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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Dabartinis prezidentaeRoo- 

sevelt, juo toliau, juo dau
giau įgauna drąsos, iszduoda 
nusprendimus pagal savo 
vien pažiūras,ne paiso, ar tos 
pažiūros sutinka su norais 
daugumos gyventojų,- taigi 
bando elgtiesi isz dalies pa
gal maskoliszko caro būdą. 
Pirmiausiai paliepė sudui 
isztirti privilegijas tūlų isz- 
naudojanczių krasztą geležin
kelių kompanijų ir jeigu jos 
ne turi tiesos savintiesi sau 
visokius monopoliu®, atimti 
joms privilegijas. Szitas 
prezidento įsikiszimas rado 
pritarimą daugumos gyven
tojų, užtai jį niekina vien 
tarnaujanti geležinkelių kom
panijoms laikraszcziai. Pre
zidento nusprendimas Schle- 
yo provoj suteikė jam jau 
daugiau prieszų, kadangi nu
sprendimas tas ne su visu su
tinka su teisybe, prezidentas 
savo nusprendimui pasinau
dojo tik isz liudyjimų atvirų, 
visiems žinomų Schleyo prie- 
szininkų.

Dabar prezidentas žengia 
vis toliau ir stengiasi iszliuo 
suoti administraciją nuo po
litikierių urėdais apdovano
tų užmuszto prezidento Mc 
Kinleyo. Nors Roosevelt, 
užimdamas urėdą po Mc Kin- 
leyui, garbino ir gyrė jo poli
tiką, bet matyt ne visame jo 
politikai pritaria. Isz syk pa
laikė visus McKinleyo parink
tus ministerius ir kitokius 
augszcziausius urėdninkus. 
Pirmiausiai pasitraukė iždo 
ministeris, dabar atėjo kalei- 
na ant garsaus laivynės mi- 
nisterio Longo, toliau be abe
jones turės pasitraukti karės 
ministeris, paskui kiti ir to
kiu bud u Roosevelt isz pa- 
lengvo iszsiliuosuos nuo glo
bos visų Mc Kinleyo paliktų 
ministerių, pasirinks tokius, 
kurie ves Amerikos politiką 
sutikmėj su mieriais naujo 
prezidento. Gaila vien, kad 
prezidentas vis per vėlai pra- 
szalina senus ministerius. Jei
gu, paveikslan, užėmęs pre
zidento urėdą, butų praszali- 
nęs laivynės ministerį, tai 
tuom būt iszliuosavęs Ameri
kos laivynę nuo visų pažemi
nusių jos garbę skaudaiių, 
koki iszėjo į aiksztę Schleyo 
provoje.

Dabar prezidentas, teipos- 
gi per vėlai, praszalino nuo 
urėdo garsų ateivių užveizdos 
virszininką Powderly, Mc 
Kinleyo ant to urėdo paskir
tą prieszais tautos norus, ku
ris ne paisė ant protestų A- 
merikos darbininkų. Ant 
praszalinimo Powderlyo pre
zidentas Roosevelt turėjo ga
na pamatų, kada iszėjo į aik
sztę tamsus darbai ateivių 
užveizdos urėdninkų New 
Yorko porte. Jeigu prezi
dentas, apėmęs urėdą, butų 
tuojaus praszalinęs netinka
mus, Mc Kinleyo parinktus 
urėdninkus, butų tuom pra
szalinęs daug iszsivieszpata- 
vusio pikto. Jeigu vietoj ne- 
užkenczianczio ateivių Pow- 
dely’o butu paskirtas teisin
gesnis’ žmogus, jis butų ge
riau dabojęs pasielgimą atei
vių užveizdos urėdninkų, o 
tąsyk ne butų buvę visų tų 
skandalių, koki paskui iszėjo 
į aiksztę. Apie moraliszką 
vertę Powderly’o prezidentas 
Roosevelt negalėjo ne žino
ti.

Vietoj praszalinto Povvder- 
ly’o, prezidentas Roosevelt 
pasiūlė urėdą virszininko a- 
teivių užveizdos Frankui Sar- 

gent’ui, dabartiniam perdėti- 
iri ui lokomotyvų peczkurių or
ganizacijos. Sargent pasiūlytą 
urėdą priėmė. Powder- 
ly’o tarnysta baigiasi 25 d. 
kovo ir nuo tos dienos įgar
sėjęs darbininkų pardavėjas 
turės pasitraukti. Urėdo jis 
ne tenka, užsitikėjimą darbi
ninkų nužudė, terp jų vietos 
ne gaus, meilės kapitalistų 
teiposgi ne užsipelnė. Iszga- 
mas ir pardavėjus visada pa
siekia užpelnyta bausmė. 
Sargentą laiko už teisingą 
žmogų, o ateiviai nieko dau
giau ne reikalauja kaip vien, 
kad su jais elgtųsi teisingai. 
Prie Pavvderlyo su ateiviais 
visi urėdninkai elgėsi kuo 
biauriausiai.

Vokiszkas kunįgaiksztis 
Henrikas jau iszkeliavo isz 
Amerikos. Nors teip priva- 
tiszkos korporacijos, kaip ir 
Amerikos politikieriai ir u- 
rėdninkai priėmė jį gana 
karsztai, bet visgi nežinia, 
kokius vaisius iszduos atsi
lankymas Amerikoj kunį- 
gaikszczio'Henriko. Dabar 
prancūzai rengiasi siųsti į A- 
meriką kariszką laivą,kad su
mažinti įtekmę atsilankymo 
vokiszko kunįgaikszczio. Ge- 
rinasi mat.Amerikai visokios 
Europos ' vieszpatystės, bet 
isztikro Amerika ne gali kisz- 
tiesi į nesutikimus Europos 
tautų, ant prideranczio parė
mimo vienos ar kitos vieszpa
tystės Amerikai trūksta ir 
noro ir atsakanczių pajiegų. 
Jejgu todėl Europos vieszpa
tystės gerinasi Amerikai, tai 
ne jieszkodamos Amerikos 
paramos savo politiszkuose 
siekiuose, tų Amerika ir no
rėdama, ne gali įremti, bet 
per gerinimasi vieszpatystės, 
produkuojanczios daug fabri
kinių iszdirbimų, stengiasi 
iszderėti paliuosavimus savoi 
prekystai gabenant iszdirbi- 
mus į Ameriką.

Kadangi ant salos Samar 
pasidavė amerikonams filipi- 
nieczių vadovas jenerolas 
Luckban, tai pasikėlėlių va
dovas Givara dabar iszleido 
prokliamaciją, kurioje apsi- 
garsino įpėdiniu esanczio a- 
merikonų nelaisvėj Luckba- 
no. Givera liepia daugiau 
neklausyti nė jokių paliepi
mų iszleistų vardu jenerolo 
Luckbano, bet liepia klausy
ti vien to, ką jis, Givara, pri
sakys. Pereitą sanvaitę ant 
Filipinų salų nieko svarbesnio 
ne atsitiko ir amerikonai nie
ko svarbesnio ne nuveikė. 
Ant tų nelaimingų salų ka
rės galo dar visgi ne matyt.

Rytine Azija.
Apie prietikius rytinėj A- 

zijoj sunku dabar tikrą teisy
bę susekti, kadangi kiekvie
no kraszto laikraszcziai garsi
na tik tokias žinias, kokios 
patinka skaitytojams. Laik
raszcziai, garsindami visokius, 
kad ir neteisingus, paskalus 
stengiasi patarnauti savo ran
dui. Dabar antai angliszki 
laikraszcziai garsina, buk ka
rė terp Maskolijos ir Japoni- 
jo yra neiszvengiama ir ji dar 
szį pavasarį turės užgimti; 
maskoliszki gi laikraszcziai 
nieko neraszo apie kokius 
nors didesnius nesuti
kimus terp Maskolijos ir Ja
ponijos, o rando laikraszcziai 
tiesiog sako, kad prietikiai 
terp Maskolijos ir Japonijos 
ėsą kuo geriausi, pagiria net 
įdarytą ant užlaikymo czie- 
lybės Chinų ir neprigulmys- 
tės Korėjos susiriszimą terp 
Japonijos ir Anglijos. Lon
dono vienog laikraszcziai pa- 
antrina vėl žinią, kad Masko- 
lija rengiasi į karę. Ant Si- 

berijos geležinkelio jau nuo 
kelių sanvaiczių ne priima 
ant pervežimo privatiszkų 
siuntinių, kadangi visi vago
nai pasamdyti karės ministe
rijos ant pervežimo į Rytinę 
Aziją ginklų, amunicijos ir 
kareivių. Be, abejonės pa- 
skaluose, a ūglis z kų laikrasz- 
ežių leidžiamuose, yra dalis 
teisybės. Susiriszimas Angli
jos ir Japonijos, nors butų 
padarytas su žinia Maskoli
jos, ne gali įskutinei patik
ti, kadangi jis padarytas ant 
apstabdymo Maskolijos go
dumo ir isztikro užkerta ke
lią besiplatinimui Maskolijos 
Chinuose. Kadangi visokiuo
se terp vieszįtysczių sutari
muose, aįrt garsinamos da
lies, yra ir paslapta, žinoma 
tik susitarusioms vieszįtys- 
tėms, tai ir szitame atsitikime 
maskoliai ne gali žinoti, ko
kia yra slapta dalis sutarimo 
padaryto terp Anglijos ir Ja
ponijos; todėl tai Maekolija 
gabena savo kareivius į ryti
nę Aziją, kur tikisi patikti 
stabdymą savo mierių isz pu
sės susiriszusių. terp savęs 
Anglijos ir Japonijos. Verž
ti nuo Maskolijos ką nors nė 
Japonija, nė Anglija ne ban
dys, Maskoli ja su tokiais mie
riais užpuolimo ne reikalauja 
baugytiesi, ir tą ji gerai žino. 
Jeigu todėl Maskolija trau
kia kareivius, drūti na savo 
kariszkas pajiegas Azijoj, tai 
matyt ji rengiasi ką nors da
ryti priesziijgo norams susi
riszusių terp savęs vieszį- 
tysezių. Traukimas masko- 
liszkos kariumenės į rytinę 
Aziją parodo, kad jeigu Mas- 
kolija ir nesirengia griebti 
kokį naują szmotą Chinų ar
ba korėjos, tai isz dabar 
užimtos Mandzurijos be ka
rės ne pasitrauks, nors 
to reikalautų Anglija ir Japo
nija.

Toliaus Londono’ laikrasz
cziai garsina, bjik maskoliai 
nori priversti Chinus, kad jie 
su Maskolija padarytų tokį 
jau susirisąimą ant apgynimo 
savo kraszto czielybės, kokį 
padarė Anglija ir Japonija. 
Chinai rods dar ant to nesu
tinka, bet Anglija ne turi di
delės vilties, karį galėtų ijgai 
prieszintiesi. Jeigu tas pa
skalas butų teisingu, tai su
siriszimas Anglijos ir Japo
nijos nustotų yiso svarbumo. 
Jeigu Chinai susirisz su Mas- 
kplija, maskoliai prižada ap
ginti czielybę Chinų, jeigu 
kokia nors svetima vieszpa- 
tystė, neiszskiriant Japonijos 
su Anglija, norėtų Chinams 
ką pikto padaryti.

Londono laikraszcziai ap
kaltina Maskoliją, , buk toje 
stengiasi sukelti maisztus Af
ganistane. Maskoliszki gi 
laikraszcziai sako, kad ant 
pavasario isztikro gali Afga
nistane įkilti maisztai, bet 
jie ne btis maskoliszkų, tik 
angliszkų szalininkų sukelti. 
Iszužgimusių maisztų, žino
ma, maskoliai pasistengs kuo 
didžiausią sau naudą isztrauk- 
ti. t

(
Pietini Afrika.

Ant karės lauko pietinėj 
Afrikoj įreitą sanvaitę svar
besnių muszių ne atsitiko. 
Būrų vadovai Delarey ir De 
Wett lengvai prasimuszė per 
tarpus angliszkų tvirtynių. 
Paimtą į nelaisvę angįiszką 
jenerolą Methueną Delarey 
paleido, nusiuntė jį anglijo- 
nams. Kadangi Methuen 
pasiautas, tai ne butų galė
jęs pakelti greitų būrų besi- 
kilnojimų, jis todėl butų tik 
stabdęs būrų įsikrutinimus. 
Pasielgti su juom teip, kaip 

įsielgė anglijonai su būrų 
vadovu Sheepersu, kurį su- 
^szaudė, būrai ne norėjo. To
dėl tai Delarey, negalėdamas 
duoti nė vaistų, nė daktaro, 
velyjo pasiautą angliazką je
nerolą įliuosuoti ir sugrą
žinti anglijonams negu lai
kyti nelaisvėj. . Tokiu savo 
įsielgimu Delarey sugėdino 
anglijonus,kurie su paimtais 
į nelaisvę būrais nesielgia 
žmoniškai. Dabar pačioj 
Anglijoj ant syk urnai įsi
dangino skaitlius būrų drau
gų ir priešininkų visiško pa
vergimo būrų; paskutinei ne
pasisekimai net terp būrų 
prieszų perkeitė nuomones, 
daugelis tokių dabar atvirai 
kalba, kad geriau,numažinus 
reikalavimus, susitaikyti su 
būrais, negu vesti daug kaš
tuojančią karę per eiles me
tų. Dabar tūli Londono 
laikraszcziai tvirtina, buk 
lordas Kitchener užmanė su
sivažiavimą su Delarey ant ap
kalbėjimo tolesnės karės reįi 
kalų. Kitchener nori pasiū
lyti būrams geresnes iszlygas 
susitaikymo, tokias, ant ko
kių galėtų sutikti lygiai De 
Wett kaip ir Botha. Ar da
bar įsiseks susitaikyti, neži
nia, kaip nežinia ir ko
kias naujas iszlygas norij 
pasiūlyti būrams angliu
kas lordas. , Gyvenan
tis Europoj Transvaaliaus 
prezidentas Krueger gavo ži- 
pią, kad Afrikoj būrų padė
jimas dabar geresnis negu 
buvo pirma ir todčl jie nerei
kalauja priimti jeib siūlomas 
anglijonų iszlygas. Karę ga
lioj ie tęsti net per metų eiles, 
kadangi ginklų ir amunicijos 
jiems ne triiksta.

Kad anglijonų įdėjimas 
aut karės lauko ne geriau
sias,galima manyti jau isz to, 
kad angliszki cenzoriai da
bar ne leidžia nė privatiszkų 
laiszkų be cenzūros, taigi 
turbut bijosi, kad teisingos 
žinios apie tikrą dalykų stovį 
ne iszsi platintų Europoj, 
per ką dar labiau nupultų 
Anglijos garbė. Dabar į A- 
friką keliauja buvęs pradžioj 
karės visų Anglijos kariškų 
pajiegų yirszinįnkas lordas 
Wolseley ant persitikrinimo 
apie tikrą dalykų stovį. Jo 
vienog būrai ne reikalauja 
labai bijotiesi, .kadangi jis 
atsižymėjo vien ' karėse su 
nuožmiais beginkliais prie
szais, kitokiose karėse laimės 
ne turėjo.

• . t * *'

Maskolija.
. Maskolija turi dabar gana 

vargo su tūlais savo ‘ jenero- 
lais ir aristokratais, isz kurių 
susitvėrė yįtiszka kompani
ja pardavinėjanti svetimiems 
krasztams visokias paslaptis 
maskoliszkos kariumenės, 
plianus tvirtynių ir paskirs
tymo kariumenės regimęntų 
Maskolijos įrubežiuose. 
Reikalingas paslaptis sutei
kė jenerolas Grimm aristo
kratijos moterims, o tos par
davė, žinoma, už gerus pini
gus, agentams svetimų krasz- 
tų.

16 d. kovo Peterbugo jau
nuomenė, po augsztesnių 
mokyklų studentų vadovyste, 
pakėlė smarkias demonstra
cijas priesz randą. Demon
stracijose ėmė daly vumą apie 
10000 vyrų. < Ant vaikymo 
demonstrantų reikėjo szaukti 
kareivius, bet szįmet karei
viai ir policija elgėsi szvel- 
niau negu pernai, matyt val
džios paezios įmatė, kad 
žiaurumu maištų ne namai- 
szys. Susirėmime rods ir szį
met ne mažai studentų likosi 
sužeistų, bet sužeistų mirti

nai nėra. Suaresztavoapie 
100 jaunų vyrų. Szįmet ka
zokai ne kapojo su kardais 
ant ulyczių susirinkusių žmo
nių, bet prie vaikymo varto
jo vien kanezius.

Maskolijos caras iszsiuntė 
į Ameriką ir Japoniją specia- 
liszką pasiuntinį, kunįgaiksz- 
tį Lobanovą Rostowskį ant 
perstatymo mierių Maskolijos 
Mandžurijoj. Kunįgaiksztis 
keliauja pirmiausiai į Ameri
ką. v. Nesiliaujanti maisztai 
Maskolijos viduriuose pada
rė mat carą nuolankesniu 
negu pirma.

