas vėjo 
pūstelėjimas gali visą darbą į 
niekus paversti. Maskolija 
savo viduriuose valdo 
kuo žiauriausiu budu; žiau
rumas vienog niekur gerų vai
sių neiszduoda, neiszduos jų 
nė Maskolijoj. Sztai dabar 
Maskolijoj mirszta įtekmių- 
giausias, visų, ne 
tik apszviestų, bet ir1 tamsių 
kaimieczių užtarėjas, grafas 
Tolstoj. Tegul tik jis nu
mirs, o pamatysime užkylang 
ežius maisztus visoj Maskoli
joj, už mirtį teisingiausio 

maskoliaus, apszviesti ir tam- 
sunai,Beni ir jauni kaltįs carą 
ir jo valdžias. Pereitą san- 
vaitę Peterburge praplito pa
skalas. kad Tolstoj numirė ir 
tas nors neteisingas paskalas 
pagimdė maisztus terp stu
dentų ir inteligencijos. Pa
simirus Tolstojui isztikro, 
maisztai apims ir kitus Mas- 
kolijos krasztas.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniaus amatininkai ir pramo
ninkai sutvėrė ekonomiszkai - 
pramoniszkę draugystę. Mierii 
draugystės yra: parūpinti savo 
sąnariams visokius reikalngus 
iazdirbimus ir produktus ui kuo 
pigiausi? prekę ir kuo geriausius 
ir apart to isz pelno draugystė 
suteiks sąnariams progą turėti 
uždapbį. Apskritai, draugystė 
visokiais budais stengsis pagerin
ti būvį savo sąnarių. Sąnariais 
draugystės gali būt lygiai vyrisz- 
kili kaip ir moterys gyvenanti 
Vilniuje ir ant jo priemiesčių už
siimanti amatais, krikszczionisz- 
ko tikėjimo. Samdai moka įs
tojimo 3 rublius ir po 10 rublių 
metinių mokesezių. Įs atai drau
gystės likosi jau augsztesn'ų val
džių uitvirti.

Mokintojas Vilniaus gimnazi
jos, Baraszkow, dar szię žiemę, 
ruimuose I gimnazijos, skaitys ei
les kursų mažai mokintiems klau
sytojams: histologijos, fiziologi
jos ir anatomijos, pritaikytus 
specialiszkai dantistams (dantų 
gydytojams).

Kaip kituose dideliuose mies
tuose, teip ir Vilniuje, neseniai 
susitvėrusi apsaugoj’mo vaikų 
draugystė ketina parengti teip 
vadinamus Froebelinius vaikų 
malus, kur; tėvai, eidami į darbą, 
galės atiduoti ant dabojimo ir 
sziokio tąkio mokinimo ir iszla- 
vinimo proto savo mažus vaikus. 
Sodai toki yra didesniuose mies 
tuose visų civilizuotų krasztų, y- 
pacz daug jų yra antai Vokieti- 
j°j- ••

8 d. VdBano Vilniaus apskriezio 
audė pradėjo isznaujo perkratinė
ti provę barzdaskuczio žydo, 
Blondeso, apskųsto už norą pa
plauti krikszczioniszkę tarnaitę 
Grudzlnskiutę.

Vilniaus .miestas galutinai 
nutarė atiduoti parengimą Vil
niuje elektriszkų žiburių Berlyno 
Allgemeine Electr. Gesellschaft 
kompanijų ; nutiesimą gi dratų, 
iezvadžiojimui elektriszkos pajie
gos, pavedė teiposgi vokiszkai 
kompanijai Siemens & Halske, 
turineziai savo įtaigas ic Peterbur- 
g®-

Isz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje sausio menėsio 

szių metų Vilniaus gubernijoj bi> 
vo iszviso 20 gaisrų. Gaisrai 
tie užgimė: nuo ne gerai įtaisytų 
ir ne valytų kaminų 3, nuo pa
degimo 1, nuo nežinomų prie- 
žasezių 16. Visuose tuose atsiti
kimuose ugnelė pridirbo blėdies 
ant 12185 rubl.

Netikėtų mirezių buvo 8. Už- 
muszystos 3. Negyvėlių rado 
5. I

Vagystų papildyta 18; pavogė 
daigtų už 2166 rublių, pinįgų 
443 rub. Arklių pavogė: Vil
niaus pavietyj 3, Trakų 1, Asz- 
mėnų 3, Vileikos 9; isz viso 15 
arklių.

Vilniaus apsiugojimo girių ko
mitetas uždraudė kirsti medžius 
giriose privatiazkų savininkų: 
giriose dvaro Olava, Trakų pav., 
prigulineziose dvarponiui Gedimi
nui, ne valia kire|i medžių per 
25 metus.

Isz SzventCnų, Vilniaus 
gub.

30 d. sausio szių metų, atka
kusi Peterburgo geležinkelio 
trukiuį, pasažierius 2 kliasos, 
Vilniaus jubileris M. Pupko, pa
sigedo savo rankinio krepsziuko, 
kurį su savim turėjo; krepeziu- 
kyj buvo visokių brangių akme

nėlių ir pinįgų už 40000 rublių. 
Pupko pasikoja, kad įsėdus jam 
į vagoną Peterburge, jame buvo 
koksai vyriszlis ir moteriszkė. 
Kadangi j; apėmė snaudulys, tai 
pasikiszęs po galvą krepsziuką 
su pinigais iry brangenybėms, 
Pupko užmigo, o pabudo tik 
Szvenlėnuose. Drauge važiuo- 
janezių vagone ne buvo. Rėkia 
todėl manyti, kad drauge važiuo 
jauti vyr szkis ir moteris buvo 
vagiliai; jie turėjo su pagelba 
chloroformo užmigdyti Pupko 
ir kada tas užmigo, paėmė isz 
po jo galvos krepsziuką su bran
genybėms ir iszbpo ant kokios 
nors stacijos netoli Peterburgo. 
Vagiliai turėjo žinoti, ką Pupko 
turi krepsziukyj ir be abejonės 
paskui sakiojo.

Isz miestelio Gorodok,
' Vilniaus gub.

28 d. sausio, naktyj, į czia- 
nykszczią stacziatikiszką cerkvę, 
per iszlaužtas duris, įsikraustė 
vagiliai, bet matomai juos kas 
iszbaidė, kadangi n:eko isz cerk
vės ne spėjo paimti. Bandė jie 
iszlaužti duris azėpos, kurioje lai
ko pinįgus ir visokius dokumen
tus, bet to padaryti ne įstengė; 
turbut vagilius kas iszbaidė ir jie 
pabėgo. Kas yra tie vagiliai, ne
žinia, vietinės valdžios ne žino, 
ant ko mesti nužiūrėjimą.

Neseniai vietinis policijos vir- 
szinmkas užt'ko paslaptą degti
nės varinyczią, kurios užlaikyto- 
jai likosi suaresztuoti. Įvedus 
monopolių degtinės pardavinėji
mo, isznaikinus žydiszkas kgr- 
czemas, girtuokliavimai ne tik 
ne sumažėjo szitoee aplinkinėse, 
bet dar labiau iszsiplatino: dabar 
girtuokliaują ne tik vyrai, bet 
moterys, mergos, net nesubrendę 
vaikai.

Isz Minsko gubernijos.
Maskoliszka vidaus ministerija 

užtvirtino nąują miesto Minsko 
virszininką arba galvą, iszrinktą, 
pasitraukus nuo urėdo buvusiam 
virszininkui grafui CzapskiuL 
Naujas miesto virszininkas, Mie- 
czislovas Raikievicz likosi iszrink- 
tas 18 d. lapkriezio mėnesio pe
reitų metų, tik mat jo teip ilgai 
ant urėdo ne užtvirtino vidaus 
ministerija. Naujas virszininkas 
yra lenkas, katalikas.

Maskoliszkai kelių ministerijai 
paduotas užmanymas atlikti toles
nius darbus ant iszdžiovinimo dar 
dideinių plotų Pagirėnų klampy
nių. Dabar bus uzdžioviųtos 
klampynės tuose krasztuose, per 
kuriuos turės bėgti naujai užma
nyti geležinkeliai.

Isz Mintaujos, Kurszėj.
Kurszės sostapilė, miestas Min

tauja pradeda augti smarkiau, at
siranda czia vis daugiau ir dau
giau didelių pardavinyczių ir vi
sokių kantarų. Užtai, parengus 
Liepojoj kariszką portą, szitas 
pirma urnai pasikėlęs miestas pra
deda pulti, mat kareiviszkos val
džios stabdo liuosybę ir prekystę. 
Daug pardavinyczių, bankų ir 
dirbtuvil) isz Liepojaus krausto į 
Mintaują.

Isz Betigolos, Kauno gub.
bzitame valszėziuje ne perse- 

niai susitvėrė draugystė specia- 
liszkai aprūpinimui ne turicczių 
darbo darbininkų ir nužudžiusių 
sveikatą, negalinezių uždirbti ant 
gyvenimo. Draugystė duoda be 
tureziams valgį, drabužius ir gy
venimą savo tam tikslui pastaty
tuose namuose. Valszczius pada
lytas į atskiras dalis, kiekviena 
dalis turi special'szką prižiūrėto
ją beturezių. Isz pradžių vieti
niai gyventojai ne turėjo didelio 
užsitikėjimo ant minėtos drau
gystės, bet supratę, kad ji atga
bena naudą, remia dabar ją pagal 
iazgslę: žemės savininkai aukau
ja javus, duoda drabužius, suve
žą malkas. Kelios deszimtys ne
galinezių dirbti varguolių turi 
prieglaudą draugystės namuose. 
17 d. sausio szių metų įstatai mi
nėtas draugystės likosi užtvirtin
ti vidaus ministerijos. Tokios 
draugystės, jeigu būt sutvertos 
kiekviename valszcziuje, iszliuo- 

penkių — septynių szimtų metų 
popiežiaus pasiuntiniai ir Dievo 
uoliausi tarnai ir platintojai 
krikszczionybės Kryžiokai buvo 
doresni ir laimingesni už dabarti
nius lietuvius,’nors, kaip visiems 
žiuoma, buvo kurkas tamsesniais 
už dabartinę lietuviszką visuome
nę. Tamsybėe£mogaus doru ųe 
padarys, bet mokslus ir geras isz- 
auklėjimas. Toliaus kunįgėlis 
pradėjo įkalbinėt, kad “Varpo”, 
“Ūkininko” ir “Naujienų” niekas 
o niekus ne skaitytų, o jeigu kam 
ir pateks į randas, tai kad tuojaus 
pecziuje sudegintų; bet kaip gi 
turėjau nusistebėti, kad daugelis 
isz klausytojų, iszgirdętuos kuni
gėlio žodžius, aitriai nusiszypsojo, 
viens kitam'į paszonę [sukalkime 
dunkstelėjo. Matyt buvo,' kad 
kunįgėlio žodžiai atazoka nuo jų 
supratimo, kaip žirniai nuo sie
nos ir turbut nė vienas, nors 
sziek tiek mylintis tėvynę dau
ginus, negu kunigėlio ne pagir
tinus norus, Jszito* jo praszymo 
ne paklausys. Ir kas gi iszeitų, 
jeigu paklausytų? Viens nuo kito 
iszmelstų, atimtų, pavogtų, arba 
nnpirktų ir viB tik degintų; ne- 
pasitaisanezius, pagal jų nuomonę, 
skųstų kunįgams ir žandarams. 
Argi tokiais ir pirmieji krikszczio- 
nysbuvo?

Daug da kalbėjo kunįgėlis 
Traibsza apie sugrįžimą dabarti
nių krikszczionių prie senobinio 
“idealo”, bet apie reikalus drau
gijos nieko doro ne pasakė, apart 
papeikimo draugystės už nupirki
mą mirusiam sąnariui vainiko ant 
grabo. Ar ne geriaus Draugystė 
butų padarius, kad norėdama pra
platinti apiej Draugystę žinias, 
vereziau butų apvertus tuos pinį- 
?u8 ant atspaiidinimo ' l-kokios 
nors broszurėlės apie Dr. siekius 
ir darbus, ne k-iip mokėdama to
kiam kunigėliui,'kuris nė siekių, 
nė ntudos lietuvystės visiszkai 
ne permano. /Pamokslą jis via 
tiek butų pasakęs ir be užpirki
mo. Žiūrėkit, da kilę kart, tai 
liejja sudegint ir knyginėlį, kurį, 
kaip girdėjau, Draugystė įsita:s5 
ir renka’pinįgus ant jo padidini
mo. Po pamokslui t; s pats ku: 
nįgėLs laikė miszias. o s mariai 
Draugystės pasimeldė su žvakė
mis rankose, bet_už žvakes kunį
gėlis nieko ne sakys — nesibara 
— neštai ne vainikas. O kai 
kaltas? Vertėjo ir vainikę duot 
paszventint, tai ir isz ja butų bu
vusi Dievui garbė.

Miaziolas.

Isz Esseno, We8tfalijoj, 
Prusnose.

Szitame mieste j’ra garsios teip 
praminto kanuolių karaliaus 
Kruppo dirbtuvės, kuriose dir
ba apie 30000 darbininkų. Terp 
visokių tautų daibininkų yra czia 
ir lietuviai, bus czia jų apie 500. 
Jie gyvena vargingai, uždirba ne 
daugiausiai ypacz žiemos llike. 
Daugiausiai yra jų nuo Alyito, 
Gražiszkių, Bartininkų ir isz kitų 
krasztų Suvalkų gubernijos. Tau- 
tiszkas supratimas terp jų mažai 
pakilęs; skaitau ežių lietuviszkus 
lakraszczius labai mažai, per tai ir 
tautiszkaie darbais neužsiima, 
nors ant tokio skaitliaus, kiek jų 
czia yra, galėtų sziuom tuom už- 
simti. ■ 11

M.

suotų ir Lietuvą nuo pulkų elge- 
taujanezių ir tas kasztuotų daug 
pigiau,negu užlaikant pulkus dy
kaduonių, nenorinezių dirbti tin
ginių. Valszcziams reiktų mai- 
tyti tik savo tikrus varguolius, 
dykaduoniams ne butų vietos, 
nieks jų ne&zelptų, o tąsyk svei
ki turėtų dirbti, elgetaudami gi 
jie maitinasi be darbo ir ne vienas 
turi daugiau už juos szelpian- 
czius.

Kunįgai turi dėti ant pra- 
szymiĮ markes 60 kap.
Kadangi Kauno gubernijos ka- 

talikiszki kunįgai, praszydami 
paszpartų, ant praszymų nepri
klijuodavo stempelinių markių, 
tai vietinės valdžios, nežineda- 
mos ką daryti, atsiliepė į vidaus 
mm:Bteriją su užklausimu, ką da
ryti su kunįgų praszymais. Mi
nisterija paaiszkino, jog pagal 
lazduotas tiesas, kunįgai, praszy
dami paszpartų, ne gali būt pa- 
liuosuoti nuo stempelinio mokes- 
ezio, bet ant praszymo turi pri 
klijuoti markę vertės 60 kap.

Isz Prūsų Lietuvos.
Berlyne pasimirė buvęs Kara- 

liaucziuje tvirtynės komendantas 
jenerolas Keyler. < Jis gimęs yra 
Karaliaucziuje.

Netoli Goldapės, bėganezio trū
kio likofci pervažiuotas ir užmusz- 
tss ant vietos geležinkelio darbi
ninkas Nikalojus.

Neseniai “Lietuvoje” paminė
jome, kad Insrutyj uusiszovė ge
ležinkelio kasierius Blaudžiunas. 
Isz pradžių tikėjo, kad jis tą pa
darė dėl nepritekliaus kasoje pi
nįgų ; pasirodė vienog, kad kasoj 
ne trūksta pinįgų; todėl /^priežas
tys patžudystės Blaudžiuno iki 
sziol nežinomo!. I ’• * ;

Dvare SzedliszkiuoDe, garinė 
kuliamoji maszina pagriebė 16 me
tų darbininkę ir užmuszė ant vie 
tas.

Tilžėj pasikorė 66 njetų prižiū
rėtojas paczto pakėtų Wesche. 
Rodosi, kad jis nusižudė, gavęs 
proto Bumaiszymę.

Terp Gottendorfo ir Buchwal- 
dės, geležinkelio trūkis užbėgo 
ant skersai sz&nių važiuojanezio 
vežimo ūkininko Paiko isz Var- 
kalų; vežimą sudaužė ir užmuązė 
du arkliu.

Kaime Arys, Gumbinės apski- 
tyj, Prūsų Lietuvoj, 8 metų sū
nūs alaus leidinyczios užveizėto- 
jaus Szider.-kio, su kirviu užmu
szė tris jaunesnes už savę seseris 
užtai, kad jo! jo nenorėjo klausy
ti.

