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Amerika.
Svarbiausiu atsitikimu ant 

politiszkos padangės pereitos 
sauvaitės, Amerikoj buvo ir y- 
ra dar vis atsilankymas bro- 

» lio Vokietijos ciecoriaus, ku- 
nįgaikszczio Henriko. Ku- 
nįgaiksztį karsztai sveikino 
prezidento Roosevelto szei- 
myna, jo duktė iszsiuntė net 
telegramą Vokietijos cieco- 
riui sp linkėjimais. Karsz
tai jiriėmė kunįgaiksztį laik- 
rasztininkai, žinoma, vien 
tarnaujanti drūtai kumsz- 
ežiai ir kapitalui; nepasiliko 
užpakalyj ir be jokių nuo
pelnų }>ateką į valdininkų 
eiles visokį politikieriai. Y- 
pacz gi džiaugiasi fez atsilan
kymo Vokietijos valdono 
brolio /Vmerikos vokiecziai su 
iszėmimu vien socialistų. Vo- 

- kiszki laikraszcziai atvirai isz- 
reiszkia linkėjimus, ka<^atsi
lankymas Henriko Amerikoj 
praszalintų ne tik visus ne
sutikimus, neužsi tikėjimus, 
pavydėjimus, terp Amerikos 
ir Vokietijos, bet kad pagim
dytų tvirtą ryszį terp tų vieša- 
patysezių, kadangi mat Vo
kietijai, suspaustai drueziai 
isz dviejų pusių: nuo vakarų 

’ Prancūzijos, o nuo rytų Mas- 
kolijbs reikalingas yra tur
tingas ir galingas padėtojas, 
ant iki szioliszkų padėtojų — 
Austrijos ir Italijos , Vokieti
ja ne gali užsitikėti; kadan- 
senas vidurinės Europos 
vieszpatysczių susiriszimas 
griūva, todėl Vokietijos cie- 
corius užsimanė pabandyti, 
ar negalima bus jo vietoj su
tverti kitą. Todėl tai Wil- 
helmas iszsiuntė į Ameriką 
savo brolį pabandyti, ar ne 
bus galima Suvienytas Vals
tijas pakinkyti į savo veži
mą, vietoj besistengianezių 
iszsiliuosuoti nuo vokiszkų 
vadžių Austrijos y ir Italijos. 
Ar tas pasiseks, sunku dabar 
įspėti. Sziuom kartu Ameri
kos politikieriams patinka, 
ypacz jų moterims, kad su sa
vo brangiais drabužiais gali 
pasirodyti broliui vieno isz 
galingesnių Europos valdo
nų, 6 tokius Amerikoj retai 
mato, Europos valdonai į A- 
meriką iki sziol neturėjo ko 
keliauti, o Europoj ir Ameri- 
kds milijonierių moterims ne 
visada lengva patekti ir anį 
.mažo valdono dvaro, o dar 
sunkiau joms su savo bran
giais drabužiais pasirodyti 
galingesniems valdonams. 
Ar karsztame priėmime Vo; 
kietijos ciecoriaus brolio A- 
merikoj yra tikras noras susi
jungti su Vokietija atseki
mui abiejų tautų mierių, ar 
tas yra vien fantazija neži- 
nanezių kur dėti pūslėtais 
darbininkų delnais užpelnytų 
pinįgų, negalima įspėti; tas 
turės vienog neužilgio iszeiti 
į ąiksztą. Kad Vokietijai ne 
butų be naudos, jeigu su ja 
susirisztų Suvienytos Valsti
jos, bet ar lygią naudą isz to
kio susiriszimo isztrauktų ir 
Amerika, tai jau visai kitas 
dalykas. Vokietijai ne rei
kalinga Amerikos pagelba 
Amerikoj, kadangi ežia Vo
kietija ne turi tokių reikalų, 
ant kurių atsiekimo reikalin
ga butų svetima pagelba, 
Europoj gi Suvienytos Vals
tijos ne turėjo svarbių poli- 
tiszkų siekių, bent tokių, 
kur joms reikalinga butų 
Vokietijos pagelba; Suvieny
tos Valstijos iki sziol rūpino
si vien, kad Europos tautos 
ne pavergtų Amerikos silpnų 
republikų, į Europos nejuti
mus nesikiszo. Joms todėl 
Vokietijos pagelba gali būt
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reikalinga vien tąsyk, jeigu 
jos užsimanytų ir Europoj 
pažvejoti.

Ištrinktas prisegtos prie 
Suvienytų Valstijų Kubos 
republikos prezidentas Pai
ma, kuris pirma gyveno Su
vienytose Valstijose, iszke- 
liavo ant Kubos užimti nau
ją urėdą. Nors Kuba pagar
sinta kaipo neprigulminga 
republika, bet isztikro ji ne 
daugiau turi liuosybės ir sa- 
vistovystės už atskirus Suvie
nytų Valstijų sztetus, o eko- 
nomiszjcuose dalykuose jos 
padėjimas daug niekesnis ne
gu padėjimas Suvienytų 
Valstijų sztetų. Kongresas da
bar Į>erkratinėja klausymą 
muitų nuo ta vorų atgabena
mų nuo Kubos į Suvienytas 
Valstijas. Tūli politikieriai 
reikalauja tokių muitų nuo 
Kubos tavorų, kokius moka 
kiti neprigulmingi krasztai. 
Tie politikieriai vienog už- 
mirszta, kad neprigulmingi 
krasztai gali daryti sau nau
dingus sutarimus su tokiais 
kitais krasžtais, koki pripa
žįsta kuo daugiausiai naudos, 
Kubai gi,isz malonės tų poli
tikierių, liekasi uždrausta da
ryti,be tarpininkystės Suvie
nytų Valstijų,kokius nors su
tarimus su kokioms nors ki
toms vieszpatystėms. Tokiu 
bud u Kubos ekonomiszkas 
padėjimas dabar daug nie
kesnis, negu buvo valdant tą 
salą iszpanijonams. Mat Su
vienytų Valstijų politikieriai, 
spausdami ekonomiszkfti Ku
bą, bando, ar tuom nesiduos 
ją priversti pastotfSUvienytų 
Valstijų valdyba. Isz tikro 
dabar susitvėrė, žinoma .isz 
amerikonų,neva kubaniszkiai 
— amerikoniszka lyga, kuri 
per laikraszczius atsiliepia su 
praszymu, kad Suvienytos 
Valstijos paimtų Kubą kaipo 
savo valdybą. Politikieriai 
visur mažai paiso aut dorisz- 
kų principų, mažai turi gė
dos, bet amerikoniszki poli
tikieriai kitus toli užpakalyj 
palieka.

Kova ant Filipinų salų vis 
dar traukiasi. Pereitą san- 
vaitą pasidavė amerikonams 
vienas isz geresnių ir įtek- 
mingesnių filipinieczių vado- 
,vų, jenerolas Luokban.

• VVashingtono senatas priė
mė muitų tarifą Filipinų įša
lome. Pagal naują muitų ta
rifą, muitai nuo Amerikos 
tavorų,gabenamų ant Filipi
nų salų,bus toki jau, kaip ir 
ant tavorų kitų krasztųf nuo 
filipiniszkų gi tavorų, atga
benamų į Ameriką, muitai 
bus ant 25% mažesni, negu 
nuo tavorų kitų krasztų. Tai
gi mat amerikonai .Filipinus 
padarė savo valdyba,, pre
kystėj gi tos salos yra svetin 
mu krasztu, nes turi mokėti 
muitus nuo savo tavorų. Ki
tų krasztų valdybos ne moka 
nė jokių muitų nuo savo ta
vorų gabenamų į metropoliją 
(į krasztą, kuriam priguli)/ 
tik Amerika prekystą savo 
valdybų remia ant visai kito
kių pamatų, ne iszeinanczių 
ant valdybų naudos.

raszcziai nieko ne raszo. Jei 
gu Maskolija ne 
savo reikalavimo, 

, pasirodyti visas 
( naujo susiriszimo.

giai Anglija, kaip ir Japoni
ja vieszai pagarsino apie susi- 
riszimą ir jo mierius ir nors 
Anglijos užrubežinių daly
kų ministeris apreiszkė, kad 
susiriszimas padarytas ant 
sulaikymo Maskolijos nuo vi
sokių avanturų rytinėj Azi
joj ir kad jis apima ir Mau- 
džuriją, Maskolija ne tik ne 
siskubina isztraukti savo ka
reivius isz Mandžurijos, bet 
dar pareikalavo nuo Korėjos, 
taigi nuo kraszto, kurio czie- 
lybą pasižada apginti susiri
szusios JajKHiija ir Anglija, 
naujo porto. Su kokiu mie- 
riu Maskolija tą naują reika
lavimą pastatė, sunku su
prasti. Ar ji jieszko prieka
bių ant pradėjimo karės su 
susiriszusioms vieszpatystėms, 
ar gal nori vien jas iszbandy- 
ti? - Ant Anglijos, žinoma, 
ypacz dabar, kol ji ne pabai
gė karės Afrikoj, Maskolija 
ne daug paisytų, kadangi su 
kariszka laivyne Maskolijos 
negalima įveikti, o žemės ka
reivių, bent sziuom kartu, An
glija neturi atliekamų. Ja
ponija, ypacz Azijoj, daug 
už Angliją drūtesne. Gal 
hut, kad Maskolija isztikro 
rengiasi užbaigti savo senas 
rokundas su Anglija, kol 
prie ryszio ne prisidės dau
giau vieszpatysczių.

Matyt Anglija stengiasi 
prie ryszio patraukti Vokie
tiją, turinezią tvirtą žemės 
kariauną, kurią galėtų siųsti 
į Maskoliją; Vokietija isz ti
kro galėtų Maskolijos godu
mą Azijoj sumažinti.
būt vienog Vokietija, ar ne 
turi Azijoj teip svarbių rei
kalų, už kuriuos turėtų susi- 
peszti su Maskolija ir Pran
cūzija (tąsyk Maskolija 
viena vestų karą, nes isz 
tos pusės ant Vokietijos 
pultų Prancūzija), ar gal 
sijausdama užtektinai tvirta, 
nesiskubiua risztiesi ant ap 
gynimo Anglijos reikalų Azi
joj. Už ne pasidavimą An
glijos prikalbinėjimams, an- 
gliszki laikraszcziai stengiasi 
supykinti Vokietiją su kitais 
krantais, ypacz gi su Suvie 
nytoms Valstijoms, su ku
rioms, prieszais Anglijos norą, 
Vokietija per daug dabar su
sidraugavo. Angliszki laik
raszcziai apskundžia Vokieti
ją, buk ji laužo Chinuošė ir 
su Anglija padarytą sutari
mą, besistengdama iszplatinti 
savo įtekmę Anglijai paves
tuose Chinų krasztuose.

Indijose isztikro priesz An
glijos valdžią pasikėlė gyven
tojai Himalajų kalni} vazirh 
sai. ' įszsiųstą priesz juos ka
riaunos dalį pasikėlėliai su- 
muszė. Kadangi jų krasztas 
neprieinamas europeiszkiems 
kareiviams, tai vazirams ne 
sunku pasikėlimą palaikyti.

iszsižadės 
tai turės 
tvirtumas 
Nors ly-

Tur-

ne 
ki- 
už- 
ne-

Azija.
Maskolija, nepaisydama ant 

susiriszimo Japonijos ir Am 
glijos apgynimui czielybes 
Chinų ir Korėjos, pareikala
vo, kad Korėja atiduotų Mas- 
kolijai vieną savo portą. 
Turbut Maskolija tyczia tą 
savo reikalavimą padavė Ko
rėjai, ant persitikrinimo, ką 
darys susiriszusios terp savąs 
Japonija ir Anglija. Iki 
sziol jos priesz Maskolijos rei
kalavimą protesto ne pakėlė, 
arba bent apie proteistą laik-

Pietine Afrika.
Lordas Kitchener, nenorė

damas apsileisti lordui Ro
berte, kuriam dienoje su
kaktuvių muszio po Majuba 
Hil pasisekė paimti, bu 4000 
kareivių, garsų Oranijosburų 
vadovą Cronje, užsimanė ir 
toje dienoje kuom nors svar
besniu pasigirti. Kadangi 
ne trūksta niekur mažesnių 
būrų pulkelių, ir kad anglijo
nai turi daugiau kareivių ne
gu neprigulmingose Afrikos 
republikose yra iszyiso vyrisz- 
kos lyties gyventojų, tai ne 
truko jiems progos turėti su
sirėmimus. Kitchener iezsiun- 
tė pereitą sanvaitą visą atliku-

šią nuo sargybų ir garnizonų 
tvirtynėse angliszką kariume- 
ną gaudyti'buruj. Susirėmi
mų ne truko, kuriuose, kaip 
praneszė į Londoną, apie 800 
būrų likosi arba užmuaztų, 
aibi j ateke į nelaisvą; apart 
to anglijonams pateko dau
gybė tukstanezių galvijų ir 
-4J00 karabinų. Kiek tuose 
susirėmimuose nužudė žmo
nių anglijonai, Kitchener ne 
paduoda, turbūt, ir jų nutn> 
tos ne buvo mažos, todėl apie 
jas ne praneszė Kitchener. 
Nors nuotrotos būrų ir buvo 
ne mažos, bet kad angliszkas 
karės vedėjas primena ir apie 
daugybą jiaveržtų nuo būrų 
galvijų, tai reikia manyti, 
kad terpi daugelio pratekusių 
į nelaisvą būrų ne mažai bu
vo ne kariaujanezių bet ban
das gananezių piemenų. A- 
part to,lordas Kitchener pra- 
neszė, kad ir svarbiausias bū
rų vadovas Louis Botha buvo 
piatekąs į nelaisvą, bet kad jo 
anglijonai ne p>ažino,todėl nė 
ne dabojo sargiau, negu ki
tus nelaisvi us. Bevarant 
juos, ant konvojaus užpuolė 
kitoj vietoj būrai. Botha, 
prasinaudojąs isz sumiszimo, 
pabėgo ir dabar yra vėl prie 
savo žmonių.

Užtai sziaųrvakariniame 
Transvaaliuje būrai laikosi 
gerai. Czia angli jonus piasie- 
kė didesnis nepasisekimas 
px> Bondonap. Ant trūkio, 
vežanezio valgio produktus.

vegija ir Szvedija pasisiūly
tų sutverti tokį ryszį,».kadan- 
gi karės laike jos galėtų pa
statyti apie 700 tuketanezių 
gerų kareivių. Toks susi- 
riszims sumažintų nepasoty- 
tą godumą maskolių, kurie, 
nors jiems pasisektų apval
dyti visą žemą, dar butų al
kani ir norėtų daugiau. Ant 
jūrių Szvedija su Norvegija 
teiposgi ne priguli prie silp
niausių, o jų jurininkai lai
komi už geriausius ant svie
to.

hz Lituotom h sziltinėms 1, pilvi
nėms 10, tymais 3, krupo 1, rau
plėms 3. M este Asztnėnuose 
nuo pilvinės sziltines pasimirė 1. 
Rauplėms apsirgo: Aszmėnų 
pav , kaime Krupliuose 35, nu
mirė 5; kaime, Kazaruote a| sirgo 
11; Lydos pav.. kaime Berezov- 
cuose apsirgo 22, numirė 2; 
Szventenų puv., kaime Vingliu 
nuošė apsirgo 2. Pilvinėms azo
tinėms: Vilniaus pav., kaime Gu
dei kuose apsirgo 11 žmonių.

Arabija.
Vakarinėj Azijoj yrakrasz- 

tas vadinamas Arabija, ne
va prigulintis Turkijai, bet 
isztikro Turkijai priguli tik 
vakarinės pakrantės su szven- 
tais mahometonų miestais 
Mekka ir Medina, vidurį vi
so arabiszko pussalio valdo 
neprigulmingi szeikai gana 
tankiai vedanti terp savęs 
kruvinas kares. Dabar szei- 
kas Abdul Azis Ben Feysul, 
su 2000 kareivių, užpuolė ant 
miesto E'Riad ir per sztur- 
mą miestą paėmė. Szitas 
szeikas dabar stengiasi paim
ti po savo valdžia visą Arabi
ją. Ar tas jam pasiseks, ne
galima įspėti.

Ant Įiadauginimo kareivių 
skaitliaus ir ant sumažinimo 
kasztų užlaikymo kariszkų 
pajiegų, Prancūzija įveda 
dvimetinį tarnavimą kariu- 
menėj, kaip tai jau pirma

i Isz Radoszkovicų, Vil
niaus gub.

Nuo pradžios szių metų szitesa 
aplinkinėje, nors užderėjimas bu
vo ne geriauiias, nupuolė bulvių 
prekės: dabar moka po 12—17 
kap. už pudp. Ant grudų pre
kės laikomi rudeninės. • Po visi s 
aplinkines t uksta sziaudų irszie- 
no, dvarponiai aziiudus ant #avo 
reikalų gabena isz pietinės Mas- 
kolijoa ir moka po 20—22 kap. 
už pudp; ukiniiiKai gi neturi isz 
kur par-igalu nli: vienas tiek ne 
reikaliuja, kad gabenimas užsi
mokėtų, o susidėti keli ne gali, 
kadangi viens k tara netiki.

Bernų algos nupuolė; dabar 
bernui, ant gaspadoiiaus valgio, 
moknt'k po 30 rubl. ant metų. 
Reikalaujancz'ų darbo yra dau
giau uegu vietų; miestuose tei-. 
posgi uždarbių nėra. ,

Sžito-e aplinkinėse siauczįa la
bai visokios ligos- ypacz daug 
žmonių serga eziltinėms.

dabar maskoliszkas iždo ministe- 
ris rengia projektu tiesų nubaudi
mui tokių 1 neteisingų prekėjų. 
Iszvežimo vietose, kaip antai Vir- 
baliuj, Liepojoj, Rygoj, užmano 
įvelti epecialiszkus rando paskir
tus prižiūrėtojus gabenamų į už- 
rubeživs javų, javai butų regis
truojami, su pažęnklinim nu ou - 
sz i m ežio primaiaz^'mų. Krekė
jai. siunezianti javus į užru- 
bežius, turėtų pastatyti kau
ciją isz kurios pats randas užmo
kėtų nuotrotas užrubežių masko- 
liszkų javų pirkėjų, jeigu jie to 
kias nuotrotas turėtų dėl priraai- 
szymo žolių. Miiszariti žoles į 
siuneziamusį uziubežius juvus bu
tų skaudžiai baudžiami.

Isz Lietuviszko Bnisto,
’ Grodno gub. ■

Buvusi iki sziol Breste pro
gimnazija Hekasi perdirbta ant 
pilnos gimnazijos. Apszvirtimo 
min stenja iszklausė praszymo 
miesto gyventojų ir rei kai svirno 
virszininko Vilniaus mokslinio 
apskriezio. Apszvietimo mini
sterija, apart to, k# paskirdavo 
ant progimnazijos, ant užlaikymo 
gimnaz jos paskiria: ant 1902 
m. — 4612 rubl., ant 1903 m. <?— 
7772 iubl., ant 1904 m. — 10750 
rubl., o nuo 1905 m. — po 11710 
rubl- -kas met# virszaus.

Ežerai

konvojuojamo 700_ angliškų) padarė Vokleti]a ?
kareivių, užpuolė" didesnės 
būni Į>ajįegos. Nors angli- 
jonai gynėsi gaila smarkiai, 
bet kad būrai užėmė visus pa
sitraukimo kelius, atsėjo pa
siduoti. Būrai apvaldė trūkį, 
paėmė ir dvi kanuoli. 100 
angliukų kareivių būrai, at- 
ėmą’ginklus.tuojaus paleido, 
kitą gi dalį ir oficierus dar 
laikosi. Įszsiųstą isz tvirty- 
nes pastiprinimą būrai sulai
kė, neleido ateiti ant muszio 
lauko. Oranijoj teiposgi 
buvo gana smarkus susirėmi
mas, kuriame per lOOanglisz- 
kų kareivių paszovė. Sudė
jus todėl į krūvą visas nuo- 
trotas abiejų pusių, pasiro
dys, kad anglijonai ne mažiau, 
jeigu ne daugiau už burna, 
nužudė žmonių pereitos san- 
vaitės susirėmimuose.