Pietinė Amerika.
Revoliucijos republikoj 

Columbijoj randas neįstengia 
suvaldyti. Pereitą sanvaitę 
buvo keli gana smarkus susi
rėmimai kariaujanezių pajie
gų, kuriuose pražuvo net ke
li tukstaneziai žmonių, bet 
visgi nė viena pusė ne gali 
girtieji, kad butų ką svarbes
nio per tuos muszius nuvei
kusi.

Revoliucija republikoj Ve- 
nezuelėj, rodosi, eina silp
nyn, arba bent sziuom kartu 
revoliucijonieriams ne pasi
seka atsistoti ant tvirtesnių 
kojų.

Isz Lietuvos.

-Isz Vilniau*.
Vilniuje likosi jau parengta 

elektriszkos pajiegos stacija žibu
riams. Sziuom kartu žiburius 
rengia miesto namuose, o toliaus 
gulės elektrisikus žiburius turėti 
miesto pardavinyczioa ir priva- 
tiszki gyventojai; ant galo pasiro
dys jie ir aut ulyczių.

Vilniaus žuvininkystės drau
gystė rengia netoli miesto specia 
liaukas žuvių auginimo ir veisimo 
įtaisas, isz kurių, norinti auginti 
žuvis, galės gauti už pigię prekę 
užvaisintus ikrus. , ,
• Vilniuje neužilgio susitvers 
nauja mokslkzka draugystė p. v. 
Oduntoliogiszka draugystė. Mie- 
riai draugystės yra platinti terp 
žmonių racijonaliszkę, protingę 
supratimę apie gydymę ir gelbė
jimu gendanezių dantų. Drau
gystė garsįs konkursus ant pa- 
raszymo specijaliszkų visiems pri 
einamų rasztų /apie saugojimę ir 
gydymę dantų. Įstatai rengia
mos draugystės jau apdirb'i, bet 
jie dar ministerijos neužtvirtinti.

lai RadoszkoviciĮ, Vil
niaus gub.

Miesto malūne, 24 d. vasario, 
ratas pagriebė malūnininko pa- 
gelbininkę. Kada ant pagriebto 
riksmo subėgo kiti darbininkai ir 
malūnu sustabdė, isztraukė tik 
szesztarnės sudraskytus kūno 
smotus. Nelaimingas žmogus pa
liko ketvertu mažų vaikų ir palie
gusį paežį.

Isz Vindavos, Latvijoj.
Nuvedus ežia geležinkelio lini

ją, szitis Latvijos portas kyla, 
o uitai prekysta Rygoj ir Liepo- 
juj puola, nors palengva, bet nuo- 
latai: szįmet ypacz Vindavoj pre
kysta pasikėlė, laivų su tavorais 
etėjo ežia dvigubai daugiau negu 
pereituose metuose. Vokiszkos 
garlaivių kompanijos isz Ham- 
burgd ir Lubekos parengia dabar 
specijaliszkas linijas ir jų garlai
viai atplauks į Vindavę po du 
Kartu aut sanvaitės.

Isz Nesviežo, Minsko gub.
Nesviež priguli garsiam lietu- 

nszkam kunįgaikszcziui Radvilui 
Jam priguli didelės girios, kurio
se kas metę kunįgaiksztis paren
gia medžiokles ir ant jų užsipra- 
szo daug visokių lenkiszkų ir sve
timų aristokratų. Ant pareng
tos szįmet medžioklės Radvilo 
karabinas netikėtai pasidirgė ir 
azuvis pataikė į sūnų buvusio 
Austrijos ministerių prezidento 
Jonę Petockį, pagarsėjusį savo 
laike tuom, kad Vindcbonos ari- 

s to k ra tų klube į porę valandų jis 
praloszė 700000 rubl.

isz Minsko gub.
Skaitlius mokyklų Minsko gu

bernijoj dauginasi greicziiu negu 
kitose Lietuvos gubernijose, ka
dangi mat su jų pagelba randas 
stengiasi sumaskohnti bal (gū
džius. Visgi vienok maskoliszkas 
randas parengė gubernijoj mažiau 
mokyklų negu žydai, nors žydų 
Minsko gubernijoj yra tik 15% 
gyventojų. 1895 m. Minsko gub. 
buvo 2936 mokyklų su 68404 mo 
kintiniais. tame skaitliuje žydisz- 
kų mokyklų buvo L213. 1900 m. 
skaitlius žydiškų mokyklų suma
žėjo iki 574, skaitliusgi visų mo
kyklų buvo 2756, kurias lankė 
89827 vaikai Ant mokyklų isz- 
leis'a 992197 rubl.

Isz Plungės, Kauno gub.
2 d. v asu r. sz. m. pasimirė kuni- 

gaikszVs Mykolą Oginskis. Turė
jo jis 50 metų, gimęs Retave.. O , 
ginskis, teip kaip visi Lietuvos a- 
ribtokratai, nelaikė savę ui lietu
vį; kaip kiti Lietuvos ponai, teip 
ir j's ne kartę gana skaudžiai nu
skriaudė lietuvius ūkininkus, bet 
nebuvo teip spaugu lietuvystės 
prieszų, kaip daugelis kitų Lietu
vos ponų.

Isz Liepoj a us, Latvijoj.
Kasdienę beveik ežia sugabena 

daug arklių, Lietuvoj žydų agen
tų supirktų. Arklius tuos isz ežia 
gabena į Angliję, o isz Anglijos 
į pietinę Afrikę. Maskoliszkas 
randas perkratiuėja dabar klausy- 
mę, ar nereiktų uždrausti, kol 
traukiasi karė Afrikoj, iszgabeni- 
mę didesnių partijų arklių į užru- 
beiius, kad maskoliszki arkliai 
negalėtų būti karėj sunaudojami.

Latvijos pakrantėse likosi ledų 
sutrintas maskoliszkas garlaivys 
,,General Skobalev”. Buvusius 
ant jo žmonės iszgelbėjo.

Pereituose metuose isz szito 
porto iszgabeno į užrubežius tavo- 
rų už 58 /nilijonus rublių.

Lietuviszkame Minske iszėjo 
maskoliszkoj kalboj nemažos mok- 
sliszkos vertės knįga iszleistn Bo- 
chano, p. a. MinbK’Ja predanija i 
legendi (Minsku padavimai ir le
gendos).

Iszvežė kunjgą.
Maskoliai Bartininkuose, Su

valkų gubernijoj, pasielgė tikrai 
maskoliszkai. Kadangi prabasz- 
czius, kun. Pranciszkus Vaicie- 
kauskas neatgiedojo priedo po 
miežių už ciecorių, maskoliszki 
žandarai užsimanė kunįgę sua- 
resztuoti. Pulku atėju į bažny- 
czię ir norėjo laikantį sumę ku
nįgę Vaiciekauskę prie alto
riaus aresztuoti. Žmonės neda
vė. Užgimė bažnyczioj muszty- 
nės, kuriose daug lietuvių para- 
pijonų likosi žandarų sužeistų; 
daug žmonių suaresztavo.

Isz Prūsų Lietuvos.
Tilžėj likosi suaresztuota pa

garsėjusi Vokietijoj pasekėja gar- 
saus Chicagoe pranaszo Dowies, 
Klara Nobies, kadangi perjos gy
dymo budę pasimirė du difteritu 
serganti vaikai, o jeigu į laikę 
butų paszauktas tikras daktaras, 
jie galėjo būt iszgydyti.

Tilžės lietuviszki laikraszcziai: 
“Varpas”, “Ūkininkas” ir “Nau
jienos" permainė savo pavidalę: da
bar jie iszeina knįguczių pavidale: 
“Varpas” pavidale didesnės knį- 
gutės, o “Ūkininkas” ir “Naujie
nos” mažos.

Karaliaucziuje nusiszovė leite
nante grenadierų regimento Wolf 
von Spiess. Paskutiniuose me
tuose du jo broliai, teiposgi ofi- 
ei era i, o vienas tarnavęs tame jau 
regimento, tokiu jau budu su
trumpino savo amžį. •

Netoli Bagnitų, Kanter ežere 
prigėrė dvaro kalvis Fuchs. Isz- 
siuntė mat jį pripiauti lendrių. 
Fuchs užėjo ant silpno ledo, įlūžo 
ir panėrė po ledu. Jis paliko 
paczię ir 7 vaikų.

Netoli Bsrtonstoino, vokiecziai 
Mathevrs ir Barta, radę ant ke
lio girtę lenkę, kriauezių Kar- 
lovrskį, įdėjo jį į lovį ir įstūmė į 

prudę. Ant rytojaus rado Kar- 
lowskį prūde jau ne gyvę. 
Mathews ir Bartz pateko po su- 
du, bet sūdąs juos isztei-ino, ka
dangi daktarai ne galėjo nuspręs
ti, ar Karlowski, kada jį įstūmė į 
prudę, buvo gyvas, ar ne.

Kaime Macukiemiuose, netoli 
Goldapės, malūno pigelbininkas 
Conrad likosi pagriebtas ratų ir 
baisiai eumankytas. Bevežant į 
ligonbutį, Conrad pasimirė.

Netoli stacijos Smilgių, ant 
naujo ge'eiinkelio terp Pilkalnio 
ir Sziniintos, važiuojant skersai 
geležinkelio szėnių vežėjui dvaro 
Kelmįszkiemių, atbėgęs trūkis su
daužė roges ir vežėję užmetė ant 
szėnių. Jis teip sunkiai likosi ap
kultas, kad nėra nė jokios vilties, 
kad galėtų iszgyti.

Kadangi paskutiniuose laikuo
se Amerikos valdžios sugręžino 
daug atkakusių Bremos ir Ham
burgo garlaiviais ateivių isz Au
strijos ir Maskolijos, tai Bremos ir 
Hamburgo garlaivių kompanijos 
padarė sutartį su Prūsų 
geležinkeliais, kad jie
ant toliaus pardavinėtų ge
ležinkelių tikietus keliauti į Bre- 
mę irHamburgę tik tiems masko- 
liszkiems isze’viams, kurie, perėję 
rubežių,turės szifkartės ant kelio
nės į Amerikę, maskoliszkę pas- 
parlų ir 100 dol. pinįgų. Au
strijos iszeiviai turi turėti szifkar- 
tę ir 100 dol. pinigų, Qe re>- 
kalauja turėti paazpartų.

Ar nereikalinga mums 
“etnograflszka” drau

gyste?
• Kada 1884 m. pasirodė “Ausz- 
ra”, tuomet sunku dar buvo tikė- 
tiėi jog atgijimas musų apmiru
sios tautos pradės teip spareziai 
paskui eiti ir kad 18 metų praė
jus,ateiras reikalas kalbėt apie į. 
steigimę ypatingos draugystės,a- 
pie kurię czion paraszysiu. 
Rods dar 1882 m.*) neužmirszti- 
nasis Dr. J. Sauerwein, lygiai 
kaip ir raszantis szituos žodžius 
buvo užmanę įsteiglį “Lietu. 
Mokslo draugystę” ir jai įstatu^ 
sutaisė, isz kurių vėliaus “Biru
tė” pasinaudojo, bet pati to vardo 
draugystė tik dar vėįiaus Ameri
koje įvy&dinta tapo, bet neilgai 
pragyvenus, ir ta isznyko. Lai
kui bėgant, atsirandant ir musų 
tautoje vis daugiausdvasiszkų pa
jiegų, rodos tad vėl mums reikėtų 
užsiimti realizacija pana- 
szios “mokslo^’ draugystės, kuri, 
kaip patsai gyvenimas rodo, labai 
mums reikalinga ir, rasi, su laiku 
galėtų didelę atgabeni naudę lie
tuviams.

Viena isz seniausių ant žemės 
kulturiszkų tautų, žalia atauga 
didžiausios senovėje Trakų tautos, 
lietuviai, rods ne isz savo paežių 
kaltės, toli atsiliko užpakalyje ki
tų Europos tautų, už musiszkię 
kur kas jaunesnių kultūroje. Ne
kalbant apie sziędieninį apszvie- 
timę, kuriuomi mes su kitais su
silygini negalime, mes ne ėsime 
beveik nieko atlikę, idant galima 
butų mums patiems susipažint su 
savo tauta ir su tais ryaziais, ku
rie mus su senovės Trakais, Ge
tais, Prygais ir kilotais, pietų 
kraszto gyvenusiomis, musų gen
timis vienyja. Iszskyrus surink
tas jau dainas, kuriose daug pa
minėjimų likę apie gyvenimę lie
tuvių pietų žemėse,mes dar suvis 
ne esame apsipažinę su musų se 
naja mytologija, budu bei dabar 
neturime surinkę nė musų, isz gi
liausios senovės paeinanezių, asa- 
biszkų bei geographiszkų vardų 
ir ne eiam juos sulyginę su tra- 
kiszkaisiais ii k. Todėlei,man ro
dos, mums reikėtų įsteigti tokię 
draugystę, kuri, tikėjimo musų 
laiko lietuvių ne užkliudydama ir 
ant tyrai moksliszko pamato sto
vėdama, užsiiminėtų rinkimu visų 
tų lietuviszko gyvenimo liekanų, 
kurios mums, kaip ir kitoms tau
toms, paszelpę suteikt galėtų, pa
žinti norint lietuvius. Czion pri
gulėtų:

1) tardymas kalbos ir jos dia- 
lėktų |

2) rinkimas dainų ir jų melo
dijų;
• 8) pasakų rinkimas įvairiausio 

turinio vietinėse tarmėse; ...

4) rinkimai senoviszkos “Ži- 
nystės" liekanų, burtų, “niekti- 
kėjimų," apžadėjimų, tautiszkos 
vaistininkystės įr tt;

5) apraezymas “kriksztynų”, 
svodbų, szermenų, laidojimo bu
do ir visų kitų gyvenimo apeigų;

6) apraszymas apeigų, szven- 
czių įvairiausomis metų dienomis, 
“padažanų dienų” ir tt.;

7) apraszymas įvairiausių žai- 
dinių, szokių, puotų ir tt.;

8) rinkimas vardų ir pravar
džių žmonių bei geograph szkų 
(upių, kalnų, apgyventų vietų ir 
lt-); / f

9) apraszymas bei apipieszimas ' 
lietuviszko namo,ukininkystės pa
darų, muzikaliszkų instrumentų 
ir tt.;

11) rinkimas visokių lietuvisz- 
kų iszdarbių, padarų dėl tautisz- 
ko muzėjaus;

12) rinkimas rankraszczių bei 
knygų apie Lietuvę.

Kaip isz tzites — reds labai 
placzios ir isz pradžių,rasi .sunkiai 
iszpildomos, programos mato
ma, naujoji draugystė užsiimti 
turėtų: a) tardymu dvasiszkos 
bei medegiszkos lietuvių kultū
ros; b) iszleidinėjimu ypatingo 
organo talpinimui su laiku etno- 
ir apbiszko muzėjaus bei tautisz- 
kos bibliotekos. Draugystę pra
mini galima butų “'Lietuvių Tau
ta”, ar kukiu kitu vardu.

Paduodamas—su pritarimu 
tūlų draugų — szitę užmanymę 
lietuviszkai visuomenei, praszy- 
cziau visų musų inteligentų bei 
kitų tvirtų tėvynainių, kurie no
rėtų dalyvauti įsteigime tokios 
dręugyat^. idant jie teikto#! duo
ti įnan žinię ant žemiau paduoto 
adreso, apie savo pritarimę su rei
kalingais patėmyjimais viename 
kitame dalyke, su pertaisymais 
ar perkeitimais paduotosios pro
gramas ir tt.

Pritarėjams skaitlingai atsi- 
szaukus, raszantis skituos žodžius 
pasirūpins, pagal balsų 
daugumę, pritinkanezius
statutus draugystei sustatyti ir 
kuo veiki ausi ai per laikraszczius 
apgarsinti. —Taigi į darbę lietu
viai!. ...

D r. J. Basanaviczius
a Varna, Bulgarie.