Isz Peterburgo.
23 d. sausio (šen kalend.) su

kako dveji metai nuo pirmo susi
rinkimo sąnarių įkurtojų Lietu- 
viszkos Susiszelpiamojios Drau
gystės St. Peterburge, dėl kurios 
priežasties draugystė užpirko ne
dėti oj, 27 d. saus., misziassu pa
mokslu Katedros bįžnyczioje. 
Žmonių susirinko pusėtinai, nes 
iki 600—700. Kantarai su kan- 
tarkomis pagiedojo kelias giesme 
les labai gražiai — puikiai sutar
dami. Ant 9 vai. ryto pasirodė ir 
kuuįgelis sakykloje. Tuojaus 
pradėjo artintis prie sakyklos ir 
žmonelės, tikėdami-iszgirsti ką 
nors naujo, dar ne girdėto. Ir 
isz ties, ilgai laukti ne atsėjo, nes 
po perskaitymui evangelijos, tuoj 
prasidėjo pamokslėlis, bet ne pa
prastas, — tuojaus matyt buvo, 
kad kunigėlis gerai “prisirengė” 
pasakyti szį pamokslą. Pirmiau
siai padėkavojo D evui, kad tarp 
lietuvių dar ne daug teitsiranda 
mokintų, bet pripažino, kad vis 
gi jau yr; todėl gi ir dabartiniai 
krikszczionys jau visai ne tokiais 
iszrodo ir ne teip elgiasi kaip 
kad pirmiejie,kurie viena szirdiia 
ir duazia gyveno”. Pamislijau 
sau: toli jau tie laikai ir turbut— 
nebesugrįž. Kunįgėlis tęsė to- 
liaus, norėdamas įkalbėti, kad jei
gu isznyktų “mokytiejie”, tai, be 
abejonės, ant žemės įvyktų vėl 
toks pat dorus ir laimingas gy
venimas, kaip kad buvo pradžioje 
knkszcžionybės. Man gi tuom 
tarpu, kaip kokia įkiri musė, 
skverbėsi mislis, ne jaugi pirm

Nauji rasztai.
Lietuwniiiku pustytojai senose 
gadynėse ir szendiena. Raszte- 
lis in brolius bei seseris dar neat- 
sižadėjusius nuo lietuwystes. Su
dėtas ir iszleistas per Joną Bura- 
ti. Bitėnai 1601. Bruku ir 
kasztu M. Jankaus, 11 pusi. 
Spaudinta vokiszkonis literoms.

Raszėjas sako, jog dėl turtin 
gumo ir gražumo . krasztų prie 
Baltiezkų jūrių, taigi krasztų jau 
priesz 5000 metų lietuvių apgy
ventų, juos skriaudė ir naikino jų 
krasztą jieszkanti brangaus gen- 
taro: fenikijonys, rymionai, gre- 
konys ir kiti. Oras Lietuvoj bu
vo puikus, augo czia girios pui
kiai kvepianezių medžių, isz ku
rių sakų pasidarė gentaraa; žmo
nės buvo sveiki, gyveno ilgai, li
gų ne buvo. Krasztas lietuvių 
apgyventas buvo tikras rojus.



Nežingeidu, kad tę rojų stengėsi ! 
apvaldyti godus kaimynai, lai
mingus lietuvius Stengėsi isznai- 
kinti ir jų vietoj gyventi gamtos 
apdovanotame kraszte.

Po rymionų^ fenikijonų ir gre- 
konių atsibaldė prie lietuvių ap
gyventų krasztų isz vienos pu
sės slaviszkos tautos, isz kitos 
german'szkos. Szitie kaimynai 
naudojosi isz kiekvieno didesnio 
tęrp paežių lietuviu nesutikimo ir 
grobė vienę po kitam jų apgyven
tus krasztus ir tokiu budu lietu
vių apgyventi krssztai ėjo mažyn, 
jų sava-tį veržė tvireziaus terp 
savęs besilaikanti kaimynai. 
Sziuose gi laikuose ui lietuvių 

' naikintojus autorius perstato ne 
tik maskoliszkas ir vokiszkaa vai 
diias, bet ir lietuviszkos kilniės 
kun įgiję, kuri visada padeda vai 
diioms, stabdo įsireižusi apszvie- 
timę lietuvių, nesidrovi kaip ka
da denuncijuoti net musų prie- 
szų valdžioms besistengianezius 
apszviesti savo brolius tautiszkus 
darbininkus.

Knįgutė parsszyta patriotisz- 
koj lietuv’szkoj dvasioj, todėl ver
ta perskaitymo.

Likosi iszleista “Gramatyka Li- 
tewska poczętkowa, przeložona z 
niemieckiego i oprscowana przez 
J. Januszkiewicza i A. Maciejew- 
skiego. Kriokavę. 1902. Gra
matika versta isz vokiszko J. 
Schiekopp’o, 104 pusi., ant 
geros popieros. Gale gram. da 
deczkas: patarlės, pasakos, ei
lės: “Žavėjimas” ir “Naszlaitė- 
lės”, Maironio; daina “Rūtų dar
želis”, daina apie Rutę, Mėtę ir 
Lelijėlę su gaidomis.giesme “Lie
tuva tėvynė musų, tu didvyrių 
žeme” ir gi sų gaidoms ant 4 
bal., dvi pasakėh ir da eilelės. 
Statraszo norėta prisitaikyt nau
jojo, bet ne visai nusisekė. Pa- 
czioje gram. ne vartojama raidė ė, 
o priede ne visur.Vienog lenkams, 
norintiems pramokti lietuviszkai 
bus sugadi, bet ne užmirszkime, 
kad daug yra lietuvių ne mokan
ezių, arba menkai mokanezių liet., 
užtaigi norėtume turėti pigesnę 
(szita 1 r.) ir lengvi aus supranta- 
mę, szita pas kakinti ne galima.

Dievogala.

Isz Amerikos.
Negražus kareiviu darbai.

Hiohwood, III. Kareiviai 29 
pėkaztiniukų regimento, paskirti 
ant iszsiuntimo ant F-lipinų salų, 
pnesz iszvažiavimę užsimanė tik
rai beprotiszkai pasilinksminti. 
Pirmiausiai isz saliunų iszvaikė 
visus civilistus ir ne vienę gerai 
apdaužė; paskui užpuolė ant sta
cijos Northwestern geležinkelio ir 
bandė iszardyti kasę. Važiuojan
tį keliu farmetį Weberį nutraukė 
nuo vežimo, sumuszė ir atėmė nuo 
jo 40 dol. pinįgų. Nė policijau
tai, nė kareivių ofeieriai ne dryso 
tokį pritinkantį tik taukiniems ka
reivių darbę stabdyti. Pasiskun
dus kareivių sumusztam ir api- 
plėsztam Weberiui regimento vir 
szininkams.tie įtaisą k ė duoti kokį 
nors užganėdmimę, teisinosi, kad 
nieko ne gali padaryti. Jeigu 
teip elgiasi namieje su locnais u 
kėsais Amerikos garbės ir tėvy
nės apgmėjai, tai kaip jie turi 
elgtiesi ant Filipinų salų, kur 
iszsiųsti kariauti? Ne įstabu, jei
gu tilipiniecziai juo toliau, juo 
labiau neužkenezia amerikonų ir 
ant jų teisingumo ne turi dide
lio užsitikėjimo.

Voklecziai pralosze prova su vys
kupu.

Webster City, Ia. Vokie 
ežiai katalikai isz Williams, kada 
1885m. vėtra sugriovė katalikisz- 
kę bažnyczię Williamse, davė 
3000 dol. ant atstatymo bažny
czioe, bet su tokia pasarga, kad 
prabaszczium ežia butų kunįgas 
mokantis ne tik angliszkai, bet ir 
vokiszkai. Kadangi ant atstaty
mo bažnyczioe reikalingi buvo 
pinįgai, tai vyskupas anV vokie
czių reikalavimo sutiko, bet kaip 
tik bažnyczia likosi atstatyta, jau 
vokiecziams duoto pažadėjimo ne 
iszpildė ir taikė parapijoj kunįgę 
ne mokantį vokiszkai. Kadangi 
vyskupas ne laikė žodžio, tai vo- 
kiecziii padavė į sudę skundę rei
kalaudami, kad jų duoti ant at
statymo bažnyczioe pinįgai butų 
sugręžinti, kadangi vyskupas ne 
iszpildė iszlygų, ant kokių tie pi
nįgai buvo duoti. Sudžia Whita- 
ker vienog vokieczių skundę at
metė ir pripažino vyskupui Kea- 
ne tiesę pasilaikyti vokieczių pi
nigus. Airiai vyskupai skriau
džia mat ne tik lietuvius ir len
kus, bet ir su kitoms tautoms tei
posgi ne visada teisingai elgiasi. 
Tas turės pagimdymi smarkų pa 
siprieszinimę visų tautų airių vys
kupų despotizmui.

Mokintojai fllipiniecziu.
New York. Ant transporti

nio rando garlaivio “McClellan”, 
pereitos subatoe dienę, iszkeliavo 
į Manillę 200 amerikoniszkų mo
kintojų, kurie ant Filipinų salų 
turi rengti mokyklas filipinie- 
cziams. Ž noras, kaip v'si Ame
rikos mokintojai, ir szitie ne pa
žįsta nė kalbos fllipiniecziu, nė i- 
stori jos to kraszto, nė budo gy
ventojų, o per tai ir jų darbas ne 
gali atgabenti tokios naudos, ko 
kię atgabentų, jeigu mokinimas 
fllipiniecziu vaikų butų atiduotas 
fllipiniecziams mokintojams. A- 
merika su filipiniecziai mat elgiasi 
visai teip kaip Mtskolija arba 
Vokietija su kitokios kilmės sa
vo pavaldiniais.

Politiszkl skandaliai.
Pontiac, III. Prasidėjo ežia 

protą Dro Marshallo, gydytojo 
szteto lllinojaus pataisymo nusi
dėjėlių įtaisų, Daktaras aj skųstas 
už biaurų pasielgimę su atiduotais 
į įtaisas ant pataisymo nusidėjė
liais. Adyokatai vienog, su pa- 
gelba liudininkų,daradinėja, kad 
priesz daktarę padarytas sukalbis 
įtaisų virszininkų, kurie visaip 
stengiasi Marshallę nuo vietos 
praszalinti ir urėdę pavesti savo 
pobVszkiems szalininkams ir 
draugams. Gal būt, kad dakta
ras nėra be kaltės, bet ne be kal
tės yra iy minėtų įtaisų jo neužken- 
czianti Virszininkai.

Be kaltes nusūdytas.
Salt Lake City, Utah. Sė

dintis czianykszcziame kalėjime 
Lynch, nusūdytas ant pakorimo 
drauge su kokiu ten Kingu už už 
muszimę Jurgio Prout, vieszai 
pripažino, kad j s vienas užmuszė 
Proutę, todėl King yra visai ne 
kaltas. Nužudymas Kingo užsi
vilko tik per tai, kad už jį užsto
jo italiszkas ambasadorius, kitaip 
visai ne kaltę žmogų butų patem
pę. Dabar jis bus isz kalinio pa
leistas.

Sniego dargana.
Wa8Hington, D. C.‘ 21 vaėa 

rio ežia ir visose Atlautiko pa
krantėse siautė smarki vėtra ir 
sniego dargana. W»sh:ngton li
kosi su visų atskirtas nuo svieto, 
kadangi joks trūkis ne galėjo nė 
isz ežia iszeiti, nė ateiti. Tas 
pats buvo New Yorke, Philadel- 
phioj ir New Jersey. Dėl dau
gybės sniego ulycziniai karai ne
galėjo bėgioti. Mieste New Jer
sey 10 vai. vakare užgeso visi e- 
lektriszki žiburiai.
Už negelbėjima vaiko pateko po 

sudu.
Wabash, Ind. Gyvenantis ežia 

Petras Steiner, pasekėjas garsaus 
pranaszo Dowies, kuris mokina, 
kad visokiose ligose reikia atmes 
ti daktarus ir aptiekų vaistus, 
bet maldoms gydyti serganeziua, 
pateko po sudu už negydymę sa
vo 13 metų sunaus. Mat Steinero 
vaikas apsirgo szilt ne, o Steiner 
prie jo ne prileido daktarų ir per 
tai vaikas numirė.

Indljonn malsztai.
Holdenville, Ind. Ter. Kaip 

pranesza marszalas Ka's, gyve
nanti szitose aplinkinėse indijonai 
Snake giminės gąsdiną visiszku 
iszdeginimu Holdenvilles. Mar- 
szalas renka ir ginkluoja pagelbi- 
ninkus, kad galėtų numuszti indi- 
jonų užpuolimę. Wakare, 19 d. 
vasario, rods prie miesto prisiar
tino keli ginkluoti indijonai, bet 
jie nebandė užpulti ant miesto.

Praszalino 130 mokintiniu.
Mansfield, Oh. Czianyksztė 

mokyklos užveizda uždraudė mo
kintiniams augsztesnių mokyklų 
neszioti ženklus. Mokintiniai 
ant uždraudimo ne pa;sė ir užtai 
130 mokintinių praszalino isz mo
kyklų. Isavytiems pritaria kiti 
ir jie ketina sztraikuoti. Tęsyk 
reiktų visas augsztesnes moky
klas su visu uždaryti.

Kvietkn paroda.
Indianopolis, Ind. Likosi ežia 

atidaryta kvietkų paroda. Paro
doj dalyvauja apie 300 sedaunin- 
kų. kurie atgabeno kvietkas isz 
visokių krasztų Suvienytų Valsti- 
jų.Drauge su parods,atsibūva ežia 
ir sodauninkų konvencija.

Suaresztavo 12 studentu.
Peinceton, N. . Y. Suaresz

tavo 12 studentų czianykszczio 
universiteto. Juos apskundžia, 
buk jie issmozojo su geltona par- 
va ežia pasta t y tę ant garbės ka
reivių paminklę; T r en ton e gi ant 
daugelio namų, su tokia jau pur
vą, isztepliojo numerį 05. Suimti 
studentai stovi po kaucija 200 dol.

Pirko 50000 rankraszczlu.
Columbia universitetas pirko 

nuo Leipcigo knįgų prekėjo Gus
tavo Fock rankraszczim* 50000 
daktariszkų dessertacijų visokių 
Vokietijos universitetų. Rank- 
raszcziai tie ne buvo spaudinti.

Gerai pas!pelne.
Great Falls, Mont. L i kr si 

ežia suaresztuotas H. H. Mstte- 
son, buvęs kasierius czianykszczio 
National Banko. Peržiurėjus 
knįgas ir pinįgus kasoje, pasirodė 
nepriteklius 178000 dol. pinįgų, 
kuriuos kasierius iszmėtė ant sa
vo naudos.

Norėjo isznaiklntl kastynes. ‘
Joplin, Mu. Pereitos aubatos 

naktyj, nežinomi piktadariai sten
gėsi iezgriauti Connecticut cinko 
kastyne*. Jie įmetė į szachtędu 
maiszu dinamito. Dinamitas eks- 
pliodavo, bet Užgriovė tik szach- 
tos sienas, didesnės blėdies ne 
padarė. -

Atgijo suszalelis.
Anthony, N. J. Nt toli nuo 

ežia, laike paskutinių sniego dar
ganų rado užpurtytę farmerį 
Ferry ir kunę atgabeno pas nu
mirėlių laidotoję, kur iszbuvo 10 
vai. Kada atėjo laikas dėtį nu
mirėlį į grabę, pasirodė, kad jis 
prapuolė. Tikėjo, kad kunę kas 
pavogė. Nusiuntė pasiuntinį į 
numirėlio ųamus praneszti szei- 
mynai apie prapuolimę kūno. 
Kaipgi vienok pasiuntinys nusi
stebėjo, pamatęs numirėlį namie
je ramiai valgantį pusryczius. 
Mat jis pas numirėlių laidotoję 
atgijo ir pamatęs, kur yra, per 
szalines duris iszėjo ir parėjo na
mon.

Dega kastynes.
Seatle, Wash. 11 d. vasario 

užsidegė Tieadvill kastyuės. Ka
da olote pasirodė ugnis, jose dir
ia) apie 100 darbininkų; jie atai- 
rado dideliame pavojuje, bet nors 
su varga, pas sekė jiems iszsigel- 
bėti. Didesnė dalis liiobų ir vi
sokių įtaisų lapu ugnies ieznaikin- 
tų-

Patžudystes Ameriką).
Niekur gal ant svieto, žinoma, 

iszėmus Chinų, nenusižudo patys 
tiek žmonių, kę Suvienytose Val
stijose Sziaurinės Amerikos: 
1897 m. buvo ežia 6000 patžudys 
ežių, 1898m. — 5940, 1900m.— 
6755,o pereituose metuose 7245. 
■£sz gero juk nieks pats netrem- 
pina savo gyvenimo.

Brangus gavėnios valgiai.
New York. Dėl paskutinių 

vėtrų, siautusių neseniai ant A- 
tlantiko, žvejai ne prigaudė tiek 
žuvių, kiek prisilaikanti gavėnios 
žmonės reikalauja. Per tai pre
kės tokių produktų neiszpasaky- 
tai pabrango: prekės žuvių dabar 
trissyk didesnės negu buvo dvi 
sanvaiti atgal. Prekės sustenu 
pasikėlė ant 10%; kiausainiai 
neįperkami: už tuzinę reikia mo
kėti po 75 centus.

Gaisrai.
Corsisana, Tex. Sudegė ežia 

Corsicana Cotton Oil Mill, di
džiausios sztete Texas. Sudegė 
teiposgi szeszi vagonai tavoraia 
prikrauti Cotton Beit geležinke
lio. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 150000 dol.

Louisville, Oh. Sudegė ežia 
dirbtuvės Louiaville Steel įand 
Iron Co. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 150000 dol.

New York. Sudegė ežia Park 
kotelis. Ugnyje pražuvo 18 ho- 
telyj apsistojusių sveczių, o 50 ta 
po sužeistų.

Milwaukee, Wis. 19 d. vasa
rio užsidegė ežia dirbtuvės Geor
ge Smith Steel Casting Co. Lai
ke gesinimo nugriuvo triobos sie
na ir užmuszė du ugnagesiu, o du 
Kitu sunkiai sužeidė.

New York. Ant Kinsgton 
avė. siautė gaisras, kuris isznai- 
kino 4 namus. Ugnis teip grei
tai platinasi, kad žmonės vos pats 
su dideliu vargu spėjo iszsigelbė- 
ti, iszneszti savo krutanezių tur
tų nieks ne galėjo, viskas pražu
vo ugnyje. Netoli sudegusių na
mų buvo Brooklyno beturezių na
mai, kuriuose yra 200 beturezių, 
jie atsirado dideliame pavojuje, 
bet gesintojams pasisekė ugnį ap- 
stabdyti, ne prileisti joe prie mi
nėtų namų.