Gyvenantis dabar Holandi- 
joj Transvaaliaus prezidentas 
Krueger. pardavė ant Pary
žiaus beržės jam prigulinezių 
procentinių popierų už 1 mi
lijoną doliarų (5 milijonus 
frankų), isz tų pinįgų Krue
ger 4 milijonus frankų pa
skiria ant tolesnės karės vedi
mo, o vieną milijoną ant pro
pagandos ant būrų naudos 
Europoj ir Amerikoj.

Szvedija.
Apie Szvediją, nors ji pri

guli prie apszviescziausių 
musų žemės krasztų, sziądien 
mažai Europoj kas kalba, 
bet buvo laikai kada ji už
ėmė pirmą vietą Europroj; jai 
prigulėjo ne tik Finlandija, 
bet Peterburgo, Estlandijos 
ir Livlandijos gubernijos. 
Szvedijos armija beveik buvo 
apvaldžiusi visą Lenkiją ir 
Lietuvą, ir maskoliai priesz 
ją drebėjo. Sziądien Szvedi
ja nupuolė, dreba isz baimės, 
kad maskoliai neužsimanytų 
griebti kokį naują Szvedijos 
krasztą. Szvedijos laikrasz- 
cziai užmano,kad, antfatsigy
nimo nuo ne draugų, skandi- 
naviszkos vieszpjatystės su
tvertų vieną ryszį ir su
sijungtų eu Vokietija. 
Be abejonės Vokietija ne at
mestų, jeigu skaudina visz- 
kos tautos, taigi Danija, Nor-

Isz Lietuvos.
Isz Vilniau*.

Viiniidi-t miesto virszininkasje- 
nerylas Beitholdt, iszsiuntinėjo 
v siems mušto namų savininkams 
bl.nkus ir praszė rinkti aukse 
nuo gyvenanezių jų namuose ant 
pas'alymo mieste paminklo mas- 
koliszką'1 paleistuvei, ciecorenei 
Katarinai II, kuliai valdant, Lie
tuva likosi Maskolijos apvaldyta. 
Ant tų blankų surinko isz viso 
196 rubl. 30 kap. Rodosi^ir to 
per daug. Kasgi galėjo aukauti 
ant paminklo paleistuvei, kuri 
nieko gero Lietuvai ne padarė?

Vilniuje, kaip girdėt, ketina 
parengti rinkių (muzejų) nami
nių Lietuvos ūkininkų iszdirb- 
mų.

Kaip szįmet, teip ir pernai bu
vo parengti,ruimuose 1 vyriszkos 
gimnazijos,kursai v,šokių mokslų 
mažai apszviest ems klausyto
jams; kursus tuos skaitė Vil
niaus vidutinių mokyklų mokin
tojai. Dibar mokslinio apekri- 
ežio virszininkss pagarsino atskai
tą už pereitus metus, isz kurios 
matyt, kad pereituose metuose 
nedeldieniais buvo skaityta 11 
lekcijų. Už kurt-# lankytojai mo
kėjo po Irubl. 20 kap. Isz tų 
moke«czių susirinko 284 rubl. 20 
kap. Pusė to pelno likosi paskir
ta ant suszelpimo neturtingų mo
kintinių, kita gi pusė tapo ap
versta ant sutvėrimo specialiszko 
fondo parengimui ir palaikymui 
tokių kursų kas žiem#.

1 d. vasario, į gyvenim# inži
nieriaus Maciejaucko, ant Alek- 
sandrinio bulvaro, kada inžinie
riaus ne buvo natnie.įsikraustė vi 
duryj dienos vagiliai. J e paė
mė visokių sidabrinių daiktų už 
por# szimtij rublių, gatavų pinį
gų 200 rubl., murszkinius, frak#, 
skrybėlę ir paszpsrt# inžinieriau»; 
ne paliko nė butelio vyno, suras
ti ezėpoj. Matyt vagiliai buvo 
gerai apsirėdę, kadangi namų mar
gas jų ne patėmyjo.
‘ Antroje provoje barzdaskutys 
Blondes likosi sūdo iszteisin 
tas.

Vilniaus guberni
joj-

a^skaitym#* prezidento
Žuvininkystės Draugys-

Pagal 
Vilniaus 
tės, D ro Stanieviczo, Vilniaus ir 
Kauno gubernijose yra daug eže
rų ir-netinkancz'ų žemdarbystei 
klampynių, kulias reikia arba 
iszdžiovinti, arba apvers4! ant 
prūdų žuvių auginimui. Vii 
niaus gubernijoj, ant v so jot> plo
to 3890C00 desiatinų, po gilioms 
.yra 1439000 dės., po ežerais 
ir klampynėms yra 400000 
dės., taigi apie 10 dalis vi-o gu ' 
bernijos ploto. Visoj Vilniaus 
gubernijoj yra apie 400 didesnių 
ir mažesnių ežerų ; daugiausiai jų , 
yra: Szventėuų, Trukų, Vilniaus ( 
ir D snos paviecziuose. Ne * . i
daug ežerų yra Vileikos, 
Aszmėnų ir Lydos peviecziuT-e 
Szventenų pavietyj, ant rubežiaus 
nuo Vileikos pavieczio,yra czielos 
eilės didesnių ir maže-nių ežerų, 
apsiaustų beveik isz visų pusių 
mažai naudos atgabenanezioms 
klampynėms, isz ko matyt, kad 
ežerai tie sumažėjo ir dalis 
jų pavirto į klampynes. Szventė- 
nų pavietyj yra daug plynių 
jos szi#dien nė jokios naudos 
neatgabena. Trakų pavietyj yra 
gražiausi ir giliausi ežerai; 
isz viso pavietyj yra apie ' 
100 mažesnių ir didesnių eže 
rų. Vilniaus pavietyj yra dau
giausiai mažų ežerėlių,nors yra ir 
keli didesni. Kituose paviecziuo- 
se ežerų ne daug, bet jeigu yra, 
tai jau ne maži.

Isz Rygos.
Sugraibę^ sziek tiek žinių, kaip 

rodosi, isz tikro t-zallinio, apie 
daibus Konkursinės komisijos 
prie Littuviszkos Sav tarpinės 
pat-zelpos Draugystės St. Peter
burge, norėcziau pasidalint jomis 
su Letuviszka visuomene. Pe^ei- 
luoi-e metuose ant Konkurso Jra 
vo atsių-tas tik vieni s veikalas — 
drama 4 ak. “Gaila žento — gū 
la varszkės” Bevardžio. Kon
kursinė Kom. apsipažmo su tuo- 
mi veikalu ir rengėsi jau jį su 
naudot, ka p sztai iszeina i.-z spau
dos “Tėvynės Sargo” išduota ta 
pati drama po vardu “Laimė i»z 
sveiur”. Al sėjo tam veikalui duo
ti pakajų. Dabar girdime, kad 
to veikalo kopija buvo pavogta 
nuo autoriaus ir po pėrkreiptu 
vardu suteikta “fėv. Sargui”. 
Gil “Tėvynės Sargas” t# veikai# 
apturėjo ne nuo “pseudonymo”? 
Gal pati redakcija ir vard# per 
mainė — sunku dts protėli. Mi- 
nžta Konkursinė koin. da Vte Dė 
suiro ir laukia niujų veikalų te
atrui. Adre-ai: pirmsėdžiui Dr. 
F. M ižoniui — Sadov »ja No. 49 
gyv. 35. St Peterburge.

Dievogala.

Isz Baltstogės, (Grodno 
gub- ‘

Susir.nki-ne Vilniaus Tesdarių 
buto BilUt >gėj perkratinėjo pro- 
v# arkliavagių vadovų: Klimbor- 
to, Zemlian cuio ir Bermdskio. 
Sudus visus rado kaltais ir uus- 
preniė i>nt atėmimo tie*ų ir ant 
atidavimo į are-ztantų rotas: 
Z ■mlianicin# ir Klembort# ant 3 
metų, o Bernftdskį tint J 2 me
to/ į

Kova mokintinių už pri
gimtą kalbą.

Pereitu sanvaitę mes praneszė- 
me apie padprieszinim# Scdlecų 
gimnazijos mokintinių mokinimui 
tikėjimo maskoliszkoj.kalboj. Da
bar laikraszcziai pranesza, kad ir 
tūlose Lietuvos gimnazijose apsi- 
reiszkė tolis jau pasiprieszinimas, 
dėl kurio Panevėžio realiazkoj 
mokykloj mokinimas tikėjimo 
visai pasiliovė. Piiesz mokini
mu tikėjimo maskoliszkoj kalboj 
pakėlė piotfcSty lietuviai mękin- 
t'niai Srnapilėj, kur maskolisz- 
koj kalboj mokino kun. Mikne- 
vycze ir SziauHuose, I 
mokino pirma žinomas maskolių 
tarnas ir dehuncijantas kun. Ra- 
dzevieze.

Isz Nesvležo, Minsko gub.
Kaip visuose Lietuvos žydų ap

gyventuose miestuose teip ir czia 
žydai perk u Įtūžiai turgaus dieno
se iszeidavo ant kelių, vedanezių 
į mies #, tykoti ūkininkų,. ve- 
žanezių aut pardavimo laukų pro
duktas,juos unt kelio supirkdavo, 
o paskui pardavinėdavo už taki# 
prekę, už koki# norėjo, kadangi 
mieste konkurencijos ne turėjo. 
Dabar Nesvieže likosi uždrausta 
pirkti ir parduoti ant kelio lau
kų produktu-?, bet visk# ūkinin
kai turi s-jvežli ant miesto rin- 
kos ir tik czia gili parduo 4: iki 
12 vai. pirkėjai gali pirkti tik ant 
>avo reikalų, o po 12 vai. gali 
pirkti ir po daugiau, ant pardavi
mo kitiems. Ar tas padavadyji- 
mas bus prideraneziai pildomas ir 
ar jis apsaugos miesto gyvento
jus nuo isznaudojimo perkupezių 
valgio produktų, t# neužilgio pa
matysime. Neužtenka iszduoti 
padavadyjtmus, bet reikia daboti, 
kad iszduoti padavadyjimai butų 
pildomi; Maskolijoj daugiau yra 
iszduotų pndavadyjimų negu rei
kia, liet užtii daboti, kad einanti 
ant visų niudoi padavadyjimai 
butų pildomi, nėra kam, kadangi 
tie, kuriems reikia daboti, daboja 
visai k# kit#, isz ko žmonės ne tu
ri naudos.

Isz Bobruisko, Minsko 
gub.

Ma^koliszkoa valdžioe iszrėžė 
isz Bobrui-ko prabaezczių katali- 
ki-zkoa parapijos, kuo. Platpyrę, 
užtai, kad jis ne įleido į bįžny- 
cz<ę kūno pasimirusio kun. Ole- 
chaoviczo, kur s maskoliams tar
navo ir įvedė maskoliszk# kaili# 
į katalikiszk# bažnyczi#; jis tei- 
rosgi padegė bažnyczi# ir paskui, 
pavogęs Motinos Szv. karuti# nuo 
abrozdo, pardavė žydams. Kun. t 
Platpyr# pasodino į Aglonoa 
kliosziorių. Tokių kunįgų kaip 
O.ęchtiovię?.kurje ui ga- 
Ii sz #dien vieniems, rytokitiems 
tarnauti, szi#dien bu'i apginėjaia 
katalikystės, rytoj j bedievystės, 
turime ir Amerikoj, o dvasiszka 
valdžii jų ne suspenduoja ir musų 
doresaiejie kuoįgai ne drysta 
priesz tokius vilkus persergėti 
žmonis. Czia,už stojim# už teisy
bę, nieks musų kunįeų ne gabęa 
nė į Aglon#, nė į kit# kokį kliosz- 
tonų. Mat pihpaut-toj maskolių 
Lietuvoj, valdžių persekiojami 
kunįgai kur kas doriszkai augsz- 
criau stovi, bent tūli isz jų, negu 
czianykszcziai garbintojai aukso 
veiszio.

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 27 d. sausio i 

ki 4 d. vasario Vi maus guber
nijoj apsirgo visokioms liuipan- 
esiomsligoms žmonių: Vilniuje:

Isz Liepojaus. ’
Nuo pradžios vasirio mėnesio 

Latvijoj užstojo didesni szalczi&i, 
pirma gi buvo oras sziltas, ledai 
ant upių nutirpo ir nuplaukė. 
Da^ar upė Dauguva vėl užszalo, 
laivai isz Rygos į jūres prisigrie
bia tik su pagelba specialiszkų 
garlaivių iszlaužanczių ledus.

Szilta žiema, -dėl ko jūrių pa
krantes neužsza’o ir laivai iki 

kur juos »R1jo| galėjo liuosii atplaukti į vi-

Tiesos priesz neteisingus 
javų preke jus.

Kad«ngi auperkanti nuo ūki
ninkų javus žydai pei kjpcztai, 
siųsdami į užrubežius primai 
szo visokių žolių,dėlko u žr u be žiu o 
se pradėjo niekinti maakoliszkus ja 
vus.greicaiau, nors ka^ztui ja br»n- 
giaus, perka amerikomszkus, tai

sus Baltiki), portus, atsiliepė ant 
Liepojaus vienaitinio neužbialan 
ežio žiemos laike Baltiko porto, 
visai nenaudingai. Laivai su ta- 
vorai-* ne reikalauja plaukti uiepo 
jų, gali gabenti t įvores į tokįpor- 
t gi, kur parankiausiai, kadangi szį- 
met visi portai neužszalę. Todėl į 
Liepojų szi# žiem# daug mažiau 
ateina laivų; ne tik darbu por- 
tu< se, b-t ir prekysta mieste sp
ęstojo, laitai daug darbininkų 
vaikszczioja be darbo ir jo rasti 
ne gali, daug pardavinyczių atsė 
jo uždaryti.

• Isz Walko, Latvijoj.
Neseniai pas czianyksztį kny

gų prekėj# E. Rudolph# atėjo 
inspektorius lėaudės mokyklų, 
maskolius Buldiugin ir reikalavo, \* 
kad prekėjas leistų jį į privatisz- 
k# savo gyvenim# padaryti revi- 
zij#, .kadangi ten ėsanti slapta 
mokykla. Rudolph inspektoriaus 
ne leido. Buldiugiu ' kreipė-i į 
pavieczio vnrszii;ink#,bet « ant to 
paliepimo prekėjas neleido ins
pektoriaus į savo privatiszk# gy- 
veuim#. Užtai, ant paliepimo 
gubernatoriaus,Rudolph likosi ap
skųstas į . sudp. Sudžia vienog 
pripažino reikalavim# mokyklų 
inspektoriaus ir pavieczio vir
szininko už prieszing# tie
soms ir iszteisino Rudolph#. Bil- 
diugip tuom nepasiganėdino, bet - 
padavė prokurorui fkund#, buk 
Rudolph sivo namuose užlaiko pa
slapty mokyki#. Prova buvo per- 
kmtinėjama KygOs apskriezio sū
dė. Rudolph su liudininkais da- 
rodinėjo, kad padaptos moky
klos neužlaiko, tik pas jį, ant 
mokinimo.-! drauge su jo vaikais, 
renkasi vaikai jo pažįstamų. Ry
gos sūdąs, nors neturėję tiesos,1 
uždėjo ant Rudolpho bausmę 25 
rubl. Nubaustas tuom ne pasi- 
ganėdino, b£t at-iszaukė į Peter
burgo senaty, kuris panaikino 
Rygos apskriezio sūdo nuspren- • 
dim# ir galutinai iszteisino Rudol- 
ph#. Latvijos “abrusitehai” ga
vo per nosį. Ant jų pamokinirpo 
mat reikia pažinti tik tieses ir ne
nusilenkti priesz juos.

Isz Pinsko, Minsko g u b.
Pareit# rudenį ežia susitvėrė 

paskolos ir ufczėdyjimo draugys
te. Dabar į minėt# draugystę 
priguli 329 s marių, kurie pirko 
akcijų ui 6000 rubl. Per tris 
mėnesius draugystė paskolino 73 
ypatoms 9100 rubl. Ant uiezė- 
dyjimo priėmė 5165 rubl.



Pinsko prekėjai, o terp jų yra 
gana turtingi, kadangi miestas 
veda labai plsczią prekystę me- 
•džiaii, ketina parengti ir užlaiky
ti savo kasztais prekystes moky
klą, toki ą, kokia likosi parengta 
Vilniuje, Minske ir Baltstogėj. 

Kadangi mokyklos užmanytojai 
nuo rando nereikalauja nieko 
daugiau kaip daleidimo, tai gali
ma tikėti, kad užmanytojai- bent 

valdžių pasiprieszin'tno neras. Už 
manymui mokyklos pritaria ir 
miestas ir žada isz savo pusės prie 
užlaikymo prisidėti, paskirdamas 
mokyklai kas metinę pašelpą.

Isz Kauno.
Isz Kauno pasitraukia dabaiti 

uis gubernatorius. Tuom tarpu, 
kol maloningas caras ne pasklis 
kitą kokį Deržimordovą, guberna
toriaus pareigas pildys vice gu
bernatorius. Pasitraukiantis gu
bernatorius Kaune niekuom ypa- 
tiszku neatsižymėjo: gero rods 
nieko ne padarė, bet ir tokiais 
darbais kaip garsus Klingenberg 
ne atsižymėjo.

Isz Vilkmergės, Kauno 
gubernijoj.

Kaip kituose Letuvcs krasz- 
tuose teip ir szitose aplinkinėse 
prisiveisė neiszpasakyta daugybė 
elgetaujanczių; t<rp jų yra ne 
galinti dirbti, bet dar dagiau yra 
tinginių nenorinczių dirbti. Kam 
gi jiems dirbti, kad be darini 
daug lengviau t iszrhiuti elgetau
dami! Ksd elgetaujanczių bū
vis ne teip sunkus, galima manyti 
jau isz to, kad daugelis kaimų 
merginų noiiai teka už elgetų.

Kauno žemdarbystės draugystė 
jau nuo dviejų metų perkratinėja 
klausymą įtaisymo pensijų kasos, 
isz kurios nužudę sveikatą laukų 
darbininkai gautų pensijas ant 
senatvės. Pensijų tokių vienog 
iki sziol dar vis nėra ir per tai 
darbininkui, išdirbusiam sunkiai 
kelias deszimtis metų, nužudžiu
siam sveikai j,nieko daugiau ant 
senatvės ne lieka kaip elgetavi
mas. Dar geriau kluusymą el
getų iszrisztų, jeigu kiekvienas 
valszczius, arba parapija, rengtų 
plieglaudos namus patalpinimui 
nužudžiusių sveikatą darbininkų, 
kaip tai antai yra Betigolosvalsz- 

csiuje.

Isz Panevėžio, Kauno gi).
Paneyėžyj neseniai perkratinėjo 

provą apskųstų už muszimą žy
dų tūluose miesteliuose Panevė
žio ir Sziaulių pavieczių, ka'p 
antai: Konstantinave. Linkove, 
Pazsventiniuose, Žeimeliuose. 
Visose tose musztynėse, kaip pa
sirodė sude, krikszczionys lietu
viai mušė žydus, daužė jų par- 
davinyciias, bet ne ėmė nieko 
prigulinczio žydams. Teiposgi 
pasirodė, kad tuos maisztus su
kėlė paszaliniai agitatoriai, bet 
ne vietiniai gyventojai, leisdami 
ne butus paskatas apie žydų pasi
elgimą: platino žinias, buk žydai, 
su mierių papjauti ant kraujo, 
veržė krikszczioniszkus vaikus, 
tai vėl kad meskoliszkas randas 
liepia muszti žydus ir naikinti jų 
turtus. Kelios mergaitės, kurios 
prie tirinėjimų tviit’no, kad bu
vo žydų paveržtos ir laikytis 
tamsiose lusyse, paskui užsigynė, 
sude prisipažino,kad prie pirmuti
nio liudyjimo jos buvo kitų pri 
kalbėtos. Taigi matyt, kad ne- 
uikanta žydų buvo paszalinių a- 
gitatorių pasėta, bet kas tie’ agi
tatoriai, nežinia. Prova traukėsi 
kelias dienas, nežinome dar kokį 
nusprendimą iezdavė Vilniaus 
tiesdarių butas, susirinkęs Pane
vėžy j.