Protingi menkaproeziai.
Pažįstanti menkaproezius arba 

idiotus gerai žino,kad jie ne viskę 
gali supiasti, kę jiems kas sako, 
ne daug ir mokyklose tokius gali 
iszmokyti; pasitaiko vienog terp 
idiotų teip gabus kokiuose nors 
darbuose, kad net pilno proto 
žmuogui sunku su ja;s susilyginti 
Angliszkas beproezių gydytojas 
Ireland apraszė vienę idio^ vai
kinę, kuris akies mirksnyje galėjo 
atmintyj sudėti, atimti, padau
ginti ir padalinti skaitlius i-z 
trijų cifrų; atsakymai idioto bu
vo visada be klaidų, o pilnapro- 
eziaras, darant tę ant popieros, 
tankiai pasitaiko klaidę padaryti. 
Taigi isz to apsireiszkitno mato
me, kad žmogaus snegenys susi
deda isz daugelio daliij, kiekviena 
dalis turi kitokį paskyrimę: vie
na dalis, paveikslai), jeigu ji la
biau iszsivyscziusi, duoda geresnę 
atmintį, kita gabumę rokundose, 
treczia iszkalbume, kita daildarys- 
toj ir tt. Todėl tai gyvenanti ant 
žemės žmonės ne visi lygiai visa
me lygų turi gabumę: turime ga
bius muzikus ir cegalinczius jos 
suprasti, turime gabius, garsius 
tepliorius ir negaljnczius nė ark
lio pavidalo priderMiežiai nupiesz- 
ti ; turime gabius kalbėtojus ir 
tokius, kuriems sunku žodį isz- 
tarti; yra ant svieto czielos tautos 
atsižyminezios ypatiszku gabumu 
tūluose dalykuose: paveikslan, 
prancūzai yra geriausi kalbėtojai, 
amerikonai biznieriai. Mokinto
jai žino, kad ne visi lankanti 
mokyklas mokintiniai lygiai gabus 
visuose moksluose: vieni gabesni 
rokundose, kiti greieziau iszsimo
kina kalbų, kiti kitokių mokslų. 
Tas paeina nuo to, kokios dalys 
smegenų geriau iszzivyscziusioB. 
Nuo to paeina ir ypatiszkas gabu
mas tūluose dalykuose menkapro- 
czių arba idiotų. Gali mat pen-
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kioa smegenų dalys sunykti, o 
šeštoji dalis iszaugti, iszsivysty
ti labiau negu normaliazkai; ta 
labiau irasivytcziusi smegenų da
lis ir suteiks didernį gabum? tuo
se dalykuose, kokius apima ta la
biau išsivyscziusi smegenų da’ri, 
e ui tai tuose dalykuose, kokius 
apima sunykusios arba tik per pu
sę iszsivyscziusios smegenų dalys 
suteiks kvaii’?. Nors todėl idiotai 
tūlose dalykuose gali būt gabesni 
ui pilno proto žmonis, bet jie ne 
gali isznaudoti savo gabumo, ka 
dangi ne gali mislių sujungti su 
kitais dalykai?, kokių neiszsi- 
vyscziusios smegenų dalys ne gali 
perimti. Prancuziszkas bepro- 
czių gydytojas DraaDorel painiojo 
o vien? beprotį, kuris negalėjo 
nė kalbėti, bet uitai mokėjo dau
gybę dainų, operų arijų, kurias 
teip gerai atgiedodavo, kaip ilgai 
besimokinęs profesionališkas 
giesmininkas; tas dainas- idiotas 
kas dien? išgiedodavo vien? po 
kitai, bet visada toj paczioj die 
noa valandoj. Kiti menkapro- 
cziai turi nepaprast? gabum? da
ryti pieszinius ir teplioti abrozdus. 
Pradiioj 19 amiiaus mieste Bern, 
Szveicarijoj,gyveno vienas isz ge
riausių to kraszto tepliorių, Gott- 
fried Mind. Jis buvo specialia 
tas ypacz tepliojime paukszczių 
ir kaczių. Mind buvo vienog ne 
pilno proto žmogus.

Kaip jau paminėjome ir terp 
sveikų pasitaiko žmonės su viso
kiais gabumais: yra antai žmonės 
galinti pažinti sykį patėmyt? 
žmogaus veid?, kitiems gi pažini
mas svetimo veido labai sunkiai 
atseina. Yra žmonės greitai iš
mokstanti eilei, yra vėl gana to
kių, kurie niekaip ne gali eilių 
iszmoiti ir trumpas eiles ne gali 
be perkeitimo žodžių atkartoti. 
Garsus vengriškas muzikas Liszt 
turėjo ne paprastu atmintį: jis sy 
kį girdėt? muzik?, net czielas isz 
keturių, penkių aktų operas, be 
jokio apsirifimo ir permainų, ga
lėjo namieje isz atminties perra
šyti. Garsus Mickevycziaus 
draugas Odyniec galėjo sykį gir
dėtas eiles isz 1000 ir daugiau 
eiluczių atkartoti be jokio apsiri
kimo. Tie visi ypatiszki gabumai 
ir nesumanumai lygiai pas pilno 
proto žmonis kaip ir pas menka- 
proczius paeina nuo smegenų y- 
patybių, nuo didesnio ar mažes
nio išsivystymo atsakanczių jų 
dalių.

Isz Amerikos.
Nusibankrutino restauratorius 
dėl atsilankymo kuningaikszczio 

Henriko.
New York. Ant Shooters Is- 

land, laike iszbandymo padirbto 
Vokietijos ciecoriui laivo Mete- 
or, pas restauratorių Rupert? 
Fritz buvo užsteliuoti pietus ant 
2000 žmonių. Ant priėmimo teip 
augsztų sveczių, restauratorius 
parūpino sidabrinius stalo rykus; 
bet kad pats tiek tų dalykų ne 
tu¥ėjo, pasiskolino nuo draugų ir 
pažįstamų. Svecziai vienog elgė
si visai ne pritinkancziai, nes jie, 
ant atminties, ėmė sau, dėjo į ki- 
szenius visokiu? sidabrinius daik
tus. Kada restauratoriui atsėjo 
atiduoti daiktus tiems, nuo kurių 
buvo pasiskolinęs, pasirodė, kad 
daiktų nėra, nes juos augszti ir 
turtingi svecziai ant atminties su
sikrovė į kiszenius ir iszėjo. Ant 
užmokjimo už prapuolusius pa
skolintus sidabrinius daigtus res
tauratorius neturi pinigų. Jis to
dėl apgarsino bankrutystę.

Powderly turi pasitraukti.
Paskirtas MicKinley’o ant vir- 

szininko ateivių užveizdos, gar
gus darbininkų pardavėjas Pow- 
derly baigia savo tarnysta 25 d. 
kovo ir ant toliaus jis ne bus ant 
to urėdo paskirtas,, kadangi, jam 
ėeant ateivių užveizdos vin-zinin- 
ku, urėdninkai bjauriai pradėjo 
elgtiesi su ateiviais. Vietoj Pow- 
derly’o,ateivių užvizdos virszinin- 
ko urėd? prezidentas Rootewelt 
pasiūlė perdėtiniui lokomotyvų 
peczkurių organizacijos Sargen- 
tui. Bus nuo vietų praszalinti ir 
kiti augsztesni ateivių užveizdos 
urėdninkai. Gaila, kad bausmė 
už bjaurius darbus teip vėlai atei
na.
Prapuolė uredninkas ir pinigai.

Mattoon, III. Prapuolė ežia 
urėdninkas Adams exprea Co., o 
su juom prapuolė piniginis siun
tinys, kuriame buvo 30000 dol. 
pinįgų. Siuntinys paduotas buvo 
Brazi), Ind ir adresuotas į St 
Louis, Mo.

Nevalia dirbti ne pardavinėti 
Llmburgiszko sūrio.

Louisville, III. Perdėtinis 
miesto sveikatos užveizdos, Dras 
Allen, Užleido padavadyjim?, ku- 
riuom uždraudžia dirbti ir parda
vinėti Limburgiszk? sūrį, kadan

gi matszitas daktaras laiko t? 
sūrį už voding? jį valgauczių 
sveikatai.
Pasimirė buvęs Illinojaus guber

natorius Altgeld.
Joliet, III. Ant susirinkimo 

parengto ežia ant būrų naudos, 
buvęs Illinojaus gubernatorius 
Altgeld laikė vien? isz svarbiau
sių kalbų, kurioje peikė Amerikos 
rand? už per didelį prilankum? 
Anglijai, iszrodinėjo,kad jeigu ne 
tas tarnavimus Anglijai dabarti
nio Amerikos užrubežinių daly
kų ministeįio Hayo, Anglija ne 
butų drysusi pradėti kąrę su bū
rais. Vos spėjo Altgeld pabaigti 
kalb?, jis apsirgo ir nugabentas į 
hotelį, pasimirė. Altgeld gimęs 
Vokietijoj, į Amerik? atkako tu
rėdamas 3 metus.

Edisono sūnūs suaresatuotl.
Raleigh, N. C. Likosi Elim- 

bette City suaresztuoti du sūnūs 
garsaus amerikoniszko iszradėjo 
Edisono, Tamoszius ir William, 
pirmutinįs už girtuokliavimus, 
antras gi už sųmuszim? policisto 
besistengianczio suaresztuoti pa
sigėrusį jo brolį. Tamoszius tu
rėjo užmokėti |7 50 bausmės, an
tras gi likosi pastatytas po kauci
ja 100 dol. iki provai.

Paskendo laivas.
Vioksburg, Misa. Prieszais 

Jon, garlaivys “Providence”, už
kluptas ant jūrių baisios vėtros, 
likasi vilnių išardytas ir pasken
do, Prie to prigėrė laivo kapito
nas,agentas Vicksburgo Oil Mills, 
Dras Lancaster, vyriausias laivo 
maszinistas ir 13 jurininkų, dau
gume negrų.

Vėl szalczlal.
Bismabck, N. Da<. 15 d. ko

vo siautė ežia smarkios vėtros ir 
sniego darganos. Oru tempera
tūra nupuolė iki 5° žemiau sero. 
Sniegas užnešė geležinkelius 
teip, kad ant tūlų linijų trukių 
bėgiojimas turėjo pasiliauti.

Indljouu maištai
Victoria, B. Col. Indijonai 

Frazer ir Nechaka giminių pakė
lė maisztus. Indijonai iszgriovė 
stokyklas Hudson Bay Co. Pri
žiūrėtojas stovyklų pabėgo, jo in
dijonai ne pagavo.

J tesako palaikėj u. ,
Sleepy Eye, Minn. Atkako 

ežia isz Middletovvn, N. J. advo- 
datas Daiham. Jieszko jis ežia 
palaikėjų didžturezio Leonardo. 
Mat Leonard paliko didelius pa
laikus vertės 80 milijonų doliarų. 
Palaikėjais yra du broliai Case, 
kurie 30 metų atgal gyveno 
Brown pavietyj,Minnesotoj, o da
bar nežinia, kur dingo.

Arkliaiangtljonu supirkti.
Sheridan, Mont. Angliszki 

agentai pirko szitose aplinkinėse 
daug arklių ant karės reikalų pie
tinėj Afrikoj. Arklius tuos isz 
ežia siunezia į Utah, kur jucs per
žiūri angliszki oficierai ir tinka
mus į karę, siųs į New Orleans?, 
kur laukia angliszki garlaiviai.
Nuslszove milijonieriaus sūnūs.

Iz>s Angelos, Caį.. Nusiszo- 
vė ežia sūnūs milijonieriaus ir 
kastynių savininko Lingletono. 
Kokios priežastys privedė szit? 
vaikin? prie patžudystės, neži
nia.
Naujos apsunkinimo ateivystes 

tiesos.
Washington, D. C. Ant ap

svarstymo specialiszkai iszrinktos 
komisijos paduotas užmanymas 
Shattuco apsunkinimo ateivystės. 
Szitas Amerikos politikierius isz 
tikro didelių apsunkinimų ne da
ro; jis re.kalauja pakėlimo ant 
50c. mokesezių nuo ateivių (da
bar kiekvienas ateivys moka po 
91.00, Shattuc reikalauja $1.50), 
pailginimo laiko iki 5 metų (da
bar yra tik 1 metų laikas), laike 
kurio negeistinus ateivius galima 
gr?žinti atgal, leiposgi ne įleidi
mo anarchistų ir prieszininkų 
kiekvienos valdžios. Komisijoj 
yra daugiau ateivių prieszų negu 
draugų, o terp jų ir garsus atei
vių prieszas senatorius Lodge. 
Be abejonės jis stengsis komisijai 
paduoti savo kvail?, kelis kartus 
atmest? bilių, kuriuom reikalau
ja, kad ne mokanti raszyti nė 
skaityti ne butų į Amerik? įleis
ti.

Gaisrai.
Matoncb, Quebeo. Sudegė

ežia namai Bonehardo. Ugnyje 
pražuvo Bonehardo pati ir 9 jo 
vaikai. .

Vinsloo, Min. Iszdegė gra
žiausia ir turtingiausia dalie szito 
miestelio. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 150000 dol.

Mount Vernon, Ind. Sudegė 
ežia kornų krautuvės Fucher & 
Ford, o jose 75000 buszelių kor
nų. Blėdį ugnies padaryt? skaito 
ant 100000 dol.

Dortoo, Ky. Iszdegė visas

Provos los ne mažai lfetuv;szkų 
sunkiai uždirbtų pinįgų suvarė į 
tiesdarių ir advokatų kiszenių be 
; okioe naudos ne tik lietuviškai 
tautai, bet ir pat ems beeiprovo- 
jantiems. To vienog besiprovo- 
janli ne supranta ir ne nori ,u’ 
prasti; jie nesupranta, kad savo 
provoms ir nesutikimais žemina 
visų lietuvių vard?.

Skaitanczių knįgas ir la ikru z 
ožius ežia ne daug yra. Jeigu jie 
daugiau skaitytų, geriau suprastų 
švo paežių ir uvo tautos reika
lus, nemėtytų sunkiai uždirbtų 
pinįgų ant nereikalingų daly
kų.

Yra ežia keli geresni tautie 
ežiai norinti sutverti koki? nors 
tsutiszk? organizacij?. Pernai 
norėjo šutveiti Kliubę, bet tas 
nesidavė; szįmet užmano sutver
ti pagelbinę draugystę, tik neži
nia, ar atsiras pakaktinai norin- 
czių į draugystę prisirašyti.

M. Rimkus.

Isz New Brltain, Conn.
Neseniai sutvertas Knįgynas 

auga ir drutinasi. Prie knįgyno 
Draugystės priguli jau per 40 są
narių. Tapo iszrinkti sekanti jos 
virszininkai: prezidentų — Vac
lovas Alksninis; sekretorium — 
Juozas Kovas;- kasierium — Vin
centas Mikolaitis; užžiurėtojai 
knįgyno — Piuszas Dievokaitis ir 
Jonas Gerdauckas; maršalka — 
Juozas Mulaszka. Vardas drau
gystės yra “Ap-zvietoe Draugys
tė”.

Szita Draugystė ant 10 d. ge 
gūžio parengia balių, ant kurio 
bus gražus perstatymai iš pa- 
budžio žmonių dabartinių laikų. 
Susirinkę turės isz ko pasijuokti. 
Ant lietuv szkų balių bus pirmu
tinis toks perstatymu. Apart to 
merginos dainuos patriotiškas 
dainas apie tėvynės vargus, Bus 
patriotiškos ir humoristiškos 
kalbos.

Draugystė užprašo ant to savo 
baliaus brolius lietuvius isz vjsų 
aplinkinių.

Komitetas.

Isz Toluca, 111.
Ant atsibuvusio miesto elekci- 

jos mitingo likosi pastatytas ant 
republikoniszko tikieto, ant mo
kyklų trustiso musų tautietis 
(koks? Rėd.). Gaila, kad ne lietu- 
vwi jį perstatė, tik ang Ii joną i. 
Czianykštis lietuviškas Nepri- 
gulmingas Kliubas jau nuo seniai 
stengiasi ant urėdo pervaryti š 
vo t?utietį, tik iki sziol t? pada
ryti nebuvo galima. Tolucos lie
tuviai velti pagyrimo, kad sten
giasi naudotiesi isz politikos.

Czianykštė 19 Susivienyjimo 
L. Amerikos kuopa (ne kuniginė) 
laikosi gerai ir turi jau 20 s?na- 
rių. Nepngulmingas kliubas turi 
54 s?narius. Draugystė szv. Jono 
Kriksztytojo turi 52 s?narius.

Czisnykšcziai lietuviai l«ikosi 
vienybėj. Duok Dieve, kad lietu- 

- viai visur teip elgtųsi kaip ežia.
J. Kaz'auckas.

Isz Thorp, Wis.
Kazimieras Kunca pardavė sa

vo farm? už 11035 ir grįžta į Chi- 
c«g?-

Is8 Kensingtou, III.
Czianykštė Szv. Vincento 

Draugystė, užsidėjusi vos metai 
atgal, 2 d.kovo turėjo metinį susi- 
rinkim? pn. 2399 Kenrington av. 
Aut susirinkimo buvo apsvarsto- 
mi visokį Draugystės reikalai. Są
nariai užmokėjo prigulintį mėne
sinį užmokestį, nauji šnariai li
kosi priimti. Išrinkti peržiūrė
tojai Draugystės knįgų pagarsino 
metinę rokund?. Draugystė nu
tarė įsitasyti smerikoniszk? vėla
vę Draugystės kaštais (Kada į- 
sitaisys lietuviszk?? Rd.). Paskui 
buvo rinkimai naujos administra
cijos. Aut šių metų išrinko 
sekanezius virszininkus: prezi
dentu— T. Pelkeviczę; vice-pre- 
zidentu— P. Szarkausk?; proto
kolų sekr.— P. Rimkeviczę; tin. 
sekr.— F. Kurov?;— kasierium
— A. Volbik?; kasos apiekunais
— A. Dariausk?, J. Braz?, D. 
Jenilionį; maršalka— K. Žilin
sku. Seniejie administracijos gana
nti, atiduodami urėd? naujiems, 
laikė prakalbę, kurioje kalbino 
brolius vienybėn, rištiesi į tau
tiškus ryšius.