Battle Creek, Mich. Sudegė 
ežia Kelleggo gidinyczia. Ligo
nius pienog visus pasisekė isz de- 
ganezių triobų iszvesti, tik dvi 
moteriszkės, iszszokusias nuo vir- 
ažūrinių kambarių, likosi sun
kiai apkultos- Blėdį ugnies pada
rytę skaito ant 400000 dol.

ExpliozŲoe.
Milvvaukee, Wis. Gyvenanti 

ežia moteriszkė Krown padėjo 
ant įkaitusio pecziaus tarputynę. 
Tarputynas expliodavo ir uždegė 
drabužius Krovvnienės ir jos vai
ko. Kada ant riksmo subėgo 
kaimynai ir ugnį užgesino, moti 
na buvo jau ne gyva, o vaikas 
sunkiai apdegęs.

Cripple Creek, Col. ~ Nežino
mi piktadariai, įtaisose metaliaus

tirinėjimo, primėtė ežia ir po ap
linkines dinamito, no ko atsitiko 
szeszios, viena po kitai, ekspliozi- 
jos. Piktadariai mat norėjo isz- 
naikinti įtaisose sudėtę aukaę ir 
sidabrę. Eksplioaijos sugriauto
se triobose nakvojo darbininkų 
szeimynos, žmonės likusi isz lo
vų iszmeari, bet prie to nė vienas 
ne tapo užmuszt is, nors sužėiatų 
žmonių yra net keliolikas.

Vėtros.
Atlanta, Ga. 20 d. vasario, 

szitose aplinkinėse tiautė smarki 
audra, lytus ir vėtra, kuri daug 
blėdies pridirbo pietiniuose krasz 
tuose Georgijos ir Alabamos. 
Mieste Maldorta, Ga., vėira su
griovė vežimų dirbtuves Cran 
ford- Tasher Co. Blėdys vėtrų 
padarytos Georgijuj ir Alabamoj 
yra ne mažos.

Isz darbo lanko.
1 McDonald, Pa. • Darbai ei

na ežia prastai. Tegul todėl nieks 
ne keliauja darbo jieszkodamas.

*1 Alba, Mich. Darbai sziuom 
kartu eina ežia labai prastai, bet 
yra viltis, kad neužilgio vėl pa
sitaisys.

Hdlton, Pa. Stiklo dirb
tuvės Oaktvood Glats Co. pradė
jo dirbti. Dirbtuvės ne priguli 
prie unijos.

5 Fayette City, Pa- Sztrai- 
kas kalnakasių czianykszcziose 
kautynėse pasibaigė, darbininkai 
sugrįžo prie darbo.

McKees Rocks, Pa. Bus 
ežia ne užilgio pastatytos naujės 
dirbtuvės, kuriose ras darbę su 
virszum szimtas darbininkų.

5 J o liet, III. Prasidėjo vėl 
darbai dirbtuvėje Fox Pressed 
Steel Car Co. ir Leidlow Mills, 
kurios stovėjo nuo pereitos vaka
res.

5 Pereitę sanvaitę ant viso 
ploto Suvienytų Valstijų buyo isz 
viso 224 nusibankrutinimai; pe
reituose metuose, tę paczię san- 
vailę.buvo jų 221.

St. Louit*, Mo. Darbai 
sziuom kartu eina ežia gerai. 
Darbininkai turi pakaktinai dar
bo ne tik prie rengimo parodos, 
bet ir visokioje dirbtuvėse.

5 Philadklphia, Pa. Darbi
ninkai langams stiklo dirbtuvių 
sztete New Jersey ketina sztrai- 
kę pakelti, jeigu ne bus pakeltas 
ant 15% už darbę užmokesnis.

New York. National Asso- 
ciation of Builders sutiko ant su
tvėrimo santaikos sūdo, kjiris icz- 
risztų visus užgimusius nesutiki
mus terp darbdavių ir darbinin
kų.

1 Wrbtfield, Mas. Darbai 
eina ežia labai gerai. Ir isz ki
tur atkadę darbininkai greitai 
gauna darbę. Bieykliu dirbtuvė
se dirba po 9 valandas ant die
nos.

T Bens Creek, Pa. Pakėlė 
aztraikę darbininkai Webster Nr. 
2 kastynių. Priežastis sstraiko 
yra ta, kad kastynių užveizda be 
jokios priežasties praszalino vie- 
nę darbininkę.

5 Fairfax, Wash. Darbai 
eina ežia gerai, dirba kiekvienę 
dienę su dviem darbininkų atmai
noms. Kastynėse dirba teiposgi 
gerai. Atidaro ssituse aplinki
nėse 3 naujas kastyuės, tai ant 
vasaros bus ežia gana darbų.

5 Cleveland, Oh. Czianyksz- 
cziai alaus leidinyczių darbinin
kai, isz viso 2500 žmonių, žada 
sztraikę pakelti, jeigu leidinyczių 
savininkai neiszpildys visų dar
bininkų reikalavimų. Jeigu už
gimtų sztraikai, reiktų visas lei- 
dinyczias uždaryti ir ant gyvento
jų reikalų reiktų alų isz kitur ga
benti. ;

M ISZ
Lietuviszkn dirvų.

Ar butų geriau ir pigiau?
“Tėvynė”, nr 7., “Patėmiji- 

muose”, pakelia klausymę musų 
lietuviszkų mokyklų. “Tėvynė” 
sako, kad mes turime szelpimui 
besimokinanezių kelias draugys
tes, taigi rūpinamės vien apie 
mokintinius (paminėtos Patėmiji. 
muose lietuviszkos draugystės ne 
užsiima mokintiniais, bet užsiima 
szelpimu studentų lankanczių 
augsztesnes mokykhs),onieks ne
sirūpina apie mokintojus.

“Czia Amerikoj, sako autorius 
Patėmijimų, musų mokyklos 
szlubuoja dėl stokos gerų mokin
tojų. Czia Amerikoj gauti gėrę 
mokintoję sunku ir gavus, reikia 
jam bręngiai mokėti (dagi toks 
ne nori kunįgo czebatų valyti.

Rd.), o mes teip szykeztus. . Bet 
yra vienas praktiszkas iszriszimas 
to klausymo. Galima turėti ge
rus ir pigius* mokintojus, tik rei
kta p sirupinti zokoninkių. Ki
tų tautų, ypacz vokieczių ir airių 
parapijinės mokyklos tankiai sto
vi ne žemiau už publiszkas, o jų 
užlaikymas ne kasztuoja pusės to, 
kę užlaikymas publiszkų.

Z'ikoninkė, atsitraukusi , nuo 
svieto ir pasiszventusi vienai! iniai 
mokinimui vaikų, gali goriau ir 
už pigesnę algę atlikti mokintojo 
užduo'ę.”

Kad moteris,norąkunįgas Juodi- 
sziusdu metafalgal niekino per 
“Lietuvę” bobų vedamas moky
klas, gali buri geroms mokinto
joms, to nieks neužgįs, bet ant to 
reikta, kad joz ne tik mukttų vai
kus mokinti, bet kad paezios mo
kėtų visko to, ko reikia mokinti 
lietuvių vaikus. Lietuvaiczių to
kių nėra, tai isz kur atsiras atsa- 
kanezioa, iszlayintos ant mokinto
jų lietuviszkos minyszkos? Ar 
joms musų kunįgai įvarys dovanę 
Dvasios Szventes? Kad isz vos 
siliabizuoti mokanezių lietuviszkų 
merginų padaryti nors surogatę 
mokintojų, reikia pirma lietuvisz- 
kas minynzkas mokyti. Kur gi 
joe mokįsis? Ar lenkiszkuose 
klio^ztoriuose, kaip tai daro an
tai užveizda lietuviszkos moky
klos Chicagoj? Lenkiszki kliosz- 
toiiai vienog ga|i užauginti zoko- 
ninkestinkarczLs lenkiszkoms,bet 
ne lietuviszkoms mokykloms. 
Taigi reiktų pirma parengti lie- 
tuviezkę merginų kliosztorių, ant 
jų pramokinimo reiktų laikyti 
mokintojus; kadangi moterų mo
kintojų ne atsiras,reiks ant to vy
rų, o tas ne atseitų be kasztų. 
Teisybė,alga pavienios minyszkos 
bus mažesnė už algę gero mokin
tojais, arba svietiszkos geros mo
kintojos, bet minyszka viena jog 
ne bus, reikia jų taikyti kelia.*, o 
sudėjus į kruvę kasztus jų užlai
kymo, iszpuls tiek, kiek ir užlai
kymas vieno gero mokintojaus. 
Ne reikia dar užmirszti, kad ant 
lietuvių sprando gulės ir užlaiky
mas merginų kliosztoriaus, kurio 
priderystė bus veisti sziek tiek 
pramokytas minyszkas mokinto
jas, tai ant galo iszpuls, kad mo
kyklos su minyszkoms mokinto
joms kasstuos daugiau lietuviams 
negu užlaikymas gerų sviet szkų 
mokintojų. Taigi isz pinįgiszkos 
pueės lietuviams nėra naudos 
rengti mergų klioeztorius ant isz- 
lavinimo zokoninkių mokintojų. 
Gal tas buri geistinu ir naudingu 
kunįgams, bet ne tiems, kuriems 
prireiks minyszkas užlaikyti.

Ir patsai mokinimas zokoninkių 
ne gali užganėdinti lietuvių. Į 
kliosztoriųs pastos juk suaugusios 
merginos, tokioms juk ir mokslas 
eis sunkiau negu kad butų nuo 
mažens mokinamos; klioezto 
rių prižiūrėtojams,noroms ne no
rams,atseis iazaižadėt i noro pada
ryti isz zokoninkių visame iszla- 
vintas mokintojas, bet atseis pa- 
siganėdinti pavimutimszkai pra
mokytoms. Tokios, žinoma, ir 
vaikų ne galės gerai mokinti ir 
lietuviai ant minyzzkų vedamų 
mokyklų greitai pamatys teiain- 
gumę priežodžio: pigię mėsę sau
nas ėda.

Minyszkos, nors be atšakancaio 
mokslo, teip iszsivieszpatautų 
mokyklose kaip kunįgai iszsi- 
vieszpatavo parapijose; jos, kaipo 
dvasiszkos aeaboe, hutų juk ne 
prigulmingos nuo jas užtaikau- 
ežių žmonių, nors butų ne atsa- 
kanezios, jų parapija praszalinti 
ne galėtų. Užtenka žmonėms 
despotizmo kunįgų, kam jiems 
imti an^ savo sprando dar despo- 
tizmę minyszkų, jeigu jos ne gali 
tokios naudos atgabenti, kaip 
stengiasi minyszkų draugai įkal
bėti.

Ibz Naugatuck, Conn.
Ant paraginimo musų laikrasz- 

ežių, czianyksztiz lietuviszkas 
politiszkas Kliubas suszaukė susi- 
rinkimę ant apkalbėjimo kę da
ryti priesz rengiamas Amerikos 
rando tiesas,apsunkinanezias atei- 
vystę; ant susirinkimo pribuvo ir 
delegatai isz Waterburio. Viso
kį,per musų paežių balsus patekę 
į kongreeę,politikieriai lyg isz 
maiszo dabar beria užmanymus 
apsunkinimų musų broliams at
kakti į Amerikę. Rods tie visokį 
užmanymai gali pasilikti tik už
manymais, kadangi kad jie pasto
tų tiesoms, reikia, kad kongresas 
ir senatas juos užtvirtintų, bet 
jeigu mes tylėsime, kongresas 
tuos užmanymus gali užtvirt'nti, 
o tęsyk musų broliai, seserys ir 
draugai ne galės atkakti į szię 
asai į. Visi lietuviai, ukėsai Su
vienytų Valstijų susirinkę, nuta
rėme paduoti protestę į Wa?hing- 
tonę priesz užmanytus apsunkini
mus ateivystės; reikalauti, kad 

szita laisva szalis, kokia ji buvo 
laikuose Jurgio Washingtono, 
kada ję godojo visi kaimynai, to
kia ir pasiliktų; nutarėme reika
lauti, kad ne vienam doram žmo
gui ne butų uždrausta czia atke
liauti.

Tokį jau protestę pažadėjo pa
duoti į Wafhingtono kongresę ir 
NVstetbuiio lietuviai.

Neužilgio turėsime kitę eusirin- 
kimę; aut antro gal dar daugiaus 
ir kę svarbesnio nuveiksime. 
Rengiamės atsiszaukti į kilus lietu 
viszkus politiszkus kliubus prassy- 
ti jų pritarimo ir prisidėjimo pr>e 
protesto. Mums rodosi, kad jei
gu terp vtaų muaų politiszkų 
Kliubų butų geresnė savitarpinė 
organizacija, jeigu jie ant atliki
mo svarbesnių reikalų susivieny
tų, sueitų į kruvę, tęsyk įtekmė 
musų politiszkų kliubų butų daug 
didesnė, su jai-s rokuotusi ir ameri 
konai, nedrystų prie-tz jų/ norus 
kę nors daryti; tęsyk ir valdžię 
turinti ne drystų skriausti lietu
vių. Dabar, kadangi terp mus 
nėra didelės vienybės ir organi
zacijos, amerikonai ir valdžios 
ant musų norų ne paiso ir skriau
džia mus, kas tik nori; suėjus 
mums į vienybę, nieks ne diystų 
užkabinėti. Rods lietuvių Ame
rikoj ne daug yra, bet reikalui a- 
tėjus, mes galėtume atlikti svar
biausius reikalus, su.-idėję su ki
toms tautoms. Užmanymams ap- 
sunaiuimo svetimos atei- 
vyetės pritaria vien tikri ameri
konai, o visi ukėsai isz ateivių ir 
jų vaikai tokiems užmanymams 
ne pritaria , o tokių ukėsų juk 
isztikro Amerikoj yra daugiau 
negu teip vadinamų tikrų ameri
konų; tedėl, susijungę į kruvę, 
visada galėtume pasiprieszinti vi
sokiems amerikonų už-imany- 
mams, galėtume nesiduoti savę už 
nosų vadžioti.

Sztai dabar į kongresę paduo
tas užmanymas, kad tik toki atei
viai galėtų į Amerikę atkakti, 
kurie turės paliudyjimus no ame
rikoniszkų konsulių; konsuliai 
vienog yra tik dideliuose mies
tuose, vitoj Lietuvoj nėra niekur 
Amerikos kone Aliaus,tai kę, pa
veiksite, ėsantis Rygoj gali žinot 
kę verti lietuviszki ateiviai? * Vi
sas todėl Amerikos politikierių 
užmanymas tuom budu apsunkin
ti atsivys! ę ne turi nė jokios 
praktiszkoa veitės, yra juokingas. 
Ant ko konsuliai remtis,lazduoda
mi savo paliudyjimus? Argi 
reikalaus paliudyjimų nuo mas- 
koliszkų valdžių? Bet tęsyk ne 
tik kuom nors nusikaltęs priesz 
maskoliszkas valdžias už politisz- 
kas pažiūras, arba tik maskolisz- 
kų žandarų nužiūramas greieziau 
patektų į Sibenję negu į Ameri
kę, nė vienas laisvai manantis, nė 
vienas liuosybę mylintis ne galėtų 
į Amerikę atkakti, o liuosai galė
tų atkakti visoki doriszki nu puo
lėliau, caro szipukai ir kitokį 
niekszai. Tas juk ne tik užkenk
tų Amerikai, bet užkenktų ir jos 
liuoeybei, o naudos ne ztnesz- 
tų.

Todėl, broliai, nemiegokime, 
stokime į darbę, protestuokime 
piiesz užaimanymus menkai isztna- 
nanezių politikierių!

Vardan Klubo
Sekretorius, A. Kamaitis.

Isz Brooklyno, N. Y.
Kaip buvo savo laike “Lietu

voj” pagai sinta, 16 d. kovo atsi
buvo czia Laisvamanių susirinki
mas, ant kurio sąnariams tapo 
iszdalintos knįgutės “Dvyniai 
Vagių.” Brooklyno kuopa už 
knįgutę, jos autoriui, kunįgui 
Dembskiui, isztaria szirdingę a- 
czių.

Paskui atsibuvo kitas susirinki
mas,ant kurio, susirinkę jauni vy
rai,sutvėrė nauję lietuviszkę drau
gystę p. v. Kristijono Donalaiczio 
Teatraliszka ir Giedojimo Dr. 
Virszininkais naujai sutvertos 
draugystės likosi ištrinkti: prezi
dentu — Kazys Balcziunas; ie- 
krotorium — Juozas Vasiliaus
kas jkasierium — Simonas Ungu- 
raitia.