Isz Dinaburgo, Vitebsko 
gub.

1903 m. Dinaburge atsibus 
žemdarbystės ir naminių iszdirbi- 
mų paroda, kurioj dalyvauti ga
lės gyventojai Vitebsko ir kaimy
niškų gubernijų, taigi teiposgi 
Vilniaus, ir Latvija. Paroda 
bus atidaryta 29 d. pjutės ir 
trauksis iki 8 d. rugsėjo (pagal 
maskoliszkę kalentorių). Pasi- 
brigus parodai, jeigu atsiuntę 
daiktus panorės, jie bus per .auk- 
c joną (licitaciją) parduoti. Sa
vininkai paiduotų tokiu budu 
-daiktų turės parodos parengėjams 
užmokėti 2% nuo gautos sumos 
ir tiek jau pirkę, tik nuo parduo
tų žemdarbiszkų maszinų nu
trauks po mažiau, nes t k po 
Norinti ant parodos atgabenti 
galvijus, turės pirm laiko prista
tyti paliudyjimus, kad jų kraszte 
nėra nė jokių gyvulių ligų ir to
kių per tris paskutinius mėnesius 
ne buvo.

Isz Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj vėl užstojo 

Šaltesnis oras, ypacz pajūriuose

tas pasažierius B. Nanalin. Jis 
mat buvo kasierium vienes žy
diškos draugystės m este Jt-ss 
uoee,Rumunijoj,ir psšlavęs 30000 
dol. draugystės pinįgų, iszdumė 
į Ameriką.

3OVOO dol. muito.
New York. Ant laivo “Oce- 

anic” sugrįžo isz Europos milijo
nierė Arlbela Huntington. Mui
tininkai , peržiūrėję jos daiktus, 
apskaitė, kad už naujus, E iropoj 
pirktus,daiktus reikia jti užmokė
ti 30000 dol. muito. Vėr ę vien 
drabužių,pirktų Paryžiuj, Londo 
ne ir Bei lyne skaito ant 75000 
dAi:

Sugriuvo dirbtuves. į
Cleveland, Oh- Nugriuvo 

visos viršutinės lubos dirbtuvių 
Cleveland Baking Co. pn. 79 
Central avė. Iš po griuvėsių 
isztraukė 6 sunkiai apkultas dar 
bininkes ir nugabeno į ligonbutį.

Philadelphia, Pa. Statant 
naują tiiobą Fidelity Trust Co. 
ant Chesnut ui., nugiiuvo darbi
ninkų pastovai ir dirbanti nupuo
lė žemyn. Prie to du darbinin
kai likosi ant vietos užmušti, o 
3 sunkiai apkulti. x.

Audra. '.

Manchester, Oh.' Aplinki
nėse ši to miesto-'siautė pereitos 
sanvaitės aubatoj basi vėtra ir 
audra. Mieste Npv Yienna vė
jas sugriovė įtaisas Rice Imple- 
ment Building ir Bealį kotelį. 
Highland ir Clinton paviecziuOse 
vėtra dar daugiau blėdies pridir
bo. Lynchburge perkūnas užde
gė į'aaas elektriszkų žiburių

Užgriuvo du darbininku.
Pottsville, Pa. Casneron 

anglių kastynėsė užgriuvusios o- 
los likosi užberti trys broliai kai- 
na kasiai, isz pravardės, rodosi, 
lietuviai: Jurgis, Jonas ir Mar
tinas Stakun ai. Ge bėtojai gir 
dėjo aiszkiai barszkinimę užgriu
vusių,bet paskui barszkinimas pa
siliovė, o prie užgriuvusių negali
ma buvo prisigriebti.

Vejas uuuesze 300 žmonių.
Saginaw, Mich. Susirinkus 

ant ledo žvejams, nulužo didelė 
lytis, ant kurios stovėjusius 3()0 
žmonių vėjas nuneszė ant vidu
rio ežero. Stovinti > ant 
kranto, pamalę kės atsit ko, pa
kėlė liarumę, ir išsiuntė valtis 
gelbėti žmonis. Į porą valandų 
vienog vėjas a t-iki ei pė ir lytį su 
žmonėms pristūmė prie kranto,ant 
kurio žvejai laimingai išlipo.

Dideli nelaime.
Tellvride, Col. 28 d. vasa

rio, nuo kalnų nuairitusio-i kelios 
didelės sniego lavinos netoli Li 
berty Beit kastynių, iszgriovė 
kastynių biurus ir užmnszė ma- 
žiaus:ai 75 darbininkus. Kadan
gi pagriebė ir knįgas kastynių, 
tai tuom tarpu dar tikrai nieks 
nežino, kiek prie to žmenių pra
žuvo, kadangi nėra kito suraszo 
darbininkų. Dabar visa klonis, | 
'kurią nusirito lavinos, suspausto 
sniego užberta ant 25 pėdų sto
rai.

Musztyiies Amerikos senate.
Washington, D. C. Pereitą 

sanvaitę Wa-hmgtono senate už 
gimė musztynės terp dviejų prigu- 
linczių j priešingas partijas sena
torių, Tillmano ir McLaurino. 
Mat ir Amerikos senatoriai laiko 
kumszczią už geriausiai pertikri
nantį aigumentą. Europoj sena
toriai jau kur kas geriau apsita 
szę,todėl ten musztynių senatuose 
ne būva, eusimusza kaip kur vien 
mažiaus apszviesti parlamento 
pasiunt'niai. Laike atsilankymo 
kunįgaikrzczio Henriko sename,se
natoriai Wellington ir McCowas 
teiposgi tikrai amerikon szk >i su- 
sikolu jo, tik ant laimes, jų pui
kių pertikriniino motyvų ne gir
dėjo kunįgaiksztis. Ne geriau
si mat už pirktus babus į senatą 
patenka tautos iszrinktiejie ant 
saugojimo tautos garbės ir kraszto 
laimės ir reikalų.

Moterų ginklas.
Richmond,Va. Virginios szte 

to legisliaturai paduotas ant už 
Ivntnimo bilius reikalaujanti, 
idant moterims szitame sztete bu
tų daleis’a neszioti ginklus ant 
atsigynimo nuo užpuolikų. Pas
kui reiks biliaus, kuris ir vyrams 
daleistų neszioti ginklus, kadangi 
moterys gali juos vartoti ne tik 
ant ats gynimo.

Debesų prapiyaaimai. -
Reading, Pa. 28 d. vasario 

szitose aplinkinėse siautė smar
kus lytus su debesų praplyszi- 
pnk Schuykill upė užtvino, 
vandens iszstliejo per krantus ir 
apsėmė didelius paupių plotus. 
Daugelį fabrikų aprtinėj miesto 
dalyj užliejo vandens, isz namų 
•tovinezių paupiuose atsėjo gy
ventojams isztikraustyti. Rea- 
dinge, kadangi daugumą ulyczių

gerai pasnigd; dabir žmonės su 
szlajbms važinėja, rogių keliai 
geri. Žmonės gali bent szienji 
nuo pievų para vežti, vanduo jau 
nuslūgo ir dabar prie kūgių 
galima privažiuoti.

Kamarninkas Szilokarczemoa 
sūdo,Szimkus,važiuodamas per le
dą upės Minės, ant vidurio įlūžo. 
Jam ir patvadninkui pasisekė nuo 
rogių nuszokti; Išgelbėjo ir vie
ną arklį, kitas gi arklys, rogės, 
kamarninko rasztai ir pinįgAi pa
nėrė po ledu. Rasztus rods pa - 
kui iszgriebė, bet pinįgai dingo.

Tilžės Lietuviszkoji Giedojimo 
Draugystė apvaikszcziojo savo žie
minę szventę. Ant apvaikszczio
jimo susirinko daugiau vokieczių 
negu lietuvninkų. Dainos susi 
rinkusiems labai patiko. Po dai
nų rodė visokius lietuviszkus pa
veikslus, o dainorių vadovas juos 
aiszkino. Ant galo buvo persta
tytas teatraliszkas veikalėlis p.a 
Praboczių Szeszėliai.

Terp Szilokarezeinos ir Rusnės, 
po tiltu, rado kūną lietuviszkcs 
merginos, Oncs Kapavicziutės. 
Kadangi kūnas iki marszkinių bu
vo iszrėdytas ir burna užriszta, 
tai reikia manyt*,kad minėta mer
gina likosi kokių niek-zų po t’l. 
tu nuvilkta, ten sužagta ir už 
smaugta.

Netoli Nemunynių, aketėj, ant 
Gilges rado kūną žvejo Struves. 
Kadangi galvoj rado skilęs, tai 
a*iszku,kad Struve likosi užmuš
tas, o paskui aketėj paskandytas. 
Kaipo nužiūrėtas likosi suaresz 
tuotas Ii uosiu i n kas lietuvis 
Koksztas.

Kaip paduoda Tilžės “Nauja 
Lietuviszka Ceitunga”, Karaliau 
cziuje ėsą 28 milijonieriai. Tur
tingiausio isz jų turtai siekia 
4260000 markių — taigi jie ne 
gal nė lygintiesi su Amerikos mi- 
jonienai-, teip kurių yra turin
ti 1000 milijonų markių.

Pereitą sa n vaite už laukų pro
duktus mokėjo Tilžėj, už 100 ky- 
liogratnų: kvieczių 15, 80—16,10 
Mark., rugių 12, 50— 13,25 Mk.. 
miežių 11, 75—12,90 Mk., avižų 
11,75—13,20 Mk., žirnių 18,50 
Mk., ropuczių 3,50 Mk., sziaudų 
4,40 Mk., szieno 5,00 Mk.

Isz Peterburgo.'
21 d. vasario, pagal maskis- 

lišką kalendorių,czianyksztė Le- 
tuviszka Savitarpinės Paszelpos 
Draugystė parengė vakarę su teat- 
raliszku perstatymu. Duotas bu 
vo drainatiszkaa pavekslėlis isz 
lietuvių gyvenimo p. a. Velnias 
Spaustuose. Roles gražiai litloszė: 
Tupės — Woldemar; Tupienės— 
M.; Magdelės — Z. Stapulionis; 
Jurgio — A. Varnas; Burbulo- 
V. Antanaitis; žydo — Ziuka; 
pirszlio — K. Žegęlis.

Po teatrui,choras lietuvių Dai
nų mylėtojų padainavo eekanczias 
dainas: Už jūrių marelių, Po 
tėvužėlio stiklo langeliu, Bepigu 
augti tam ąžuleliui, Nepūsk vtju- 
želi ir Ei didi, didi girios mede 
iiai

Po dainų buvo szokiai, kurie 
traukėsi iki 4 vai. ryto.Isz Amerikos.

Tvanai pietiniuose sztetuose.
Atlanta, Ga. > Pietiniuose 

sztetuose, gulincziuose prie Mek- 
sikoniškos jūrių kojos, užgimė 
tvanai, kurie labui daug blėd es 
pridirbo, o kad lytus nesiliauja 
ir vandens vis kyla augsztyn, tai 
be abejonės tvanai dar daugiau 
blėdies pridirbs. Vanduo nune
šė geležinį Columbus tiltą, pa
plovė geležinkelius teip, kad tru
kiai ne gali bėgioti. Miestas 
Birmingham likosi beveik su vi
su vandens užlietas.

Terptautiszkas amerikanlstu 
kongresas.

New York. 1 d. lapkriczio 
šių metų New Yorke atsibus 
terptautiszkas atnerikanislų kon
gresas, ani kurio suvažiuos moks- 
hncziai iš viso svieto užsiimanti 
tirinėjimais praeities Amerikos, 
civilizacijos jcs gyventojų (žino
ma indijonų, ne atėjūnų biltvei- 
džių), visokių indijoniszkų kalbų, 
rasztų, muzikos, dailės ir visko, 
k> s tik turi kokį nors suBiriszimą 
su gyvenimu Amerikos cziabu- 
viszkų tautų.

Paskendo laivas.
Philadelphia, Pa. ’ Atėjo 

ežia žinia, jog 19 d. vasario, ant 
jūrių,gari ai vys Foume Palmer, isz- 
plaukęsisz Norfolk į Bostoną, su 
simuszė su kitu nežinomo vardo. 
Palmer perskilo pusiau ir pasken
do su visa's ant jo buvusiais žmo
nėms.
Suareštavo pabėgusi kasteriu.

Njevv York. Atkakus ežia 
Hamburgo laivui “Pennsylvania”, 
po r to policijos likosi suaresztuo- 

apsėmė vanduo, pasiliovė bėgioji
mas ulyczinių karų.

Nuainuodlno eleszronis.
Sioux City, Ia. Gyvenanti 

netoli Wausa, Nobr., v sa szeimy- 
na farmierio Wenaes apsirgo nuo 
ne gerai iszviitosdcszros. 18 metų 
duktė numirė, vienas sūnūs mirti
nai serga. Motina ir dvejatas 
vaikų guli ligonbutyj, o pats 
Wenke'ir tarnas sunkiai serga 
namieje.
Pakvaiszo nuo girtuoklio Įkandi

mo.
La Chose, Wis. Panaktinis 

Eroest Olton, aresztuojint vie
ną girtuoklį, likod to sukandžio
tas. ~ Įkandimo žaizdos užgijo ir 
Olson aut jų ne pai-ė, bet nese
niai jis pradėjo kvailioti ir reikė
jo jį atiduoti į beproezių namus. 
Daktarai sako, ksd ta kvailysta 
paeina nuo įkandimo.

Penkios yjiatos užmusztos
Wel-h,La. Netoli nuo ežia, 

ant Earl tarmes, rado negyvus 
penkis sąnarius farmerio szeimy- 
nos, o patsai farmerys prapuolė. 
Mena, kad jis pats iszpiovė visą 
savo szeimyną; gal būt teiposgi, 
kad jis užmušėjų likosi isz įgimų 
i-zvesta^ir kitur užmusztas. 
L'žmuszė mokintoja ir pats pasi

skandino.
Decatur, III. Į czianyksz- 

czią publiszką mokyklą atėjo mo
kintojas Barnett ir nieko nesakęs, 
iszsitraukė revolveiį ir porszovė 
mokintoją Wiseman, kuri toj 
kliasoj mokino. Paskui paleido 
szuvį į mokintinį H>pe- 
well, kuris stengėsi revolverį a- 
timti, bet szuvis nuėjo neužgavęs. 
Paskui Barnet bandė pats nusj- 
szauti, bet teipe*sgi ne pataikė. 
Iszėjęs isz mokyklos, dar kartę 
bandė paleisti szuvį sau į galvą, 
bet revolveris ne iszdegė. Ant 
galo szoko į. šulinį, kur rado ga
lę, prigėrė.

30000 dol. už ko|a.
New York. Neseniai sztrit- 

kaiio likosi pervažiuotas 7 metų 
Vincas Meussman ir teip sužeis- 
t <8, kad nugabentam į ligonbutį, 
daktarai nupjovė abidvi koji. Tė 
vas apskundė į sūdą sztritkarių 
kompaniją ir sūdąs už nužudytas 
vaiko kojas prisudyjo 30000 dol. 
Už užmušimą žmogaus sūdai pri- 
sudyja tik 5000* dol. daugiau
siai. -y

Nenori priimti prezidento.
Vice gubernatorius Pietinės 

Karolinos praneszė prezidentui 
Roopeveltui, jog užprašę jį da
lyvauti prie suteikimo garbės 
kardo vienam užripelnusiam cfi- 
cierui dabar permainė savo nuo
monę rr visai ne geidžia, kad 
Roosevelt atsilankytų, todėl vice 
gubernatorius reikalauja, kad 
prezidentai sugrąžintų užpraszy- 
mą.

Gaisrai.
Mlce, Idaho. Sudegė ežia

I namai, kuriuose gyveno darbinin
kai Standard kastynių. Ugnis

į teip greitai pi itinosi. kad užėmė
II repus ir 60 gyvenanezių ant vir
šutinių lubų darbininkų galėjo 
gelbėt ųsi tik per langus. Keturi 
darbininkai su luboms nupuolė į 
apaezią ir sudegė, 12 tapo sun
kiai sužeistų, terp kurių du. su
žeisti mirtinai.

Thl'rber, Tex. I-zdegė visas 
vidurys szito, miestelio. Blėdį 
ugnies-padarytą skaito ant 150000 
dol.

New York. Laike parodymo 
teatre Grand Opera House užgi
mė gaisras. Daugybė moterų 
isz baimės apmirė, vienog visus 
žmonis pasisekė isz degaticzios 
triobos išvesti. >.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Auburn, N. Y. Netoli nuo 

ežia,ant New York Central gele
žinkelio susimuszė jju trukiai. 
Prie to penki gelež nkelio tarnai 
1 kosi užmuszti, du mirtinai ap
kulti, lengviaus apkultų yra dau
giau. (

Griffin, Oh. Netoli nuo ežia, 
užbėgęs ant vandens pragraužto 
kelio, pasažierinis trūkis iszsz< ko 
isz rėlių ir susidaužė,prie to daug 
pasažierių likosi užmusztų.

Wabhington, Del. i Ant New 
York, Philadelphia & Noifolk 
geležinkelio, netoli Easlerville, 
trukia vežantis teatraliszką trupą 
susimušė su tavoriniu. -Prie to 
5 sąnariai teatro trupos likosi pa
vojingai apkulti.

Vėtros.
San Francisco, Cal. 25 d. 

vasario siautė szitoee aplinkinėse 
smarkios vėtros, kurios ne mažai 
blėdies pridirbo. Porte daugelį 
laivų nutraukė nuo inkarų ir nu
neszė į jūres; vienas žvejų laivas 
paskendo. Telefonų ir telegrafų 
dratai likosi vėjo nutraukyti. 
Mintai! distrikte vėtra sugriovė 
3 mūrinius ant 3 lubų namus.

Isz darbo lauko.

Ant Presidio lauko, kur stovi ka
reiviai, vėjas nuneszė didesnę dalį 
kareivių ssėtrų.

Shenandoah, Pa. Wood 
Oil 'Chemical Co. pastatys ežia 
naujas dirbtuves.

H Salt Lake City, Utah. 
Darbininkai czisnykszczių diato 
dirbtuvių štraikuoja.

5 Sootdale, Pa. Keunoy 
& Co. eteto ežia naujas dirbtuves, 
kuriose ras darbą 300 darbinin
kų.

Pittsburg, Pa. Fallansbee 
Bros, aplinkinėse Pittsbnrgo, ke
tina parengti nauj.- s biėtos dirb 
tuves.

Chewton, Pa. Darbai ei
na ežia gerai, darbininkų be dar
bo nėra, t ;s ežia dabar ne dirba, 
kas dirbti ne nori.

•Į Shapler, Pa. Pernai už
lietose kasiynėi-e Iron City prasi
dės .darbii; vandenį isz olų bai
gia jau semti.

1 New York. Pakėlė ežia sztrai
ką 1500 darbininkų diibanczių 
prie'tnobų siatyrtio vieno isz di
džiausių kantraktorių.

T South Sharon, Pa. Šilt
um Foundry Co. ketina pasta
tyti,kur nors terp South Sharon 
ir Wheatland,naujas liej nyczias.

Berlin, Pa. Naujai . susi 
tvėiu-u kompanija ketina ozito^e 
aplinkinėse, Somerset pavietyj, 
parengti naujas anglių kastynes.

1 Bem ('reek, Pa. Webster 
Coal Co. kastynėse darbininkai 
pakėlė sztraiką todėl, kid kom
panija praszabno nuo darho be 
jokies priežasties du darbininku.