Potam likosi pakeltas klausy
mas uždėjimo ežia lietuviškos 
parapijos. Su m i erių uždėti ežia 
para piję pribuvo isz Chicagoe ku
nigas Pėža, bet su juom Drau
gystė ne galėjo nė jokio sutarimo 
padaryti. Likosi nutarta steng- 
tiesi uždėti ežia vietinę lietuviš 
k? parapiję, kada bu? galima.

^Paskui likosi pakeltas klausy
mas atlikimo velykinės iszpažin- 
ties. Likosi nutaita, kad šnarini

raitas miestelis teip, kad neišliko 
nė viena trioba. Miestelis turėjo 
500 gyventojų.

Philadelphia, Pa. Sudegė 
esi? India Refining Co. dirbtuvių 
dalis. Blėdį ugnies padaryt? 
šlaito ant 100000 dol.

Misiclla, Mont. Sudegė 
Science Hali czianykszczio uni
versiteto. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 100000 dol.

St. Louis, Mo. Sudegė vežimų 
szopos czianykszczios St. Louis 
Transit Co. Blėdį ugnies pada
ryt? skaito ant 150000 dol.

Vėtros.
Houston, Tex. 12 d. kovo 

siautė ežia smarki vėtra, kuri su
griovė mieste 20 namų. Ant lai
mės žmonių ne užmušė. Blėdį 
vėtros padaryt? skaito ant kelių 
dešimezių tukstanezių doliarų.

Omaha, Nebr. 11d. kovo ties 
szituo miestu siautė smarki audra 
ir vėtra, Kuri daug blėdies ypacz 
aziaurinėj miesto dalyj pridirbo. 
Po lytui ir ledų užėjo baisi vėtra, 
kuri nuplėšė stogus nuo dauge
lio tiiobų ir daug namų drueziai 
pagadino. Suvisu sugriovė Mon- 
month Park metodistų bažnyczię; 
sutraukė telefonų ir telegrafų 
dratus. Coliseum trioboj vėjas 
išplėszė puikius langus, po 500 
svarų sveria nezius,

Birmingham, Ala. Baisi vėtra 
pereitos nedėlios dien?, miestelyj 
Piper, sugriovė 40 namų, o 35 
drueziai pagadino. Prie to vienas 
vyras likosi užmuštas, viena y- 
pata mirtinai apkulta, lengviaus 
apkultų yra daug žmonių. Vėtros 
daug blėdies pridirbo po visas 
š.tas aplinkines.

Eiplloiijo*
Cleveland. Oh. Maiszymo 

parako dalyj Fairmont Mfg. Co. 
15 d. kovo atsitiko baisi expliosi- 
ja, kurios viena ypata likosi už
mušta, o 7 sunkiai sužeistos, terp 
kurių yra ir mirtinai sužeisti. 
Užmušta tapo 18 metų mergi
na.

Keokut, Ia. Iszlėkė j padan
ges csianykšczios parako dirbtu
vės. Prie to du darbininkai li
kosi į szmotus sudraskyti, du 
miltinai užgauti, o du nors sun
kiai, bet ne mirtinai. Materia- 
liszk? blėdį ekspliozijos padaryt? 
skaito ant 100000 dol.

Perk, Ind. Atsitiko ežia smar
ki naturališko gazo expliozija, 
kuri sugriovė dvejus namus. Prie 
to vienas vyriškis tapo teip sun
kiai apkultas, kad nuo to pasimi- 
rė, o septynios kitos ypatos ap
kultos nors sunkiai, bet ne mirti
nai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Ironton, Oh. Ant Norfolk & 

Western geležinkelio pacztinis 
trūkis susimuszė su tavoriniu. 
Griuvėsiai susidaužusių vagonų 
užsidegė. Sudegė visi paczto 
siuntiniai, tame ir registruoti, ko
kiuose Amerikoj mėgsta pinįgus 
siuntinėti.

I Fort Creek, Nebr. Netoli 
nuo ežia, iszszoko isz rėlių vežan
tis kareivius trūkis. Prie to 8 
ksreiviai likoii sunkiai sužeisti.

New Orleans, La. Netolj nuo 
ežia, Chicagoe greitasis trūkis į- 
bėgo į smarkų sukurį,kiltis iszmu- 
szė beveik visus vagonų langus, 
važiuojanezių vienog nė .vieno ne 
užmuszė. '

Pittsburg.Pa. Veidrodinio 
stiklo trūktas ketina Valley Par
ke pastatyti dideles stiklo dirbtu
ves. Ant to pirko jau 200 akrų 
žemės.

5 Boston, Mass. Sztraikas 
czianykszczių frachtų iszkrovėjų 
pasibaigė, darbininkai sugrįžo 
prie darbo. Sutaikė juoe su darb
daviais santaikos sudss.

Philadelphia, Pa. Kietų 
anglių kastynių Pennsylv nijoj 
švininkai pagarsino, kad darbi 
ninku algas palaiko dabartines i- 
ki 1 d balandžio ate:nanczių 1903 
m.

■Į Missoula, Mont. Aut Roc 
ky Mountain geležinkelio, ant jo 
dalies terp Helena ir Butte, dar
bininkai pakėlė sztraik? ir per tai 
trukių bėgiojimas turėjo pasiliau
ti.

1 Springfield, III. Visi 
kalnakasiai esteto Illinojaus ren
giasi sztraik? pakelti, jeigu kasty
nių švininkai ne pri ms naujos 
už darb? užmokesnio tabelis.

St. Lolis, Mo. 1400 ežia 
nykšezių s?narių organizacijos 
„International Brotherhood of 
Painters, Decorators and Paper- 
hangers” pakėlė sztraik?. Jie rei
kalauja 8 vai..darbo dienos ir už
mokesnio po 60c. už darbo valan- 
d>.

. Irom ton, Oh. 100 kalnaka
sių Hanging Rock Iron Co. kasty
nių pakėlė štraik?. Darbininkai 
Lawrence kastynių nutirė nuo 15 
d. kovo pradėti sztraik?, jeigu 
kastynių švininkai ne priims 
Indianopolise išgirtos užmokes
nio tabelės.

Cairo, 111. 250 darbinin
kų czianykšczių Singer Mfg. Co. 
dirbtuvių pakėlė štraik?, pritar
dami sztraikuojantiems darbinin- 
dams t oš paesios kompanijos 
South Bend, Ind. Dirbtuvės ant 
neaprubežiuoto laiko likosi užda
rytos.

< St. John Newfoundland. 
Sztraikas jūrių karvių ir šunų 
medėjų jau pas'baigė. Darbinin
kai iszkovojo pakėlim? -užmokes
nio ant 25d. už 100 svarų sume
džiotų kailių. Nuo dabor gaus 
jie |3.50 . pirma gavo po |3 25) 
už 100 svarų kailių.

PiTisBURO, Pa. Didesnė 
dalis aplinkinių kastynių ne dir
ba, kadangi paskutiniai tvanai 
daug blėdies pridirbo. Apie 25- 
000kalnakasių šitose aplinkinė
se ne turi dabar darbo, kol tvanų 
padarytų pagadinimų ne patai
sys. t

1 Norfolk, Va. Sztraikas 
tarnaujanezių ant czianykszczių 
štritkarių traukiasi toliaus. 
Sztntkarių kompanija ne nori at
gal priimti štraikavusių tarnų. 
Užpuolimai ant karų pasiliovė. 
Kareiviai dar vis ežia stovi, bet 
kad užpuolimų nėra, tai pasitrau
kė isz vidurmiesezio į priemies- 
czius.

Boston, Mas. Sztraikas 
czianykszcz'ų frachtų iškrovėjų 
platinasi vis lobaus, prie sztraiko 
pristoja vis daugiau geležinkelių. 
Dabar straikuoja jau 20000 
darbininkų. Geležinkelių kom
panijos atsiszaukė prie garsaus 
Marko Hannos prašydamos jo 
patirpininkauli^prie sutaikymo jų 
su darbininkais.

T Philadelphia, Pa. Kasty 
nėse Philadelphia and Reading 
Coal Co. ir kastynėse kietų ang 
lių Shamokin distrikto, teipogi 
Hazleton distrikto pagarsino, kad 
dabartinės darbininkų algos pasi
lieku iki 1 d. balandžio 1903. 
Tuom tarpu ant konvencijo's kal
nakasių, atsibuvusios Indianopo
lise, nutarta reikalauti pakėlimo 
algų ant 10%

Boston, Mass. Bostone 
frachtų iszkrovėjai, kuriuos buvo 
su darbdaviais neva sutaikęs san
taikos sūdąs, atnaujino štraik? ir 
atsisako grįžti prie darbo, kol visi 
sztraikaVę darbininkai ne bus at
gal priimti. Po santaikos sudui 
20000 dalyvavusių štraike atsi
szaukė prie darbo, bet darbdaviai 
deszimt? dalį vietų apsodino nau
jais darbininkais. Tas teip įpyki
no sztraikieriua, kad jie visi atsi
sakė grįžti prie darbo.

Isz darbo lauko.
Phtsburg.Pa. Visi darbinin

kai dirbanti prie triobų statymo 
nutarė sztraik? pakelti.

Morton, Va, 400 czia
nykszczių anglekasių, ant iszko- 
vojimo pripažinimo unijos, pakė
lė štraik?.

Čincinnati, Oh. 500 czia- 
nykszczių maszinų giserių pakėlė 
štraik?. Jie reikalauja didesnio 
už savo darb? užmokesnio.

Boston, Mass. 10000 va
gonų iszkrovėjų New York, New 
Haven & Hartford geležinkelių 
pakėlė sztraik?.

Providence, N. J. 200 czia- 
nykšezių audėjų, pritardami 
štraikuojantiems sandraugams 
Oxeyvillej ir Montone, paliovė 
dirbę.

1 Peoria, III. Anglekasiai 
Illinojaus distrikto nutarė pasiga- 
nėdinti dabartinėms algoms. To
kiu badu rengiamas s zt r ai kas Ii- 
kosi prašalintas.

Fall River, ;Mam. Nuo 
szioe šnvaitės panedėlio .prasidė
jo sztraikas darbininkų medvilnės 
dirbtuvių. Dirbtuvių švihinkai 
sutinka pakelti darbininkų algas 
ant 6%, o darbininkai reikalauja 
10%.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Isz Hudson, Mass.
Skaitlius lietuvių ežia pasididi

no, pribuvo viena szeimyna: da
bar yra ežia keturioe lietuviškos 
šeimynos, pavienių bus dvide* 
szimtis. Sziuom laiku jie sutiki
me gyvena. Pereituose metuose 
labai buvo subrazdę viens kitam 
nosis daužyti, ku, žinoma, pa
gimdė provas terp besidaužanezių.

;, perstatų snt kokių mierių 
bus sunaudoti pinįgai, katrie at
liks nuo kaaztų; kas priešingas 
tokiems mieriams,galėjo ne duoti. 
Buvo mislijama likusius pinįgus 
apversti ant naudos kankintinių, 
bet ant galo sutiko viri apversti 
snt naudos naujos bažnyežios.

P. L Gavlis užmirszo, kad to
ki apvaikazeziojimai darėsi dau
giausiai ant dvasiško žmonių pa
kėlimo. Tokios agiticijos atne
ša daugiau negu $14.00, kuriuos 
pirmiaus nusiuntė “Freedomui” 
arba kitur. Kiekvienas galėjo 
ateiti ant apvaikszcziojimo ir pa
duoti savo užmanymus arba paša 
kyti,k? turi pr.esz kitų užmany
mus.

4 d. kovo nėra savasezia vienos 
kokios draugystės, kas met kita 
dr-tė apie tai rūpinasi. Ant tau
tiškos dirvos galime sutilpti v'si, 
tiktai dirbkime. Czia užvydėji- 
mams vietoj nėra. Tokius susi
rinkimus kad ir kas sanvaitę su
rengtume,tai da ne butų per tan
kiai.

Lietuvių Teatralisz't? dr-tę nė 
toks, nė kitas pasistengimas ap 
szmeižti nesulaikys nuo darbo. 
Į j? priguli vyrai ir moterys, ku
rie supranta, kuomi jie yra ir k? 
darą Nors Teatrališka dr tė 
jauna, bet jos darbai aiškiai ma
tomi. Apart k? ji atlošė por? 
dramatiškų lo&zių, paėmė ruim? 
po numerių 424 Conway str., 
ji įsitaisė knįgyn?. Knįgyne tu
ri lietuviazkų, angliszkų ir len- 
kiszkų knįgų arti 100 egz. Ne 
prigulintiems į dr-tę daleista, už
simokant po 10c. ant mėnes!o, 
pasinaudoti iš knįgyno. Knį- 
gynas būva atidarytas nedeldie- 
niais nuo 8 iszryto iki 2 po pietų, 
o utarnįkais ir ketvergaij nuo 
7:30 iki 10 vakare. Ten dr-tės 
sanariai susirenka gana tankiai, 
lav’nasi loszime tragedijų, pra
kalbose, dekliamacijose, skaityme 
ir raszyme. Stengiasi turėti visų 
lietuviškų knįgų po vien? egz. 
ir visus lietuviškus laikrašcziua.

Teipogi dr tė priima ir naujus 
sąnarius; kas nori, gali pristoti ir 
dirbti, jeigu tiktai su dr tės įsta
tymais sutiks. Jeigu buvo pa
garsinti vardai trijų ypatų,kurios 
.daugiausiai dirbo ir nereikaling? 
apszmeižim? n u kentė, nė vienas 
protingu tam nesiprieszįs. Dirbk 
ir tu,busi tįsiems žinomas. Tei- 
posgi dr-tė paskyrė dovan? po 
$5 00 ir mažiau tiems isz sąnarių, 
kurie atsižymės dekliamacijose, 
prakalbose ir kitokiuose dalykuo
se. |

Baltimorėj yra gerokas lietuvių 
abiejų lyczių skaitlius, daug ge
ro galinezių nuveikti tautiszkuose 
reikaluose, jeigu ne butų savy- 
tarpinių užvidėjimų dėl kurių da
bar negalime nieko nuveikti, už- 
vydėtojai iš paskutinujų stengia
si užkenkti dirbantiems.

Vincas, ė
Sziuomi užbaigiame visus to

lesnius ginezus apie szit? klausy- 
m?. Abidvi pusės pasakė, k? tu
rėjo pasakyti. To užtenka. Re
dakcija, būdama toli ir nežinoda
ma visko, ne gali būt audžia prie 
iszrišimo užgimusių nesutikimų. 
Iš bergždžių ginezų naudos ma
žai, ypacz jeigu besiginezyjanti 
nesisaiigoja ssabiszkų užkabinėji 
mų, koki laikrašcziams ne labai 
tinka. Red.

Isz kitų laikraszczių.
“Tėvynė”, nr?9, garsiuose“Pa- 

tėmyjimuose išreiškė sekanezi? 
nuomonę.

“Pradžioje musų tautiszko ju
dėjimo terp lietuvių tautieczių ne 
buvo vaidų, ne buvo gi tcdėl,kad 
visi turėjo vien? ir t? patį siekį: 
sukelti lietuviuose tautiszk? dva
si?. Bet kad tas siekis tapo at 
siektas, prasidėjo vaidai; vaidyja- 
mėsgl dėlto, kad nežinome k? 
daryti, dėlto, kad nerisza musų 
nė joks bendras siekis. Pešamės, 
pravardžiuojamėj,gadiname viens 
kitam pradėt? darb? staeziai dėl
to, kad neturime tautiško supra
timo. Kaip toli dar nesusipran 
tame tautiškuose dalykuose, pa
rodo, kad ir pora pavydžių.

Niekas nepraęzė, kad Petras, 
Jokūbas arba kitas koks pavienis 
lietuvis szelptų “Motinėlę", bet 
tautiazkas supratimas reikalavo ir 
reikalauja, kad nė vienas lietu
vis tai draugystei ne kenktų (t? 
patį galima pasakyti apie Tėv." 
Mylėt Dr. arba apie tautišk? 
Susiv., kurių nekenezi? musų ku- 
nįgai patriotai. Rd.). Darosi ki
taip.