Likot i nutarta iszsimokyti ke- 
letę lietuviszkų dainų ir komedi- 
ję p.a. “Aukso verstis” ir ję atlosz- 
ti ant moterų kriauezių unijos ba
liaus. Toki trumpi dramatiszki 
veikalai yra lietuviams geriausi. 
Gerai butų, kad lietuviai iszmok- 
tų atgiedoti kokię trumpę apere-

Rods teksto operetų, versto į 
lietuviszkę kalbę nėra, bet jas ga
lima būt iazversti. Daugiausiai 
operetų turi prancūzai, ne trūksta 
jų ir vokiecziams; išsvertus ke
lias į lietuviszkę kalbę, lietuviai 
galėtų jas perstatyti lietuvisz- 
kuose teatniose, kur, turinti gra
žius balsus lietuviai ir lietuvaitės 
turėtų progę pasirodyti. Ne a- 
bejojame, kad operetes lietuviams 

labiau patiktų negu kitoki lietu- 
vszki teatraliszki perstatymai. 
(Iszvertimas teksto į lietuviszkę 
kalbę tai menkas daiktas. Ver
timai atsiras, tegul tik terp lietu
vių iszsidirbs atsakanezios pajie- 
gos atgiedojimui operetų. Cho
rus rods galima į umę taikę su
tverti ir i»zmokyti, bet isz kur 
imti ralistus giesmininkus? So
listams neužtenka iszmokti rolę, 
bet reikia ir gamtos duotę balsę 
į tvarkę suvesti; nemokėdamas 
gerai jį vartoti, greitai ir gra- 
žiausię balsę pagadys. Pilnę or- 
kesirę su visokiais įeikalingaisin
strumentais ir ne teip lengva būt 
isz lietuvių surinkti. Rd.). Žino
ma, ant iszsimokinimo operetes 
reikia daug ilgesnio taiko negu 
ant iszsimokinimo kitokio kokio 
nors dramatiszko veikalo.

Didesnių nesutikimų terp 
Brooklyno lietuvių nėra. Ne 
girdėt czia besipravardžiavimų 
visokiais negražiais vardais, ne 
girdėt czia ne szliuptarn ų, nors 
ant tų gana siundo viėrin’o kunį 
go “žvaigždė”; ne girdėt nieko 
nė apie kryžiokus. Czia mat per 
tvirtai laikosi laisvamaniai, tai jų 
ne drytta užkabinėti ir niekinti 
kunįginė partija.

L. Ereminas.

Isz Gerardville, Pa.
Apie darbus ant tautiszkos 

dirvos czianykszczių lietuvių nie
ko ne girdėt. Kitur lietuviai 
darbuojasi, kruta, musiszkiai mie
ga po senovei, nesirūpina apie 
musų tautos reikalus. Antai Ma- 
hanoj Plane lietuvių nėra daugiau 
kaip 100, o ten turi jie: kuopę 
“Tėvynės Mylėtojų Dr.”, kuopę 
Susivienyjimo ir paszelpinę drau
gystę, taigi turi tris lietuviszkas 
draugystes. Mes buvome užma
nę ir buvome su tvėrę pagal
binę draugystę, ji vienog ne 
tik ne auga, bet puota, nyksta ir 
turbut visai iszdils. Todėl geres
ni musų tautiecziai, norinti prigu
lėti į lietuvit-zkas draugystes, turi 
prLtoti prie esanezių kituose 
miestuose, kur lietuvių tautiszkas 
supratimas augt-zeziau pasikėlęs. 
MusLzkiai miega ir apie tautisz 
kus reikalus nesirūpina. Jeigu 
paklausi tokį, kodėl ne nori 
prigulėti į draugystę, tai atsako: 
‘‘kam draugysezių reikia? Asz 
be jų iki sziol apsėjau, tai galiu 
apeeiti ir toliau. Kaip radav, teip 
ir paliksiu.” Toks mat musų czia
nykszczių lietuvių supratimas! 
Jie užmirszta, kad Lietuvoj gyve
no terp vienų lietuvių, kur mas- 
koliszkų valdžių uždraustos viso
kios draugystės, ten jie uždirbo, 
bernaudami pas gaspadorius, dau
giausiai po 50 rublių ant metų, 
czia gi atkeliavę, atsirado visai 
kitokiose aanlygose.Ir reikalai lie
tuvių czia viaai kitokį: czia jie 
avetimtauezių apsiausti, sveti m- 
tucziai neairupįs apie lietuvių rei
kalus, bet užtai valdžios ne stab
do lietuvių rupintiesi apie savo 
ir savo takios reikalus, valdžios 
czia de draudžia tverti lietuviaz- 
kas draugystes, ne draudžia reng
ti lietuviszkas mokyklas, ne drau
džia iszleidinėti laikraszczius ir 
knygas lietuviszkoj kalboj ant 
iszlavinimo proto lietuvių. Ir isz- 
to vienog muaų broliai ne moka 
ir ne nori naudotiem. Musų mies
to lietuviai ne skaito beveik nė 
jokių lietuviszkų rast tų, ne mėgs 
ta apezvietimo, jo bijosi teipjau, 
kaip szėtonas paszvęsto vandens.

Darbai eina czia blogai, nub 
paskutinių tvanų kaip pasijovė 
darbai, tai dar ir dabar ne visur 
dirba. J.. B.

Nauji iszradimai.
| Vokietijoj daro dabar eiles 

bandavonių su visokių sistemų te
legrafais be vielų. Svarbiausi 
toki telegrafai yra: Marconio, 
Brauno ir Slaby-Arco. Isz iki- 
szioliszkų bandavonių iszpuola to
ki telegrafai geriausi Slaby-Arco, 
kadangi su jais,plaukianti ant jū
rių laivai, gali susineszti nuo 125 
mylių, su Marconio gi telegrafu 
galima susineszti tik nuo 90 mylių.

| Vokietijos sveikatos užveizda 
prisilaiko nuomonės,buk svarbiau
siais platintojais daugelio limpan- 
czių ligų yra pelės ir žiurkės. To 
dėl, ant apstabdymo besi platini
mo limpanczių ligų, užmano nai
kinti jas platinanczius žvėris,taigi 
žiurkes ir pelea Profesoriui Ko- 
chui pavesta surasti geriausię bu
dę naikinimo pielų ir žiurkių; už
mano tę daryti pirmiausiai perli
niuose miestuose, kadangi czia,uz 
krasztų visokių limpanczių ligų 
apimtų atkankanti laivai, atgabe
na užkrėstas peles ir žiurkes, o 
tos ligoms užkreczia žmonis. Kad 
sveikatos užveizdos nuomonė ne 
yra be pamato, galima matyti isz 
to, kad visokios epidemijos tan
kiausiai apsireiszkia pirmiausiai 
perliniuose miestuose.

Isz visur.
H Miestie Vmdobonoj (Austri

jos sostapilėj) pasimirė garsus 
Afrikos tirinėtojas, D-ras Holub.

p Dėl darbininkų maisztų, vi. 
sos mokyklos ir universitetas 
mieste Barcelionoj, Iszpanijoj, li
kosi uždaryti.

j Dėl užgimusių isz naujo stu
dentų maisztų,' likosi uždaryti 
Peterburgo, Charkovo ir Kijevo 
universitetai. •______________

| Pereituose metuose Vokieti
joj sudėjo atskiros draugystės ir 
pavienios y putos 80 milijonų mar
kių ant daibiuinkų naudos.

| Profesorius Goldberg rado 
Norvegijoj senus amazonių (mo
terų kareivių) kapus ir senus ka
puose ginklus, kokius moterys 
kariautojos vartojo karėse.

..........p I.
|| Vidurinėj Amerikoj, repu- 

blikoj San Salvador baisus tva
nai neiszpasakytai daug blėdies 
pridirbo. Pajūriuose 7 miestus 
ir kaimus tvanai nuplovė ir nune- 
szė į jūres. Prie to 50 žmonių 
prigėrė.

H Atsilankymas maskoliszkoca- 
Prancuzijoj pereituose metuose 
kasztavo prancūzams su virszutn 
4 milijonus frankų. O kokię nau . 
dę isz atsilankymo msskol szko 
despoto turės prancūzai? Žino
ma, nė jokios.

|| Mieste Nizza, pietinėj Pran
cūzijoj, likosi suaresztuotas kok
sai vokiszkas buranas, kurio pra
vardės vienog ne garsina. Ap
skundžia jį už prigavystes ir szui-' 
pinėjimus visokių t paslapczių 
prancuziszkos kariumenės.

B Anglijos toetapilėj Londone, 
nesusekti dar pinįgų dirbėjai pa
leido terp žmonių daugybę neti
krų jų paežių padirbtų popierinių 
pinįgų po 5 svarus sterl ngus (po 
25 dol ). Pinįgai teip gerai pa
dirbti, kad sunku juos nuo tikrų 
atskirti.

I Pagal paskutines angliszko 
rando pagarsintas žinias,* nuo 
pradžios karės iki 2 d. vasario, 
A nglijKpietioėj Afrikoj, nužudė 
962 oficierus Įr 20210 kareivių 
užmusztų musziuose arba pas'mi- 
rusių ligonbueziuote.

H Pas Turkijos sultanę atkako 
vadovas žydų sion'stų (szabninkų 
uždėjmo žydų vieszpatystės Pales
tinoj) D ras T. Herai. Jis sten
giasi nuo sultano iszderėti dalei- 
dimę, kad žydai iszeivi&i galėtų 
liuoeai atkakti ir apsigyventi Pa
lestinoj. Sultanas praszymę D-ro 
Heraho priėmė gana prilankiai.

| 24 d. vasario Ryme.su didelėms 
iazkilmėms.apvaikszcziojo 25 me
tines sukaktuves popiežiaus Leo
no XIII popiežiavimo. Popiežius 
isz v^sų katalikiszkų krasztų ga
vo daugybę telegramų su isz- 
reiszkimu kuo geriausių linkėji
mų. Ne truko linkėjimų ir nuo 
visokių didelių ir mažų valdonų.

~;------------------
| Angliszkoj kolionijoj Naujos 

Pietinės Vali jos (Australijoj), per 
paskutinius 7 metus paeiliui, dėl 
stokos lytaus, buvo menkas užde- 
rėjimas laukuose. Randas prisa
kė 26 d. vasario visose kraszto 
bažnycziose atlikti dievmaldystas 
ant iszpraszymo Dievo malonės ir 
praezalinimo teip ilgai besitrau- 
kiauezių neužderėjimų.

h Vokietijos randas, antsudru- 
tinimo vokietystės Poznapiaus 
provincijoj, pne Poznaniaus mu- 
z&jaus rengia specialfezkę dalį vo- 
kisEkcsdailės daiktų, Szį metę 

Tozna niaus provincijoj atsibus 
ciecoriszki kariumenės manevrai, 
aut kurių, žinoma, suvažiuos 
daug augsztų kariszkų ir cįvilisz- 
kų urėdninkų.

|, Vokietijoj likosi lazduotos 
tiesos, kurioms liekasi uždrausta 
atgabenti isz svetur mėsę, ant ku
rios užlaikymo suvartotos che- 
miszkos medegos vodingos žmo
nių sveikatai. Tiesos tos lazduo
tos specialiszkai priesz ameriko- 
niszkę mėsę, kadangi dabar vien 
A^nerikoj vartoja chemiszkas me- 
degas ant ilgesnio užlaikymo m& 
SOS. Į

I Vienas angliszkas moksiin- 
czius iszskaitė, kad gyslose dabar
tinio angliszko karaliaus,Edva'rdo 
VII, ant 4056 kraujo laszų, yra: 
angliszko kraujo vienas laszas, 
prancuziszko 2, szkot;szko 5 la- 
^zai, o vokiszko 4040 laszų. Kas 
angliszkam mokklincziui ne tiki,

Ryme.su


gali krauju gyslose Anglijos val
dono pats isztirti ir suskaityti jo 
laszus,, žinoma, jeigu karalius 
duosis. (. . ” 2

|| 1900 ir 1901 metuose Angli
ja išsiuntė ant kovos su būrais 
10000 oficierų, 217273 kareivius 
ir 242311 arklių. Pirma Afri
koj buvo 230000 anglįszkų ka
reivių, taigi iszpuola, kad ant 
karės su būrais Anglija iszsiuntė 
į Afriką netoli trissyk tiek karei
vių, kiek yra vynszkos. lyties 
baltveidžių gyventojų abiejose 
būrų republikose, skaitant sene
lius ir vaikus.

vietinių gyventojų, ten jie ne 
mėgsta ilgai laikytiesi, bet keliau
ja ten, kur žmonės ne apszviesti, 
tamsus, kadangi tokius lengviau
siai prigaudinėti ir isznaudoti. 
Finlaudijos sostapilėj, mieste 
He’singfors, ant 100000 gyvento
jų, pagal apskaitymą padarytą 
pereituose metuose, žydų yra tik 
496 (Vilniuje žydų yra didesnė 
pusė, o Kaune dar didesni jų 
nuoszimtis), kuriame tai skaitliu- 
je: 78 vyriszkiai, 92 moterys 
ir 326 vaikai.

|| Maskolijoj tūluose universi- 
tiniuose miestuose, kaip antai 
Kijeve, užgimė studentų maisztai. 
Peterburge, ne paisydami ant po
licijos uždraudimo, visų augsztcs- 
nių moksliszkų Įtaisų studentai 
atlaikė susirinkimu, ant kurio nu
tarė ne priimti rando suteikiamų 
neva paliuosavimų studentams, 
bet sztraikuoti tol, kol randas 
studentams ne pripažjs pilnos a- 
kademiszkos liuosybės, kaip tai 
yra kituose krasztuose Europos.

" Iszpanijoj traukiasi toliaus 
darbininkų maisztai; kadangi mat 
darbai daugelyj dirbtuvių apsėto
jo, tai daugelis darbininkų ne 
gali nė ant maisto uždirbti. Vie
noj tik Bsrcelionoj yra 80000 
darbininkų ne turinczių darbo. 
Nereikia užm.irszti, kad darbinin
kų uždarbiai Iszpanijoj maži, isz 
to, kę jie uždirba, nieko užczėdy- 
ti ne gali, tai dabar ta daugybė 
žmonių tiesiog badę kenczia, o 
badas niekur tvarkos ne palai
ko.

(| Garsi amerikoniszka misijo- 
nierė.mergi na Stone,likosi turkisz- 
kų plėszikų paleista. Už palei
dimu gavo jie 72000 dol. Jos 
drauge Tsilka pasiliko pas plėszi- 
kus, jos vyras gi, protestoniszkas 
pastorius, likosi suaresztuotas, ka
dangi pasirodė, kad jis laikė isz 
vien su plėszikais ir tyczia ameri- 
koniszkę misijonierę į jų kilpas 
įvedė. Ar ir jo pati misijonierė 
prie sukalbio prigulėjo, tikrai 
nežinia.

|| Visoje rytinėj Turkijoj užgi
mė labai dideli tvanai, kuriuose 
prigėrė daug žmonių ir tvanai tie 
daug maleiialiszkos blėdies pri
dirbo ypacz dirbamiems laukams. 
Viename tik kaime Dzisriengeni 
prigėrė 30 žmonių, o trūksta dar 
200, su kuriais nežinia, kas atsi
tiko. 40 mylių geležikelio' terp 
Konstantinopoliaus ir Adriano- 
poliaus yra po vandeniu.* Be a- 
bejonės ir kituose krasztuose ne 
mažai žmonių ir jų turtų pražu
vo tvanuose.

J Holandisakoee valdybose ant 
salos Javos, pietinėj Az joj, per 
isztisus pereitus metus pasibaisė
tinai siautė cholera, kuri deszim- 
tę dalį gyventojų į kitę kvietę 
nuvarė. Tuluoee apskncziuoee 
teip daug žmonių isz 
mirė nuo choleros, kad dabar 
nėra kam apdirbti laukų, dideli 
žemės plotai, dėl stokos darbinin
kų jų apdirbimui, guli apleisti. 
Sala Java yra vaisingiausia ir 
geriausia Holandijos valdyba ant 
Indiszko oceano.

Pareitos seredos dienj, ap
linkinėse Szemachos, ant Kanka 
zo, pietinėj Maskolijoj, buvo vėl 
smarkus žemės drebėjimai,lik kad 
tose aplinkinėse pirma buvę žė- 
mės drebėjimai isznaikino viskę, 
kę tik galima buvo isznaikinti, 
tai antrąsyk ne padarė daug blė
dies ir nelaimių. Seredos dieną 
Szemachos aplinkinėse kitoj vie
toj atsivėrė žemė ir pasidarė 
naujas vulkanas metantis ugnį ir 
degantį skystimą, kuris pavidale 
placzios deganczios upės teka isz 
naujai pasidariusio vulkano.

I 1400 valijonų, kurie priesz 
porą deszimczių metų isz Vali jos 
iszkeliavo į Pietinę Ameriką ir 
Chumbute, Patagonijoj. uždėjo 
kolioniją, atsiszaukė į Anglijos 
kolionijų ministerį Chumberki ną 
su pr iszymu, kad juos rando kasz- 
tais pervežtų į Kanadą, kadangi 
Patagonijoj jiems sekasi ne ge
riausiai. Ant to praszytno Cha ne
bėri ai n atsakė, kad į Kanadą per
kelti ne gali, bet jeigu nori ke
liauti į pietinę Afriką, tai Angli
jos randas padės jiems ten persi
kelti ir apdovanos juos farmoms 
nuo būrų atimtoms. Nežinia dar, 
ar vai szki iszeiviai ant dham- 
berląino užmanymo sutiks.

| Fi n landi joj žydų yra labii 
mažai, kadtngi mat finlandiecziai 
yra apszviesti, tai jie nesiducda 
žydams sznaudoti, o ten kur žy
dai negali isznaudoti ir surbli

|| Japonijos karės mimsteris 
įsileido prisakymą atiduoti po su- 
du tuos japonuzkus kareivius ir 
oficierus, kurie, laike suvaldymo 
bokserų maisztų Chinuošė, daly
vavo kokiu nors budu plėszimuo- 
se. Tą darė vienog kareiviai visų 
civilizuotų krasztų, tik mat kiti 
ne drysta savo plėszikus atiduoti 
sudams ant nubaudimo. Taigi 
reikia manyti, kad Japonija di
desnį turi supratimą apie teisingu
mą ir karės laike negu krikszczio- 
niszkos civilizuotos tautos.

|| Saksų apszvietimo ministeri
ja ’szleido padavadyjimą, kuriuom 
uždraudžia priiminėti į universi
tetą maskoliszkss merginas, bai
gusias Maskolijoj motei iszkas 
gimnazijas. Mokslą maekolisz- 
kose gimnazijose pripaŽĮsta už ne
užtenkantį. Panaszius padava- 
dyjimus i engia si Užduoti ir kitos 
tverianczios Vokietiją vieszpatys- 
tės. Baigusių vidutines moky
klas Amerikoj,lygiai vaikų, kaip 
ir merginų,jau nuo seniai be eg
zaminų ne priima į Vokietijos 
augsztesnes mokyklas, kadangi 
mokslas Amerikos vidutinėse 
mokyklose esąs neužtenkantis, 
juos baigę ne gali klausyti lekci
jų nė universitetuose, nė kitokio
se augaztesnėse Vokietijos moks- 
liszkose įtaisose.

J Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo, atlikto 1900 m., Mas
kolijoj (be Finlandijos) buvo 129 
milijonai gyventojų (bu Finlandi- 
ja 132 milijonai); Europeiazkoj 
Maskolijoj buvo 107 milijonai, 
azijatiszkose gi jos valdybose 22 
milijonai. Skaitlius gyventojų 
Peterburge ir Maskvoj perėjo 
vieną milijoną, o Varscavoj pusę 
milijono; Odesoj buvo 402000 
gyventojų, Lodziuj 314000, Ry
goj 283000, Kijeve 210000, Char
kove 171000, Tiflite 170000, Vil
niuje 160000, Taszkente 157000. 
8 miestai turėjo gyventojų po 
100000—150000, 35 miestai tu
rėjo 50000—100000, 82 miestai 
tarėjo 10000—15000 gyv. 117 
miestų terp gyventojų buvo dau
giau vyriszkių negu moterų, o tū
luose miestuose antai Azijoj vy
riszkių buvo net 70%.

| Mokintiniai gimnazijų Sie- 
dlecuoee ir Zamosciuj,Lenkijoj,at
sisakė lankyti lekcijas tikėjimo, 
jeigu szitks mokslas bus iszguldo- 
mas kunįgų maskoliazkoj kalboj. 
Mat gimnazijų mokintiniai, tai
gi vaikai, turi daugiau meilės sa
vo prigimtos kalbos negu juos 
mokinanti Dievo prisakymų ka- 
talikiszki kunįgai. Paveikslą 
saitų mokintinių rengiasi sekti 
vaikai besimokinanti kitose Len
kijos ir Lietuvos gimnazijose, kur 
kunįgai tikėjimo mokina manko- 
liszkoj kalboj, net gimnaaijoee 
lietuviszkos Lenkijos dalies Su
valkų gubernijoj, taigi Senapilėj 
ir Suvalkuose; tikrojoj Lietuvoj 
uiekur kunįgai vaikų ne mokina 
prigimtoj kalboj ir tai ne tik 
gimnazijose, bet ir pradinėse mo
kyklose. Už tokias pasigailėti
nas sanlygas visas atsakymas puo
la ant katalikiazkų kunįgų, kurie, 
galėdami ir turėdaėi tiesą pasi- 
prieszinti, ant pasigerinimo mas- 
kolijzkoms valdžioms, sutiko mo
kyklose mokinti tikėjimo mas- 
koliszkoj kalboj. Ar ir tuos 
“Tėvynė” bandys ginti, 
kaip gina Amerikoj svetimų para- 
szų dirbėją?

U Prancūzijos parlamentas ga
lutinai priėmė užmanymą nnkaai- 
mo rando pajiegoms kanalo,turin- 
czio 375 angliszkų mylių ilgio, 
jungianczio Atlantiką su Terpže 
minėms jūrėms. Padirbimas ka 
nalo užims 10 metų darbo, kasz- 
tuoe 700 miijonų frankų, bet jis 
karės laike duos galėjimą pracu- 
ziszkiems laivams pas slėpti nuo 
drūtesnės angliszkos laivynės, 
suteiks galėjmą visada, kada 
tik prireiks, perplaukti laivams 
isz Atlantiko į Terpžemines jūres. 
Tokiu budu karėj su Angli
ja, anglijonai turėtų visada lai
kyti tiek kiek Prancūzija turi isz 
viso kariszkų laivų, savo laivų 
lygiai ant Terpžeminių jūrių, kaip 
ir ant Atlantiko; taigi ant per
galėjimo prancuziszkoa laivynės

Anglija turėtų turėti dusyk dau
giau laivų negu prancuziszka, o 
tiek laivų ji nė turi. Kanale 
galėtų karės laike pasislėp 
ti ir kariszki laivai susiriszusios 
su Prancūzija Maakolijoaz Per 
nukat-imą to kanalo angliszka 
Ivirtynė Gibraltar nužudys'stra- 
tegiszką vertę. Kanalas tas pra
sidės prie miesto Bordeaux, ant 
Atlantiko.paribaigsgi Narbonnoj, 
prie Terpžeminių jūrių. Apart szi- 
to kanalo, Prancūzija užmano nu
kasti dar kitą, kuris isz Paryžiaus 
padarytų jūrinį portą: į Paryžių 
galėtų atplaukti didžiausi laivai 
lygiai isz Atlantiko, kaip ir isz 
Terpžeminių jūrių. Nukęsimas 
antro kanalo ir parengimas prie
plaukų aplink Paryžių kasztuos 
300 milijonų frankų.

| Iszpanijoj, aplinkinėse Bar- 
celionoa, traukiasi toliaus darbi- 
ninku maisztai, kurie nežinia, 
kuom gali pasibaigti. Kadangi 
paczioj Burcelionoj ant svarbes
nių ui y ežių ir pliacių stovi karei
viai su kauuolėms, tai maisztinin- 
kai saugoj a si atvirų 'susirėmimų; 
per langus ii nuo stogų szaudo į 
kareivius, bet kaip tik kareiviai 
priartina prie namų, isz kurių 
szaudo, maisztininkai iszbėgioja. 
Jie užmuszė tris darbininkus, ku
rie noiėjo grįžti į darbą; užmu
szė teiposgi vieną duonkepį, 'ku
ris pakėlė duones prekę. Pre
kyste mieste visai apsistojo, 
daugumas pardavinyczių iszgriau- 
tos ir iszplėsztos maisztininkų. 
Bėgiojimas geležinkelio [trukių 
apsistojo visai. Ant priemies- 
czio Šono buvo pirmutinis smar
kesnis susirėmimas kariapnoa su 
darbininkais, kuriame mažiausiai 
500 žmonių likosi užmusztų. 
Kareiviai į pulkus žmonių szau- 
dė isz kanuolių. Visas tas prie
miestis liko-si kanuolių szuvių 
iszgriautas, griuvėsiai užsidegė, 
bet nėra kam juos gesinti. Mies
te Mataro, 15 mylių nuo Barce- 
lionos, buvo teiposgi kruvini (su
sirėmimai kareivių su darbinin
kais.' Randas laukia maisztų ir 
kitose miestuose. Kareiviams 
krssato sostapilės,Madrido, iazda- 
lino patronus, isz ko matyt, kad 
ir ežia,laukia maisztų. Randas 
iszleido prakltamaciją, per kurią 
prisako privatlszkoms ypatoms 
suneszti į arsenalus visokius jų 
rankose ėsanezius ginklus; par
davinėti ginklus žmonėms preki
jams d<tb ir likosi uždrausta, ne 
valia pardavinėti nė szuviams pa- 
tranų.

Malonus Tautiecziai!
Amerikoj sziądien neprieteliai 

valn\’bės rengia naujus panezius 
vargszams, o ypatingai ateiviams, 
prie kurių ir mes, lietuviai, pri
klausome. Atvažiavimas princo 
Henrikio isz Prūsų teip gi nežen
klina ką kitą, kaip sutartį su vai 
džia Suv. Valstijų, idant terp ki
tų dalykų, sustabdyti. agitaciją 
lietuvių, lenkų ir kitų tautų, ku
rių apsiszvietimas nemalonus 
yra despotams. Atsiminkite,
kad vokiecziai lietuvius ir
serbus lužicziszkius jau ėaą su
vokietinę;' o ežia Washingtone 
įneezdintas yra billus, kad reikia 
persekioti visus tuos,kurie agituo
ja priesz užrubežines valdžias. 
Ar lietuviai patėmyja, juog tokiu 
budu galima bus padaryti didelę 
skriaudą lietuvystės darbams. To
dėl asz velycziau, kad lietuviai 
nesnaustų,o praplatintų tarpe ame 
nkonų žinias apie musų tautos 
kanczias.Tuom syk nieko geresnio 
tam dalykui neturime, kaip knį- 
gėlę angliszkoje kalboje p.a.“Bes 
tiality of tbe Russian Czardom to- 
ward Lithuania”, kur asz ir kun. 
Burba perstatėme lietuvystės per
sekiojimus. Man rodosi, ta knį- 
gelė gali lietuviams sziek-tiek 
gero padaryti, jeigu ją paskleis- 
tumėme terp iazmiutingesuiujų 
amerikonų. Todėl asz ją vely
cziau kožnam geram lietuviui pa
imti ir platinti, ar parduodant ar 
dalinant nors už dyką. Draugys 
tės musų galėtų tame daug prisi
dėti. Asz turiu tų knygelių ke
letą tukstanczių.nors p. Olszevskis 
jos nepatalpino į savo knygų 
katal'gą. Imant vieną, rokuosiu 
po 5c., o kas ims 100 knygelių, 
duosiu už |2. 50. Dabar yra atsa
kantis laikas paskleisti tą kny
gelę terp amerikonų.

J. Saliupaa, M. D.
421 Peqn avė. Scranton, Pa.

P. Pinįgus už parduotas 
knįgelės atiduosiu į kasą S. L. L.

Stabdo Kosulį Ir utelsuUdyma. 
•L«x*Ut« Bromo Qalnin«" loblytelm l»i»ydo at 
•Uuldyma ta 1 dlaaa. Jai ae itacytl nemoktai 
pinigu.

Vietines Žinios.
— Chicagoj dabar gražus, ne 

ezaltas, tikrai pavasarinis oras. 
Nežinia tik, ar ilgai teip bus.

Vakarinė mokykla atsidarė 
nuo 24 vakario ant 33-czios ir Au- 
burn are., parapijos mokykloj. 
Mokina J. Kulis.

— Ant Ogden avė. a p virto, ne
žinia nuo ko,pilnąs važiuojancaių 
ulycainis karas. Prie to-1 rys va
žiuojanti keru šnoafa likosi sun
kiai sumankyti.

— Bažnyczioj Szvento Ber
nardo, ant kertės 66 ir Stewart 
ava..sugriebė ant kraustymo besi- 
meldžianczių žmonių kiszenių ko
kį ten Juozą Keigerį. Žinoma, 
vagilių suareeztavo.

— Ant linijos Grand Trunk 
geležinkelio, Evergreen Parke 
nuo augszto kelio pylimo nupuo
lė iszszokusi isz rėlių lokomotyvą. 
Prie to viena ypata likosi ant 
vietos užmuszta, o du darbinin
kai sunkiai sužeisti.

— Chicagoj neiszpasakytai pa
sikėlė kiausziaių prekės. Dabar 
vienog czielus vagonus kiausziaių 
atveža isz Kalifornijos, kur visz- 
tos ankszcziau pradeda dėti. Rei
kia todėl .laukti pasimažinimo 
prekių teip labai reikalingų gavė
nios laike kiauszinių.

— Saliune pn. 423 ant Mil- 
waukee ava., pereitos nedėlios 
dieną užgimė biaurios musztynės; 
peiliai ir revolveriai buvo darbe. 
Musztynėse keli žmonės likosi 
sužeisti, o vienas, koksai Lene, 
teip sunkiai tapo supiaustytas, 
kad jį reikėjo gabenti į ligonbu- 
<•

— Namuose pn. 631 Ashland 
avė. pereitos nedėlios dieną likosi 
papildyta žmogžudystė. Jaunas 
vaikinas,20 m. Charlerose, norėjo 
vesti dukterį gyvenanezio tuose 
namuose Meyerero, bet kada 
Meyerer ne sutiko įtaisyti jaunai 
porai namus savo kosėtais, tai tas 
teip jaunikį įpykino, kad jis, isz- 
sitraukęs revolverį, mirtinai pa- 
szovė savo sužieduotinę, jos seserį 
ir tėvą, o paskui pats paleido sau 
szuvį į smilkinį ir atliko ant vie
tos. į

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-U Lietuvos Sunu tursa 

mvo pikoinka nedalioj, 3 Rugpjucaio, 
darie RaiMing'iGrove, Rivenide, Iii. 
Todėl meldi!* visu aitu draugjscsiu to-' 
je dienoje nedaryti bailu ne pikainku i- 
dant vieni kitiems neuikenktumem.

Dr-te Lietuvos Sunu.
Chleago. Liuosybes Dr-te turės savo 

csvertmetinl ir visuotina susirinkimą ne
dalioj, 2 Kovo, 1 vai. vidurdienio, saleje 
J. Petrosziaus 188 W. 18-th St. Ant 
kurio kvieesia visus sąnarius pribūti. 
Naujiems įstojimas dar ui 81.00.

Li uosy bes Dr-te.

Cbicago. Dr-te Sim. Daukanto turės 
savo mėnesini susirinkimą nedalioj, 3 
Kovo, pusiau pirma vai. vidurdienio, sa
lėje K. Liaudanskio, 3301|S. Morgan Su, 
ant kurio bus apsvarstyti labai svarbus 
reikalai. Todėl visi sanariai yra kvte- 
osiami pribūti. Naujiems Įstojimas dar
tik 81.00.

8. Abromavicsia, Sekr.
946 — 33-rd St.

New Britai n, Oonn. Susitvers csia 
nauja Dr-te vardo 8a. Andriejaus Apa- 
sstalo, kuri iki 9 d. Kovo priims sua
rtus tik ui 81.00. o valiau Įstojimas bus 
brangesnis. Sakanti auainnkima tursa 
nedalioj, 9 Kovo, 3 vai. po pintu, bažny
tinėje saleje. ant kurio kvieesia visus 
lietuvius, norinezius prislrassyti prie 
draugystes, pasiskubinti pakol įstojimas 
pigus, nes vėliau bus pakeltas pagal 
konstitucija.

Komitetas.

Wii kės B^rre, Pa. Vasario 18, 1902 
pasimirė ošia Jonas Kasparaitis 32 me
tu. Paėjo isz Szuketu, Griszkabudiio 
pa ra p., Vladislavavo pav., Suvalkų gub. 
Amerikoje pragyveno 10 metu, dar ne
vedės. Buvo ilga laika Lietuvos skaityto
jam. Prigulėjo prie Dr-tes Sz. M i koto ir 
drauge prie Sz. Traices parap. 30 d. 
szio menesio tapo iszkilmingai draugys
tes palaidotas ant esianykssesiu lietu- 
vtszku kapiniu. Csia Amerikoje, turi 

,8 pusbrolius: Juozą, Antane Ir Pijusza 
Guatalnius, o Lietuvoje: motina, broli ir 
seserį. Norinti plscziau dasiiinoti apie 
velioni raezykite ant adreso:
18 N. Hancock Su, Wilkes Barre, Pa.

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

Pasaka apie Kantria Alena, kurios buvo 
iszįibaigusios, dabar jau vfil yra 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 jos 25c. JI nurodo kokias žmones 
turi skriaudas iss szalies ponu, karalių 
ir kunigu. Yra labai žingeidi knygele 
ir verta perskaitymo.

NUO 18ZLEISTUVES.
“Lietuvos“ skaitytojai, kuriu prenu

merata yra iszaibaigusi, teiksis ja tuo- 
jaus atnaujinti prisiusdami užmokesti 
už sekanti meta arba nors pusmeti.Kurie 
iki 6 dienai Kovo, 1902 m. neužsimokės, 
suprasime juos už nenorinezius mokėti, 
ir busime priversti siuntinėjimą “Lietu
vos“ jiems sulaikyti. Todei nenorinti 
pertraukti “Lietuvos" gavimo teiksis 
pasiskubinti su užmokeseziu prenumera
tos iki 6 d. Kovo, 1902 m.

Užrubežiniai skaitytojai teiksis atnau
jinti savo prenumerata pirm 1 d. Ba
landžio, 1902 m.

“Lietuvos" Iszleistuve.

Pigiai ant pardavimo du Barbeno 
krėslai arba ir visi “flztures“.

J. Galinėki,
99 W. 25-th St., Chicago.

(7-8)
Reikalauja merginu ir moterių. Nuo

latinis darbas, gera mokestis.
1458 Indiana ava, Chicago III.

.(14-3)

“Lietuvos” agentai.
BOSTON, MASS. 

8. Gendrolis, 503 Sudburry St.

NEff YORK, N. Y. 
Jonaa Nujokas, 326 E. 55-th st.

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazevicsia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y. 
Stanialovras Rinkesricsiua, 73 Grand bt. 
Juozas Matutis, 113 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Macais, 447 W. Linest.

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

SOUTH BOSTON, M A SS, 
(Vincas Kudarauckaa, 72 W. 5-th St.

WATERBURY, OONN. 
JonaaTaraila, 677 Rivenide et.

VVE8TVILLE, 1LL.
V. 8. Kreivėnas,

! . SCRANTON. PA.
Mlkolas ttamanauckas,

1740 Nay Ang Avė.
DETROIT, MICH. 

M. Mockus,
BALT1MORE. M D.

L. Gawlta, 2018 N. VVaahtngton st
PH1LADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1003 8. 2od Street.
M. A. Ignotas, 1134 8. Front St.
“Idetuvoe” KesuMusmu agreatol. 
Jurgis Kazakevriezia,
Juosaa Petrikis,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
B. Downorowicz.