•Į New Castle, Pa. ‘Naujos 
dirbtuvės New Castle Forge & 
Bolt Co. jau gatavos ir jose pra
sideda darbai. Prie darbo patil- 
po 125 darbininkų.

Lawrence, Pa. Pittsburgo 
kapitalista* rengiasi aplinkinėse 
Lawrenee ir Butte atidaryti ke
lias naujas kastynes. Pirko jau 
su viršum^ 1000 akrų žemės su 
anglims.

Brush, Ind. ButTalo, Ro- 
che»-ter & Pittsburg Coal Co. pir
ko szitose aplinkinėse 4500 akrų 
žemės su anglims, ant kurios ne- 
užilgio parengs kelias naujas an
gį tų kastynes.

•j Fale. River, Mass. Savi
ninkai czisnykszczių medvilnės 
dirbtuvių nutarė pakelti darbi- 
ninku algas ir didesnį mokestį 
darbininkams mokėti nuo 7 d. 
balandžio.

1 Shenectady, N. J. Darbi
ninkai traukia ežia isz kitų kraš 
tų. Padirbo ežia naują elevatorių 
važmjimūi geležies, tai darbiniu 
kai tiki, kad darbo ežia užteks 
niit ilgesn o laiko.

New York. Czianykscziai 
New York Telephone Co. dratų 
jungėj ii pareikalavo 8 darbo va 
landų ant dienos ir užmokesnio 
po 18 dol. ant sanvaitės. Kol 
reikalavimai ne bus iszpildytss, 
jie atsisako eiti į darbą. *

Natrona.Pa. Anglių kasty
nėse Allegheny klonies užgimė 
nesutikimai. Isz daugelio darbi
ninkų reikalavimų darbdaviai 
priėmė tik du, tuom vienog dar
bininkai ne pasiganėdina. Gali 
cz:a todėl užgimti vėl dideli 
štraikai.

■| Philadelphia, Pa. Darbi
ninkai stiklo dirbtuvių ketina pa
kelti sztraiką ant syk visose New 
Jersey szteto dirbtuvėse, jeigu 
dirbtuvių savininkai nesutiks 
ant darbininkų reikalavimo. 
Darbininkai reikalauja pakėlimo 
algų ant 15%.

manytojai siųsdavo delegatus į 
kitas draugystes užpraszyti jas 
dalyvauti apvaikšeziojime, pa- 
aiszkindavo pirma visus raierius 
apvaikšeziojimo, ypacz ant ko 
bus apverstas pelnas. Pritarėjų 
niekada netrukdavo, todėl isz pel
no nuo apvaikszcziojimo galėda
vome sušelpti visokius musų 
tautiszkus užmanymus: vieną me
tą paaukavome ant Paryžiaus pa
rodos, kitą metą ant ksnkintinių, 
treczią ant laikraszczio “Free- 
dom”; ant ateinanezio 4 kovo bu
vo kalbama isz įplaukimų paau
kauti keiioliką doliarų ant su- 
szelpimo lietuviškos jaunuomenės 
lankonczoi augsztesnes mokalisz- 
kas įtaisas. Su kokiais mieriais 
todėl Teatraliszka Dr. 4 d. kovo 
rengia savo apvaikszcziojimą? 
Ant kokių tautiškų reikalų keti
na apversti | e'ną i>z savo per
statymo? Kodėl ji,žinodama apie 
kas metą rengiamą kitų draugys- 
czių epvaikszcziojimą ant tautisz 
kų reikalų, stengiasi joms už a 
kių užbėgti ir tuom paežių ardy
ti rengiamus ant tautiškų reika
lų apva kszcz:ojimu8? Užbėginė- 
dami vieni kitiems už akių, mes 
juk gal me r-ulaukti vien to, kad 
isz apvaikszcziojimonė vieni, nė 
kiti ne turės pelno,'o tas jsze:s 
ant nenaudos ne tik apvaikszczio- 
jitno rengėjams liet ir tautisz- 
kiems reikalams, kokius apvaik-z- 
cziojimo užmanyti j ii norėjo su- 
szelpti. Isz pagarsinimo Teatrs- 
l'szkoe Draugystės galima manyti, 
Kad ji vi-ą pelną isz savo persta
tymo nori apversti ant naudos 
vien trijų perstatymo rengėjų, 
kadangi apie suszelpimą tautisz- 
kų mierių nieko savo pasigarsini- 
mi ne mini. Mes asabiszkiems 
reikalams negalime pritarti, ka
dangi apie a Bobiškus reikalus 
kiekvienas pats privalo rūpintieji, 
juos uždengti iš asab-szkų szalti- 
nių; pelnas isz tautiškų apvaiksz 
ežioj imu turi eiti aut tautos, o ne 
ant kokių nors ypatų naudos.

L. Gavlis.
Baltimorėj j iu galutinai susi

tvėrė pirmutinė neprigulminga 
nuo aitiškų vyskupų 1 etuviška 
tautiszka parapija po vardu V<sų 
Szventų. Pirmut'nę dievmaldys- 
tą 20 d. vasario szių metų atlaikė 
bainyczioj Szveuto Jono Kriksz- 
tyt- jo ant Barre ui, arti Littie 
G r este. Szita bažnyczia buvo 
tuszczia ir kaip rodosi, ją- paims 
lietuviszka naujai susitvėrusi ue- 
prigulminga Visų Szventų para
pija. Pirmas mišias laikė Dilio- 
nis. Į bainycz ą susirinko daug 
žmonių; visi sėdynėse nė pa
tilpti ne galėjo. Po pamokslui 
atsibuvo parapijos susitinkimas ir 
iszrinko komitetą ; išrinkti tapo: 
parapijos komiteto pirmsėdis — 
Jonas Czesna; jo pagelbininkas
— M ai ei jonas Poszka; kaperius
— Juozas Olevicze, po kaucija 
1000 dol.; trustisai: Juozas Ka- 
lusz's, Adolfas Malinauskas, J. 
batonas;finansų sekr., Kazimie
ras Szasiskis. Apart to,likosi iš
rinktų 13 vyrų, kurie, drauge su 
parapijos komitetu,!uri atlikti vi
sus parapijos reikalus.

Latonas.

Isz Grand Rapids, Mich.
Musų miesto lietuviai, sulaukę 

dvideszimto* šiintmeczio,žengia 
vėžio žingst iu.... atgal. Buvusi 
Susivienyjimo kuopa, Vytauto 
kliubas ir Tėv. Myl. Dr. kuopa 
pairo be vilties prisikėlimo; liko 
tik viena bažnytinė draugystė 
Szvento Petro ir Povilo, bet ji 
nieko nenuveikė ant naudos lie
tuvystės. Visur draugyetės ir 
pavieni vyrai renkasi į kuopas, 
vienyjasi po viena taųtfszka vėla- 
va gausesniam nuveikimui tau? 
tiszkų darbų. Todėl ir mes, 
grandrapidiecziai, nepasilikkim 
užpakalyj kitų. Prisižiūrėkime 
dabai tiniam augimui busivieny- 
jimo, kuris, iszsiliui savęs isz po 
despotizmo fanatikų, keliasi aug
sztyn. Prie tautiško busivieny- 
jimo gali prisiraszyti kiekvienas 
lietuvis: geras katalikas, pro- 
testonMs'ir kitaip tikintis arba vi 
sai netikintis, * tautiszkai organi
zacijai mielas kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaitė, jų saužinės reikalų 
visti ne kliudo, jeigu kas nori pa
garbint Dievą, tegul garbina pa
gal savo- tikėjimą, kaip kam 
rodosi geriau; prie Dievo su prie
varta negalima prieiti, tas turi 
būt palikta liuo-am noriu kiek
vieno žmogaus- Taigi reiktų 
naudotiesi isz tos liuosybės ir ra 
■šytiesi prie liuoso Susivienyjimo 
kiekvienam lietuviui. Vargas 
vien, kad musiezkiai mažai rūpi
nasi apie augsztesnius siekius, a- 
pie tautos gerovę. Tą matome y- 
pacz ant musų politiškų kliubų, 
kuriuos visoki politikieriai sutve
ria ne tu kokias nors augsztes- 
niais mieriais, bet norėdami at

ISZ 
Lietnviszkn dirvų.
Isz Baltimorės. M d.

Nr. 7 “Lietuvos” patėmyjome 
korespondenciją isz Baltimorės, 
kurioje pers stato lietuviškai vi
suomenei Teatraliszka Draugystė 
ir auFsztai iškelia savo nuo
pelnus. Mes Teatraliszkos Dr. 
mierių ne peikiame, bet ne gali
me pagirti pasielgimo jos vedėjų 
ypacz tautiszkuo&e reikaluose. Ir 
apraszyme tautiško apveikszczio- 
jimo, rengiamo 4 d. kovo, trūksta 
paaiszkinimo, kokią naudą atga- 
bęs tautai tas apvaikszcziojimas? 
Isz atsiliepimo Teatrališkos Dr. 
matyt,kad ji, rengdama apvaiksz- 
cziojimą savo vardu, stengiasi už
bėgti už akių kitoms lietuvisz- 
koms draugystėms- Szventė 4 
d. kovo nuo kelių metų yra ežia 
apvaikszcziojama, rengia ją ketu
rios paszelpinės draugystės; ui

tojų Dr. Kuopos abiejų musų 
svarbesnių tautiazkų organizacijų 
stovi ežia tvirtai, kadangi czia- 
nykszcziai lietuviai supranta nau
dą szitų musų tautiškų organiza
cijų. i kurias gali prisirašyti 
kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė, 
ne paisant ant jų pažiūrų ir per- 
sitikiinimų. , Sąnariai Tėv. My
lėt. Dr. moka tik po 5c. ant mė- 
nėšio, o už tą menką mokestį 
Draugystė iezleidįia moksliš
kas ir platinanczias meilę tėvynės 
knįgas, j su siunezia į Lietuvą, isz 
ko musų maskolių prispausti bro
liai turi didelę naudą ir tai tik už 
musų sudėtus po 5c. ant mėnesio, 
atsižadant tik vieno alaus stiklo 
ant mėnesio.

Drutmasi ir musų kuopa Suei- 
vienyjimo. Mums rodosi, kad 
Susiv. turi iszsirfnkti laikrasztį 
kaipo sivo organą, kuriame skai
tytojai rastų viską, kas prilypsti 
Susiv. teip kaip tai turi kunįginis 
Stsiv.

r M. Mockapetrie.

isz Beoriu, 111.
Atsibuvo ežia kalnakasių uni

jos susirinkimas. Ant ' Union 
dypo delegatus patiko benas ir 
pulkas merginų ėsunczių ant 
sztraiko nuo 6 sanvaiezių, piigu- 
lincz ų prie unijos kelinių siuvėjų. 
J. N. Ward dirbtuvių. Jos at
siuntė delegatus ant kalnakasių 
seimo užpraszyti juos atsilankyti 
ant jų suūtinkimo ir paklausyti, 
ką jis kalbės apie uniją. Svąr- ' 
biauą'u sztraikuojanczių merginų - 
reikalavimu yra — 8 vai. darbo 
laikas ant dienos.

Kalnakasių seimas priėmė rezo
liuciją, kad nieks iš darbinmkų 
ne pirktų kelinių iš dnbtuvių J. 
N. Wsrd, kurios ptivedė mergi
nas, prigulinczias prie siuvėju u- 
unijrs, piie teip ilgai besitrau
kia nezio sztraiko, teiposgi nutarė 
paskirti štraikuojanczioms mer
ginoms 1000 dol. paszelpos. J. 
N. W-ard dirbtuvėse priesz sztrai
ką dirbo 150 organizuotų siuvėjų, 
dabar gi dirba tik 16 skabsių. 
Dabar dirbtuvių savininkai ne 
non pripažinti unijos dirbtuvė
se.
Delegatas 13 seimo Illinojaus

Kalnakasių.

Isz Thorp, Wis.
Pigios žemės, nori n tiem apsi

gyventi ant farmų, jau ežia nė
ra. Keliauti ežia ypaęz su mažais 
pinįgais ne verta.nes žemės prekė 
pakilo iki $15. už akrą,o tas ne
užsimoka ;išdirbta žemė po $25. 
iki $35 už akrą. Kas turi kele
tą tukstanczių doliaiių,g»li pirk
ti iszgyventą žemę,bet nevelijame 
pirkti miszką už $15. Kas pirko 
pirmiau, tas nepraloszė, bet mu- 
s:szkiai ne kibo, tad ir mažai mū
siškių pelnė, t Su musiszkiais 
viena bėda. Arkanse f-zilta ir - 
ženiėvhe miškų — buvo negerai. 
IVisconsine su nfszkais ir szalta 
-vėl negera?. Gema todėl klau
symas kur gerai? Atsakymas: 
ten gerai, kur mus nėra. Jeigu 
kittaucziai gali gyventi.tai kodėl. 
mu|iszkiai ne galėtų. Gal lietu
viai neįstengs sutverti tvirtą u- 
kiszką kolioniją niekada. Mes, 
isztrukę nuo ūkės isz tėvynės, 
bijome ežia ukiauti, nesuprasda
mi skirtumo ūkės ežia ir tėvynė
je, per tai liekamės bernais fabrL 
kuosc, nes gerą ir pelningą darbą 
sunku atlikti be gero supratimo 
ir mokslo. Bene kas turės geres
nę laimę suorganizuoti lietuvisz- 
ką kolioniją kitur.

Darbininkui, mokaneziam vien 
sunkiausius darbus dirpti, pi
giausia iszeiga ant ūkės apsigy
venti ; sau dirpti nenuobodu.

F. Mikolainis.

Isz New Britain Conn.
Czianykštė lietuviszka jau

nuomenė uždėjo knįgyną. 
Jaunuomenės Kuopa nutarė 
persitraukti visus laikraszczius ir 
knįgas, iš kurių norinti skaityti 
galės naudotiesi: teip-gi mokįsis 
loszti teatrus ir dainuoti; mokini
mu apsiėmė uis imti P. J. Kovas, 
neseniai ežia atvykę*. 3 d. kovo 
bus atidarytas knįgynas. Norin
tis prigulėti piie Kuopos užsimo
ka 50c., vėliaus įstojimo mokestį 
žada pakelti. Geistina butų, kad 
lietuviai visur rengtų lietuviszkus 
knįgynus.

Pas mus oras dabar gražus,nors 
28 d. vasario labai smarkiai pali
jo, buvo griausmai ir žaibai.

Darbai kaip visur žiema, kas 
dirbo, tas ir laiko darbą.

Juozapas Pilvelis.

Nauji kankintiniai.
Isz malonės netikusių masko- 

liszkų valdžių, vėl likosi - iszguiti 
keli svarbesni lietuvystės mylėto 
jai isz tėvynės, o keli laukia dar 
valdžių nusprendimo ir po tardy
mui bus teiposgi iszsiųsti į šal-

rasti progą pigiai atsigert', visai 
ne paiso ant to, kad rengdami 
girtuokliavimo urvus, kenkia 
tuom ne tik pavienėms broliams, 
bet viši tautai.

Czianykštė Tev. Myl. Dr. kuo
pą buvo uždėta ant jieszkojimo 
ypat'szkos garbės. Istorijos už- 
aidėjimo czianykszczios kuopos 
ne raszysiu.

Isz tokių atsitikimų gal skaity
tojai pamislyti, kad mes, Grand 
Rapidso lietuviai, visai neprotin
gi, beširdžiai, apie savo tėvynę 
nesiiupiname. Teip mąstydami 
dideliai aps riktu. Męs ėsame 
gana protingi, tik bėda, kad 
pas mus nėra nė vieno lietuvio 
su augštesniu mokslu,kuris nuo
sekliai galėtų daibuotis ant iszto- 
bulinimo musų proto ir aiszkinimo 
tėvynės labo. Dabar musų jau
nuomenė mėgsta szokius ir 
svaiginanezius gėrymus, kas že- 
m na mus jvisų vardą, bet že- 
mintojai to nesupranta. Vienog 
jeigu pradėtų gerai mislyti, 
tai ir be jokio mokslo bū
dami, pamatytų, kad visi mokin- 
tesniejie ir išmintingesniejie 
szalinase nuo v*ako, kas žmogų 
žemina, ufsiima tik naudingais 
darbais. Mums reikia tuom užsi- 
imt, kas musų protą tobulintų, 
o tąsyk , susilygintume su civi- 
lizuocziausioms tautoms. Tą ga- 
1 m» stsiekt per pamokinanezias 
prskalbas. Cziayra apie 300 lie
tuvių. Jeigu dėtume visi po 10c , 
tai susirinktų $30.00. Galėtume 
parsikviest kuo geriausius pamo- 
kintojus, isz to ne mažą naudą ap
turėtume. Todė| dėkime visi po 
dešimtuką.^

G. Rap.

Isz Philadelphios, Pa.
Oras ežia iki sziol buvo pava- 

sirinis,buvo jau ir griaustiniai,bet 
pereitą sanvaitę buvo didelė szala, 
kuri daug blėdies ir nelaimių pri- 
diibo. Nūn ledo sunkumo nulu
žo daug medžių, nutruko tele
grafų ir elektriškų žiburių vielos. 
Prisiglaudę prie nutrukusių vie
lų, 8 žmonės likosi užmuszti, tas 
pats pas;ekėl6 arklių. Ulyczinių 
karų bėgiojimas pasiliovė.

Vaidai Philadclphios lietuvių su 
kun. Kaulakiu dar neisznyko, 
tę?iasi vis tolia u s ir nežinia, kaip 
los biaurios tęsynės pasibaigs; 
rodosi vienog, kad namo musų 
caru k a, negaus. Dabar j s rugo- 
ja ir keikią, kad “r iudonskuriai” 
|>er mažai doliarų nudeda, nekrei
pia jo “šventos” ypaUs, nesude
da jam ant šampano.*

Neseniai ežia mirė pati vieno 
Susivienyjimo sąnario. Vytas 
norėjo isz angliškos bažnyczios 
kūną lydėti ant kapinių ir palai
doti kūną sutarė su angliszku ku 
nigu. Priess tai vienog pakėlė 
protestą lietuv’szkas brolių su- 
piudytojas, žinodamas, kad iš 
Susivienyjimo posmertinės gali
ma pasipe’nyti: nubėgo pas an- 
glįszką kunįsrą ir meldė jo, kad 
atsisakytų laidoti lietuvio kūną 
todėl, kad jis nė jo parapijoj pasimi
rė. Varnas varnui akių ne kapoja! 
todėl ir angliszkts s išklausė mal
davimo lietuviszkojo ir 1 etuviui 
reikėjo keiioliką doliarų užmokė
ti visų nekeneziamatn ežia kunį- 
gui- I ’

Neseniai ežia susitvėrė lietuvisz 
kas Ukesų Kliubas, kuris turėjo 
jau du susirinkimu. Prie jo pri
sirašė 90 sąnarių, kurie sudėjo 
70 dol. ant czarterio. Czarter's 
į trumpą Liką bus iszimtas. Į vir- 
szininkus likosi ištrinkti: pirm 
sėdžiu — Jonis Sulckis; jo pa- 
gelbiniuku — Jonas Mikunas; 
nsztininkais — S. Andziulaitis, 
J* Pažuckaitis; iždininku—Mo 
tiejus Zaleekas. Susirinkimus 
Kliubas laiko kas serėdos vakarą 
ruimuose angliško republikonisz- 
ko klubo pn. 3272 Salomon str. 
ant Richmondo. Mieris kliuboyra: 
platinti politišką supratimą terp 
sąnarių ir supažindinti juos su A- 
merikos tiesoms. Kaip girdėt, į 
kliubę priima tik tikrus lietuvius, 
bet ne piiima viši tų vargszų 
bajorėlų, kurie patys nežino kuom 
yra: lietuviais, arpolakarai z Lit- 
vy? Jeigu lietuviai pirma butų 
riszęsi į tokius lyszius, jų garbė 
butų pakilusi iki šiol gana augsz. 
tai. Uždėtojais naujo Kliubo, 
kaip girdėt, yra bajorų išmisti 
isz Gedimino Kliubo užtai,kad jie 
nesutiko duoti kunįgui 500 dol. 
ant provos su parapija.