Religiški vaidai dar nė vienai 
tautai neišėjo ant gero. Tuom 
tarpu matome, kad lietuviški 
laikrancziai platina lenkų “nie 
zaležn?” dvasi?, norą privalo ži
noti, kad niekas teip neapverkia 
vaisių tos dvasios, kaip patys

at'iktų išpažintį, ant ko nutarė 
parsikviesti į lenkišk? bažnyczi? 
lietuvį kunįg?. Pasirūpinti apie 
partraukim? kunigo likosi išrink
tas tam tikras komitetas. Ka
dangi su partraukimu kunįgo nė
jo lengvai, tai komitetas apie tai 
pranešė Draugystės prezidentui 
ir prašė jo, apsvarstymui klausy
mo iszpažinties saszaukti extra 
mitiog?, k? prezidentas ir padarė. 
Ant susiridkimo pribuvo daug 
žmonių, kuriems likosi apreikš
ta priežastis susirinkimo, o komi 
tetas, kuriam buvo pavesta pa
rūpinti kunįg?, uždavė raport?. 
Po ilgų apsvarstymų v'sokių už 
manymų reikaluose t iszpažinties, 
likosi nutarta šįmet atlikti iš
pažintį pavieniai, kiekvienas Savo 
parapijoj, bet ne kit d p, kaip su 
paliudyjimu Draugystės. Vely
kinę iszpažiotį turi kiekvienas sa 
narys atlikti. (Tas klausymas pri- 
vatiškas Draugystės ir paprastas, 
garsinti laikrašcziuoae reikia tik 
svarbesnius, nepaprastus draugys- 
czių nutarimus. Rd.). Ant to 
mitingas pasibaigė.

A. Maslovskis^

Atsiliepimas
Baltimorte Teatraliszkos

No. 10 “Lietuvos” patilpo 
straipsnis p. L. Gavlio. Neper- 
kratinėsiu vis? pieezinį, nės tai 
butų bergždžias darbas, pakaks 
mažų faktų.

Por? metų atgal “N. Koper- 
ninko Dr-tė” pakėlė klausym? 
apvaikszcziojimo 4 d. kovo ir, 
užprašiusi kitas draugystes, t? 
atliko. Pereit? met? pasiskubi
no kitos dr-tės, t. y. “Jonine” ir 
“Keistuczio”, t? apvaikszcziojim? 
surengti ir užprašė “Kopernin- 
kinę”. Mat prasidėjo lenktynės, 
tiktai nelaimė, kad per didelius 
kaštus padarė, nės atsiėjo į $60. 
Kolektos ant to apvaikszczioji
mo surinko, gi apie $14.00 Ai 
centais. Sąnariai tų draugysezių 
buvo neužganėdinti, net rengė
si protestuoti prieš tokį nerei- 
kaling? pakėlim? kaštų ir ant 
toliaus atvirai kalbėjo, ’kad pi- 
nįgiszkai neprisidės.

Teatrališka Dr-tė, matydama, 
kad šį met? 4 k. kovo, kaipo 
tautiška szventė, liks užmiršta, 
nors silpna dar būdama, ryžosi 
palaikyti. Paėmė salę, ■«išrinko 
komitet? užprašyti visas drau
gystes ant to apvaikšeziojimo. 
Da laikraszčziuose buvo neapgar
sinta, o jau nuo vienos draugys 
tės gavome atsakymę, kad neda
lyvaus ir pinįgų nė cent? neduos. 
Gavę tokį atsakym? nuo dr-tės, 
kuri visada tuos reikalus remda
vo, supratome,-kad ir kitos seks 
jos paveiksi?; nelaukę ilgiau, pa 
garsinome laikrasztyj,kadangi iš 
pirmutinės dr-tės sąnarių daugu
mas priguli ir į kitas dr-tes, tai 
jos paszalinius nutarimus palaiko 
maž daug vienodai. Tuose ap- 
vaikszcziojimuose dalyvaudavo 
tik trys dr-tės,o ne keturios, kaip 
p. Gavlis Tdszo. Toje ketvirtoji 
pernai atsiškė dalyvauti todėl, 
kad Dr. J. Szlupas bus kalbėtoju, 
o szįmet kad kun. Dilionis. A 
part to, pereit? met? iss sauarių 
Teatraliszkos dr-tės likosi iš
braukti keli prasikaltėliai, kurie 
nuskriaudė dr-tę ant keliolikos 
doliarių. Kad dr-tė nesidavė 
toliau skriausti, tai skriaudėjai 
da labiau įtūžo ir bando visaip 
dr-tei kenkti. Viens isz tų, nu
sinešęs No. 7 “Lietuvos” ant su
sirinkimo pagelbinės dr-tės, į ku
ri? priguli,vis ii p atkalbinėjo nuo 
dalyvavimo apvaikezeziojime 
4 d. kovo ir ant jo iszvadžiojimų 
visi pristojo. Prabaszczius, iš
girdęs, kad yra rengiama szven
tė 4 d. kovo, 3 d. kovo bėgiojo 
po šopas ir stubas užprašyda
mas ant 4 d. kovo į bažnyczi?, 
vakare ant atlaidų.

Nepaissnt ant visų stabdymų, 
4 d. kovo likosi apvaikszczicta su 
pasekme. Nors lijo,žmonių buvo 
pilna salė, o kunįgas surinko vos 
tuzin? dėdienių,su kurioms atpus-, 
k? iszkilmingai apvaikszcziojo.

Nors prieszų netruko, bet žmo
nių susirinko į 800 ypatų. Tarp 
prakalbų, kun. Dilionis pakolek- 
tavoir surinko su virazum $14.00. 
Uždengus kaštus salės ir pliaka- 
lų, $7.50 atlikusius paskyrė ant 
Tautiszkos Visų Szventų parapi
jos (tai ne tautiškas, bet vietinis 
tikėjimiškaa reikalas. Reikia 
mums sykį atskirti parapijų rei
kalus nuo tautiškųjų; tikėjim? 
laikyti užprivatišk? reikal?.R.); 
katrie surengė t? apvaikszczioji- 
m?,daug triūso padėjo ir pati me
tė aukas į paskirt? viet?. Todėl 
negalėjo nė vienam pinįgai .tek
ti. Tie tėko tautiškai parapijai, 
tai visgi ne ypatai.

Ant tokių apvaikšeziojimų į- 
ženga būva už dyk?, kolektuo- 

lenkai. Mes lygsziol apverkia
me vien? tik nelemt? atsitikim? 
Philadelphios bažnyčioje (kara
gi iki to privedėte žmonis? Rd.). 
Bet kiek pansszių atsitikimų ma
tysime lietuviszkose bažnycziose 
ir kas paskui eina, vaidų ir nea- 
pykantus (t? mes pasakojome 
Patėmyjimų autoriaus draugui 
kun. Milukui,kada jis, kaipo per
galėtojas, gyrėsi, kaip tai suma
niai padarė,:szardydamas Susivie- 
nyjim?, bet jis musų kalbos su
prasti ne norėjo. Rd.)Jei “Lietu
va” ir “Vienybė” nesiliaus plati
nusio* nesutikimų už užraszym? 
bažnyczių ir tt. (czia autoriui 
Patėmyjimų nuo koto nusmuko. 
Red.)”

Kad mes pcszamės ir pravar- 
džiuojamės, kad mus musų dar
buose nerisza nė joks bendras ry- 
szis, tas tiesa, bet tas terp mus 
užgimė visai ne todėl, kad mes 
nežinome k? toliaus daryti, bet 
todėl, kad kiekvienas liuosesnis 
darbia parinka pasipriešina? par
tijos, kuri iki sziol v«Jdė žmonių 
prot? it saužinę, kuri savo įtek
mę apverezia ne tiek ant gero sa
vo brolių, kiek ant jų išnaudo
jimo. Darbas musų ne pabaigtas 
ir patsai sukėlimas lietuvių dva
sios dar ne pibrigtaa, k? geriau
siai matome, jog dar ir šiędien 
didesnė dalis lietuvių nežino, 
kuom yra. Ne nuveiktas vienas 
daigas ir ne nežinia k? toliaus 
daryti, gimdo dabartinius musų 
vaidus, bet virai kitokios priežas
ty?,} kuries pažiūrėti ne turi dr?- 
sos autorius “Patėmyjimų”. Ar 
Petras ir Jokūbas gerai ar ne ge
rai darė, kenkdamas Motinėlei, 
czia nėra k? kalbėti, bet autorius 
Patėmyjimų ne privalo užmiršti, 
kad pirma negu Petras ir Jokū
bas metė nužiurėjimus aut kuni
gų sumonopolizuotos Motinėlėj, 
guodotinas X.ir Z. kovojo atvirai 
ir slapti, pats ir per savo įnagius 
su kiekviena vieszai naudai su
tverta ne kunįgų organizacija. 
Nebuvo juk dar,turbut,atsitikimo, 
kur kunįgai X. arba kunįgas Z. 
ne butų nejau nerėmęs, bet ne 
kenkęs ne kunįgų sutvertai tau
tiškai organizacijai. Taigi Pe
tras ir Jokūbas, mesdami nužiu
rėjimus, pe kdamt Motinėlę, at
mokėjo tik tuom paežiu, kuom 
visada kunįgai mokėjo ne po jų 
globa susitvėrusioms organizaci
joms. Tegul ir kunįgai paraguo- 
ja kaip stabdymas ir peikimai y- 
ra gardus, o nuo kunįgų nepri- 
gulmingos organizacijoj ne pa- 
ram?, bet vien stabdymus pas 
kunįgus atrado. “Tu muszi mano 
žyd?, asz šmakštelėsiu tavam- 
jam. Kaip szuktelsi, teip tau 
girioj atsilieps!" Tegul tik au
torius Patėmyjimų ne bando už
ginti, kad kunįgai kada nors ban
dė stabdyti ne kunįgų darbus; 
faktų ir laiazkų, patvirtmanezių 
t?, k? sakome, turime pakakti
nai nuo paežių kunįgų ir tai ne 
nuo dabar; privatiszkus laiszkus, 
bent kol jų autoriai gyvi, garsin
ti ne butų mums paranku.

Patėmytojas sako,kad religiški 
vaidai nė vienai tautai ne iszėjo 
ant gero. Oi iszėjo, jeigu jie bu
vo reikalingi. Jeigu jie butų vi
sada vodingi, juk sziędien ne bu
tų nė paesios krikszczionybės, 
o vienog karės už jos reikalus 
milijonus žmonių gyvasezių kaš
tavo. Lietuviški laikraszcziai 
ne platina lenkų nezaležnos dva
sios, kadangi nezaležnose bažny
cziose ne mato iszganymo lietu
vių. Bažnyczia, ar ji “zaležna”, 
ar”ne zaležna”—tai žmogaus sau- 
žinės, o ne tautiszkas reikalas,tai 
reikalas pasekėjų vienom ar kitos 
bažnyczios; mums reikia sykį 
atskirti tikėjim? nuo tautystės ir 
bent dėl tikėjimo vaidų ne kelti. 
Musų laikrašcziai ne kelia tikėji- 
miszkų vaidų, bet t? -6aro kunį
gai ir jų tarnai. Philadelphios 
musztynes ne laikraszcziai, bet 
kunįgai sukėlė, už musztynes ant 
jų tegul ir atsikymas puola. Jei
gu daugiau matysime panaszių 
atsitikimų, tai teiposgi ne laik- 
raaącziai juos pagimdys. Musų 
laikraszcziai, bent dadar esanti, 
ne kovoja su kokiu tikėjimu, 
bet ir agitacij? už kokį nors ti
kėjim? ne laiko už savo pareig?, 
ant apgynimo tikėjimo yra kito
kios institucijos, o ne laikraš- 
czaai. Jeigu užgriebia darbus 
kunigų, tai ne dėl tikėjimo, bet 
visai dėl .ko kito; t? gerai žino 
autorius Patėmyjimų, nors nusi
duoda nežin?8. “Lietuva” ir 
“Vienybė” kovoja ne priesz tikė
jimu, ne kelia religiškų vaidų, 
b«t kovoja su kunįgais godulys- 
tėj paskendusiais, iranaudojan- 
cziais ir lupaneziais savo brolius, 
darancziais tikėjim? įnagiu savo 
privatiszkų reikalų. Kunįgai 
juk tai ne Dievas, jų luomos rei
ksią* juk tai ne tikėjimas! “Lie
tuva” ir “Vienybė” kaip kada
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juokiasi isz hurnoristiszkų, sako
mų bužnycziree musų kunįgų 
pamokslų, kurie, gaudami geras 
algas, ne nori nė pamokslų pri- 
deraneziai iszmokti, užlipę ant 
sakinyczios, anot ienkiszko prie
žodžio: "pliotą jak Piekarski na 
mękach” apie visokius juoko 
vertus daiktus. Ar ap e tokius 
pamokslin'nkus,daranezius Dievo 
napius juoko vietų ms, ne girdėjo 
niekada autorius Patėmyjimų? 
"Vienybė” ir “L:etuva” geidžia, 
o geisti turi tiesą, kad lietuvių 
dvatiszkais vadovais butų lietu 

' viszki kunįgai, o ne svetimtau- 
czių agentai, tarnaujanti ne juos 
užlaikantiems broliams parapijo- 
nams, bet svetimtaueziams. To
kiais gi yra veik visi musų dabar
tiniai kunįgai, nors stengiasi 
žmonėms pers statyti kuo geriau 
siais lietuviszkais patriotais. A- 
menkoj lictuviszki kunįgai yra 
airių vyskupų agentais, Lietuvoj, 
su mažu iszėmimu, jie yra agen
tais lenkų ir lenkystės apssztalais. 
Ar gi tą drystų užginti autorius 
Patėmyjimų?

"Lietuva” ir "Vienybe” reika 
latija, kad už lietuvių pinįgus 
statytes bažnyczios prigulėtų lie
tuviams, o ne airiams vyskupams, 
kurie ant geresnio isznaudojimo 
žmonių, su pagelba savo agentų 
lietuviszkų kunįgų nesidrovi net 
brolius su broliais piudyti. Tas 
vienog nėra kovojimu priisz ti
kėjimą, tas ne tikėjimiszkas, bet 
ekonomiszkas lietuvių reikalas. 
Kas už lietuvių pinįgus pareng
ta, tas turi lietuviams ir prigulė
ti. Tą teisybę, ar non, ar ne 
nori, turės supranti teip musisz- 
kiai airių agentai, kaip ir pats 
airiai. Jeigu ne jiems tarnaujanti 
kitokių tautiszkų kilmių kunįgai, 
airiai jau butų seniai turėję savo 
neteisingų fantazijų iszsižadėti. 
Už dabartinį vedantį į piovynes 
musų bažnyczių
atsakymas puola teiposgi ant 
musų kunįgų, vergaujanezių sve
timtaueziams ir beeistengianezių 
svetimtauczių vergais padaryti vi 
sus lietuvius.