Kurszie vyrai atsilankys, lietuviai 
gili pas juos užsiraszyti “Lietuvę“ 
ir prenumeratę jiems užsimoklti; pi- 
nįgai bus teisingai-mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
ui t| paczię prekę kaip Ir redakcijose.

“Lnrruvos Iszuhbtvvb.

Pa H eaz tolimai.
Pa j tesakau savo paeitos, Zofijos 6a- 

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

Pajlesskau Juozapo Likoa, iss viensė
dės Gauszai, Karsakiszkes parap., Pane
vėžio pav., Kauno gub., jis gyveno Cbi- 
sagoj ant 226 W. 23-rd Su Jaunas vy
ras, balto veido, geltonu plauku, nu
skustais ūsais. Kas ji kur užtemytu 
teiksis duoti žme, o busiu didelei dė
kingas.

George Verdžiunas,
520 N. Burr St., Kewanee, Dl.
Pajlesskau savo szvogerkos Karolinos 

Blažukoniutes, Suvalkų gub., Seinų 
pav., Leipunugm., kaimo IJepiszkiu. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

John Božis,
12 Oommon St., Lawrence, Mass.
Pajieezkau Jono Szlaio, iss Kauno 

gub., Raseinių pav., kaimo Kundrocziu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Antanas Szlažas,
3256 8. Morgan St., Chicago, III.
' Pajlesskau Jono Ladigos, isz kaimo 

Taroeiszkiu, Biržių parap., Panevėžio 
pav., Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Joe. Užbalia, Cfo George Beako,
71 Central St., Milford, Mase.

Naujas Kataliogas.
Norinti gauti nauja kžtalioga knygų, 

abrozu, abrozeliu, gremžtoms popieru ir 
pavinezevoniu kortu raszykite prisius
dami už 2c marke ant adreso: .

A. Olszevskis, 
924 34-rd St., Chicago, UI.

Įnagydys uAsisz&ldyma su 1 diena. 
Imk “L*xsUv« Bromo 6«1bIm" UbIltoUa Aj»- 
Mokorlar •■(Težina plBlcua Jai ae Uuyil. K. W 
Srore'i pamiiat yr» ant kožno boztlio. 86c

ETHNOLOGIJA. 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandlcį.

nes: alakalufa, onasai, milžiniško didumo, 
matomai paeinanti nuo patagoniečių ir va- 
kanai. Šiądien jie stovi ant labai žemo kul
tūriško laipsnio, bet daugelis ženklų rodo, 
kad seniau jie buvo augščiau pasikėlę, o pas
kui v61 nupuolė.

IX Australiečiai.
Penkta žemės sausžemių dalis, yra dide

lė sala, truputį mažesnė už Europą vadina
ma Australija, gulinti toli nuo kitų sausže- 
mių, turinti mažai prieinamas pakrantes, 
daugume neapgyventas dėl nevaisingumo 
žemės. Klimatas Australijos sausas; dėl sto
kos lytaus ir drėgnumo vidurys salos išdžiu
vęs, pavirtęs į tirus. Daugiau lytaus ir 
drėgnumo turi tik šiaurinė Australijos,dalis: 
nors čia yra diktai upelių, kurie laike lytų 
užlieja labai didelius lygumų plotus, bet ir 
čia nėra nė vienos upės tinkančios laivų 
plaukimui. Lygumos arba Stepai apžėlę 
krūmynais; kaip kur ant tų lygumų yra pie
vos ir didelių medžių girios. Nors Australi
joj ne trūksta vietinių augmenų, terp kurių 
apie 20 augmenų duoda valgomus vaisius ir 
šakneles, bet nėra Čia nė vienos vietinis aug
menų atmainos tinkamos auginimui ant 
maisto; terp vietinių žvėrių atmainų nėra 
teiposgi nė vienos tinkamos prisavinimui ir 
auginimui; didžiausi australiški žvėrys yra 
kaugurai, bet jų ne galima buvo paversti į 
naminius padėtojus žmogaus jo. darbuose. 
Apskritai imant, ir gyvenančių Australijoj 
kaipo laukiniai žvėrių yra mažai.

Ant tų teip didelių beveik kaip Europa 
Australijos plotų gyvena tautos turinčios 
juodą odos parvą. panašią į negrų parvą; iš 
kalbos, kultūriško laipsnio, ant kokio pasi
kėlė, papročių ir budo gyvenimo visos tos 
tautiškos giminės mažai kuom skiriasi viena 
nuo kitos. Ne gyvena jos ant vienos vietos, 
nėra čia apgyventų kaimų, namų ne turi, bet 
kilnojasi iš vienos vietos į kitą; minta iš me
džionės, iš savo kultūros panašus į stovin
čias ant žemiausio kultūriško laipsnio Afri
kos negriškas tautiškos gimines. Australijos 
n egrai ne apsistoja ant ilgesnio laiko ant 
vienos vietos: sausas klimatas ir visos vieti
nės sanlygos verčia juos nuolatai kilnotiesi 
iš vienos vietos į kitą, kadangi išdžiuvusiuose 
plotuose, mažai turinčiuose tinkamų ant mais
to augmenų ne išmistų per ilgesnį laiką ant 
vienos vietos. Visas ju gyvenimas ir siekiai ap- 
rubežiuoja jieškojimu sunkiai gaunamo mai
sto. Skaitlius žmonių Australijoj prieš at-

kakimą europiečių ne b»vo didelis, kadangi 
patiems nieko ne produkuojant, ne priside
dant prie padauginimo valgio produktų, o 
ne esant daug tinkamų ant maisto augmenų 
ir didesnių žvėrių, ne daug Australija išmai- 
tyti galėjo. Vaisingesni kraštai yra pajū
riuose; todėl prieš pribuvimą europiečių ko- 
lionistų daugiausiai čiabuvių gyveno pajų* 
riuoee. Atsibaldę angliški kolionistai, užė
mė vaisingiausius žemės plotus, čiabuvius 
nustūmė į nevaisingus sausžemio vidurius. 
Vietoj išmokyti ko gero čiabuvius, vietoj oi-

Jis yra tame persitikrinęs.
Kiekvienas skaitytojas, perskaitė* se- 

kancaias eilutes, be abejones persiliudys, 
kad szitame szimtmetyj norint, kad koks 
dalykas igytu populiarisskuma ir taptų 
abelnai pripažintas, reikia, idant tas da
lykas butu tikrai tokiu, kokiu ji jo pa
garsi ntojas apskelbia. Priessin'gam kar
te, prie sziadykssczio smarkaus progreso 
kylimo, joks skelbimas ne garsinimas 
neturėtu geidaujamu pasekmių. Sztai 
ka. p. John Swader isz Ashland, Wis., 
raszo fabrikantui pagarsėjusio Ameriko- 
niszko Elixiro Kartaus Vyno:

Mielas Pons Triner:
Begyje 4 metu po gimdymui mano mo

teris buvo teip silpna ir teip nesveika 
jautėsi, kad jokio net lengviausio namie 
darbo negalėdavo nuveikti. Asz dariau, 
ka tiktai galėjau, kad sugražinti jai svei
kata; szaukiau net asztuonis yvalrius 
gydytojus vilczia, jeigu vienas ko ne 
issmanys. Ui kitas gal Ui žinos; ban
džiau net visokias patentuotas gyduoles, 
bet viskas buvo ant tuszczio. Gailaus 
pasluike man iszgirsti nuo Mrs. Nemee 
apie umistos Gydanti Vyną; tuojaus 
persigabenau Jo keliolika bonku ir da
viau ji savo moterei. Pasekmes buvo 
tikrai stebėtinos. Mano moteris' i gana 
trumpa la'ka pasveiko ir sustiprėjo Uip, 
kad dabar jai naminiai darbai — tai tik 
bova. Taigi Tamistos vynas yra tikrai 
stebuklinga gyduole, ir jeigu ne jis, būt 
mano pati sziądien gal jau ųy vus po žeme 
begulinti.

Su guodone, John 8wader,
211 East 11-th avė. Ashland, Wis.

Austrolietis aplinkinių Humboldto jūrių kojoz.

Augszcziau privestas paliudyjimas 
kuogeriausiai parodo, kokias dideles gy- 
danezias ypatybes turi Trinerio Ameri
koniukas Eli žiras Kartaus Vyno, kurs 
tikrai iszgydo visokias viduriu ligas, pa 
einaneziai nuo sugedimo pilvo, kepenų 
ir inkstu. Gali gauti pirkt visose ap- 
tiekosė arba pas pati fabrikante.

Joe- Triner,
799 8o. Ashland Avė., Chicago, III.
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vilituoti, krikščioniški kolionistai stengėsi 
jnos išnaikinti demoralizuodami per svaigi
nančius gėrymus ir platindami limpančias 
ligas. Kadangi pas australiečius nėra ir ne 
buvo privatiškos savasties, viskas, ką gamta 
duoda, ne priguli vienam, bet visiems žmo
nėms, tai australiečiai ne gali suprasti kolio- 
nistų įvesto naujo surėdymo, paremto ant 
privatiškos savasties. Kaip pirina gaudė 
laukinius kangurus, teip daro dabar su ko- 
lionistų avims; kolionistai juo^laiko už va
gilius, tykančius tik ant kolionistų gyvulių, 
į prisiartinusius prie besiganančių bandų šau
do kaip į laukinius žvėris, o šaudomi ne žino 
už ką. Mat žmonės, kaip pripranta prie ko
kio surėdymo, prie jo taiko ir dorą, kitokį 
surėdymą ne lengva suprasti,ant teisingo su
pratimo reikia ilgo laiko. Kadangi seniau 
nieks ne draudė medžionės ant laukinių 
žvėrių, tai australietis niekaip ne gali su
prasti, kad medžiojimas ant kolionistų avių 
butų nuodėmė. . -

Nors būdas gyvenimo australiečių atsi
liepia ant jų viso pavidalo, bet ištikro kūno 
sudėjimas (antropologiškas) vienoks visų 
tautiškų giminių, nors ant pirmo pažvilgio 
jie ne išrodo vienokiais: gyvenanti prie esv. 
Jurgio jūrių kojos, dėl ne pritekliaus mais

to, išdžiuvę, turi laibutes kaijy šeivos kojas 
ir rankas, gyvenanti gi Queenslando pa 
krantėse. kur turi pakaktinai maisto, yra 
gražus, tvirti, normališkai užaugę. Visi tu
ri kaktą siaurą, tvirtus, atsikišusius žandus, 
giliai į&odytas akis. Ant galvos turi visaip 
susipynusius-juodus plaukus ir ant viso kū
no plaukų ne trūksta. Odos parva rausvai 
arba gelsvai juoda.

Ant viso Australijos sausžemio yra dau
gybė visokių atskirų tautiškų giminių, susi
dedančių iš nedaugelio žmonių; giminės tos 
veda terp savęs nuolatines kares, ko, apval- 
dę Australiją anglijonai nesistengia kokiu 
nore budu stabdyti, kadangi tos nuolatinės 
karės suskubina išnaikinimą australiečių; to 
angliški kolionistai labai geidžia. * Minta 
australiečiai iš medžionės, medžioja ant 
visokių gyvūnų, pradedant nuo kangurų, 
baigiant kirminais visokių vabalų. Kaipo 
ginklus medžionėj, vartoja savo išrastus bu
merangus arba kieto medžio nudrožtas ypa- 
tiškai lentutes, kurias teip moka mesti, kad 
joe, jeigu ne pataiko, kur reikia, tai grįžta 
atgal pas ją metusį; australiečiai turi teipos
gi jėtis, ašmenis joms „ daro iš titnago 
arba kietų jūrių sliekų dėžių; metalių ne pa
žįsta; gyvenanti arti baltveidžių kolionijų 
turi jau net karabinus ir peilius, kuriuos 
gauna nuo baltveidžių kolionistų. Iš na? 
minių žvėrių, tūlos tautiškos giminės turi 
prisavintus, ne mokančius loti australiškus 
šunis .vadinamus dingo, bet tie žvėrys ne yra 
padėtojais medžionėj: jų mėsa maitinasi au
straliečiai, jeigu kada ne pritenk kitokio 
maisto, zmvis vandenyse gaudo su savo pa
dirbtais tinklais, su rankoms, arba persmei
gia patėmytą su jėties ašmenims. Jeigu 
medžionė ir žvejonė kada ne pasiseka, ant 
maisto renka viską: vabalus, sliekus, vaba
lų kirminus. Medžionė ir žvejonė guli ant 
vyrų sprando, rinkimas gi šaknelių ir aug
menų vaisių priguli moterims, kurios ne nie
kina nieko, kas tik gali šiek tiek numalšyti 
alkį. Turi jos užsmailintas šakutes, joms 
knisa žemę ant pievų, giriose ir tiruose ir 
jieško valgomų šaknelių, vaisių ir sėklų, 
kurias kepa ir tais valgiais apdalina šeimy
nos sąnarius. Moterys ne padeda vyrams jų 
žvejonėj ir medžionėj, vyrai ne prisideda 
prie jieškojimo augmeniško maisto. Darbas 
padalytas terp lyčių ir jos viena kitai konku^ 
rencijos ne daro. Augančių ant klampy
nių ryžių sėklų, nore jas ant valgio ir renka 
australiečių moterys, sumalti į 
miltus, kepti iš miltų duoną jos ne moka, ne 
moka nė virti valgių vandenyj; vienaitinis 
pagaminimas augmeniškų valgių,ką moka pa
daryti australiečių moterys — yra kepimas 
ant ugnies. Puodų dirbti ne moka, ka
dangi ne mokant virti valgių, puodai austre- 
liečiama visai ne reikalingi. Kadangi Aus
tralijoj mažai vandens, tai australiečiai pri
versti nuolatai kilnotiesi iš vietos į vietą, jieš- 
koti vadens, prie tokių besikilnojimų tan
kiai tautiška giminė pereiskiria: viena dalis 
eina į vieną kraštą, kita į kitą ir pereiskyru- 
sios dalysuretai vėl sueina į krūvą; tokiu bu
du iš vienos giminės išsidirba dvi ir daugiau. 
Sausoje metų dalyje svarbiausia australie- 
čio užduotė yra surasti vietas, kur giliau, po 
viršutiniu išdžiuvusiu žemės sluogsniu yra 
vanduo. Tą jie moka surasti geriau už vi
sus civilizuotų kraštų šulinių kasėjus. Gė
ry mus moka jie dirbti iš medžių sulos ir sa
kų augančių Australijoj eukalyptų me
džių.

Australiečiai ne niekina ir žmogienos, 
valgo jie žmonių mėsą ir tas perėjo į jų pa
pročius; ypač ne palieka ne suvalgę karėse 
užmuštų priešų kūnų. Australiečiai tiki, 
kad drąsa ir protas atsižymėjusių priešų per
eina ant to, kuris suvalgo jo svarbiausias 
kūno dalis — širdį ir galvą. Ypač bado me
tuose pasibaisėtinai išsiplatina žmogėdystė. 
Ji rods pas tautiškas gimines gyvenančias 
aplinkinėse europiečių kolionijų išnyko, bet 
viduriuose Australijos užsilaikė teip, kaip 
buvo prieš atradimą to krašto, kada austra
liečiai nė jokių susinešimų ir pažinties su 
žmonėms augštesnės civilizacijos ne turėjo. 
Terp tūlų tautiškų giminių vidurio Austra
lijos *išsi viešpatavęs teip vadinamas endo* 
kanibalismas: jie valgo kunus savo giminių, 
artymų šeimynos sąnarių; jeigu kada pri
trūkstą valgio, motina užmuša locnus vaikus 
ir jų kūnais maitinasi šeimyna.

Apie pastogę australiečiai mažai rūpina
si: jie ne turi ne tik namų, bet ne stato nė 
šėtrų; užtenka jiems uždangos iš medžių ša
kų arba žievės nuo vėjo puses. Tik gyven
tojai šiaurinių pakrančių turi šiokias tokias 
triobeles pasislėpimui nuo saulės arba lytaus; 
šiaurinėj ir vakarinėj Australijoj, po įtek
me malajiečių, atsirado jau net kaimai, tik 
juose žmonės ne visada gyvena. Čiabuviai 
pietinės Australijos, galima sakyti, ne turi 
nė jokių namų. Vidurinėj Australijoj čia
buviai stato triobas, bet jose gali gyventi ne 
daug žmonių.

Nore Australijos klimatas, ypač pietinėj 
daly j, gana vėsus, bet reikalo drabužių ant 
uždengimo kūno nuo šalčio čiabuviai ne su
pranta. Vyriškiai, ant uždengimo gėdingų 
kūno dalių, nešioja juostas ir žiurstus iš 
žolės, medžių žieves ir plaukų, bet tas yra 
greičiau papuošimu negu drabužiu apsaugo
jimui kūno nuo šalčio. Moterys nešioji mai
šeliui iš kangurų kailių, bet ne kaipo drabu
žį tik kaipo~prietaisą nešiojimui mažų vaikų 
visai teip, kaip daro ir pataitė tūlų australiš
kų žvėrių, kurios turi gamtos duotus krepše
lius nešiojimui vaikų.

Kelionėse australiečiai traukia iš vienos 
į kitą vietą beveik nuogi, drabužius ir papuo
šimus ima tik ant visokių tautiškų švenčių ir 
ąpeigų. Prie tokių papuošimų pirmiausiai 
reikia priskaityti nutepimą kūno raudona, 
juoda ir balta parva; parvos tos yra pamati
nėms visokių padailinimų. Plaukus ant 
viršugalvio teiposgi parvuoja parvoms. Ant 
krutinės išpjaustė visokius ženklus, kurie 
ženklina tą patLką antaijmusų bajorų ženklai 
arba herbai. Prie visokių apvaikščiojimų 
ant kaklo užsinareto kartelius iš žemčiuginių 
ir kitokių jūrių sliekų dėžių, iš žvėrių dantų 
ir augmenų. Ypač vartoja daug papuoši

* _ (Toliam bus.)