Philadelphietis.

Isz South Boston, Mass.
South Bostono lietuviai ne pa

skutinę užima vietą Amerikoj; 
dirba jie, kaip įmanydami, ant 
lietuvystės naudos; jų prilankumę 
tautiszkiems darbams geriausiai 
parodo tas,kad jie raszosi su noru 
prie musų svarbesnių tautiszkų 
draugysezių: prie Tautiszko Susi
vienyjimo ir prie Tėvynės Mylė



LIETUVA

tu8 Maskolijos tirus. Naujų žy
mesnių kankintinių bua dabar a- 
pie20, o menkesnių ir žinoti ne 
galima, kiek pateko j netikusių 
valdžių nagus.

Reiks todėl naujų aukų ant «u- 
szelpimo szilų nelaimingų nansų 
brolių- Tikimės, kad teip jau
slus ant tėvynės brolių nelaimės, 
Amerikos lietuviai ne apleis szitų 
naujų kankintinių. Tikimės tei- 
posgi, kad Europos komitet is, po 
kurio globa yra tėvynės kankin- 
tiniai, suteiks mums tol au geres
nes negu iki sziol informacij s a- 
pie reikaiaujanczius suszelpimo 
kankintinius, apie kuriuos, mes 
būdami Amerikoj,žinoti pe gali
me, dabinome kaip kada tik isz 
netyeziu. Iki szioliszkų Europos 
komiteto atskaitų ne galima lai
kyti už užganėdinanezias. Jeigu 
geresnes atskaitas teip sunku laz
duoti, tai Europos komiteto pri- 
deryatė pagarsinti bent iszteisi- 
ninczius jo pasielgimu motyvus. 
Juk Europos komiteto rankose y- 
ra ir aukis Amerikos lietuv ų su
dėtos.

Isz visur. .
Netoli Varslavo, rengia nio- 

kyklįj yOdauninkyttės ir sunaudo
jimo sodų vaisių speciali->zkai 
moterimis. .

‘ Prie univeisiteto Heidelber
ge susitvėrė pirmutinė Vokietijoj 
lankanetių universitetu merginų 
draiįrystė.

Ii Ant Atlanliko paskendo 
prancųziszkas pasažierinis garlai
vy s “Julės Jean Baptiste”. Ant 
jo buvo isz viso 80 žmonių, kurie 
l>e abejonės visi prigėrė.

II Maskvoj universiteto stu
dentai pakėlė maisztus; ant su
valdymo reikėjo szaukti j pagel- 
bą policijai kareivius. 400 su
dėtų tapo suaresztuotų.

.|| Szįniet žiema Japonijoj buvo 
neiszpa.-akytai szalta, mieste Ho- 
kaido buvo po 40° szalczio že
miau zero. Provincijoj Amore 
ant kelio suszalo 200 japoniszkų 
kareivį.

prieszai tą padarė, tik isz to pasi
naudoti ne spėjo, kadangi atėjo 
kiti sargai užmigusius paliuo- 
suoti. Ant jų piikėlimo reikėjo 
szaukti daktarą.

|| Sugrįžo isz Europis į New 
Yorką garsus iazradėjas telegrafo 
be vielų, italijonas Marconi. Jis 
sako, kad laike kelionės leng
vai galėjo su savo telegrafu be 
vielų susikalbėti su savo 
vo parengta stacija nuo 2099 my
lių, taigi beveik-per viegi, Atlan- 
t szką oceaną ir tai nuo plaukiam 
ežio laivo.

|| A merikoniszka misijonierė 
Stone likosi turkiszkų plėszikų 
palesta. Dabar pi s j? atsiszau- 
kia visokių laikra-zczių redakci
jos su praszymu apraszyti apie 
visą perėsią p'ėszikų nelaisvėj 
gyvenimą; vienas Amerikos mė
nesinis laikra^ztis, už 6 įtraips- 
nius, siūlo jai 35000 dol.

U Poznan aus provincijoj, Oj- 
czanove, 20 lankaccz ų moky
klas vaikų tėvų ir kaimo vaitas,už
tai, kad padavė skundu ant nio- 
kintojaus Kuhno, buk tas musza 
lenkiszkus vaiku4, likosi atiduoti 
po sudu. Sudi s viinog visus isz 

įteisino. Taigi iszpuola, kad 
įskundus tėvų ir vaito ant mokin- 
tojaus buvo teisingus.

Į| Italijos raudas visus geležin
kelių darbininkus paszaukė po 
ginklu. M,t tuom tikisi nedi 
leisti jiems pristoti prie sztraikų, 
kurie iszsiplatind veik aut visos 
Italijos. It dijoj rengiasi toki jau 
darbininkų maisztai kaip ir Iszpa- 
nijoj. Bradas uždėjo cenzūrą ant 
telegramų, uždraudė privatisz 
k ems žmonėms naudutiesi i-z te
lefonų.

|| Europoj daug vargo turi su 
amenkoniszka mėsa, kadangi ant 
valgio atsiunczia isz . Amerikos 
daug pagadyti s mėsos. Prancū
zijoj antai 1899 m. ant maisto 
kareiviams karės min sterija pir
ko Amerikoj už 2 milijonu fran
kų mėsos blekintse, bet ją reikėjo 
isznaikinti, kadangi pasirodė, 
kad atsiuntė pagedusią mė?ą, ji 
buvo vodinga kareivių sveika
tai. *

Kada daugiausiai žmonių 
mirszta.

Žinoma, daugiausiai žmonių 
mirszta tąsyk, kadi siauezia ko- 
k i os nors epidemiszkos ligos, bet 
ir tokios ligos ne visada lygiai 
smarkiai siauezia: vienose metų 
dalyse vienos ligos smarkiau siau 
ežia, kitose vėl metų dalyse kitos; 
todėl ir ant mirczių skaitliaus at
siliepia metų dalys. Surinktos 
daktaių statutiszkos žinios paro
do, kad ne tik me’ų dalys st-ilie- 
pia ant mirczių skaitliaus, bet ir 
atskiros dienos valandos. Visi 
tarnaujanti ligonbueziuose žino, 
kad daugiausiai ligonių mirszta 
rytmetyj. laike terp 2 ir 4 va'an- 
dos ryto: ti se va'andose dvigu
bai daugiau miiszta setgancz ų 
negu likt sio^e dienos valandose.

Musų krasztuose, tame ir musų 
tėvynėj, kaip pertikrina dideliuo
se miestuose surinktos žinios (ant 
kaimų nieks ne veda sveikatos 
8t*ui-tikus),didžiaus i s nuoezimtis 
ž nonių mirszta paskutiniuose ru
dom*, žiemes ir pradiniuose pava
sario mėnesiuose, vasaras gi 1 tikę 
mirszt i daug mažiau žmonių ;pie 

-liniuo.-e gi krasztuose yra atbu 
lai: antai Iszpanijoj žiemos mėne
siuose mirszta daug maž au žmo 
mų negu vasarą. Pas mus ant 
didesnio nuo-zimezio mirczių at- 
s liepia niekesnės ekonomiškos 
sanlygos žiemos laike negu vasa 
rą; kiekvienas juk žino, kad 
prie stokos daibo ne vienam tan
kiai atseina ir bado> pakęsti,o ba
das ne tik apsilpnina kūną, bet 
platina ir visokias 1 gas: nuo ba
do užgema specialiszkos bado 
szillinės; išbadėjęs tankiau įpuo
la į visokias ligas, jeib ligai bido 
apsilpn ntis ne gali pasiprieszin- 
tl. Ir paprastos ligos per visus 
metus nelygiai smarkiai ei&uczia: 
szltinės Lietuvoj smalkiausiai 
siaucz a pavasariais ir tąsyk nuo 
jų daugiausiai žmonių mirszta; 
nuo džiovas daugiausiai mirszta 
žmonių gruodžio ir lapkricz:o 
itiėneaiuose; cholera smarkiaus 
siauezia vasaros laike negu žie
ma.

Jeigu priimti normaliszką 
vidutinį miiczių skaitlių už 1000, 
tai antai sausio mėnesyj Szvedi- 
joj iszpuola 1125 mirczių, Vokie
tijoj 1017, o L-zpanijoj tik 953,

detektyvus daboti ypatą bveczio, 
kad kas nors neužsimanytų ką 
nors pikto kunįgaikszcziui pada
ryti.

— Pereitos subatoa dieną Chi- 
cjgoj, kriminal szkame eude, per
kratinėjo provą dantų gydytojo 
Dr. Orville S. Burnett, apskųs
to už norą nužudyti merg nąChar- 
lot tą S. Nichols. Budas lado 
daktarą kaltu ir nusprendė ant 
15 metų kalėjimo.

— Ant kiemo savo n^mų, pn- 
1743 Grace sir., Lkoti nežinomo 
ant kiemo ais vilkusio szuns bu- 
daiadžiota 37 metų moteriškė 
Salvina Nagel, o paskui tas 
pats szuo sukandžiojo 49 metų 
Hentiką Fuhr. Daktaras pripaži
no suk.’ndžioj mus abiejų už pa- 
vajingus. Gal būt, kad minėtas 
szuo buvo padūkę-*.

— Pereitos nedėlios vakarą, 
aptiekoj Dro Graiczuno, at-ibu- 
vo trecziis sisirinkimas drau
gystės "Aufzios’\ turinezios 
už miei| šelpimą jaunuomenės, 
besimokinanezios augštesnių 
svietiškų mokslų. Aut minėto 
susirinkimo prisira-zė keli nauji 
sąnariai; draugystės kasoj yra da
bar 36 dol. »u virszum.

— Namuose pn. 567 Noble ui. 
bkosi perszautas pereitos nedėlios 
rytą l< ūkas Pranciszkus Kialkows- 
ki. Kulka puta kė į krut nę.per- 
lindb per plauczius, nuo ko K ai- 
kow-ki atliko ant vielos. Kada 
tas atitiko, namieje buvo, apart 
užtniszto Kialkovvskio, jo pati, 
podukra ir Jonas Bulkows'ii. 
Jie yieuog atsisakė ką nots sakyti 
ap e vi-ą a's tikimą,, todėl jie ta
po suaresztuoti ir pasodyti į po- 
licij< s aresztą. .

— Noimano Hallrj, pn. 237 
Mihvaukee avė., pereitos nedėlios 
dieną buvo parengti szokiai, laike 
kurių,du ės uiti ant salės policis- 
tai, Knowlos ir Hovard, norėjo 
išvesti laukan it-dijoną Carlo 
Sacco. Besitąsant, italijonaa isz- 
^raukė ilgą peilį ir dūrė policis- 
nii Knowles į szoną. Sužeistą po- 
licirtą reikėjo gabenti į ligonbutį, 
kurio daktarai pripažino sužeidi
mą už sunkų ir pavojingą. Sacco 
likosi suareštuot s.
—Uiarninke, 11 Kovo, diena re

gistracijos pr esz pavasario rinki-

Chicago, Liet. Repubiikoniszkas K1 lu
bas 11 vardo* ture* savo mitinga subatoj, 
8 Kovd, 7:30 vakare salele Leliasziaus ir 
Mieldažio, 68 W. 25-1 h 8t., ant kurio vi-, 
sus to* vardo lietuvius kvieczia suslrink-j 
ti, nes yra svarbus reikalai priesz rinki
mus.

Komitetas.

Statnlo Koauli Ir uisiszaldyiua.
“LvxaUv« Bromo QulnlM" toblytele* biaydo u* 
•iizsldyma »u 1 diena. Jei ne iizgyel nemokėti 
pinigu. S6o.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio, Vincento Vel- 

minsko, Kauno gub., Panevėžio pa v., 
Linkavos vol., kaimo Treszo, 3 melai 
stgsl gyveno Kingston, Pa. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti 'žine ant adreso:

Pele r Velminikas,
Box 264, Coalgate, Ind. Ter.

(14-3)
Pajieszkau Jurgio Stravko, isz kaimo 

Gulbiu, Jono Gumalevskio, isz kaimo 
Bylioniu ir ViktoroLiulvino isz kaimo 
Girvar.iu, visi Kauno gub.,Telsziu i>av., 
Laukuvos parap. Jie palys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Frank Stravkas.
Box 269. Weatville, III.
Pajieszkau'savo dėdės, Vladislovo 

Rutkausko, gyvenusio Pittston, Pa. ir 
vėliau ąnt farmu N. Y. valsleje. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Tamoszius Rutkauskas,
8810 llouston avė. So. Chicago, III.
Pajieszkau savo draugo,MateuszoSve- 

ticko, isz kaimo Padargupiu, Eirogalos 
parap., Kauno gub., gyveno Chicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Frank Orlowski, City Farm,
Box 1194, IVorcester, Mass.
Pajieszkau savo brolio. Juozapo Mit- 

rikio, Kauno gub., Panevėžio pav., kai
mo Szukoniu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Chas Metrick,
46 E. HiKisac, Adams, Mass.
Pajieszkau Adomo Beržinsko, Kauno 

gub., Raseinių pav., Vidukle* parap., 
kaimo Uvaini»zkiu. Ji* pat* ar kai ki
tas teiksis duoti žine ant adreso: ,

Benedikt Dillionis,
Bcx 119, IVestville, III.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Hab«rlandtą.

l| Anglijos pertuose :Liverpool, 
Glas»ow, London, iszeiviami, 
keliaujantiems į Amėrikj,privers
tinai “kiepyja apsaugoj’mo rau
ples, be to ne pri ma ant lai
vų keliaujanczių į Ameriką.

|| Macedonijoj vėl gyventojai 
pasikėlė priesz turkiszkas val
džias. Viename susirėmime' pasi- 
kėlėlių -u turkiszkais kareiviais 
po Igmunica 30‘tuikiszkų karei
vių likosi užmusztų.

|Į Aut Moiitenegro rubežiaųs, 
Albanijoj, užgimė kruvinas mu- 
szis terp turkiszkos kariumenės ir 
ginkluotų albinieczių, kuriame 
64 žmonės likosi užmuszli aiba 
pa-zaufi.

Isjradėjas czehatų, su ku
riais galima vai'rszczioti ant van
dene, inžinierius Grossman, lai
mingai! perėjo upe Dunajumi 
100 lietuviszkų mylių ir lai
mingai atkako į Lincą.

| Važiuojant skersai geležin
kelio relių Prancūzijos ministerių 
perdėtioiur \Valdeck Romseau, 
atbėgąs trūkis karietą sudaužė ir 
ministerių perdėtinj iszmetė, prie 
ko jis gana sunkiai likosi apgul
tas.

|| Pietinėj Afrikoj, miesteCape 
Town, likosi suaresztuota lietu- 
viszka kunjgaiksztienė Radvilie
nė, radosi anglijonė (nežinia tik, 
su katruom Radvilu ji susigimi
niavusį. Ją apskundžia, buk ji 
padirbo paraszą garsaus Cecilio 
Rhodeso ant iszkaulyjimo piuįgų. 
Radvilienė pas'atė kauciją 1000 
svarų 'sterlingų (5000 dol.) ir li
kosi isą, kalėjimo paleista iki 
pruvai.

|| Rumunijos sost pilėj Buka- 
rcite buvo gana smarkios darbi
ninkų demonstracijos. Darbi
ninkai stengėsi į-iveržti į pasiunti 
nių butą, kur bavo perkntinėja- 
mas užmanymas naujų tiesų priesz 
darbininkus. Ant vaikymo rei
kėjo szaukti kareivius. Susimu 
szime darbininkų su kareiviais 
daug žmonių isz abiejų pusių li
kosi sužeistų, o 200 darbininkų 
suaresztavo.

|| Netoli Petrovsko, ant Kas- 
piszkų jūrių, susirinkus ant ledo 
žvejams, nulužo dideli lytis ir su 
15 žvejų nuplaukė į jūres. Isz- 
s untė gelbėti nunesztus garlaivį, 
bet tas jų nerado, turbut lytisisž- 
iro ir ant jos buvę žmonės prigė
rė. į

2 15 d. vasario iinlandiecziai 
apvaikszcziojo metines sukaktu
ves panaikinimo gyventojų tiesų, 
ką dabartinis carpalaikis padarė. 
Tūluose miestuose buvo smarkus 
susirėmimai gyventojų eu mas- 
koliszka policija. Mieste 
Helsinforse <-uare»ztavo 40 žmo
nių, o tame skaitliuje ir daug 
studentų. Gubernatorius paszau- 
kė raitus kareivius, kurie Užvai
kė minias.

|| Antverpijos flamandai ren- 
'giasi ežia pastityti flamandiszkos 
operos teatrą (prancuziszka opera 
yra ežia nuo seniai). Pastatymas 
naujo teatro kasztuos 2 milijonu 
traukų. Ant to miestas Antver 
pija,isz savo kasos,paskyrė 400000 
frankų.

JI Į Lvovą atėjo telegramas, 
buk Maskoliszkoj Lenkijoj, mies
te Bardiuske (vardas miesto per
kreiptas, mirs’as Bardiansk yra 
ne Lenkijoj,bet Maskobjoj. Red.) 
užgimė kruvinas muszis terp kai- 
mieczių ir maskoliszkų policistų, 
kurie buk stengėsi suaresztuoti 
prie altoriaus laikantį misziaa ku
li įgą. Kaimiecziai st< jo apgyni
me kunįgo. Susimušzime daug 
beginklių kaimieczių likosi už- 
musztų, o dar daugiau suže stų.

taigi Vokietijoj (teipjau yra ir 
Lietuvoj) siusio mėnesyj mirszta 
daugiau žmonių negu vidutinisz- 
kai, o Išpanijoj mažiiu. Vasa
rio tnėnesyj Szvedijoj mirszta 
1133, Vokietijoj 1080, Iszpanijoj 
gi tik 804. Kovo mėn.: Szvedijoj 
1107, Vokietijoj 101*9, Iszpanijoj 

.884- Balandžio mėnesyj: Szve
dijoj 1129, Vokietijoj 1015, Isz- 
panijoj722. Berželio mėnesyj 
Szvedijoj 930, Vokietijoj 949, 
Lzpanijoj 925. Liepos mėn.: 
Szvedijoj 849, Vokietijoj 940,lu- 
panijoj 1163 (taigi daugiau negu 
normai szkai, vidutiniškai). Rug
sėjo mėn.: Szvedijoj 794, Vokie^ 
uijoj 1030, Iszpanijoj 1230. Rug
sėjo: Szvedijoj 798, Vokietijoj 
997, Iszpanijoj 1179. Spalių 
mėn.: Szvedijoj 881, Vokiet joj 
915, Iszpanijoj 1097. Lapkri- 
czio mėn/: Szvedijoj 1022, Vo
kietijoj 926, Iszpanijoj Z 1011. 
Gruodžio mėnesyj: Szvedijoj 
1118, Vokietijoj 977, Iszpanijoj 
962. *

Kaip pertikrina renkamos civi
lizuotuose krasztuose statiatiszkos 
žmioe, dide-nis ar mažesnis kokia
me nors mėnesyj mirczių skaitlius 
nėra tai spangas atsitikimas, bet 
jis yra nuolatiniu atsitikimu, yra 
tai gamtiszka tiesa. Rods vie
ną dieną gali mirti daugiau žmo
nių, aut galo gali būt atskiri me
tai, kuiiucse skaitlius mirczių ga
li būt dlHesnis už normaliszką 
vidutiniszką tame mėnesyj paro 
d y tą skaitlių, bet jeigu jau sudė
site skaitlius nors penkių metų,tai 
persitikrįsite, kad vidutinis mir
czių skaitlius atskiram mėnesiui 
iszpula teip, kaip augszcziau bu
vo parodyta. Taigi didesnis ar 
mažesnis mirczių skaitlius nėra 
spaugu atsitikimu, bet tas paeina 
nuo gamtiškų sanlygų.

mus. Registracijos vietos bus at
daros nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Atsiszaukinias.
Dasiiinojau, kad Juozas Brajor 

.(kitur jis vadin įsi Brael ir Džo
nas), gyvenantis pn. 24. Veteran 
str., Meridan, Con., renka aukas, 
priima ir kitų surinktas, ant nau
dos studento Jono Gadqikio, nu- 
kentėjui-io už lietuvystę, liet tas 
aukas sunaudoja ant savo n i ūdos. 
Per?erg-cziu todėl lietuvius, kad 
aukų ant kankintinių ne davinėtų 
paszaliniems, kadi n gi jų dalini 
mui yra tam tikras komitetas. 
Geriausiai tokias aukas ftiųsti į 
redakcijas tų laikrašczių, kurios 
užsiima' rinkimu tokių aukų.