Isz visur.
B Brazilijoj atsibuvo preziden

to rinkimai. Likosi iszrinktas 
Dras Francisco do Paula Rodr.- 
guez A Įves.

|| Bremos Lloydo garlaivių 
kompanija pagarsino, jog nuo 17 
d. kovo pakelia ant 10 markių 
prekes kelionės III kl. i-z Bremos 
į New Yorką ir į Baltimorę.

|| 15 d. kovo Odesoj vėl buvo 
smarkus susirėmimai studen'ų su 
pol cija ir jai į pagelbą atsiųstais 
kareiviais. Susirėmime kelios 
deszimtyz studentų tapo sužeistų, 
suaiesztavo gi 160 studentų.

| Newfoundlando pakrantėse 
pąakėndo anglinis angliszkas gar- 
laivys "Tibei”. Kas atsitiko su 
buvusiais ant jo žmonėms, neži
nia. Mena, kad jie visi turėjo 
prigeit*.

| Pasimiręs 7 d. kovo Glasgo- 
we, Szkotijoj, didžturtis James 
Diek, paskyrė 500000 dol. ant 
dovanų savo tarnams: kasierius 
gauna 25000 dol., virėjas gi 
10000 dol.

slėpia jo mirtį; pagal kitas žinias 
— sveikata grafo žymiai pasige
rino; pagal gi treczias — sveika
ta jo teip susilpnėjo, kad neužil- 
gio reikia laukti mirties.

| Danijos parlamentas galuti
nai užtvirtino rando padarytą su 
Suvienytoms Valstijoms Sziauri- 
nės Amerikos reikaluose pardavi
mo prigulinezių Danija j Mažų 
Antilių salų sutarimą. Tolesnių 
kliuezių jau ne bus, kadangi Su
vienytų Valstijų senatas jau pir
ma tą sutartį užtvirt no. Taigi 
Danijos valdybos Amerikoj pas
toja savaszczia Suvienytų Valstijų 
už 4 j milijono daliarų.

| Londono laikraaztis "Daily 
Mail” prtfneszu, buk Varszavoj 
nihskoliszkas pulkauninkas 
Grimm likosi kariszko sūdo 
ant suszaudyiuo nuspręstas ir su- 
szaūdytas už pardavimą visokių 
paslapdzių maskoliszkns kariume- 
nės agentams svetimų vieszpatys- 
czių. . Laikrasztis priduria, buk 
Varazavoj suaresztavo daug lenkų 
aristokratų moterų, kurios daly
vavo kaipo tarpininkės prekystoj 
paslapczių maskoliszkos kariu- 
menės.

sztete New York. Ji turi tokią 
jau ardanezią pajiegą kaip ir di
namitas, b«t pati neexplioduoja: 
galima ją deginti, mėtyti, daužy
ti, ji nė explioduoja, expliodavi- 
mą jos gimdo tik kita medega 
iszradėjo praminta detonatorių. 
Tokiu budu, vartojant Joveitę, 
ne gali atsitikti netikėtos explio- 
zijos, kai »u dinamitu net per 
tankiai būva, dėlto iki sziol ne 
mažai žmonių pražuvo; vartojant 
naują explioduojanczią medegą 
Joveitę tas ne gali atsitikti.

p.H^imsi | ET hnologija. 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal /)rą M. Baberlandtą.
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Sapnai ir badas.
Jau seniai žmonės patėmyjo, 

kad žmogaus mislys, kokias tu* 
rijo užmigdamas, pereina į sap
nus. Žmogus neatbūtinai reika
laujantis pinįgų, tankiai sapnuo
ja apie pinįgvs, turintis skolas, 
sapnuoja, kad joa likosi iszmokė- 
tos. Tūli jau senovėj rasztinin- 
kai savo pasakose raszė, buk ba
dą kenezianti,užmigę, sapnuoja a- 
pie valgius. Apie teisingumą 
rasztininkų nuomonės kasim k 
įtekmės bado ant sapnų, užsima
nė persitikrinti ant savęs vokisz- 
kks mokslinczius WeygandL Ant 
persitikrinimo apie tai, jis pats 
atsisakė nuo kokio nors valgio 
per keturias dienas. Pirmą savo 
tyrinėjimų dieną jis pavalgė tik 
pusryczius. Apyvakarėj, be pie
tų jis atsigulė ant sofos; nors jau
tė,kad nori valgyti, bet paėmęs 
knįsrą, skaitė pasakę maskoliszko

- rasztininko Turgenevo. Skaitė 
jis iki vietai, kur buvo apraszyta 
mergina su geltonais plaukais.apie 
kurią užsimislyjęs,užmigo. Kaip 
tik užmigo,geltoni merginos plau
kai pavirto į italiszkus makaronus, 
kurių, kaip jis sapnavo, iszvalgė 
pilną bliudą ir jie labai jam'pati- 
ko. Antrą badavimo naktį Wey- 
gandt sapnavo, kad jis suvalgė du 
dideliu szmotu pyrago. Treczią 
badavimo naktį jis sapnavo, kad 
valgė didelį szmotą duonos su 
sviestu. Per pas kutinę naktį sap
navo jis tris kartus ir vis apie 
valgį, taigi sapnas buvo vien pra
tęsimu to, ko geidė priesz miegą; 
kadangi priesz užmigimą labiau- 
šiai geidė valgio, tai ir užmigus 
ir sapnai buvo vien apie tą svar
biausią reikalą, miege stengusi už
ganėdinti tą reikalą, kurio geidė 
priesz miegą.

Nevienas isz skaitytojų gal ne 
kartą persitikrino, kad jeigu už
migęs jautė troszkuiį, tai sapnai 
buvo apie gėrymus, Isztroszkęs 
žmogus paprastai sapnuoja, kad 
geria vandenį ir nors geria, bet 
atsigerti pakaktinai neįstengia, 
juo daugiau geria, juo labiau ger
ti nori.

Taigi mat visi žmogaus sapnai 
paprastai sukinėjasi apie tą, ko 
žmogus budėdamas, priesz užmi
gimą labiausiai geidė, labiausiai 
reikalavo. Sapnai todėl yra tik 
pratęsimu žmogaus mislių ir svar
biausių geismų, kokius turėjo 
pricszjužmigimą. Kadangi užmi 
gus mielys iszsiliuosuoja nuo pro 
to kontrolės, todėl sapnuose viso
kį daiktai tankiai pasirodo 
mums fantastiszkais, abrozdai 
mainosi be jokio sistemo. Isz- 
aiszkinimo todėl sapnų negalima 
rasti nė jokiuose sapnininkuose, 
kadangi sapnas yra tai tokios jau 
žmogaus mialya kaip ir ne mie
gant.

|| Baisus žemės drebėjimas su 
visu iszgriovė miestą Kyankari, 
Azijatiszkoj Turkijoj. Prie to pra
žuvo 8 žmonės, o apie szimtas li
kosi sužeistų. Minėtas miestas 
turėjo 20000 gyventojų.

|| Maskoliszka studentė, lan
kanti Paryžiaus universitetą, Ve
ra Zelo, norėdama pasiskandyti, 
szoko į upę Seiną. Pasiskandyti 
vienog ne pasisekė, nės upės sar
gų bkesi isz vandens iszgrieb- 
ta.

H Sziiurinėj Italijoj pakėlė 
sztraiką laukų darbininkai. 
Sztraikei iszaiplatino ant labai 
didelių plotų. Randas, besibau- 
gydamas maisztų, iszsiuntinėjo į 
kaimus skaitlingas kareivių pa- 
troles.

|Į Airijoj, Mayo pavietyj, dur- 
pinyczioj rado nugrimzdusią se
ną valtį, turinezią 20000 metų. 
Medis valties ne tik gerai užsilai 
kęs, bet teip sukietėjęs, kad su 
kirviu ne galima įkirsti. Valtis 
ta bus pergabenta į airiszką mu- 
zejų Dubline.

H Garsus Suezo kanalas likosi 
užtvenktas dviejų sngliszkų laivų: 
vežantis kerosiną laivas Nercke 
užsidegė, kitas gi, „Bulysses”, už
bėgo ant sudūmos ir negali nuo 
jos nueiti. Pertai kiti laivai nega
li dabar per kanalą plaukti.

d Garsus C»cil Rhodes, tikra 
.priežastis dabartinės karės su bū
rais, mirtinai serga ir daktarai ne 
turi vilties jį iszgydyti. Gaila, 
kad mirtis vėlai ateina; jeigu 
Rhodes .trys metai atgal butų pa
simiręs, gal karės ne butų buvę.

|| Odesoj suaresztavo 60 uni
versiteto studentų, daugeliui pa
sisekė isz policijos tinklo isz- 
trukti. Iki sziol svarbesnių susi
rėmimų Su pol cija ne buvo mies
te, bet laukiami yra maisztai dar
bininkų ir besimokinanezios jau
nuomenės visoje pietinėj Masko* 
Ii joj.

|| Jau sykį žemės drebėjimo 
iszgriautą miestą Szemachą, ant 
Kaukazo (Maskolijoj), vėl atlan
kė smarkus žemės drebėjimai, tik 
jie ežį kartą ne galėjo daug blė 
dies pridirbti, kadangi mieste ne 
liko nieko, ką dar galima būt su
griauti. 12000 žmonių yra ežia 
dideliame varge.

|| Skaitlius iszeivių isz Euro
pos, keliaujanezių per Bremą į A 
meriką szįmet teip didelis, kad 
Bremos garlaiviai ne įstengia vi
sų patalpinti ant savo garlaivių,'* 
todėl turėjo Hamburge pasisam
dyti dar vieną garlaivį virszaus. 
Pereitą subatoe dieną isz Bremos 
iszkeliavo 25000 visokių tautų 
iszeivių. -

B Kaip paduoda maskoliszki 
laikraszcziai, Mandžurijoj pasikė
lė dalis gyventojų priesz maskolių 
valdymą. Susirėmimai terp mas
kolių ir pasikėlėlių atsitinka da
bar ežia gana tankiai Nežinia,ar 
isztikro teip yra; gal maskoliai 
jieszao priežasezių iszteisinanczių 
palikimą Mandžurijoj maskolisz- 
kų kareivių.

U Apie sveikatą garsaus maa- 
koliszko reformatoriaus ir raszti
ninko grafo Talstojaus priesztar 
raujanezios ateina žinios r pagal 
vienas —- grafas Tolstoj pasimirė, 
tik valdžios, bijodamos maisztų,

B Važiuojant maskol'szkam 
kunįgaikszcziui Povylui, isz^zoko 
netoli Direchau geležinkelio trū
kis isz rėlių. Persigandęs kunį- 
gaiksztis norėjo jau szokti lau
kan, bet neįstengė vagono durų 
atidaryti. Tuom tarpu iaz rėlių 
iszszokęs vagonas pats vėl įėjo į 
szėnis ir trūkis laimingai atkako 
į Dirschiu. Ant stacijos kunį- 
gaiksztis bueziavo isz džiaugsmo 
visus vokiszkus geležinkelio urėd- 
ninkus. Teip mat bijosi masko- 
liszkas kunįgaiksztis peklos ir 
jos ugnies, nors rodosi, maskoliai 
turi gana progos priprasti prie de
guto smarvės.

B Finlandijoj maskoliszkns ran
das panaikino atskirą Finlandijos 
armiją, iszleido naujas tiesas, ne 
pasiklausęs Finlandijos senato, 
kuris vien gali iszdavinėti ir už
tvirtinti tiesas. Pastoriai caro 
iszleistą padavadyjimą pripažino 
už neužtenkantį, kadangi jo ne 
užtvirtino Finlandijos senatas ir 
atsisakė pagarsinti jį bažnycziose 
ant žinios gyventojams. Užtai 
pastoriai likosi atiduoti po sudu. 
Teiposgi likosi atiduoti po eudu 
visi tie pastoriai, kurie atsisakė 
padėti msskoliszkam randui prie į- 
vedimo naujų kareiviszkų tiesų 
Finlandijoj. Teip mat elgiasi 
Finlandijoj caras ir jo isz visokių 
Maskolijos szasziavynų surinkti 
tarnai. Jiems ant galo gal užeiti 
noras reikalauti,kad fiulandiecziai, 
ant jų palinksminimo,atiduotų sa- 
vodukteris; ant to gali isederėti 
pritarimą menko proto caro,o tą
syk dukterų tėvai negalėtų nė to
kiam nedoram caro tarnų užsi- 
manymui priesztarauti.

Nauji rasztai.
Svieto pabaiga. Isz rusiszko 

verte Pr. Siūlelis. 1902 m. Spau
da "Lietuvos”. Chicago, 111. 31 
puslap.

Yra tai mokaliszka knįgutė ap
rašanti, kas gal atsitikti su musų 
apgyventa žeme. Autorius aisz- 
kina joje uekanezius klausymus: 
Kaip seniau žmonės manė apie 
svieto pabaigą? Kaip žmonės 
laukė svieto pabaigos? Kas bus, 
jei žemė susitiks su kometa? Kas 
butų, jei saulė užgestų ir jeigu 
žemė išnyktų liepsnose? Kada 
bus svieto pabaiga? ' Kaip saki- 
me, knįgutė szita, nors nedidelė, 
bet aiszkina daug svarbių moks- 
liszkų klausymų ir aiszkina kiek
vienam prieinarnoj, kuosupranta- 
miausioj formoj. Knįgutė nau
dinga, ne mažos moksliszkos ver
tės ir todėl verta perskaitymo.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dieną, nuo 

per daug įkuryto pecziaus,užside
gė Sz. Traicės bažnyczia pn. 4712 
—4714 South Union avė. Pasta
tymas bažnyczioe kssztavo 6000 
dol. Ugnis pridirbo blėdies ant 
4000 dol. Užasekuruot* bažny
czia buvo vos ant 2700 dol.

— Pereitos nedėlios dieną Chi- 
cagoj užstojo vėl tikra žiema. 
Vėjas putė smarkus,' kas ypacz 
szaltį darė nepakeneziamu. Va
kare, 6 vai., termometras nupuo
lė iki 18° ugszcziau žero, o 12 
vai. naktyj termometras rodė tik 
11°. Panedėlio dieną szaltis ne 
sumažėjo.

— Pereitos nedėlios dieną, du 
policistui Rogera Pa r k stacijos, 
Reich ir Polmann,mažoje valtelė
je iszplaukė ant ežero aneziauti. 
Atsitolinus kiek nuo kraszto, ant 
medėjų užpuolė du iszalkę areliai. 
Medėjams reikėjo daug darbo, 
kol pasisekė alkanus paukszczių 
karalius nuvyti ir apsaugoti savę 
nuo jų nagų.

— Pereitos nodėlioe dieną liko
si palaidota^ ant Graceland'kapi- 
nių kūnas buvusio sztėto Illinois 
gubernatoriaus Altgeldo. Kūną 
lydėjo tokia daugybė žmonių,kad 
visi ant kapinių vos sutilpti galė
jo. Laidotuvėse dalyvavo mies
to ir pavieczio urėdninkai ir vi
sokių luomų miesto gyventojai, 
suvažiavo ant laidotovių daug 
»sv<czių ir isz kitur.

— Saliune Pragero, ant kertės 
12 ui. ir Union avė. du draugai: 
Leonardas Langguth ir Harry 
Salomon už ką ten susibarė. Sa
lom ono butą smarkesnio. Jis, ne
galėdamas pertikrinti savo drau
go, iszsitraukė revolverį ir palei
do jam szuvį į galvą. Paszautą 
reikėjo gabenti į ligonbutįj szo- 
vėjas likosi suaresztuotaa ir sėdi 
dabir policijos areszte ant Max- 
vėl ulyczios. ,

— Pereitos subatoe vakarą, ne
toli szėuių Illinois Central gele
žinkelio,ties Kinzie ave.,airys Pa- 
trick O’Reill, jieszkodamas kelio, 
nugrimsdo per virszutinę pievos 
plutą į esantį po ja vandenį ir 
prigėrė. Policija paezankė narus 
su aparatais, bet jie rado tik 
O'Reillio kepurę, kūno prigėrėlio 
rasti negalėjo. Mena, kad tame 
požeminiame vandenyj turi būt 
daug prigėrusių žmonių, kadnngi 
net szią žiemą tose aplinkinėse 
prapuolė, nežinia kur, keli žmo
nės.

Pajieszkau savo brolio, Hypolito Pu- ■ 
kio, Kauno gub., Panevėžio pav., kaimo 
Kucsiu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
di^oti žine snt adreso: 

Jonas Pūkis,
793 W. 22-nd St., Chicsgo, 111.
Pajieszkau Juozapo Kniulio, Isz kai

mo Labardžiu ir F ran c iaz k aus Stakuozlo 
isz kaimo Bitlaukio, abu Kauno gub., 
Raseinių pav. Teipgi pajieszkau doros 
lietuvaites neeenesnes 25 metu ant apei- 
vedimo.

Frank Bsjorinas, 
Box 269, V“ .
Pajieszkau Vincento Trepenviczio k 

Salemono Juszkoa, abu kaimo Galiniu, 
Griszkabudžio parap., Vladislavavo pav., 
Suvalkų gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso: 

Vm. Kuras, 
Box 49. , Denning, Ark.

Pajieszksu Juozapo Luomano, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Gulbinu vol., kai
mo Dauknioniu; gyveno Pittston, 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
ant adreso:

Jos. Kondrotaa, 
Box 36, Wilburton, Ind. Terr. 
Pajieszkau Jurgio Ssilinsko, Kauno 

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

J. Skurdelis,
Duųuesne, Pa.

su gražiai išpjaustytaie ženklais, kitokiais 
pas kiekvieną tautišką giminę; mėto jas iš 
rankos arba su pagelba ypatiškos mėtymo 
prietaisos; mažai yra vietų, kur papuasai 
vartoja lanką ir vilyčias. Tą pažįsta tik gy-

Draugysczin Reikalai
Bu. Chicsfo, III. Dr-te Sz. Juozapo 

turės savo balių nedalioj, 6 Balandžio, 
saleje Valiaus, 8756 Houston avė. Pra
sidės 6 vai. vakare. Iženga vyrui su 
motere25c. G ra jis gera muzika prie 
kurios bus galima gerai pasiszokti. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczia atsi
lankyti.

Dr-trSz. Juozapo.

Nauji iszradimai.
Berlyno gydytojas Dras 

Ludvig Feinberg surado žaizdose 
vėžio serganezių gyvas bakterijas, 
babar reikia surasti vien vaistą 
naikinantį bakterijas ir iki sziol 
neiszgydoma vėžio liga bus iszgy- 
doma teipjau kaip daugelis kitų 
ligų-

Prancuziszkas gydytojas, 
Dras Petri susekė, kad geriausias 
vaisias nuo rauplių yra mielės. 
Užtenka duoti po 5—6 szauksztų 
azviežių mielių rauplėms sergan
tiems, o rauplių pūslės greitai 
sudžiūsta, ne palieka nė mažiau
sio ženklo ant odos.

•e* New Yorke.Jerome Parke, 
neseniai darė bandavones su nau
ja explioduojanczia medega, isz- 
radėjo praminta vardu ,,Joveite". 
Szita medega padirbta EI miroj,

Wilmerdlng, Pa. Dr-te Lietuvon 8u- 
nu turės savo pirma balių subatoj, 5 Ba
landžio, 1002, Turner saleje. Braddock, 
Pa. Prasidės 4 vai. po pietų. Iženga 
vyrams 50c. merginoms dykai. Visus 
lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir isz 
aplinkiniu miesteliu kvieczia.ktsilanky- 
ti. Komitetas.