LIETUVA
Knygos sawos spaliuos.

A.kyv! Apsireiszkimal Sviete, ant kuriu žmo 
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta;' 
su 7 abrozeliai*. Naudingiause knygele ant 
svieto dasiiinojimul isz ko darosi žai 
bei. griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi...........   3Oc

Aritmetika. Kniga iszsimokimmulrokundu.
Preke............... . .....................;......................lž5c

UYGIENA Daktariszka knyga arba mok*’.** 
apie užlaikyta) sveikatos, isz kurios gali be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ligų. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas su atvda perskai
tys,pataikys apsisaugoti nuotufcslancziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikyti o r.ie lybėje savo 
sveikatų, pailginti sawo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtai įsa wo vaikelius. 
Preke......................................................... 35o

Apie turtu iszdirbima Paraižė Sėbram verte
S. M Veikalas gvildenantis politlszkųjų eko
nomijų. Kokiais keliais issidirbų turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ..................... 35c

Ar vyskupo* Valanozlus (Valanezauskas) nebu
vo vilingu lletuvjrstes? Paraszyta kn. Demb- 
sklo. Itzleista kasztais Susivienyjimo Liet. 
Lai«v. Am. 37 puslapiai.........................15c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
Pagal prof. Nusbaumų. Sutaisė Szernaa. Chi
cago, IU, 1901. Puslapiu 147.Mokslas kokiu bud u 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu 
daejo iki p*uksaczie4yieriu ir paries žmogaus, 
bu paveiksleie................................................. -AOc.

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gel- 
kie. Na kovskl Ir kitus, sutaisė Szeruas. Yra 
tai naudingiausia isz visu suiygsziol Užėju
siu lietuviszku knygų. Aitzkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidala. 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardus, 
augsztl. vulkanus metanczlus isz savęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 

. kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus 
kos ir kitu gerybių; klek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra- 
szyta dalimis, iszskaitytoe visos vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaikiztystes, res pu na
gos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, papročiai, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsz 
<.'iai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tų kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt Knyga didele 6x9 .oliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinta, su 71 paveikslėliais: mapu gyvu
liu ir tt..-................. . ..................... $8-00

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti ;«ra

7. Mažas Aukso Altorius baltos celiu
lioido* atidarai. kwietko» ant wieno eao- 
noiszklotos sidabru ir perlu, su dwiem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krusi 
Ui.................................................. ..........82-00

Knygeliu TN"o O kaip ir 7 kwiet 
ko* nevAenokioa. beweik ki« k.wie- 
no* knyiiflfM kvvietku i»zuiar*{ini- 
tuaa wi» Kitokia

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po..................... 52Jc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po...52ic
Virsz 1000 rubliu, rublis po...............52įc

Galima siusti szimtus ar tukstanezius 
rubliu kiek tik nori, bet siuncziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia 8>usti tik Ki
tokias sumas:

3 rublius. 37 rublius. 71 rubli.
6 rublius. 40 rubliu. 74 rublius.
9 rublius. 43 rublius. 75 rublius.

12 rubliu. 46 rublius. 78 rublius.
15 rubliu. 49 rublius. 81 rubli.
i8 rubliu. 50 rubliu. 84 rublius.
21 rubli. 53 rublius. 87 rublius.
24 rublius. 56 rublius. 90 rubliu.
25 rublius. 59 rublius. 93 rublius.
28 rublius. 62 rublius. 96 rublius.
31 rubli. ■ 65 rublius. 99 rublius.
34 rublius. 68 rublius. 100 rubliu.

Airaziu Slordyne. Apraszo ana balsu atsitikima 
kadal.SU3m maskoliai užpuolė ant baili y- 
ciios mivsteivje Kražių, musze, siaudė ir pjo
vė apkaltus žmoni*. i*zgriowe altorius ir už- 
pecze ujo bažoyežia. Aiszkaausiai apraszo 
ta wim atsitikima.................................. 15c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos“ redakerja.

I_4etu*i*zkas Lementortus au moteriais kate
kizmai* ir mistranturu.. *.....................15c

Nieksiąs apie Žemį ir kitus svietus, jų bu.y ir 
pabaiga. Apr**zo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi: kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždei; kas yra ptian o*, kome
tos ir kito* retai matomos žwaig*des. Su 30 
astronomiszku abrozeliu, turinti 225 pusią

• pius. Yra tai wienatine knyga, isz kurto* 
tikrai žmogus gali apsiszwiesti... 75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose......... $1.00
.Rankwedis Qromatu raszymui. Yra labai 

nauding, knygele, kuri mokina kaip reik 
raazytie gromatas in: pažystamus, priete- 
lius, giminia*, mylimaisias ir mylimuo- 
s.u* priesz apsiįvedima, in ponus, kuni
gus, tvyskirpus ir kita* augsztal stowsn- 
czia* ypata* Pasveikinimai; pavinezevo- 
nes) ant Nauja Metu, dienoje warduwiu, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose...........................    J5Oe

JEioblnsonas Kruzius. moraliszka Ir žlngedi 
apysaka paszwesta jauuumenei.....U5c

l'iiikiis Pikniukauis darias.
TVestJPullman, III. Ant 123 ulyczios 

yra puikus pikninkams darias, gerai ir 
naujai parengtas su visoms reikalingoms 
pikninkams prietaiSoms. Smagus ir 
pigus privažiavimas isz miesto Chicagos. 
Draugystes reikalaujanczios pikninkams 
daržo, tegu! atsiszaukia ant žemiau pa-., 
dėto adreso, o gaus gera daržu ir už pige 
preke. t

• P. Kareckas,
758 123-rd St., arti Union avė.
(14—3) AVest Pullman, Jll.

MALDAKNYGES.
Maža* Aukso Altorius.katallkiszlta maldų kny

gele. Maldos yra rytmetine*. wakanne*. prie 
*pa*iedše*. komunijos misziu. miszparu ir 
daugybe kitu: miszid maldos su abrozelials: 

, nusipurai giedami lietutaiszkl ir lotini,iki 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, precesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Y ra 6 litanijos: psal męs Sz. M Arijos 
P. ir Karaliau* Dovido: aktai' ražancziai. 
atacijo*. karunka, keliolika sztrentu giesmių 
irtu Yra ta> naujausia ir gražiausia knygele 
isz wieu lietuviszku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiera. stambus, aiszku* arukas 
Mietą 3>ax4j4 coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanezioa:

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

Gydo.vįsokas ligas bejskirtumo^vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziauę padėto adreso.

Stanislovas Wedlnga.
690 W. 22-nd St. Kampas Paulina St.
Naujas Lieiuviszkas Salinius.

Užlaiko gera alų, seniausias arielkas, 
importuotus cigarus ir gera užkandi tur 
kas dien ant stalo: Todėl visus pažys
tamus ir aplinkinius kvieczia atsilankyti.

No 1. Maža* Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztais.be ap 
kalimo...................................................... 50.

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paežio markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu popeliu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apgaili
mais ir pavinezevonem. Už $1.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:

W. K ūda ra nekas,
72 W. 5-th St., So.Boston, Mass

S. ARBASZAUCKA8,
1351 S. 2nd st., l’hilatieiphia.l’a.

Tikrai Lietuviszka Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams ir szeip 

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

No. 2. Mažas Akto Altorius, prastais.dru- 
tais apdarais, auksintais krasztai*. ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemia. su kabute.. . .................. 75c.

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
Ch Dagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europejiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuviu
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszka rodą dykai; už rodos .davimą 
mokestiesnereikalr.uja..

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" 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 liėtuvižzkoje kalboje.

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

bažnyczios Apveizdos Dievoparapijos.
No. 3, Mažas Aukso Altorius, moroko 

skaros minksztais apdarais, aptvalei* 
kampais, auksinti krasztai. parastais 
ir kvittka....................................... 81.25 POVILAS JU8ZKA

Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUNA.
1168 So.Levit St., kerte 25.tos ai.

Užlaiko kuopuikiausius gerymus, szal- 
ta alų, skanius likierius ir havanos ciga
rus. Prietam didele pulki sale dėl m D 
tingų, veselijų, balių etc.

Kiekvienas užejes randa czia szirdin- 
ga priėmimą.

No. 4. Mažas Aukso Altorius, franeurisz- 
kos gluodnios skureles apdarais apva 
leis kampais, auksinta kvletka,kryžius ir 
krasztai................................. 81-50

No 5. Maia* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sloniaus kauleliais, su 3 medalike- 
liais aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksinti krasttai . ..................  81.50

Brukuojamos ir raNzonios
MASZINOS.

Už $5.00 ir už $0.50 iszrodo kaip 
szita* paveiksią.*. Bet inaszina 

už $5.00 turi 72 raktus li- 
taras), o už $0,50 - 84 

raktus.
Raszoma maszina (typewriter) turi tu

rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupezius, nes laiszkas paraszytas su ra
szoma maszina grąžei iszrodo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszo- 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
$1.00; už*1.50; už$3.50; už $5.00; už$6:50; 
už $10.00 ir brangesniu. Mes teiptri par
duodame visokius tavorus, angliszkas 
knygas ir lietuviszkasir lenkiszkas Bibli- 
jas" ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalioga ar atsAkyma ant 
gromatos turi indeti s tempą už 2 centu.

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

No O Mažas Aukso Altorius, baltos celiu
lioido* apdarai, iszkilusio* kwietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztai.. 81-50

DR. A. G. FREED0M, 
(LIETUVISZKA8 DAKTARAS.) 

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu nas ji iszsigyde. 
Omui: 411 8. Sharp St., BALTIMORE, MD. 
Armsa: ant kampo Ereler Ir Fayette Su.

Daugiau kaip 
30 metus iszmcgintas! 

W Dr. RICHTERO 
F wiaam 8wietui žinomas 1

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER. 

y r* geriausi* gyduole oao 

Kbeumdilzmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tt.

ir wisokiu Rheamatistku 
skaudėjimu.

as 25c. ir 50c. pas wisus 
tptiekorius arba pas\

k F. A<Į. Richter & Co., j 
215 Pearl Street.

New York.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karczema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabagdyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseljju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, irgeriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu,{gali pas mane gauti geria-use 
nakvyne. Su guodone,

Petras Szlakls, 
3321 Aubiirn Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commercial avė. So. Chicago, III.

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauja daktariszkos pagelbos. tegul 
kreipiau pa* tavo tauto* daktarą, su kuriuom 
tavo prigimtoje kalboje gali suiznektri JU gauti

Lietuviai, norintieji* gauti pagelba per gro- 
mataa. tas kitu mlettų. tegul pilnai apra*io tavo 
ilga, o tada gau* pagelba

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSK10

315 8. Morgan St., CHICApO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

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

Dr. M. Kassakovski, 3312 8. Halsted st.
Telephone Yard*:709^.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
tzantieais savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Y a ros 709.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tanibtai i^aikrtHlelio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
tiedu,lenciugeliu,m*szineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokio* intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, motu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavincziavonėmis, abrozu 
'ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cz.iau minėtu daiktu, tai prisiuskiL už 
2c. marke, o gausite katalioga eu pla- 
cziuapraszymu anie visk*. Adtesa*.

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

GYDYKIS NAMIE!
užsimokės raszyt in Viropoten*Co. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iazgy- 
dyma kožno* ligos kuria priim* ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

4r esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyrisz
ku mo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziak, ne
rangus. greitai pailstantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdiespiakima, paraudonavu
sias, išdubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, pletnias ar pratrukt
oms ant knno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius ntibegimus, szal
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocel*, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arti* 
kokia nors privatiszka*nerviszka, skuros, arba 
kropiszka liga? Ar kenti nuo neniigos?[Ar eina 
smarve isz bumo*? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nu;istoja kas szlapume?

1 Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už tą.oo ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. jus pajausit 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 prasralina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromatas gydG su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėr* reika
lingas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiuncziai niekam 
težinant. R asz y d amas indek marke ant pil
nos klausimu listos. ,

Atsukonciiousl Ir pigiausi gyd) nycila 
vakaruose. KODĄ DYKAI.
Ofisas atidarytas: nuo to ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliotus nuo lo ryto iki iz pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10, 43 b. Van Buren St. Chicago.lll.

*i
t

Sūdrūtinlmas piaoka.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nirno plauku 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.
J. M. Brundza, Chemist,

313 Bedford Avė., cor. 8. 2-ltd St.
Bpx 106Sta.W. Br’klyn, Nėw York.

Nausėda Broliai ir Stulga.
917 33-r<i st., CHICAGO.

Prieszai lietuviszka bažnyczia.
Atidarė nauja drapanų ir spautuvo 

krautuvia, kuriame galite gauti visokiu 
vyriszku drabužiu, czebatu ir czevery- 
ku. Prekes pigesnes kaip kitur. (22—3)

D™" State MGdlcai DisDGnsaru oali lūs iszoydoill
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti,

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

pensarv'', ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

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

Parmena!
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

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

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo mstrunjentu', kaip tai: M i - 
crosoopa, H a r m o c y t o me
te r o , S p h i g m o g r a p h o, E - 
lektriszku balsu R e o s t a -
to ir ,8tethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Bpecijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (nužaluose) per tiri- 
nejima su microseopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary“, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
tįT I ne ji mus per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresu.

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

Specijalistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

I kurie iszgydo nerviszka husilpnejima 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi mo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu jr kitu tam panasziu symplomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
nąyri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
|<er kita daktaru ir netikai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
“State Medical Dispensary“ yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 nuriir atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymų ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj jiaslaptyj.-Szitie spe
cialistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapuiųas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir Siu 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, n'es gali kilti užde- i 
girnas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentek n uolini. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos Szita liga yra vadinama karaliumi venerlszku ligų, deito jog yra baisiausi 

yra per gersi žinomi, idant insigilinti iu savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikreli.mo. KaCi sy. 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap- stema yra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per. Egczema. rheumatiszkus 
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki-1 skausmus, sustingimą ir sutinimą' «anariu. pądrodyma plemiu‘ ‘"J; Y®’doį^J’“°.

1 . . . . I mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atstradima gu/.elm,
na nervu systema ir pasibaigta ant vi- pU0]ima plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi saito- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka kjus, arba tam'panasziu* si mptomus, tai pasirtalavyk su specijalistais tuojau* ir 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- jeigu jie poegzatniuavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra-

1----- Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik-
Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz-cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja nesz ant syk.

J (y, Qvdvmo
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada ; gydyt J 
nonusistebesit jog jie iszgyde virsz 850 Ii-1 
gu, paskutiniuose 18 menesiu. Bliaus- ■ 
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi- Į 
mas bematant pranyksta; kraujas, susi-1 Asz likau iszgydytu.
im<m izuuiaiaui piBUjBDtn, niaująs, ouar i v/V V

rinkęs padidintose gyslose iszsiski^to . . nadrnriavviaii “Stafp Mpdi- 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu- ASZ paSITOOavy J a U OiaW "16(11 
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp- CSl DlSpORSaryj .
nurno pranyksta idant padaryti vieta Chicago, Balandžio 17, 1900.
sveikatai, tvirtumui, puiKybet ir vy- ,, „ . . .,! rtszkumut. Mano Brangus Gydytojai!
— . , . . v... . . . Turėdamas paslaptinga liga daugiauleisoariszkas užtikrinimas bus kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj ligoj, priim- ūdytoju ir suvanojau visokiu patemuo-

, . . J o i’ r Ituevduoliu. tieaDlorėdamas tokios nau-toj ant gydymo.
Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti sz.ita liga, kuri specijallstams 

Dispensaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jognamiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

j tu gyduolių, neapturedamas jokios nau- 
| dos. Netikėta laime padavė mane po ju-
■ su globa. Man yra linksma prirodytie 

jus tiem, kurie Reikalauja pagelbos, su 
kuria kaipo sĮiecijalistai esate teip gerai

; susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražiąo man s vai kata.

■ Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas, *
J. C. •

isz-

dical Dispensary’’ ant peržiūrėjimo 
b! i kai.