Jonas Gadeikis.
Assumpflon College, 

Sandwich, Ont.
Canada.

Pajieszkau savo dukters,, Marcijonos 
Atczauskaites, gyvenusios Philadelphia, 
Pa. ir IgnacoBoguszo, gyvenusio Brook- 
lyne. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Dan. Belecki,
Box 942, Stoughlon, Mass-
Pigiai ant pardavimo pirmo* kliasos 

Buczerne vietoje lietuviu apgyventoje. 
Biznis iszdirbtas jau nuo 1895 m. Turi 
savus kostumeriu*. Savininkas turi ki
ta buczerne kitame mieste ir dėlto szita 
parduoda pigiai.

Jurgis Artiszauckas,
3301 S. Morgan St.. Chicago, 111.
Pajieszkau lietuvaites, nesenesnes 23 

metu, ant apaivedimo. Norinti turėti 
gera vyra ir gera gyvenimą teiksi* atai- 
szaukti ant adreso:

W. Proleko,
721 Clara 8t., Los Angelo*, California.

Pajieszkau savo vyro Jurgio Andriu- 
kaiezio, Katino gub., Raseinių pav., kai
mo Antkalniszkiu.* Teiksis atsiszaukti 
ant adreso:

Barbora Andriukaitiene,
8 Middle St., Lawrence, Mass.
Pajieszkau pusbroliu. Jono ir Vincen

to Cilciu, Vilniaus gub., Traku pav., 
kaimo Burokycziu. Jie patys ar Kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Julius Cilcius,
8 Middle St., Lawrence, Mass.
Pajieszkau Franciszkaus Samoszkos, 

Petro Saunorio isz miestelio Tubina ir 
Jono Pocevicziaus isz miestelio Nemak- 
szcziu, visi Kauno gub. Teiksis ' atsi
szaukti ant adreso:

Barbora Bakiavicziene, 
3-rd Vėlu Coal Co., Marquette, III.

Pajieszkau Kazio Ulinsko, Suvaikė 
gub , Vladislavavo pay., Sintautų vol. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Peler Antanaitis,
26 Broad St., New Britain, Conn.

Redakcijos atsakymai.
|| Bavarijoj, mieste Dinkels- 

buehl siautė didelis gaisras. Prie 
gesinimo ugnies nugriuvo siena 
deganezios trioboa ir užbėrė griu
vėsiais 15 ugnage?ių. Nėra nė 
jokios vilties juos iszgelbėti, ka
dangi tie griuvėsiai užsidegė ir 
negalima prie užgriuvusių prisiar
tinti.

B Serbijos sostapilėj, su chloro
formu likosi užmigdyti kareiviai 
stovinti ant sargybos prie ■* kara
liaus rūmo. Matyt koki karaliaus

‘•Tėvynės” skaitytojui. Ant 
atsakymo ra-ztelyj trūksta tin
kamų- motyvų, todėl talpinti 
kaipo atsakymą ant užmetinėjimų 
ne galima. Medega prie progos 
bus sunaudota kitąsyk.

Buvusiam ant baliaus. Rasz- 
tas per ilgas, patalpinti ne gali
ma, nes j<8 užimtų per daug vie
tos laikrasztyj, ypacz kad juom 
meluoj nezių užmetinėtojų 
Tamista ne pertikrįsi,tik suteiksi 
progą platinti melą be gald. 
Jeigu Tamista sutiktum ant su
trumpinimo, galėtume svarbes
nes vietas sunaudoti.

Vietines Žinios.
— Dirbtuvėse Furnace Co. 

South Chicagoj atsitiko nelaimė: 
netikėtai įgriuvo dirbtuvių sto 
gas. Prie to du darbininkai li
kosi ant yietoa užmuszti, o keli 
sunkiai ir pavojingai apkulti.

— Pereito panedėlio vakare 
atkako į Chicagą vokieczių ir 
miesto didžturezių laukiamas bro
lis Vokietijos ciecoriaus, kunį- 
gaiksztia Henrikas. Vokiecziai, 
žinoma, savo vientautį priėmė

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Lietuvos Sunu turės 

savo pikninka nedelioj, 3 Rugpjuczio, 
darže Raissing’sGrove, Riverside, 111. 
Todėl iheldžia visu Kitu draugyscziu to
je dienoje nedaryti balių ne pikninku i- 
dant vieni kitiems neužkenktumem.

Dr-te Lietuvos Sunu.
Chicago. 9 d. Kovo, 1902, p. Szliakio 

saleje, 3321 Auburn avė., l-t^a va- 
lananda vidurdienio laikys susirin
kimą “V. KudirkosGiedoriu draugyste", 
ant kurio yra užkviecziami visi sanariai 
dėl svarbiu apsvarstimu rengime persta
tymo (teatro) So. Chicagoje. Teipgl 
uikviecziame* norinezius pristoti į musu 
draugyste jauni vaikinai bei lietuvaites, 
turinti gabuma arba norinti prasilavinti 
dainose ir būti aktoriais.

M. J. £ Damijonaitis, sekr.
Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju 

turės savo mėnesini susirinkimą nede
lioj, 9 Kovo, 1 vai. dienos, K. Liaudan- 
skio saleje, 3301 8. Morgan 8t., ant kurio 
visi privalo būti, nes yra daug svarbiu 
reikalu ant apsvarstymo. Naujiems in- 
stojimas tikuti.00. ,

Dr-te T. M.
Chicago. Dalyje miesto Town ot La

ke susitvėrė nauja Dr-te vardo Ss. Vin
cento Ferr. Mieris jos; draugiszka pa- 
szelpa ligoje ir laike myrio,ir organizuo
ti nauja Chicagoje lietuviszka
Rymo-Katalikiszka parapija, statyti 
bažnyczia ir mokslaine. Pirma 
susirinkimą laikys nedelioj, 9
Kovo, 3 vai. po pietų, saleje C. 8. Radze- 
vieziaus, 4514 8. Paulina St., ant kurio 
kvieczia visus geros valios lietuvius susi
rinkti. įstatai jau parengti ir taps ant 
szio susirinkimo perskaityti.

Komitetas.

Chicago. Liet. Republ. K1 lubas 12-toe 
vardo* turės savo mitinga subatoj, 8 
Kovo, 8 vai. vakare, saleje Astrausko ir 
Stalilionio, 1193 So. Oakleyave., ant ku-

Iszgytlys uŽMiNzalilymHNti 1 diena. 
Imk **L*xatlv« Bromo <5uinln«" lahhtele*. Ap- 
tlokoriut (UKražina plnizu»>i n<- Iszayii. E. W 
Srove'a paraaraa yfa ant kolno boselio. S6c

kuo karszcziausiai, bet ir kitokį 
pralobėliii dalyvavo priėmime. 
Miesto valdžios paskyrė paslaptus

rio visus lietuvius kvieczia susirinkti, 
nes yra daug svarbiu reikalu ant apsvar
stymo.

Komitetas.

Abelnas reikalavimas*
Dabar jau tokia gadyne atėjo, kad kur 

ne apsisuksi, visur matai apgavyste ir 
muilinimą akiu žmonėms, teip kad net 
iiztikimiausi žmones reikalauja nieku- 
riuose dalykuose turėti apie save szioki 
ar kitokį paliudyjima, ypacz, jeigu jie 
nėra per daug placziai pagarsėję. Bet 
netiktai nuo žmonių, siulaneziu mums* 
savo patarnavima, reikalaujame paliu- 
dyjimu, bet teipgi ir nuo tulu iszdirbi- 
mu reikalaujasi to paties kaalink savo 
gerumo etc. Žemiau talpinama groma- 
ta yra y iena isz tukstaneziu jai paneš* i u 
liudyjimu apie geruma ir naudingumą 
Trinerio Gydanczio Vyno (Triner’s Ame
rican Elizir of Bitter Wine).

Chicago, III.. 19Gegužio 1901.
Ponui Jo*. Trinariui, iszleistojni A- 

merikiszko Elix(ro Kartaus Vyno.
Mielas Pone:— Per keliolika metų be 

perstojimo sirguliavau asz isz priežasties 
nežlebczlojimo ir neregulariszko szirdies 
plakimo. Gydžiausi pas y vairius gydy
tojus, bet ne vienas man pagelbėjo. Var
tojau teipgi daugybe visokiu patetituotu 
gyduolių, bet vis ant tuszczio. Galiaus 
asz ėmiau gerti jusu gydanti vyną, ir 
pasekmes to buvo be juoku stebuklingos. 
Po iszgerimui keleto* bonku jusuGydau- 
ožio Vyno, asz vėl i trumpa laika pas
veikau; todėl kiekvienam serganeziam 
vidurinėms pilvo, inkstu ir kepenų li
goms asz nuoszirdžiai veiycziau fszme- 
ginti ta stebuklinga vyną.— Visd labo 
jums velyjantis Jos. Mansfeld, kubi- 
lius, dirbantis pas Wolf, Sawyer A Kel- 
ler. ••----

Augszcziau patalpintas laiszkas pilnai 
paliudyja tai, kad Amerikiszkas Elixiras 
Kartaus Vyno yra geriausia gyduole nuo 
yvairiausiu vidurinib ligų, paeinaneziu 
isz sugedimu pilvo, kepenų ir Inksh, ir 
užsitarnauja ant vieotinio jo* pripažini
mo kaipo geriausio* namines gyduoles. 
American Elixir of Bitter Wine parsi
duoda visose aptiekose, kaipogi ir pas 
pati iszleistoja.

Jos. Triner,
799 8. Ashland avė., Chicago, III.

mų vyrai. Taigi pas australiečius yra visai 
priešingai negu pas civilizuotas tautas, ku
rių moterys vartoja brangiausius papuoši
mus. ' .

Kaip jau paminėjome, ginklus ir viso
kius įnagius austrai iečiai vartoja padirbtus 
iš akmens; jeigu pas juos galima patikti, pa- 
veikslan, peilį, arba kitokius metalinius 
daiktus, tai jie yra gauti nuo baltveidžių, 
pats australiečiai ne moka dar iš rudos iš
traukti metalių ir jų ne pažinojo; ir dabar 
metalinius įnagius pažįsta tik tie australie- 
čiai, kurie turi susinešimus su balt- 
veidžiais, gyvenantieji Australijos viduriuo
se metalių ne pažįs.tajir jų ne vartoja. Gin
klus australiečiai turi: ilgas iš kieto medžio 
su užsmailintais, apdegintais galais jotis, ar
ba daro ašmenis iš aštraus titnago su aksti
nais arba be akstinų, kurias mėto su pagel- 
ba speciališkos mėtymo prietaisos, mažesnės 
gi mėto tiesiog iš rankos. Australijoj ir ant 
daugelio salų čiabuviai vartoja gražiai nu
darytus knipelius iš kieto medžio, prikali
nėtus titnago, kuriuos kovoj vartoja daužy
mui galvų priešų, arba mėto iš tolo. Spe- 
ciališkas australiečių, jų pačių išrastas gin
klas—yra bumerang: yra tai užriestas medžio 
šmotas, kuris išmestas, sugrįžta atgal pas 
jį metusj. Su bumerangu australiečiai pa
taiko į priešų net nuo 200 žingsnių. Apart 
tų ginklų, vyriškiai turi dar akmeninius kir
vukus. Svarbiausiu gi įnagiu moterų yra 
užsmailinta lazda, be kurios tautos kelio 
nėse niekada ne apsieina; lazdos tos yra tai 
įnagis palengvinantis moterims jieskojimų 
einančių ant maisto visokių šaknelių. Vy
riškiai turi dar išmargintas ornamentais pa
našiais į žuvių žvynus uždangas nuo smūgių, 
ant tų uždangų yra ženklai ženklinan
tis tų patį, kų vidurinių amžių gadynėj rite
rių ant jų metalinių uždangų — yra tai 
asabiški arba giminės ženklai; ženklai toki 
Europoj su laiku jierėjo į bajorijos herbus; 
australiečiai. bajorijos ne turi, tai pas juos 
ženklai ant uždangų yra giminės ženklais, 
kaipi paspartai.

Šeimyna remiasi aut vienos moteries, 
bet giminės tiesos ne draudžia turėti dau
giau piačių; monogamijų arba vienpatystę 
gimdo čia ne koki nors doriški principai, 
kaipi tai yra p>as civilizuotas krikščioniškas 
tautas, bet sunkumas išmaityti šeimynų: 
sunkiai gaunamas maistas priverčia auųtra- 
lietį piasiganėdinti viena piačia. Stoka tin
kamų auginimui ant .maisto augmenų, sto
ka atsakančių tinkamų prisavinimui žvėrių, 
koki ne tik suteiktų mėsų, kurie ne tik duo
tų. pienų, bet butų dar padėtojais prie darbo: 
ne galėjo pastūmėti pryšakin australiečių, 
ne galėjo iš besivalkiojančių medėjų prida
ryti ap>sisėdusnj ant vietos. Visokioms tie
soms uždraustas yra ap>sivedima8 sąnarių ar- 
tymesnių giminių. Moteris apsivedimui ar
ba veržte veržia, arl>a pierka, moteries noro 
nieks ne klausia. Giminysta skaitosi ne 
nuo tėvo, bet nuo motinos. Užaugus iki p>a- 
skirtam amžiui vaikams, juos piriima tautiš
ka giminė kaipm savo sanarį: priėmimas atsi
būva su didelėms iškilmėms ir tikėjimiškoms 
ceremonijoms, kaip antai: atlieka apipiau- 
stynius vaikinų, išpijaustimų ant krutinės ir 
nugaros giminės ženklų, išmušimų pryšaki- 
nių dantų. Tūlos tautiškos giminės tankiai 
turi savo vadovų, kuris vienog ne turi jokios 
ypatiškos valdžios. Terp visų australiečių 
giminių risi viešpatavęs kruvinas atmonyji- 
mas: už sužeidimų arba užmušimų tų papil
džiusiam tuom pačiu atmoka giminės sužeis
to ir užmušto, kruvinas atmonyjimas yra tai 
svarbiausia tiesa dabojanti giminės sąnarius 
nuo skriaudų. ,

Sandaros laike atskiros giminės užmezga 
savitarpinius ryšius laike visokių tautiškų 
ceremonijų, ant kurių gyvenanti sandaroj 
kaimynai būva užkviečiami; gali atkakti •kai
mynai ir ant parengtų šokių. Terp) atskirų 
giminių tankiai būva vedamos ka
rės, kariauja terpi savęs net giminės stovin
čios artymoj giminystoj; kares gimdo tan
kiausiai ne išpirktas atmonyjtmas už užmu
šimų kokio nors giminės sąnario, paveržimas 
merginų ir moterų, o dar taukiaus jas veda 
už tiesų medžioti kokiame nors apskrityj, ar
ba už vandens šaltinius, kurių yp>ač Austra
lijos viduriuose nėra p>er daug. Mūšiai, 
kaip piaprastai terp) visų žemai kultūriškai 
stovinčių tautų, retai būva labai kruvini, 
piaprastai susirėmimuose ne visi kariautojai 
mušasi, taukiaus tik atsižymėję vadovai, o 
kiti ramiai sau žiuri, arba jeigu susimušime 
dalyvauja kiti, tai kiekvienas pasirenka 
sau atsakantį priešų, nesirūpindamas apie 
kitus.

Protiškas išlavinimas australiečių men
kas. Jie n£ turi ir ne pažįsta dar rašto, bet 
ant jų p)asiuntinystos lazdelių, atsakančių 
Lietuvos krivūlėms, yra jau išpjaustyti žen
klai, kuriuos galima laikyti už piradžių figū
rinio rasto, kadangi tais ženklais stengia
si išreikštį kokia nors mislį ir tų mislį tie, ku
riems nusiųstos tokios lazdutės, supnanta. 
Išpjaustymai ant visokių įnagių ir pjaišiniai 
ant skuros, yp>ač gi ant uždangų nuo smū
gių karėse, teipx>sgi paišiniai išrėžyti ant uo
lų ir medžių žįevės piadaryti gana gerai ir tei
singai. Poezija, muzika ir giesmė stovi dar 
ant žemo laipjsnio: muzika ir giesmė juo gar
sesnė, juo geriau piątinka. todėl giedodami 
stengiasi viens kitų užrėkti, dainos susideda 
iš atskirų žodžių, be mislies. Šokiai jų yra 
tai gimnastika kūno sąnarių, jais stengiasi 
megždžioti žvėrių krutėjimus arba išreikšti 
savo kūniškus geismus ir tokiuose išreiški
muose daeina iki begėdystei.

Tiki jie j visokias dvasias ir jų labai bi
josi, naktimis iš baimės nieks ne drysta.nors 
su svarbiu reikalu, iš, stovyklos išeiti, tiki į 
visokius burtus ir jų bijosi. Kiekvienų ap
sireiškimų, ypač gi nelaimę: mirtį, ligų aiški
na užkerėjimu piktų piriešų. Tikėjimas au
straliečių dar ne suvestas į tvarkų, jie pats 
nežino ka garbinti, todėl nė jokios dievmaldys-

tosme atlieka. Ne turi jie nė jokių bažnyčių, 
nė prabočių, nė dievaičių paveikslų; turi vie
nog padavimus, kuriuos palaiko tolesnės gent- 
kartės; visokius gamtiškus apsireiškimus aiš
kina jie kaipx) dvasių tįafbus. Kunįgus ir 
užžadėtojus turi kiekviena tautiška giminė, 
bet jie maldų ne atprovinėja, tik yra ant 
prašalinimo visokių užkerėjimų, galinčių 
užkenkti tautiškai giminei ir pavieniems są
nariams.
- Nors australiečiai moka išpiaustyti . vi- 
sokiuš paveikslus ant žievės, uolų, medžio, 
bet užtai jie ne supranta europnjiškų prieši
nių: paveikslų kito australiečio, nupieštų eu- 
ropeeiško piešėjo, arba fotografijų jie ne gali 
piažinti, tankiai paveiksią savo draugo laiko 
už laivų, arba už kangurų. Suskaityti dau
gumas gali iki peenkių, bet vardus skaitliams 
turi tik du; ant išreiškimo todėl penkių aus- 
tralietis sako: du, du ir vienas. Pb įtekme 
apšviestesnių svetimtaučių, tūlų giminių su
pratimas prikėlė jau augščiau: moka suskai
tyti iki 20. Gyventojai Murray paupių,ant 
paženklinimo pjenkių, sako; ranka, ant pia- 
ženklinimo dešimties sako: dvė ranki (skaito 
p>agal pirštų skaitlių).

Atmintis australiečių geriau išlavinta 
negu protas; australietis greitai atsimena sy
kį matytų vietų, bet užtai tuojaus užmiršta 
kokį nors žodį; terpi jų pasitaiko daug tų- 
kių, kurie, užklausti, ne gali atsiminti var
do savo tėvų arba pačios.

Vardų vaikui duoda p>o trijų metų, bet 
užtai iki tam laikui daug jų užmuša. Daro 
tų piaprastai piati motina, jeigu jai sunku ne
šioti visus mažus savo vaikus ir dėl kitokių 
priežasčių.

Čiabuvvs Marnbri gimine*.