Kensington, 11). Dr-te 8z. Vincento 
turės savo Pikninka nedelioj, 1 sėjos, 
darže P. Karecko, West Pullman, III. 
Todėl meldžia visu kitu draugysoziu ne
daryti toje dienoje pikninku ne balių 
idant vieni kitiems neužkenktumem.

Komitetas.

Philadelphia, Pa. Dr-te Petro Armi
no ir T. M. D. Kuopa laikys * prakalbas 
nedelioj, 23 Kovo: 2:30 vai. po pietų, 
VVashington saleje, ant S. 4-tosul. Terp 
kitu kalbėtoju kalbės D-ras J. Szliu- 
pae ir Kun V. Dembskla Visus 
lietuvius ir lietuvaites kviecsla gausiai 
susirinkti. Komitetas.

Didelis Susirinkimas
Bus laikytas nedelioj, 23 Kovo, 3 vai. 

po pietų, Stock Y ardu Pavilione, 42-nd 
ir Halsted ui. Kalbės Wm. H. K. Red- 
mond M. P.; Jos. Derlin P. M.; Rev. M. 
J. Dorney; Col. John F. Finerty angįisz- 
kai ir keletas lietuviszku kalbėtoju. Už- 
kvieczla ir lietuvius atsilankyti.

Kas reikalauja darbo?
Ssvieiiai alvaiiave lsx Lietuvos ir rei

kalaujanti darbo kteipkites prie manės, 
o gausite ji. Norinti valiuoti i Lietuva 
galite parvažiuoti ant darbiniu laivu už 
dyka. Raszydami man idekite marke 
už Ze.

Joseph Rossell,
4 Waahington St., Boston, Mass.

pinasi labiau vyriškiai negu moterys. Vy
riškiai mokina vaikus visokių reikalingi) dar
bų, ypač gi mokina mėtyti akmenis ir apsi
saugoti nuo akmenų ir iššautų, vilyčių. 
Kaip tvirtina tirinėtojas De Rochas, Naujos 
Kaledonijos gyventojai moka ne tik pasi
traukti į laiką nuo. lekiančių akmenų ir 
vilyčių bet net nuo karabinų šūvių. Viso
kių reikalingų darbų vaikai išmoksta nuo 
savo tėvų, speciališkų mokyklų ant to pas 
juos nėra.

Papuasai turi prigimti) gabumą pie
šime ir išpiaustyme iš medžio visokių 'daiktų, 
jų padailinimo. Žemiausiai kultūriškai sto
vinčių, papuasiškų tautiškų giminių protiš
kas išsilavinimas vienog yra menkas: skaitlių 
tūlos tautos pažįsta tik tris; užtai gyventojai 
Naujos Kaledonijos, pasinaudodami iš pirš
tų rankų ir kojų, skaitydami dešimtimis, su
skaito iki 200. Penkis vadina vardu: vie
na ranka; dešimtį—dvi ranki; 15 — dvi 
ranki ir koja (mat ant dviejų rankų ir kojos 
yra 15 pirštų), o 20 vadina — vienas žmogus, 
40 — du žmonės ir tt.

Westviiie, m. i ventojai Naujos Britanijos ir Fidži archipe
lago; gyventojai Naujos Gvineos ir Salomo- 
nu salų turi vilyčias su gražiais simboliš
kais išpjaustymais. Knipeliai su įkaltu į 
viršugalvį akmeniu<rba be jo, mediniai kar
dai, mėtymo knipeliai, akmeniniai kirvukai 
— tai svarbiausi atsigynimo ir užpuolimo 
ginklai papuasų. Apart to, turi dar Jie iš
drožtas iš medžio su visokiais simboliškais 
išpjaustymais, teiposgi nupintas iš lendrių, 
visokių rietenų uždangas ir visokias prietai
sas uždengimui atskirų kūno dalių. Karėse 
susirėmimai papuasų, teip kaip ir australie
čių, ne būva labai kruvini, kadangi papua
sai ne priguli prie drąsių. Į atvirus 
mušius retai jie stoja, bet priešus stengiasi 
netikėtai užpulti arba prisivilioti į parengtas 
kilpas.

Jeigu papuasai nepriguli prie drąsių ka
reivių, tai užtai jie drąsus Jurininkai. Val
tys jų gražios, praktiškai padirbtos, su buo
mais iš kraštų, kad laike vėtrų ne apvirstų 
nuo sudavimų jūrių Vilnių; gyventojai Fidži 
salų turi net dvigubas valtis su buomais iš 
kraštų, sujungtas tiltukais. Ant ’ tų savo 
valčių tūlos papuasiškos tautos atlieka ilgas, 
ir tolimas keliones ant jūrių.

Papuasai pasidalinę į smulkias tautiškas 
gimines. Šeimyna pas juos paremta ant 
vienpatystės ir tas principas geriaus yra už
laikomas negu, paveikslan, pas australiečius. 
Dora terp lyčių, nors nė viena ne nešioja už
dengiančių kūno nuogumą drabužių, stovi 
kur kas augščiau negu pas kitas kaimyniš
kas tautiškas gimines. Terp jų papročių 
yra vienas iš tikro bjaurus: pas juos išsivieš
patavęs paprotys žudymo našlių, pasimirus 
vyrui,ir pasenusių tėvų; tankiai pasitaiko ir 
vaikžudystės, bet tas ne paeina nuo žiauru
mo, bet nuo ekonomiškų sanlygų ir tikėji- 
miškų motyvų. Daugelis papuasiškų tau
tiškų giminių prisilaiko kanibalizmo (žmo- 
gėdystės).^ Vadovystė paremta ant teip va
dinamų “tabu" tiesų, taigi kad vadovai galį 
sau pasisavinti daiktus jų klau
sančių žmonių, ant to užtenka, kad vadovo 
šešėlis pultų ant geidžiamo gyvo ar ne gyvo 
daikto. Iš tų tiesų vadovai, kaip antai tū
luose kraštuose ant salos Naujos Gvineos ir 
Fidži salų moka naudotiesi ir valdo jų klau
sančius žmonis dar despotiškiau negu masko
liški carai. Kruvinas atmonyjimas yra tai 
vienaitinės kriminališkos tiesos saugojančios 
atskiras y pa tas nuo skriaudų. Pas visas 
veik papuasiškas tautas yra verguvė, yra ir 
^privatiška savastis, saugojama teipjau kaip ir 
besiremiančiose ant kapitalistiško surėdymo 
civilizuotose viešpatystėse.<Ant tūlų salų yra 
net pinįgai, kuriuos užstoja parinktų jūrių 
sliekų dėžės, o antai ant salos Naujos Irlan- 
dijos vartoja siūlelius, ant kurių sunarstytos 
čielos eilės gražių, mažų jūrių sliekų dėžu
čių. Yra teiposgi bankieriai kapitalistai, 
skolinanti ant nežmoniškų palukų pinįgus 
jų reikalaujantiems ir lupanti be mielašir- 
dystės, paverčianti į savo vergus nelaimin
gas tokių paskolų aukas: kapitalistai tie lai
ko savo .kapitalus ypatiškose viešose iždiny- 
čiose. Civilizuotų tautų bankiškas operaci
jas gerai pažįsta papuasų kapitalistai, jie 
spauenia savo skolininkus dar labiaus negu 
Lietuvoj žydai kapitalistai krikščionis skoli
ninkus, kadangi mat pas papuasus nėra 
tiesų, kurios užrėžtų rubežių kapitalistų 
godumui.

Pa. 
žine

Merkines

Box 777,
Paj ieszkau Petro Paskelevicziaus, 

Vilniausgub., Traku pav., 
vol., kaimo Randamonių; 3 metai kaip
lazvažiavo in Ohio valstija. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Mike Petrelis.
Box 12, Pejepscot, Me.

Paiieszkau Martino Vaisznoro, Kauno 
gub., SziaUliu pav., isz Kurszenu mies
telio; gyveno Bostone. Teiksis atsiszauk- 
ti ant adreso:

Peter Tautkus,
Box 548, Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo tėvo, Juozapo Luko- 
sziaus, gyvenusio Chicagoje. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre-

Kazimer Lukoazius,
Boz 94, Ellsworth. Pa.

Paj ieszkau Kazimiero Macevicziaus 
ir Judelkio abu isz miestelio Klikoniu, 
Sziauliu pav., Kauno gub. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Dom. Butkus,
850 Bank Si., Waterbury, Conn.
Pajieszkau Vincento Gedvilo ir Vin

cento Ramanausko, isz miestelio Kel
mės, Raseinių pav., Kauno gub.; gyveno 
New Yorke. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Misa. Kazimira Szernauskaite, 
639 Bo. Canal St., Chicago, III.
Pajieszkau doras lietuvaitea, nesenes- 

nee 25 metu su 92000.00 dalios ant apsi- 
vedimo. Nemisiikit ksd ant juoko, bet 
dasižinokite ant adreso:

Antanas Griczinas, 
619 W. Lombard St.. Baltimorę,Md.
Pajieszkau savo pusbrolio, Viszinskio, 

Kaunogub., Telsziupav., Alsėdžių vol., 
kaimo Pamarkijoe. Jis pataar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Konst. Orlovrski,
29 MonroeSt., Schenectady, N. Y.
Pajieezkdm savo draugo. Jono Mosi- 

jausko, 8dvalku gub., Kalvarijos pav.,' 
Liudvinavo gm.: gyveno Londone An
glijoj,isz ten parvažiavo i Lietuva ir isz 
Lietuvos iszvažiavo Amerikon su visa 
savo szeimyna. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Ant. Petruszkeviszia ir draugai, 
28 Parhestone R., Re Ijine Peham S. E.

London, England,

Paj ieszkau savo sesers. Marijonos Ka- 
baszinskienea,8uvalku gub., gyvenusios 
Baltimorę, Md. Teiksis aUiszaukti ant 
adreso:

Paul Auksztakalnis, 
Oglesby, III.

Stabdo Koeuli Ir iiŽjdNzaldynia, 
“LvuUve Bromo Qalnln«’' toblytele* Užgydo ui 
•iazaldyms *u 1 di*na. Jei ee iaagyai nemokėsi 
pinigu SSo.

„Svieto Pabaiga“.
Po tokiu vardu iszejo isz po spaudos 

nauja knygele. Kas nori dasižinoti kada 
bus svieto pabaiga tegul perskaito szia 
knygele. Preke Jos tik 10c.

"Lietuvos” redakcijoj dar yra gauna
mos ir sekanezios knygos:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Dievas, dangus ir pragaras...'... 
Mužikėlis........................................ .
Vaiszes Kristaus pas popiežių..,, 
Vienakis......... ..............................
Besti jality of Russian Czardom.. 
Aus z ra 1884 metu........................
Auszra 1893 metu...........................
Kalenkorius 1893 metu................
Programas Liet. Bočiai. Port!jos

Szios knygos likosi nepatalpintos ka- 
talioge.

...25c. 
...10c. 
...10c. 
....5c. 
......5c. 
,.. .5c. 
91.00. 
91.00. 
..15c. 
...5c.

Isagydys uAsiszaldyma su 1 diena. 
Imk "L»x*Uv» Bromo 6«iaia«" tablttaie*. A p 
Uekoria, tugraiina pinigui )el a« liuyal. E. W 
Srove'* parašu* yra aal koSno bozelio. SS<

Tikra Prietelyste,
Tiara prietelyste tankiausiai pasirodo 

priepuolyje kokios nors nelaisvės ar ligos. 
Del paveikslo: Serganczjai y pa tai, pri
verstai gulėti lovoj delei sugedimo pilvo, 
kepenų ar inkstu geriausiai galima savo 
prietelyste iszreikszti, apteikiant ja bon- 
ka Trinario Amerlkiszko Eliziro Kar
taus Vyno, kun yra geriausia nuo tokiu 
ligų gyduole. Baltoji puiki gyduole 
iszgyde jau tukstanezius žmonių, kurie 
sziandien siunezia szimtus padekavoniu 
to vyno iszdirbejui už iszgydyma, — ir 
tai nuo tokiu ypatų, kurios pilnai užsi
tarnauja ant užsitikejimo, kaip antai 
daktaru, kunigu, rasztininkų, aktorių, 
mokytoju, advokatu, etc. Szita puiki 
gyduole pilnai iszgydys kiekviena ser
ganti pilvo, inkstu ar kepenų ligoms. 
Todėl, jeigu sergi kokioms non pane- 
szioms ligoms, mėgink tuojaus gerti Tri- 
nerio Gydanti Vyną (American Elizir of 
Bltter Wine). Perkant visados reika
lauk tikrojo Trinerio Vyno ir neimk tan
kiai pakiszamu vissokiu nuduotu vynu, 
aurie ne tik serganeziam ne pagelbės, 
bet dar anziaus jo sveikata sugadina. — 
Gali gaut pirkti visose aptiekose ar pas 
pati jo fabrikante, kurio adresas yra:

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

Szifkortes Pabrango.
Bzifkortes ant įvažiavimo į Amerika 

ant visu linijų Bremo ir Hamburgo pa
brango ant 22.50 daugiau negu sulygsziol 
buvo. Iszvažiuoti prekes pasilieka tokios 
pat kaip sulygsziol buvo.

Čiabuvy® Vinois Levu salos.

Metus papuasai skaito pagal skaitlių 
nuvalymų dirbamų laukų; ant Naujos Kale
donijos vienog turi jau metus susidedančius 
iš 12 mėnesių, apimančių po pilną mėnulio 
atmainą. Tas vienog laiko skaitymas matyt 
perimtas nuo augščiau kultūriškai stovinčių 
kaimynų. Metų dalys skaitomos pagal me
džius, kurie kokioj metų daly j pradeda žy
dėti. Apskritai — protiškas jų išsilavinimas 
ne didesnis už protą aštuonių metų musų 
vaikų. 4

Alfuras.

Papuasai turi augštai pakilusį dailės su
pratimą, ką ypač matyt ant jų išpiaustymų 
ant medžio ir kitokių daigtų, aut visų jų iš
dirbinių. Rašto jie ne pažįsta, pažįsta vien 
simboliškus ženklus. Tiki jie į visokias dva
sias ir jų bijosi,bijosi numirėlių ir juos godo
ja, garbina prabočių dvasias, turi jau ir at
sakančias triobas, pastatytas iš medžio patal
pinimui dvasių stabelių.

Mažus vaikus nešioja motinos. Pas tū
las papuasiškas tautas vardą vaikui duoda 
prie užgimimo, pas kitas gi vėliau. Ant 
Torreso salų ką tik užgimusioms vaikams 
perduria šnerves. Ant salų Naujos Kaledo
nijos apie išlavinimą ir mokinimą vaikų ru-

Mergina Lobo salos.

Čizbuvys salos Vili Levu salos, Fidži salų surinkime.

Subrendus vaikams iki atsakančių metų, 
papuasai atskiria mergaites nuo vyriškos ly
ties vaikų, ant nakties ir valgyti siunčia juos 
į viešus namus; pas tūlas gi papuasiškas tau
tas merginos ant visados atskirtos nuo vy
riškių ir pas tas tautas ne būva visai apsive- 
dimų, nėra šeimynų su tėvu, kadangi ir pa
ti vaiko motina tankiai ne žino, kas yra jo 
tėvu.

Į rytus nuo salų apgyventų papuasiškų 
tautų, ant išmėtytų ant plataus oceano di
desnių ir mažų salų gyvena polinezižltos ir 
mikroneziSkos tautiškos giminės. Išsiskirsty
mas ant didelio jūrių ploto, užimančio 210® 
geografiškos ilgumos ir 80° platumos rodo 
jau, kad tautos šitų giminių mėgo ilgas ir 
tolimas keliones ant jūrių; taigi aišku, kad 
polinezijonys ir mikronezijonys geri jurinin
kai. Matyt, kad apgyvenimas teip plačiai 
išmėtytų salų ne atsibuvo ant syk, bet iš pa- 
lengvo: išeiviai nuo vieno archipelago per
sikėlė ant kito, kada čia jų prisiveisė per 
daug ir visiems buvo per ankšta, dalis jų ke
liavo toliau j ieškoti kitur geresnių gyvenimo 
sanlygų. Radę ant kelio ne apgyventas sa
las, ant jų pasiliko, o vėl kada daug prisi
veisė, siuntė dalį savo žmonių jieškoti kitur 
neapgyventų vieti/ Tokiu budu, iš paleng- 
vo, per amžių eile< polineziškų ir mikrone- 
ziškų tautų likosi apgyventos Didžiojo ocea
no salos į rytus nuo salų papuasų apgyven
tų. Ne tik stoka maisto, bet tankiai politiš
kos sanlygos vertė žmonis persikelti iš savo 
tėvynės kitur; kelionės su tavorais pas kai
mynus, vėtros, kurios išnešė keliaujančių val
tis iš pažistamo kelio ir pristūmė prie nežino
mu salų, jūrių tekėjimai — viskas tas prisi
dėjo prie apgyvenimo Polinezijos ir Mikrone
zijos salų.