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

Conrad Howard Czarra
(Seal) į

George Sterlin, Notary Public

pu-
ma-

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

State of Illinois Į
County of Cook j 8' s'

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

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 Vai: po piet. Nedelioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gydnoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

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

Mpi p«am$ taniausi laikrodiiu pruk**>l. ir •zianthrn nvio laikra»zczk> akaitytojaruti smarkiai numažiname preket ant laikrodėlio, trip kad Jau yra 
datiar i-na tu prieina nu >9. ir > >k 1 kiti laik—*“1*“ A.—----- - *..,*.*.------

Pru tvino pirito laikrodėlio pridedami 
No. 1.14k Dvigubai paauksuotas luk*xtal. An«ute atšoka*

niitv ir nustatoma*. v>n«zka* ar mo 
terlažka*. Jtzrodo ant Arktinio laiirn,lrlio. i>*rai akm«*nlU4>fa m*- 
sziu’-rija. nuitatoiDM t<uu»n*u»iai part<k> i* Gvaranciia ant 20 motu 
jįjuKlti pardavėjai garuu. toiou. po KUO MUhU preke $2.98. 
No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas •»»»><•• ur*ūkimai Ir nustatomas, vy- 

” ru/ka« ar oMrtenizkaa, bunting laa*
r»Mfr» kaip Mo no auta/m* laikrodelie Tikra Aruerikuzka m*s/iužrita, 
pilnai akine r. luotą#, nustatoma*. Puikiai sra-Gvaranciįa ant 20 metu, 
viru'ta*. K u<'tikriausia* laiko jMdvt"ja* K> __ _ . _
ti garaina u4ci po Ū 4U, H.7S. H.M6 ir 15 !KK MUSU prvkr
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas S(1 po puošima it, dailiaia

lukštai*, puikua lai k n Antute 
užsukama* ir nustatoma*, vyri* z kas ar ni<^»*ri«xkaa, hunting. Js/naio 
ant $45 Arktinio laikrodėliai. Tikra Arnrrikiszka ■maziiu-nja, au dauge
liu aknvnu. nustatoma*. Geriauaiai laika lai Gvaranci|a ant 20 metu, 
ko. Kitur parduota po Mbo, *7.25. *.5U MllEll preke $5.25. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas raubtai* papw»zimai.. w.-*o<W*- 

tat /Vro įsimaniau. etc
Puiku* lukaztal. Nerasi puikesnio* Au*utr už*okama« ir nustatoma*, 
vvritaka* ar moterUzka*. hunting. Issfodo kaip $M Aukeinit iatkrodelic. 
Maszinerlj* tokia pat kaip No. K Kitur »o- Gvarancija ant 20 metu, 
klu* parduoda po fa.Ti <00. M.Ž6 Mngu preke ^5.75. 
NO. 5 14k Tikra* auksu lietas, Puikiai zraviraota*. huntlnir. Au.u- 

te užsukamas ir nustatomas, v v riši
ką* ar moteriszkaa, 9 luksztai storo gryno aukso. Niekados nenuaUzrn 
de nenublanks. Iszrodo kaip $so Aaktinie laikrodclit, su daugeliu akme
nų. grynai amerikiszka masilnerija. nustato- Gvanincija ant 25 metu.
W rpreke $<L 2 5 _________________
Me* parduodam tavoru* pilnai jhoa (trarantuolami. Kam laikr>»1eli. nepatik*, ar ra* jame kokia yda. atmainykime ant kito, arbaviniai nrgraMiuime 
viciic i aivnnnci me Ciiiur-TISMC z- n n aaT iszei/irtvimionio pirm užmokėjimo pinigu, bet ciia pirkėja* užmoka tik F.xpre»o kasztu*. o jei 
VISUS LAIKnUUCLIUS SIUTULIAI*t U. U. U. |mkr.«leli ne «,.kiu k"kiU me* paduotame, gali-utrražintl mušt* kaistai*, jei ^ik^vs pri- 
tiunetia kat drauge su orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini peili ir vi»u» e x preso kaaitus me* pat* apmokame.
vato nancnninTl- Paduok »av<> pilna adreoa, paženklink numeri ir k k i jus norite ryrietka ar molerUeka, diduma, ir paduok
KAlr UHUCKIUU II. greziausio A'rpreeo ojlea. Kur nėra EžpreSO ofiso “To orderi ir pinigus pasiunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo
ney Orderi. Tada mes laikrodėli ir peili naaiunstme per paeita užregistruotam pundely}. Jeigu ju* pirksit* ant *vk neerie vienokio numerio laikro- 
^DYKAI! VIENA LAIKRODĖLI • ueetie laiknalelius No. J. tai gausite prie to DY

KAI VIENA LAIKRODĖLI Niekur nepirk kitur laikrodėlio pirm negu pamaty.l murtizklu*. Per tai užc*edy.ite daug pinigu. Salo* prekea 
ne visados bu* teip žemos, todėl eiunek orderi sztandien.

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

nmmru prir M coli* Lorgntttf prir motrrintt laiirofirllo.
No. 6 Tikru 14k Auksu lietas Luksztai iriausio darbo, hunting. au- 

sute uzMikamaii ir rvhttatonia*. iryrtez- 
ka» ar moferi«zkat. puikiai graviruota*. 2 lukštai isz eztra grvno aukso 

| tesr* vi»a amzL Tikrai Amenki.izka maszin* rija su naujaasiaU pagrri- 
minaiv l*/r<«i 'kaip Idai t • iriu, nustatomas. Puikus bz
pini ĮrmnioUUcorodytojo. Gvaranci)* ant 2S MlB.

| kiti j«rduod* p., sis. mo, SK Mtįsti preke $9.99.
No. 7 Tikras Nikelinis, •*" vir»«»"» • Ausute užsukamas ir nustato

mas, vyriszka* ar moterį*z kas. Prutas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra ame rikis z ka maszinerija. 

į statomas kaip reik. Tikrai puikus iaikro- Gvarancija ant 5 metu.
<i« u^ musu preke už vyrinzkH $1.08, mot. $2.98.
No. 8. Nauioio Sidabro laikrodėlis. ' ' vokistkojo sidabrolaiknuleils. Au- 
mite ui.akama, tr nuitatnmas. pilnai ak m.' ui uolas ir su grynai* amerl- 
ki.zkai. viduriai,, nu kautos neuutaiank,. Gvaranciįa ant viso amžiaus. 
Prutas ir ilgai gali laikyti Geresnio negali gauti Kiti panasziu* parduo
da po *6.sMb75 ir »e.5a , Musu preke $4.50.
No 9 Grynai Sidabrinis, vyriszka* ar moo-riszks,. ausute užsukamas 

ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting 
luksztai. Padarytas l»» grynai rit' . su tikrais amerikisi-
kais viduriais, pilnai akmėniuofal. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
ir na isz didžiausiu mu,u ofertu tame »ky- Mivan nrolo dist 
nuje. Kiti parduoda po W. »10. »1X MUSU preke $«.WS.
No. 10 Kllendorinis laikrodėlis, ™ ryrini<u. Parodo ralandar. dir- 

na> tnrnrnut ir mrnulio atmainai.
Lukaztaltsz juodo ox įduoto plieno, kuri mes gvarantuojame ant visados. 

| Yra tai viena, isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriamiai, mechanizmais, 
pilnai akniemn. ia,. Laika kuoteisingiausial parodo. Kiti parrhioda po 

| ąitiMi 111.50. *16.50 tinsti preke $7.50.

Al eksand ra viezia ir Szvankus
A^SaF ...DRUKORIAI...

3215 S. Morkau St. ChicaRO, III.
Turi puikiai išrengtas drukoriszkas maazinaa ir pertai 

visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o 
ypatkinl draugystėms k.>n-t'tuiijas, tiki.' us, knygas rasztininkams ir tt.
■Maino, irslunczia pinigus in vlsa*dnlis svieto per banką. expresn, B 
arl>.i paczto ; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges. g 

' n IkUkUkSM

S 
i

i i

T'V'V/TT’ a T 14 puikiu dovanul Tokio pigumo dar niekados negirdėtai
I I Y IX. A I Ateikit pažiūrėt, oaz urejimt nieko nekasztuolal

A 1>Mbar me, paiohHmmr turgan genauii laikrodėli tikra a«frikh«zka. I4K
nu dvigubai* paauksuotai* luk litais, ausuke utaukamaz ir nustatomas, vynsikasar malerisikas, 
.u tikra Amkrikiszka ■aszii'žhua pilnu akmenų. R R gvarantuotas, nikeliuotai* viduriai*.

---------—---------jMsal l*zvvlrda ir gerume toki laikrodėli visados 
Visiem* puikiu Isikrodellu mylėtojam* mesduc-

_   r a -« 4U..Ia lunką I* <▼ i n t a .gali lyginti prie *4 
Sime oegyje 00 dl«l
dkžctk. Sbc: 1 dailu auksinuota Pickkms l*ne;O0KLi *u Cameo kabute. *1 50: t puikia aukslnuo 
ta SAotTK. *1 00: I pora puikiu Avmcakiv deimantai, * dintu, *100; 1 puikia amas inaodinta 
brangakmeniai*. 40c: 1 pora paauksuotu kolionlku su parmuterto vlr«*ai», 40c: 1 pora rankovėm* 
guziku. *u permuterinia apaozia. 25c: i Žalnieriam* guz-lku. parmuterto a paežio*. Kk-.; ir 1 pnikia 
in krutinę sagute • u dailiu . akmeniu 75c. Laikrodėli ir 14 dovanu siunczlame C O. už 
8-1 apmokėdami teipzi ir ežpreso kurtu,; siuntini galite iszegzaminuoti ant ezpreso ir Jei 
nepatiktu ,iigratiiikiie mums eigai musu kesz'si* Kur ne,trende Elpreso offisas. K MHturl būt 
nri*iun*ti drauge »u orderiu Jeigu kės pris'un* pinigu, drabge • u orderiu, gau* dar *xtra dora 
ue pulku Lakktiki ė»Tl.l dalk*i», nu, pss’uno- i,m- »ad*per nee-zia. u*r»-L’'f tra ve savo kasztais 
ieMX.‘%\kiVIEIA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moterl-ska Jeigu motori-zka. tad vyrlszko Diek, r, lenciūgėlio me, paslunsime tro 
teruzka 50 coliu auksinuota Lorgneit • lenclngell Rasz vk ,rend-n. pskot 'į7!*"n7 *’r 
baigės Adresuok: ATLA9 JtVVEURY COMPANY i6 Metropolitan Block, CHICAGO. ILL

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at Law.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietusrys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwtlisxkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.
Kės. 16SW 18th Cor. Union 8t.

Telephone Cana) 788.

♦^Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu paredu, Draugys

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

T. JINDKaSZEVICZ,
115 W. Division Kt. Chicago, III.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

tiulm* puikias Fotografijas; ui tuilną tiktai

*2.00

Z^liauckas ir Almauaitis,
210 8. 4-th St., Brooklyn. N.Y.

prieszai lietuviszka Baąnyczia.
LietūYlszKi Graboriai ir

Numirė ii.
Laidoja numirėlius ant 

niu. Parsamdo karietas 
pagrabu ir visokiu reikalu. Prekes pi
gesnes kaip kitu! Offisas atdaras diena 
irnakti.

Balsamuotojai

visokiu kapi- 
ant vėsėti i u.

Dr. Leonard Landės,
Lietumiszlcas Daktaras.

134 E. 24 UI., New Y’ork.
Garsingas gydytojas wyriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon, Bailevue, Port -Graduale 
Hoepital College ir Lt.

UoZtikrina latgydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
gal vos. nepom ietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nervisskų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

L1ETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Siauliu pavieto.

723 )¥. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Teleima*: Caual 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekos. »

'Armonikų pigiu ir brangiu, Iaikro- 
dėlių, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 
• parsitrauk 

ti, jeigu 
urite mu- 

lietu- 
vūszka ka- 
a 1 i oga. k u • 
i prisiun-B 
ziame ko- 

d.<- 
kai ant pa- 
praszyroo.

Kelpsch & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Buce, to Kelpscb, Norrlko Co.

Kazuno Trajanka privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szeimynoj dėl 
greito pareikalavimo laike ligos. Kartino Trajatika yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksttkyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu
no Trajankos. Jeigu negautumėt tos pas savo szlorninka tai prisiusLit m«n money 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

KAM SIRGTI GUMBU,' SKAUDE.J1MU PO KRUTINĘ 
arba panaszioms ligoms, kada Kazuno G limbo-K u ra ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir prasząlina in trumpa laika. Preke $1.00, su prisiuntimu per paczta $1.25. 
Gumbo-Khra susideda isz dviejų preparatu; boti k u tęs vaistu ir tablets. Gumt> 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterims po palagui, greit apstabdo skaudejima. 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

LVKE’S RHEUMATIC CVRE.
Szita* p re perą tas yra gerai iszbandytas ir daugely žmonių juom iszgyde nuo 

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

L. M. KAZUNAS, Aptiekorius.
107 So. Main St, SHENANIM1AH, PA.

Iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
ga* pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegųirtt. Isz- 
gydym* užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlkikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t,,Cor.Lexington Av.

Offiso valandos J nu0 9 'T“’1 lkl 1 P° Plet vmso vaianaos j nuo5po pletlki8wiiklLre 
Nedeliomls: nuo 8 iki 10M wal.ryto;nuo t iki 4 vai. 
po piet

liudn i>er Groiiiuta* I)yai.
Užpraszydamt gydykla* prisiuskite $1.00

t4Z“-leigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy- 
dysi

Naujos Gromatoms Popieros.
— Dvilinki arkuszai,
—p atspausti su iliu- 

S7 st racijoms ant 3-ju 
skyrių: I 
veikslu 
Bromo; 2

(^Vts u l K. Vytauto ir 
D. K. Gedemino; 3 su pav. S. Daukanto 
ir Dr. V. Kudirkos, o kon vertai šutau- 
tiszku ženkleliu. 1 tuzinas 3 gatunku 
25c.. 3 tuz. 60c.. 6 tuz. už $1.00. (mar
kėms nepriimu). Kas prisius sidabriny 
deszimtuka, aplaikys 4-ta dali tuz. po- 
pieru ant pažiūros. Teipgi padarau viso
kius rankspaudžius (Rubber Štampe) už 
pigia preke. Parduodu geriausias ma- 
szinelee 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. PETKON, 
303 N. Main st,, Broekton, Mass.

1 su pa- 
Auszros 

! su pav.

KŪRCZIAS?
GAL 

GALVOJ 
ŪŽIA?

VISOKIO PAVIDALO

Kurtumas arba Sunkus Girdėjimas yra dabar iszgydomi
musu naujausiu išradimu. Tik kurčiais apsigimusiejie nėra išgydomi.

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

Baltižk bb. M d, 30 kovo 1901.
Tamirtoe: ■— Tap^s visllkai nuo kurtumo iieydytu. dėkavoju jutps ui pydytu,. Čia ai paduo

siu vis, l*torlj, mano apkurtimo, ii ko, tikiuos, tamlstoa šiokiu ar kitolcli bodu pasinaudosite.
Apie penki metai atgal deflnėji mano ausi* pradėjo spengtu ir juo tolyn, juo labyn, teip kad ga

ilaus ai ant to* ausies visiškaiapkurtau.
Per tris mėnesiu* gydžiausi visokiais budais, bet be jokio* pasekmė*: teiravausi rodo* įvairiau- 

«lų daktarų, tarpe tų ir ganaus ėionykiėio ausų specialisto, kun pasakė man. kad jokio* gyduolė* 
man nepagelbės Ir kad reikia daryti operaciją kuri galėtų ant tūlo laiko praialintl- galvos užim,. 
bet kad apkurtimas mano jau visiėkai neiėgydomas.

Ii netyėlų ai patėmyjau jūsų apganinim, tūlame New Yorko laiktaityj*. ir pasidariau jūsų 
gydymui. Besigydant atsakančiai pagal jūsų paduotus nurodymus bėgyje keleto* dienų galvos ūži
mai pasiliovė, ir ii,dien. praėjus penkioms sanvaitėms. mano apkurtinas* pranyko Ir ausis tapo vi
lkikai iigydyta. Todėl dėkavodam* jum* juoiirdingiausiai. pasilieku su geriausiais jums velyjimai*

“ F. A. WERMAN, 730 S. Brb*dway, Baltimore. iid.

Masu gydymo badas visai neatitraukia jus nuo darbo.
"MaTvŽ^ GALITE PATYS IŠSIGYDYTI NAMIE ‘“Vat^r *

INTERNATIONAL AURAL CLINIC, 596 LA SALLE AVĖ., CHICAGO, ILL.

Home Music Bas'a galim* 
MW Baudoti namie law mimui w alku 

ds.nuiti » loszi.amu- sf ir 1 l w a.- 
W rlose wieszo*e wietose. Jis (rali
V pau apjimoketi per wiena naktį
V graijant duokime sau. ant kokio 
y oa'iuko ar anokiu. Jis grali la gana 
' balsiai Ir turi meilu baisa. Himnu*,

manius. walcu* polkas, polkas— 
mazurkas, kadrilius, džindzikua, 

kaipogi ir wi*aa populiariszkiausia*

| Yra UI puikiausi ir priegtam 
pigiausi instrumentai. kokius tik 
anądien galima pirkti. Jiedno- 
įda daugiau linksmumo negu 
UIIOO svertas "vargonai, kadangi 
PĮe visados gali grainti. Jokios 
M muzikos pažinties ežia nesl- 
W reikalauja. ir kuinas valkas
■ gali ant ju grainti. Kuinas
■ pirkėjas stebis ir džiaugusi 
^ftiszio. nesą tas instrumentas 
Mgrajna sunirs? 600 tneliodiiu. 
^Fjiarodj tu ant listo. kuri pnde-
■ dame prie kiekvieno instru-

Linksma bus tavo namuose, 
jei nusipirkai viena musu Home Music Bok a.

pri*Hvginti. w»ikal gauna isz to didele linksmybe, kaip ir kainas.'"nriVuk f'rd!tjinIpra^iJantB,n 
kantus alnlėKru^tr^H^ *Ot P*,Telk,'*ll°.yra pri.maigytaa plieninėmis adatelemi*. kurio* su- 
kanlies ąolellui iszduoda tonus. Jis atkartoja dainas arba szokius be sustojimo.

Szis instabM instrumentas ksuluoi* tik $6.00 Apdarytus* jo yra pnlkue Jei ta- «taik?mul RItou'm nt $n?° TT1 *” likusiu.\inign* galėsi prisiun.tl^o
aplalkymui instrumento, fllent*, daro Ittū* einilu* Prtaiusk 9c marke o gausi vV >u. cirkiiHotiu* arba pritiunik fl 00, o apUikysi Howe M ’ic Box a pirm Umi.toS 
mynai toki nusipirkt. Jie visi nore* toki turėti, kaip pas tamiata pamatys.

STANDARD MFG. CO., 29 Bedmaū St., P. 0. Boi 1179, Mei York, Dtp. L ’

krasztais.be
kwietkos.su
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