Suaugusius vyrai mokina savo lyties 
vaikus visokių vyriškų užsiėmimų, moterys 
mokina mergaites; tik irklavimo mokina ly
giai abiejų lyčių vaikus. * Sulaukę 16 — 1.8 
metų, vaikai pastoja pilnamečiais. Pripažini
mas atsibūva su didelėms iškilmėms; prie to 
praduria jiems nosį ir perveria per jų medinį 
bruzgulį.

Australijos randas parengė mokyklas 
čiabuvių vaikams. Jie išmoksta skaityti ir 
rašyti ir angliškos kalbos teipjau greit, kaip 
ir vaikai baltveidžių. Atmintį turį dar ge
resnę ant palaikymo visokių falctų, bet užtai 
ne ęreit išmoksta gramatiškų kalbos įstatų, 
skaitlių ir tt. Tankiai piabaigę net augštes- 
nes mokyklas, arba ir išdavę egzaminų uni
versitetuose, prie progos grįžta p>as savuo
sius, užmeta visų perimtų svetimų civilizaci
jų ir p)astoja tokiais jau nuožmiais kaip jų 
tėvai. Toki atsitikimai būva ne tik su mo
kintais ant vietos, bet ir su praimtais mažais, 
išlavintais Anglijoj. Iš mokyklų ant vietos, 
gerai užlaikomi, aprėdyti vaikai tankiai pa
bėga, numeta drabužius ir grįžta nuogi prie 
savųjų į girias ir į tirus, kur reikia taukiai 
bado p»akęsti.

Prie australiečių reikia priskaityti ir 
anglijonų išmedžiotus tasmaniečius, gyvenu
sius ant salos Tasmanijos, į pietus nuo Aus
tralijos sausžemio. Užėmus tų salų anglijo- 
nams, ant jos gy veno gana daug čiabuvių 
tos piačios kilmės kų ir australiečiai, bet kaip 
tvirtina pats su jais susipažinę gerai anglijo- 
nai, augščiau protiškai stovėjusių. Angliš
ki kolionistai iš syk pradėjo juos naikinti, 
rengė net medžionės kaip ant laukinių žvė
rių. Tokios medžionės traukėsi pier eiles 
metų ir kada beginkliai čiabuviai jau beveik 
buvo išmedžioti, ant syk randas užsimanė 
juos užlaikyti. Pasilikusius suvarė į vienų 
vietų, pastatė jiems triobas, rūpinosi apie 
reikalus, bet su krikščionišku ir artymo mei
lės darbu atėjo pjer. vėlai. Pasibaigus pirmai 
pusei 19 šimtmečio, pasimirė paskutinis tas- 
manietis. Kaip pats anglijonai tvirtina, jie 
tiko priėmimui europjeiškos civilizacijos, tik 
civilizatoriai, vietoj civilizuoti, ant be gin- 
klių nuožmių rengė medžionės kaip ant lau
kinių žvėrių.

X Tautos Didžiojo oceano salų.
Į rytus ir šiaurius nuo Australijos saus

žemio yra daugybė didesnių ir mažesnių sa
lų surinkimų. Salos tos apgyventos tautų 
prigulinčių prie visokių rasų. Ant salų e- 
sančių arčiausiai Australijos sausžemio, prie 
kurių priguli didelė sala Nauja Gvinėja, di
desnė už visų Pmncuzijų, teipjosgi salų gru
puos: Naujos Britanijos, Naujos Irlandijos, 
Naujo Hanovero, Naujos Kaledonijos, Nau
jų Hebridų, Salomono salų ir Fidži archipe
lago — gyvena,pagal savo kalbų ir kūno su 
dėjimų, besiskiriančios nuo australiečių tau
tiškos giminės vadinamos vardu papua^ai 

(Toliau? bus.) . \



Pigiai ant pardavimo du Barberio 
krėslai arba ir visi “flstures“.

J. Galinski,
99 W. 35-th St., Chicago.

(7—3)
Reikalauja merginu ir moterių Nuo

latinis darbas, gera mekęstu.
1456 Indiana avė., Chicago III.

(14—3)

Paikus_ Knygynėlis
Bus prisiųstas kiekvienam, kurs pri

sius $1 00 ant adresu:
F Miloshevvski.

Bos 725, Stoughton, Mass.
>(1144)

Knyga “Spėka ir Medega”.
Bus gatava Balandžio menesyje. Ka

dangi kataliogai yra spaudinami syki 
ant .metu arba ir recziau, todėl nors szi 
knyga dar nebuvo garina,patalpinome ja 
katalioganį kadangi vėliau ne butu gali
ma patalpinti..

“Lietuvos" Iszleistuve.

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

Pasaka apie Kantria Alena, kurios buvo 
iszsibaiguųios. dabar jau vėl yra gauna
mo Lietuvos Redakcijoje. Pasaka K. 
Alenos tapo pertaisyta ir naujai atspaus
ta. Teipgi iszėjo isz po spaudos nauja 
knygute p<į> vardu “Dvyniai Vagiu.” 
Preke jos 25c. Ji nurodo kokias žmones 
turi skriaudas isz szalies ponu, karalių 
ir kunigu. Yra labai žingeidi knygele 
ir verta perskaitymo; ,

MALDAKNYGES.
M»ža« Auk$o Altorius.katahkiszka maldų kny- 

trele. Maldos yra ry’-metineĮ. wakarit>eeų prie 
spawiedqeg komunijos miežiu, miszparu ir 
daugybe kitu, oiisziu maldo* tu ahrozehai*: 
miszparai įriedami lietu* iszki ir lotTmszki. 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie uzata 
tymo SS. Sakramento, precesijų, pakrapjni- 
įuo ir lt. Yra rt H'anijo*: psalmes Sf. Marijos 
P. ir Karaliaus Domdo: aklai, ražaneziai. 
stacijos, karunka.- keliolika szarentu giesmių 
Ir tt Yrg tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz wisu lietuwiszau Ui* Ida k nygiu. daili, oab 
ta. slidi bopiera: *tambus, aiszkus drukas 
Miera 3'^x4^ coliai. Saitu knygeliu apdarai

* ir prekes yra s^kauczios. ,

Uznuodyjimas Kraujo.
Su pagelba savo specialiszkos Gydy

mo metodos, įgytos begyje dvidesziml- 
metines praktikos ir patyrimu tdkstan- 
cziuoee atsilikimu, dabar asz gvarantuo- 
ju pilna iszgydyma UžnuodyjimuJ Krau
jo visuose laiptuose, kaipogi atitaisau 
žmogaus'kuua ir padarau ji sveiku ir 
drutu.

Jeigu kam plaukai slenka, jeigu ant 
veido darosi plėtotai arba yra puczkai, 
jeigu kūnas iszbertas spuoguotais, skau
duliais, žaizdoms arsulin mais. jeigu pa
sirodo kad ir mažiausi simptomai užnuo- 
dyjimo kraujo, nelaukite ilgai, bet tuo- 
jaus kreipkitės pas mane.

Net blogiausias ligas pirmo ir antrojo 
laipto asz iszgydau vtsiszkai begyje de- 
szimties iki szeszesdeszimt dienu. Mano 
gydymo metodą nereikalauja, kad paci- 
jentas keliautu i Hot Springs, kadangi 
sergantys gali lengvai iszsigydyti na 
inie, net visai ne pertraukdamas savo 
kasdieninių užsiėmimu.

Su pagelba geriausiu ir ypatingu me 
toduasz kuogeriausiai iszgydau Nervu 
si pnuma, nusilpnintas kūno pajiegas. 
impotencija. Pūsles, inkstu ir Lytiszku 
daliu ligas, kaipogi ir visas chroniszkas 
ligas ir silpnumus vyriszkos lyties. Gy
dau teipgi su pagelba elekro-chemisz- 
ku prieprovų be jokiu skaudėjimu, pinu- 
stymu ar sulaikymo nuo užsiėmimu to- 
k-as ligas, kaip Voricocele, Striktura, 
Hemoroidas; Kyle etc.

20 metu praktiszko patyrimo!
Teisingiausios metodos, geriausias ir 

naujausias gydymo bodas, jokiu sukty
bių ar isznagdojimu; viską užlaikome 
slaptybėj.

Iszegzaminavimas ir rodą, drauge su 
X-spinduliu iszegzaminavimu už dy
ka.

Jei patys ypatiszkai negalite apsilan
kyti. paraszykite man laiszka. o asz pa- 
siusu tam tikra Diagnozos-formuliara; 
atsakykit ant visu ten padėtu klausymu ir 
sugražinkite man, ot:i pasakysiu liga ir 
kaip gydytis.

,PR. RSNNeRT.
3 augsztas North American Buildmg, 

CHICAGO, ILL.
162 State Str., N-W.-Kamp. Monroe Str.

i Valandos: nuo 10 pr. piet iki 6 vakare. 
Nedėliotus nuo 10 priesz piet iki 12 vi-

I durdienio.

No. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
s kuro s minksztais apdarais, apwaieis 
kampais, auksinti krasztai. paraszais 
ir kwuUa.... .....................................Si.23

Aukso Altorius, f ra ne u zis z- 
skureles apdarais apwa 

kwietka,kryifus ir 
....£1*30

leis

No 5. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sloniaus kauleliais, su 3 medalike-
11*1*. aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos aidabruototni* bieteleml*. *u kabe.
ankiintl krasztai-................................. S 1.50

No »l Mažas Aukso Altorius, baltos ezllu- 
lioidos apdarai, užkilusios kwietkos.su 
kauline kabutė, auksinti krasztai...81-50

No 7. Mažas Aukso Altorius baltoseeliu- 
iioidos apdarai. kwietkos ant wieno uo
do Užklotos sidabru ir perlu, su dwlem 
kaulinetnis kabutėmis, auksinti krasz
tai..................................................88.00

Knysteliu INo sįl kaip ir 7 kwiet- 
ko* nesrienokio*. heweik kiekvie
nos knygeles kvvietku lazinar^ini- 
txzaa wia» RitoKin

VYKAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

kažezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandvti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, irgeriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu,?gali pas mane gauti geriause 
nakvyne. Su guodope,

Petras Szlakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Baeevicze,
-----Gtvbma ro m. —

8839 Commercial avė. So. Chicago, III.

Puikus Pilininkams daržas.
i IVest Pullman, III. Ant 123 ulyczios ■ 
i yra puikus pikninkams daržas, gerai ir 
naujai parengtas su visoms reikalingoms i 
pikninkams prietaisoms. Smagus ir I 
pigus privažiavimas isz miesto Chicagos. ’ 
Draugystes reikalaujanczios pikninkams 
daržo, tegul atsiszaukia ant žemiau pa-

, dėto adreso, o gaus gera darža ir už pige I 
I preke.

Gydo visokia* liga* be skyriaus ir viską užlai
ko tvirtoje pa-laptvje. Ui lai lietuyiai.1 kurie 
tiktai reikalauta ^aktari.Ikoa pagelbės, tegul 
kreipiasi pas savo tautos daktara, su kunuom 
tavo prigimtoje kalboje gali suizneketi ,ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, noriotiejie- gauti pagelba per gru
mstas. irt kitu miestu, tegul pilnai. prastu savo 
ūgi. o tad* gau* pagelba

20-to sztmtmcczio steboklai dykai.
Szis 20-to szimtmeczio stebuklas yra 

tai paveikslas dukters Suvienyta Valsti
ja prezideoto, Roosevelt, kuris prie a- 
kiu žmonėm bežiūrint, persimaino į Vo
kietijon princą, Henrika, ir vėl atsimai
no. Kiekvienas ta stebuklą gali nuveik
ite, bet nevienas nesupranta kaip tas pa
sidaro. Szitas paveikslas parsiduoda po 
92.00. Nuo 3-czios Vasario iki pabaigai 
szio menesio pardaviau ja 4683. Idant 
pagarsintie szituosstebuklingus paveiks
lus terplietuviu, 600 jįj tszsiuntinėsiu dy
kai. Kožnam siusią tik po viena. Kiek
vienas norintis gautie szita paveiksią tu
ri auiustie savo pilna varda, pravarde ir 
25c. markėmis arba pinigais, idant ap- 
moketie prisiuntimo kasztus. Už ma
žiau kaip 85c. paveikslo nesiuneziu. Jei
gu paveikslai butu iszsibaige tai markes 
arba pinigus sugrąžysiu atgal. Pasisku
bink nes jie trumpam laike iszsibaigs.

MR. JOHN SMAL1AVOOD, 
124Ž7 Spaklitig avė., Chicago, (11.

D-ras A. L. Graicznnas,
107 W. 18-thSt., Chicago, ID.

Gyao visokas ligas be'skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso,

P. Kareckas,
758 123-rd St., art? Union avė.
(14—3) IVest Pullman, 1)1.

Naujas Kataliogas.
Norinti gauti nauja katalioga knygų, 

abrozu, abrozeliu, gromatoms popieru ir J 
pavinezevoniu kortu raszykite prisius- I 
darni už 2c marke ant adreso:

A. Olszevskis, 
924 34-rd St., Chicago, 1)1.

Tiktai 25 centai.
Kas prisius 25 c. pacztd markėmis, ap- į 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms i 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakai ti
ntais ir pavinezevonem. Už #1.00 ap-! 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. K ūda nutekąs,

P. O. Bot 234 Lawrence, Mass. ‘ 
_________________________________

S. ARBASZAUC’kAS,
1351 S. 2nd st., Philadelphia.Pa.

Tikrai Lietaviszka Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams ir szeip į 

žmones norintiems szy bei ta dasižiuoti; i 
iszsigerti szalto alaus, vyno, ar arielka 
taure, ir užsikansti gero užkandžio, kuris 
visada yra a^t stalo, ;ųr užsirakinti ska
nu cigareli. Teipgi parduoda laivakor
tes ant ge’riausiu linijų, siunezia pini
gus in visas dalis svieto ir kiekvienam į 
savo tautiecziui duoda prieteliszka rodą.

Lietuviszka Aptieka 
j. i.EszeziysKio

315 S. Morgan Št., CHICA3O.
• Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
PaJtner, Dr. VVilliamson.

Dr. M. Kassakovaki, 3312 S. Halstedst.
Telepbone Ynrds:709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
sztntieais savo ligas, duodu rodą irsiun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakymo 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Varos 709.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tiuitistai L4*lkro<ielio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu.lenciugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c, marke, o (rausite katalioga su pla- 
cziu apraszytnu anie viską. Adiesas.

Joseoh Mafi>t<*-
112Grandst. Brooklyn, N. Y.

McdiGai DisDonsaru oaii.lus iszoydyiil
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis- 

pensarv“, aut pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieku 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydotna. tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkto 
(treino) idant butu iszgydytais |>er pa
garsėjusius specijalistus.* .Jie užtikrina 
Uzgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa> 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos Jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa, H a.r m o a y t o m e - 
tero, Sphigmographo, E •’ 
lektriszku balsu R e o s t a 
to ir Stethecropo P h o - 
nondoscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ilgu. Specijalistai gali at- 
raslie liga szlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su mlcroscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia prieaz 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 knmĮKi State in \ an Buren ui. 
O" Inejimss Įierti6 Van Buren ui.

, Pstemyk adresą.

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

Specijf.listai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visu* dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi m o 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 ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir mauavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kita daktaro ir ne likai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
“Blate M. dical Dispensary“ yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specljalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios Įiade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne svki pasitaiko 
jog n usiszlapina kraujai*. Ta* y ra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n u o 1 a ta i. Specljalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
srt ir im.-it gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELEHS"
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti'ln 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jum* iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja aut syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose' iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu- 

; ma ir pavidale. Visi ženklai ligoą ir silp- 
, numo pranyksta idant padaryti vieta 
'sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
j nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
[y Preke* yra pigiausios.

r 1 KRAUJO UZNUODYJIMAS.
SziU liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga U gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stems yra užnuodinU, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema. rheumatiszkus 
skausmus, susiingima ir sutinimą sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima gazelių, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu luriszito- 
kius, arba tani panaszius symptomu*. tai pasrrodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu Jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamatę, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mbreury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistam* 

iuhsPKNSAHYJ yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis. Ūda priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago. Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
. gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neaptorėdamas jokios nau- 

. dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
kuria kaipo specljalistai esate teip gerai 

1 Susipažinę. \ ienas menesis szito naste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata.

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

Jums dėkingas, 
J. C.

State of Illinois ) 
County of Cook J S' s‘

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public", 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “Šute Medical Dispensa- 
rjt”, ant pietvakarinio kampo State ir 
y an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
Irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad orieinalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me

dical Dfspensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HowardCzarra 
' (Sfal)

George Sterlin, NoUry Public.

State Medical 
Dispensary

ANT ' 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN iii. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiįo valandos: nuo lOiki 4irnuo6 

iki 7 vai; po piet. Nedelioj nuo 10 ijti 12 
ryto tiktai, e

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyven&ncztu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

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

>3 esame seniausi laikndriH pr» k*>i, kr»*tot»rtien a;*' taikras/ralp skaitytojanib nmiirkiai numaiiname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra 
*sr k^k'-i^nam pririna>HOt. ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai neiruifrnjia »<
Pri^ kuino įnikto laikrtHlelto pridedame dotanu puiku l)u.kme lenciujrli tu rameo prie vyritibo, M rolių I orqnettr prie moferiezko laikrodėlio.

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas b»k»z«ai m ri«u*lo darbo, huntlng.au- 
sute u»ukan»u ir nustatoma*, vyriu

kas ar motoru t kas. puikiai graviruota*, i luksilai i** aitra gryno aukso 
tr*<*» r i** amsi. Tikrai Ameriklsika martlnerlja »u naujausi*!* pakerė; 
nimal*. kaipStou la troAtUt, nustatoma*. Puiku* t*z
mokiao.iu. Nrra*i imr-snio taiko rūdytojo. Gvarancita ant 25 metu, 
ktti panluod. po eis. RSI. LS M |lMU preke
No. 7 Tikras Nikelinis, Be virarau* . Amui* ur*nk«tna* ir nustato- 

ma*. vyri«»lta» *r moterLzka*. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenuMank*. Tikra atnerikisika maszinerija. 
Su-tatoma* kaip reik. Tikrai puikus lalkro- Gvarancija ant 5 metu.

Musu preke u* vrriazka $1.93, mot. $2.90.
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis, '.V1'**“ ,r. ,' * vokisrknjn sidabro laikrodėli*. Au-
snte užsukamas ir nustatoma*, pilnai akiuetiiuota* ir »u grynai* ameri- 
kbskais viduriai*, nieksdo* nenublanks. Gvarancija ant viso amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panasriuspaniuo 
d* p<> *5.25. K.75 ir »n.5ft * M tisu preke $4.50.
NO. 9. Grynai Sidabrinis, vyrtsrka* ar mmeriMka*. ausute niaukamas

1 ir nustatoma*, graviruota* ar lygus. Hunting
luksztal. Padarėt** tas grynai rjrtra leutto iMu/iro, *u tikrai* smvrikisi- 
kai* viduriai*, pilnai akiuvniuolas. an naujausiai* pagerinimais. Yra tai 
viena i*« didžiausiu musu o'vrtti tame *ky- Minti** nreln ikft Uj? rinte. Kiti i»rdu<ata po M. *10. »12- Alllbll preke
NO. to Kalendorinis laikrodėlis, r» vyrija,. Parodo ralasda,. dio. 

’ fMt. me'netiue ir rnrnulto almama*.
Luk*«tal i*» jtmdo oi įduoto plieno, kuri mes gvarantuojame ant visados. 
Yra <al viena* isz Puikiatisln laikrodėliu, su geriausiai* mechanizmais, 
pilnai aknienluotas. Laika kuoleisiugiausiai parodo. Kiti parduoda po 
*10.101 *12.50, *15.50 31 linu preke $7,50,

No. L 14k Dvigubai paauksuotas Hun.iuv hik*nt*l. A usnie tiT.uk*- 
• ’ nu«» ir nuūta ma*. vyriuk** ar mo-

trrUika*. lunato ant Auhlsin laUrnAtli ‘^era. akmenimua rna-
_• Mtiai |wn«i.i.. Guranti)* ant 20 metu. 

ka^KiU p^dave^i garam. U>ktu. po«t.W Mllsu preke $2.9$. 

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas aituk.-na* ir nustatoma* vv-r FI-, k.4» Af l.iiildfl* k'MM h Dirt 1119

pihini alcmeniuotas, niKtatoiua-*. Puikiai e^ Gvarancija ant 20 metu, 
vimoiaa. Ku<»tikriauaia» laiko rodvtoja^ Ki t
tt Karšina toki puH.«k H.7K HJftirKJhi, MUSU preke
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas s« v-eibtai. T.*pu.«iim>i*. dailiais

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro-
deMu, lenciugeliu, žiedu ir Bzimtup 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir

parai trauk 
ti, jeigu 
turite mu
su lietu- 
yiszka ka
talioga.ku
ri. prisijun- 
cziame ko
žnam dX- 
kai ant pa- 
prapzymo.

Kelpscb & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Soee. to Kelpsch, Norriko Co.

LIETUWIU DAKTARAS ,

M AR J A DOVVIATT.
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street. Tele^na..*: Caual 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

Nuo 8tos iki 12tos ryto. aptiekos.

j!
!,K

 
-jT

iį

y iena tinę Lietuviszka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje. 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai euro{>ėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę preke negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalr.u ja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" knygų, abrozėlių, gro
žių su pavincziavonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje. kalboje.

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

bažnyczios Apveizdos Dievo parapijos.

POVILAS JUSZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUTU.
1158 So.Levit St., kerte 25.tos oi.

Užlaiko kuopuikiausius gerymus, szal- 
ta alų, skanius likierius ir havanos ciga
rus. Prietaro didele puiki sal\del mi
tingų. veseliju, balių etc.

Kiekvienas užejes randa czia szirdin
gs priemimit*.

GYDYKIS NAMIE!
Jeigu esi kanhiaanaa* kokia liga- tai Jutai 

užsinioke* raszyt in VirojiotensCo. pirm gydy- 
i mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiuka iszgy- 
j dyma kožn.is ligos kuria priima ant gydymo, 
j už $4.00 ant menesio.
! Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties ir vyrisz- 
: kūmo, nasilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne- 
' rangus, greitai pailstantis, gedi ligas, nusiminęs, 
' nąužsitikintis, nespakamus, suerzinantis, bau- 
Į gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
uiyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias. indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemotaiiszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, Mal
tas dalus kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, pyvima 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, vancocele, gleet, 
striktura, syfdiszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skutos, aiba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusrstoja kas szlapume?
J* Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už $4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz-

I gydoma. Jus pgjausit pagerejima isz pirmos 
| dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
I šit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumai ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 

į matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa- 
' slaptyj. IJgonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio parasto nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant- Bastydamas inde k marke ant pil
nos klausimu listos.

Atsahancilausi Ir pifluasi gydyayczla 
raAaruo.se. UODĄ DrAAI.
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 

Nedelioms nuo 10 ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 b. Van Burcn St. Chlcaoo.ni.

Brukuojamos ir raszomos
MASZINOS.

Už $5.00 ir už $6.50 iszrodo kaip 
szitas paveikslas. Bet maszina 

už $5.00 turi 72 raktus <11- 
taras), o už $0,50 - H4 

raktus.
Raszotna maszina (typewriter) turi tu

rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupcztus, nes laiszkas pa rast, y tas su ra- 
szotna maszina grąžei iszrodo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszcR 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
• 1.00; užtl.50; už 13.50; už95.00; už96:50; 
už $10.00 ir brangesniu. Mes teipgi par-
duodame visokius tavorus, angliszkas 
knygas ir lietuviazkas ir lenkiszkas Bibli
jos ir Naujus Testamentus. Bibliju turi- 
meĮ daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
kasinori gaut katalioga ar atsakyme ant 
gromatos turi indeti s te m pa už 2 centu.

• NOVELTY SUPPLY CO. 
P.O. Box 352, LouLsvllle, Ky.

DR. A. 0. FREEDOM,
(LIETUVISZ1KA8 DAKTARAS ).

Pasekmingai gydo visokias ligas. Jau 
daugybe lietuviu oas ji iszsigyde. 
Oan***: 411 S. Sharp St., BALTI MORE. MD. 
Amm ant kampo Ezeler ir Fayette Su.

SudrutlnimaLS plauko.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

■hfei plauku ant praplikuaiu gaivu, teip- 
fiTū trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neczyata sis
tema, ir stabdo galvos skaudejlma.

Rodą dyku. Ateikite arba raižykite.
J. M. Brundza, Chemiat, 

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

Nansedn Broliui ir Stulga.
917 33-rdst-, CHICAGO.

Prieszai lietuviszka bainyczia.
Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 

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

Knt |4.'» laikrodėlio. Tikra Aim*nkUxka nMuzitr'njM, su dauže
itu aknb*nu. nustatoma*. (k»riau»lai laika lai- Gvarancija ant 20 metu. 
kO. Kitur užduoda po M50.»?.». *n.5o M|M„ preke ^5.25. 
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas S1> ganUai* pspuoszimsta. i«-» • «»- 

• t (u iru Peru Tnemunfum. KukindU. efe
Puikus lukiztai. Nerasi puikesnio. Augate už*»tkania> ir niMtaunaaių 
▼vrUzkas ar moteriškas, hunting. lazrudo kaip A.w> Aukaim* laik^nd Ii*. •- 
M a*/merija tokia pat kaip N<>. x Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kiu* panlu.sla po fc.75, *0.00. *0.25 M„„u preke 1^5.7 
No. 514k Tikra* auksu lietas, cravirajUs. hunting. Ana*,

to ur.Mikama* ir nestatomai, vyriu
kas ar moterlszkat. J luksztal storo an uo aukso. Niekad** nenuKkzers 
(> Drnubiaukt. Iftarodo kaip $60 Auktlnt* Imkrmltlu. tu daugeliu nkmo- 
nu. grvuai amerikiszka maazin^ri^ia, nuatato Gvarancija ant 25 metu, 

r “UL K“‘ preke $0.25.
i... :--------------- r:—.— -------- ----------------------------------- -----
visus laikrodėlius siuncziame c. o. d. r... , . .r"p*>i,^•.’nSuimik«".u^
tiunetia ktu drauge tu orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini peili irvhnt Fxprn*o kautu* m«*» pat* apmokame. •
m aid nonroiiinn* Paduok tavo pilna adrreay paz*i»klink t»«nur» ir preke lalkr*id«*i»o. k <»k i jua n«»rite rvw:ta ar moteritikei. diduma. Ir paduok 
KAIr UKDtKIUUIl. arciiau»io Kjrprtto ojUa. Kur neri EXpreso o’iso lal tavo orderi ir pinųrut pa6iun»k regiatniotoj gromatoj arba iirpirk Mo- 
nev Orderi. Tada laikrodėli ir peili pasiunsline p^rjjaczta užo’CHtruotam pandelyj. Jeigu Jus pirkaite anj wvk tsetrit vienokio numerio laikro- 
±',"„DYKAI! VIĖNA LAIKRODĖLI. ssvs.-is !*ikrodėlius No. J, U?gausite prie to Qy. 
KAI VIENA LAIKRODĖLI N* »• Niekur nepirk kitur laikrodėlio P‘rm “*■«“ musi.zkiu*. i«er tai užcaedy.ite daug ptmgu. Srio. preke*
ne visado* bu* teip lemos, todėl riuntž ordsri «M»adie». nnv e»*-t ■*■Atlas Jevvelry Co.,15 METROPOLITAN BLOCK, Chicago, III.

tokiu* p<>S7.a.«.M>,fc 50 .HUSH prCKe I
Ne* parduodam lavonu pilnai juo* ffvanintnodamL Kam lalkrodelhnepati**

PERSKAITĘS ATMINK!
Kaz.tmo T rajau ka privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szeimynoj dėl 

greito pareikalavimo laike ligos. Kaztiuo Trajaitka yra sudėta dabar (>opieri- 
niame geltoname baksukyje ir pirkdami nuo siitorninku visada reikalaukit Kazu- 
no Trajankos. Jeigu negautumėt tos pas savo sgtorninka tai prisiuskit man tnoney 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta i n trumpa laika.

KAM SIRGTI GUMBU, SKAU1»EJJMU PO KRUTINĘ 
arba paitasziom* ligoms, kad* KartinoGtimlto Kūra ne tik apmalsztna tn liga, 
bet ir praęzalina in trumpa laika. Preke 91.00. Su prisiuntimu per paczta 91.25. 
Giinilto-Kūra susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaisiu ir tablets. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterims imi palagui, greit apstabdo skaudejima 
Prel^e su prisiuntimu per paczta tik 75c.

LUKE’S RHEUMATIIC CLRE.
Szitas preperatas yra gerai iszbandytas ir daugely žmonių juom iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szita* preparatas prasaalin* Reumatizmą per aisa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Eypeller Liiiitiieiiln. Prisiusk Mo- 
ncy Orderi ant 91.50 iriausi per paczta in trunoįpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS. Aptiekorius.
107 So. MainSL, SHENANDOAH, l’A.

5

g1

^^z^AleksandravicziairSzvankus
...DRUKORIAI,..

3215 S. Morgan St. Chicago, III. '
Si- ~ - įĮ^! Turi puikiai inrengtas dntkonszkas masrinas ir pertai

visokius drnkoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o 
ynatingd draugystėms konstitucija*, tikietns, programų., knygas raitininkams ir tt. 
Maino, ir stunetia pinigus in vi^asdalis svieto per banka,expre*»a, 
arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges.

A T puikiu dovAnul Tokio pigumo menaooi nebūčiai 
| I V Kk I Ateikit pažiūrėt, naziurejim* nislro n. kasztuojaf L-e X Dabar me, paleidžiame turgnn geriausi laikrodėli: TTK*J. *»KR1K1»«*. l*K.
•u dvigubai* paauksuotai* lukštais, susuke užsukama* ir nustatoma*, vyriokasartnoterUzkas, 
•u tisu* A«r.RtKiszxA ■aszinsnu*. pilnu akmenų. R R gvarantuotas. “JkenuottJi* viduriais.sn TIKRA AURRIKUZKA ■ASzutKRU*. punu asmenų, o n J- **'-"--. •-r--:—
iesduodam* raszvta ovaramcua akt 20 mitu; pagal iszvrlrda ir **■**■»*
gali lyginti prie 9*0 virtus aukso LAtKBonBLio. Visiems puiki. Isikrodellu mylėtojams mes duo- 
sime begvje f» dienu puikius presentus: k visnna ■ A RIŪ rrTUrTUĄ»»u .w.
rialu oi buk u. vertes 91 50; t gryno kARir rvrv CISARSTCHA. verte.The » “‘keline
oažCTS. 1 dailu »uk*inuota Dičkis* lsrciussli su kabote. 91 60. I P^klasoksinuo 
tasAOtTS.il 00. I pora puikiu A f* K a aru deimantai* sodintu, (i 00; 1 puikia sni.KAl»z»odnta 
brangakmeniai*. 40o; 1 pora paaukuotu kolloniku su parmuterio viršui*. **]• 1J?’r“r*D1K”1’J", 
guzlku, su permuterini* apaezia. 25c; 2 keimeriam* gusiku. parmuterio apaesios. 6O0, ir 1 p ikia 
fnkrutinę .avute m dailiu akmeniu 75c. Laikrodėli ir 1/doyanu .iunoslams C O. o* 
StllN apmokėdami leiprf Ir eipreso kultu*; siuntini galite iszegumiuuoll ant *rJ* *
ne*Hiiktu, .Pngra*lnklt« mum* argai mu*u kautais Kur ne*lrands Ezpreso ofn*“ J4 J“rJ *1“*

Jeigu PJ'ksi snt *yk YlĖli'iLAkRODELISU YIŠOMS’dOYAIIOMS DYKAI.^&k,.r 
taikrodsli ar moterl.aka Jeigu moteriška tad vjrri.aso Diek-r* lenciūgėlio me. pastūmime mo įr^a M)nohuauk.lnuoUL.orgt>eltek-ncluu*ll Radvk .zemben, pakol iupard*;<",m*. net.u. 
bJAdresuok*: ATLA9 JtVVELRY OOMPANY. 16 Metropolitan Block. OHIOAOO. ILL.

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Law.

Chimber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle & Wasbington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone M ai n 3642.

Wienintalia lietuvrys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiltazkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduoto.
Re*. 100 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Lietuviszka Dirbtuvei 
[Bažnytiniu paredu, Draugys- 
į tema karūna, szarpu, ko

kardų ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

T. TIND^aSZEYICZ,
115 W. Divialon st. ChicaffO, UI.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Hahited SU

Mutura paikins Fotografijas; nž tautaą tikta*

$2.00
aaa vu'lk Ar kitokiu reikalo maus p*Ao*z»- 

etju k m nnilt lesalai

Dr. Leonard Landės,
Lūtuwiezlca$ Daktaras.

134 E. 24 UI., JiewYork.
. Garsinga* gydytojas vyriszku ir mo 
teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New York e; praktikavo ligonbucziuose: 
VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Bospital Oollege ir 1.1.

UaZtikrinn IisZeydyma
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą. moteriszka* liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerwiszkų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

LtKfs* LytiitZKii Disliu
iszgydys! u į kėlės dienas, Uf)po*ri li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszka* liga* gydau pasekmin
gai, ir slei>emas liga* užlaikau alaptybS-

Dr. Leomird Landės,
134 K.24th 8Ljt>or.Lexinjrton Av.

Ortiso va)andoa:|^^tkVa^ 
N«d»llomis:aao 8 iki 10% wal.ryto;anot iki 4 vai. 
po piet.

Ho<ln per Grumulu* I)y*i 
Uipraazydarni gydyklas priaiuskite 91.00 

[yJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
**z prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy- 
dysi

VISOKIO PAVlbALO

Kurtnmas arba Senins Girdėjimas yra dabar iszgydomi.
musu naujausiu išradimu. Tik kurčiais apsigimusiejte nėra išgydomi.

GALVOS ŪŽIMAI GREIT PASILIAUJA.
F. K. WERMAN, IŠ BALTIMORES, SAKO;

Bsitimi RS. Md, 80 kovo 1901.
Tamiltoe:— Tapęs vitižkai nuo kurtumo iigydytu. dėkavoju jums ui gydyt“*- Čt* “* paduo

siu vis* ls tori j* mano apkurtimo. U ko. Ūkiuos, Umistos atokiu ar kitokiu bud u pasinaudosite.
Apie penki metai atgal dėžinė JI mano ausis pradėjo Spengti, ir juo tolyn, juo labyn, teip kad ga

ilaus ai ant tos ausies v ištikai a^kurtau.
Per tris mėneriusgydžiausi visokiai* budais, bet be jokios pasekmės: teiravausi rodo* ĮvalrUn- 

*i* daktarų, tarpe t* ir ganau* člonykUio ausų’specialitto, kur* pasakė man. kad jokios gyduolės 
man nepagelbės ir kad reikia daryti operacij*. kuri galėtų an* tūlį laiko praiallntl galvos užim*, 
bet kad apkurtima* mano jau vlstikai neižgydoma*.

Ii netyčių aj patėmyjau jūsų apgarslnim* tūlame Nbv Yorko laikražtyje. ir pasidariau jūsų 
gydymui. Besigydant atsakančiai pagal jūsų paduota* surodymu* bėgyje keleto* dienų galva* uži
msi pasiliovė, ir iifdien. praėjus penkiom* sanvaitėms. inano apkurtima* pranyko ir ausi* tapo vi
štikei Ugydyta. Todėl dėkavodatus jum* juožirdingtausial. pasilieku su geriausiais jum* velyjimals 

F. A. iVERMAN, 730 8. Broadvsy, Baltimore, Md.

Musu gydymo badas visai neatitraukia jus nuo darbo.
^LTvEr GALITE PATYS IŠSIGYDYTI NAMIE kasztaia.

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

Linksma bus tavo namuose*

Zalianckas ir Almanaitis,
210 8. 4-th St,, Brooklyn, N.Y.

prieszai lietuviazka Bajnyczia.
Lletuvlszki Graborial Ir B&lsimuotojtl 

Numirė In.
Laidoja numirėlius ant visokiu kapi

niu. Parsamdo karietas ant veseillu, 
pagrabu ir visokiu reikalu. Preke* pi
gesne* kaip kitu. Offisaa atdara* diena 
ir naktį.

Naujos Gromatoms Popieros.
Dvilinki arkuszai, 

—C^*Y atspausti su iliu-
.<2--—S7 stracijoms ant 3-ju 

skyrių: 1 su pa- 
veikslu Auszros 
Bromo; 2 su pav. 

*7'*® D. L. K. Vytauto ir 
D. K. Gede m mo; 3 su pav. 8. Daukanto 
ir Dr. V. Kudirkos; okonvertai su tau- 
tiszku ženkleliu. 1 tuzinas 3 gatunku 
25c.. 3 tus. 60c., 6 tuz. už 91.00. (mar
kėm* nepriimu). Kas prisius sidabriny 
desziirtuka, aplaiky* 4-ta dali tu*, po- 
pteru ant pažiūros. Teipgi padarau viso
kiu* rankspaudžius (Rubber Stainpe) už 
pigia preke. Parduodu geriausia* ma- 
■zinele* gromatoms drukuoti po 95 00, 
96.50 ir 910.00. Kas pirk* masz'.nele, 
gau* tuziną popieru su iliustracijoms dy
kai. Raszykite indedami 10c. ir gausi
te popieru ant pažiuro* ir kataliogus.

W. J. PETKON, 
303 N. Main st., Brockton, Mas*.

Jei nusipirksi viena musu Home Music Box'a.
Yra tai puikiausi ir priegtam 

pigiausi instrumentai, kokius tik 
anądien galim* pirkti Jie duo
da daugiai linksmumo negu 
9100 werte* wargon»i kadangi 

e visados gali grainti. Jokios 
muzikos pažintie* czia nesi- 
reikalauja, ir kožnas vaikas 
gali ant ju grainti. Kožnas 
pirkėjas stebi* ir džiaugisst 
isz jo, nes* ta* instrumentas 
. ajila suvirai 500 meliodllu.

. parodyta ant listo, kuri pride- 
/ dame prie kiekvieno instru
mento.

/ Home Music Bax'a galima 
' naudoti namie lavinimui vaiku 
dainuoti viešinamuose ir inval- 
rioee vieszost- vietose. Jis gali 

/ pats apsimokėti per viena naktį 
/ graijant, duokime sau. ant kokio 
į baliuko ar šiokiu. Jis grsjlia gana 
/ balsiai ir turi meilu balta. Himnus, 

/ (narsiu*. walcus. polkas, polkas— 
mazurkas, tradrliiu*. džindžikuo, 

! kaipogi Ir visas populiarink įaustas 
/dainas grajins teip, jog gal tik kels- 

___ ., ' toi gabiu muzikantu galima butu tam 
pr_________________ rauna i*i to didele linksmybe, kaip ir koOnas, kurt* tik girdi jin grajijanv
, J*oreli*, parodytas ežia aut paveikslėlio, yra prismsugyta* plieninėmis adatėlėmis, kurios *u- 
*c“o V T°** v ‘•sinodą tonus. Ji* atkartoja dainas arba šiokius be sustojimo.

Sii* instabn* instrumentas kaantUola tik 96.00- Apdaryma* JO yra paiku* Je) to
mistą nori priniUBk 91-00 mum* snt pasiilkrjimo,o likusiu* pinigu* galėsi prisiųstų po apialkymiii Inttrsmento. Hfąntni d«ro Serus piniMUk- Prisiusk te; marke, o gausi v?

STAKDARD MFG. CO., 29 Beekmau St., P. 0. Boi H79, Bei Yort, Dep. L f,

kwietkos.su
raAaruo.se
tasAOtTS.il
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