Malajiškos giminės tautos mėgo kelio
nes, tas jų palinkimas palaikę susineszimus 
terp tautų apgyvenančių salas Didžiojo ocea- r 
no ir prisidėjo prie pakėlimo civilizacijos. 
Atkakus europiečiams ir pradėjus kolioni- 
zuoti tūlas salas, vietiniai gyventojai ne tik 
ne pasikėlė ant augštesnio kultūriško laips
nio, bet priešingai, pradeda nykti ir pulti 
žemyn. Kad civilizuotoms tautoms ne rupi 
pakėlimas čiabuvių, geriausiai galima buvo 
neperseniai matyti ant Samoa salų, kurios 
atsirado po globa trijų civilizuotų globėjų: 
Vokietijos, Anglijos ir Suvienytų Valstijų 
Siaurinės Amerikos. Kiekvienas iš tų euro- 
peiškos civilizacijos nešiotojų, vietoj ją pla
tinti terp čiabuvių, stengėsi juos išnaudoti, 
o kad išnaudojimą palengvinti, piudė juos 
terp savęs: amerikonai ir anglijonai rėmė 
vieną čiabuvių karalių, vokiečiai rėmė kitą 
ir tokiu budu palaikė nuolatinius kraujo 
praliejimus, o amerikonai anglijonai ir su 
europeiškais ginklais dalyvaudavo mūšiuose, 
išmušė be jokio reikalo ne vieną šimtą žmo
nių, išdegino ne mažai kaimų ir gerai įtaisy
tų čiabuvių pliantacijų. Apart to, civili
zuoti prekėjai, ant surinkimo kuo didžiausio 
pelno, pardavinėjo čiabuviams pirma ne pa
žįstamus svaiginančius gėrymus, platino gir
tuokliavimus ir demoralizavo. Supranta
ma, kad prie tokio platinimo budo,civilizaci
ja pasikelti ne galėjo, priešingai, toks civili-

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Pigiai ant pardavimo “Poolrootn” su 
3 “Pooltables” ir visomis prietaisomis. 
Didele sale ir miegrnimis ir kiti ruimai 
yra ant parsamdymo. Bisnis yra gerai 
apmokamas, asz laiiiau ji 3 metus, bet 

dabar turiu reikale valiuoti i tėvynė ir 
todėl parduodu pigiai.

L. Bubin,
11 Arthur St., Brockton. Montelle, Mass.

(21-3)

J. SYMANT,
71 N. 7-th St.. Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas Saliunas.
Geriami gėry mai, ioportuoti cigarai ir 

“Free Lunch” kasdien.

Puikus Knygynėlis
Bus prisiųstas kiekvienam, kurs pri

sius 21.00 ant adreso: >
* F. Miloshenrski,

Box 725, Stoughton, Mass.
(11-4)

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

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

Ti^r^ Da«gia« kaip 
fr 30 actas isimcgintasl 

Dr. RICHTERO 
wisaa *wi*tul žinomas

“ ANKER” (Inkarinis)

PAIN EXPELLER.

D™“ stato MediGdi DlsuGiisarii gali lūs .iszouGuill
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytL

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altoriui,katallkisaka maldų kny

gele. Maldei yra rv.iuetinea, wakartties. prie 
•pairiednes. komunijos mintu. miszparu ir 
daugybe kitu; mlsziu maldo* au abrozeliali. 
miszparai giedami lietuwl»zki ir lotiniaakl: 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie Imta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapipi- 
r iru. Yra S litanijos: psalmei Sz. M arijo* 

ir Karaliau* Dovido; aktai, ražancziai, 
stacijos. karunka. keliolika szsrentu giesmių 
Ir tt Yra tai aau>uaia ir grasiausia knygele 
isz wi»u lietuwlizku maldaknygių, daili, kal
ta, slidi popiera; stambus, atlik ui druka* 
Mier*3>*x4H coliai. Šiitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanczioa.

No- e. Matas Akto Altorių*. pr*stais,dra- 
tau apdarais, auksintais krasztai*. ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotom!* 
bletelemi*. su kabute..........t............75c.

Uznuodyjimas Kraujo.
Su pagelba savo specialiszko* Gydy

mo metodos, įgytos begyje dvideszimt- 
metines praktikos ir patyrimu tukstan- 
cziuose atsitikimu, dabar asz gvarantuo- 
ju pilna iszgydyma Užnuodyjimu Krau
jo visuose laiptuose, kaipogi atitaisau 
žmogaus kuna ir padarau ji sveiku ir 
drutu.

Jeigu kam plaukai slenka, jeigu ant 
veido darosi pletmai arba yra puczkai, 
jeigu kūnas iszbertas spuogucziais, skau
duliais, įaizdoms ar sutinimais, jeigu pa
sirodo kad ir mažiausi simptomai užnuo- 
dyjimo kraujo, nelaukite ilgai, bet tuo- 
jaus kreipkites pas mane. f

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

Su pagelba geriausiu ir ypatingu me
todu asz kuogeriausiai iszgydau Nervu 
silpnumą, nusilpnintas kūno pajiegas, 
Impotencija, Pūsles, Inkstu ir Lytiszku 
daliu ligas, kaipogi ir visas chroniszkas 
Ligas ir silpnumus vyriszkos lyties. Gy
dau teipgi su pagelba ėlekro-chemisz- 
ku prieprovų be jokiu skaudėjimu,piau- 
stymu ar sulaikymo nuo užsiėmimu to
kias ligas, kaip Voricocele, Striktura, 
Hemoroidas, Kyle etc.

20 metu praktiszko patyrimo!
Teisingiausios metodos, geriausias ir 

naujausias gydymo bndas, jokiu sukty
bių ar isznaudojimu; viską užlaikome 
slaptybėj. *

Iszegzaminavimas ir rodą, drauge su 
X-spinduliu iszegzaminavimu už d y- 
k a. •

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

PR. RSNHCRT,
3 augsztas North American Building, 

CHICAGO. ILL.
182 State Str., N.-W.-Kamp. Monro* Str.
Valandos: nuo’ 10 pr. piet iki 6 vakare.
Nedelioms nuo 10 priesz piet iki 12 vi

durdienio.

[Rheumaiizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wisokiu Rhtumstissku 
skaudejima.

oa 35c. ir 50c. pus vrisus 
sptiekorias arba pas.

L F. A*. Richter & Co., į 
k 215 Peari Street, jA 1^^ New York.

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad isz atidariau nauja lietuviszka 

karczema po numeriu 3321 AubumAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
siu alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiauaia ir didinusia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veeeliju, bailu ir kitokiu 
puilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pm mane gauti geriause 
nakvyne. Bu guodone,

Petrai SzlstkiB, 
3321 Aiibuni Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Baeevicze,
8839 Commerci&l avė. So. Chicago, III.

Gydo visokia* ligas be skyriaus ir visk* užlai
ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalaut* daktariuko* pageibo*. tegul 
kreipiasi pa* sav* tautos daktara, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi įlr gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji* gauti pagelba per gro- 
matas, įsa kitu misstu. tegul pllnaiaprasao savo

No. S. Mažas Aukso Altorių*, ooroko 
• kuro* minksztais apdarai*, apvalei* 
kampais, auksinu krasztai. parastais 

ir kute U*........ .................................gl.SS

No. 4. Mažas Aukso Altorių*, francuzisz- 
koe gluodnios skilteles apdarai* apwa 
leis kampai*, auksinta kwietka.kryžių* ir 
krasztai........... .................     81.50

No 7. Mažas Aukso Altorius baltos celln- 
Įleido* apdarai, kvietko* ant vieno »*o- 
no Užklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraaz- 
tai.........................................................geoo

Knyąelin No B kaip ir 7 kwiet- 
ko* newienokioa. beweik kiektoie- 
nos knygeles* kwietku iszmargini
mas wis Kitokia-

No S- Maža* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sloniaus kauleliai*, su 3 medalike- * 
ilsis. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksinti krasztai............................81.50

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

pensary'’, ant pietvakariuio kampo Sta
te ir Van Buren ui. .

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausia* ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime i r.rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja ui gyduole* ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu išgydytais per pa
garsėjusius *pecijalisius. Jie užtikrina 
iazgydyma 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. Harmocytome- 
tero, S p h i g m o g r a p h o, E-

to ir Stethecropo P h o• 
nond os c toje tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymn idsnt ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. SpecijalictBi gali at
rasite liga szlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medicsl Dispensary’’, ant piet
vakarinio kam iki State in Van Buren uL 

IneJ imas per 66 Van Buren ui.
f Patemyk adres*.

Naujas Kataliogas,
Norinti gauti nauja katalioga knygų, 

abrozu, abrozeliu, gromatoms popieru ir 
pavinczevoniu kortu raškykite prisius- 
dami už 2c marke ant adreso:

A. Olszevskis,
924 34-rd St., Chicago, 111.

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

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

Offiao valandos aziokiom* dienom* nao 4 iki t 
laikAisa rlizlT***rin«rrlA_ i 

vakarais.

Rodąs ligoniams duoda dykai 3 sykius 
ant sanvaites Illinois Medical College 
Dispensary, ant kertes So. Halsted ir 
Washington Boulward, Utarninkais, Ke- 
tvergais ir Subatoms nuo 2 iki 3 vai. po 

pietų.
Gyvena: 865 Miltvatikee ate.

Telefonas: Polk 221.

Lietuviszka Aptieka
J. I.ESZCZINSKIO

315 S. Morgan St., CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Magio Aptiekoje randasi viso* gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomo*. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori įligonlo namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. IVilliamson.

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

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
ežiu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia ideti marke uždu centu.

Tklež?U<as Yards 709.

No. « Maža* Aukso Altorius, baltos Mitu
lio Idos apdarai. Užkilusios kvietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztai.. .81.50

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

Tikrai Lietuviszka Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams irszeip 

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

Zalianclas ir Almanaitis,
210 S. 4-th St., Brooklyn, N.Y.

prieszai lietuviszka Ba?nyczia.

Lietuviszki Graborlai ir Balsamuotojai 
Numirė lu.

Laidoja numirėlius ant visokiu kapi
niu. Parsamdo karietas ant veseiliu, 
pagrabu ir visokiu reikalu. Prekes pi
gesnes kaip kitu. Offisas atdaras diena 
ir nakti.

F.PBradchulis
Atlomey and Counselor at Lai.

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

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienlntelis lietuvrys advokatas, baigęs 
mokslj jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provras kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduose.
lies. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Sudrutinimas plauku.

Silpniems vyrams “‘Srrgjs.

Tikrai vienai line gydykla ant užželdi- 
nimo plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko planku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodą dykai. Ateikite arba raižykite.
8OL-8OL priduos sveikata, padarys vyrus tvir
tais. iszgydis visas paslaptingas Ilgas ir (agra
stus vjrriszkums Ns skystimais. bet tiesiog pri
dėjimo badu. Mėginimas atneszantls nauda Si. 
Iszgydyma* S6

ELECTRO-CHEMIC MED. CO..
10 E.Harrison st., Room 26, Chicago, 111.

J. M. Brundza, Chemlst* 
313 Bedford Avė., cor. 8. 2-nd 81. 

Box 106 S ta. W. Br’klyn, Nev York.

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raazitie, su puikiom kvietkom, apakai tl- 
mais ir pavinezevonam. Už 11.00 ap- 
laikys 5 tuzinus vinz minėtu popierių.

Adresuoki! telp:

W. Kndaraackas,
P. O. Bok 234 Lasrrence, Mass.

POVILAS JUSZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka

SALIUNA.
HM So.IzTitSt, kerte SS.tos 11.

Užlaiko kuopuikiausius gerymua, szal- 
ta alų, skaniu* likeriu* ir havanon ciga
rus. Prietam didele puiki sale dėl mi
tingų, veaelijų, bailu etc.

Kiekvienas uiejes randa ežia (širdin

ga priėmimą.

ŪRAH VYRAI!!! |YARICOCELE«« 
'Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilifiti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systemk ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi- 
mas betnatant pranyksta; kraujas, susi-

KRAUJO UZNUODYJIMAS.
Szlta liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausi 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kads Sy
stems yra užnuodinta, tada liga pati iszsfreiszkia per: Egczema. rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, paairodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima guzelm, 
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia knt sugadinfitio kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panasziu* syTnptomus, tai pasirodav’yk su specijalistais tuojau* ir 

' jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums t* prį- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro.(mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, gieitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu. • • ; ‘

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

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

Mano Brangus Gydytojai!
ai t- ■ . . ■ l... . . . Turėdamas paslaptinga liga daugiau
ir Teisdariszkas užtikrinimas bus kaipti menesius, asz perleidau daugybe

duotas kiekvienoj ligoj, priim-. Kydy^ju‘r suvanojau 
, . . » • ’ r tu gyduolių, neapturedtoj ant gydymo. • .. iki— _.

tW Prekes yra pigiausios.

Tu gali, ir busi iszgydytas! 
Specijnlistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Balsio* pasekmes jaunystes neiszniintin- 
gumo persi žagi mo senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo. nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos it užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu'
sapnu ir kitu tam panasziusymptotnu. rinkes padidintose gyslose iszsiskirsto 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino ; jo* atgauna savo normaliszka tvirtų
jų mislie ir manavhnus. Liga, jeigu per „ • _ .. , ... . : ,, . .,ilgai užvilkta, priartina l>-protyste ir j m,u ,r •*'' >«i tenklai ligos ir s>lp- 

tnvri. Jeigu buvai kada' nors gydvtas numo pranyksta idant padaryti vieta | 
į e r kita daktara ir ne likai iszgydytu. i-'eikatai. ,tvirtumui, puikybei ir vy- 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas j riszkuihui. 
ir lneatsakanczias metodas. Gydymai 
“State Mi dical Dispensary” yra nauji ir I 
dideliai skynasi nuo metodu vortojamu I 
30 metu atgal. *Szitie specijalistai gali j 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy- i 
dyniu ir užtikrina iszgydyma. Viską Į 
užlaiko didžiausioj paslaptyje Szitie spe
ci jalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

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

ęzia prie nusiszlapinimo, nes szlap*amas 
(mižalai) iszeina povalei. sunkiai h su apra^ydam^ savo ^'“rTeigu* jie “tw 
skaųstpų. Kaip kada pacientas tun at-, jog naųiiejie gali gydytis, tada priims 
sikelti vidurnaktyj ir nė syki pasitaiko!__  , . ..
Jog nusiszlapina kraujais. Ta* yra labai P° “*»«krimmo phanu, gyduoles irgydi- 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde- mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
girnas, nuo kurio akmuo atsiranda pus- gydytu, 
lej. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba j 
strikturos. tai pasirodavik su galviniu į 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai , 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- ' 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena ligapri-1 
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

m i • • tv • • susipažinę.Tolymi ir Farmeriai,
’ dejystes darbuose, 

serganti szita liga, kuri specijalistams Jums
Dispensartj yra paprasta, turi raszyt 

liga ir jeigu jie atras

i visokiu patentuo- 
„ -apturėdamas jokio* nau-

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

! —Vienas menesis szito nuste
bino, sugražino man svaikata. 
as pulaimina jus, j asu gera-

Tiktai vyru ligos yra: 
gydomos

Jums dėkingas, 

, J. C.

State of Illinois Į 
County of Cook j

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “SUle Medical Dispensa
ry”. ant pietvakarinio kampo State ir 

| Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mknt- 
Irpaliudyjo, jog virszui minėtas pajiu- 

I dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prislegdintas priesz ma
nę, ežia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad HovardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gydnoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 

meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!
'Armonikų pigiu ir brangiu, Įžiuro- 

dėlių, lenciugeliu, žiedu ir szimtup 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 
• parsitrauk 

ti, jeigu 
turite mu
su lietu- 
viszka ka
talioga, ku
ri prieiun- 
cziame ko- 
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpsch & Co.~ U
Succ. to Kelpsch, Norriko

KLAUSYKIT!
Ar reikia Ta»ii«<tai Laikrodėlio?

Jeigu teip, tai pirk pas Juozf Matuti, o 
nesigailėti; nes eausi 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, abrožu 
ir abrozeliu.. Kas ka norit in augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adtesas.'

Jotiteoh Matoti".
llžGrandst. Brooklyn, N. Y.

Naasedū Broliai ir Stulga.
917 33-rdst., CHICAGO.

Prieszai lietuviszka bažnyczia.

Atidarė nauja drapanų ir apautuvo 
krautuvia, kuriame galite gauti visokiu 
vyriszku drabužiu, czebatu ir czevery- 
ku. Preke* pigesne* kaip kitur. (22—3)

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

Me* esame seniausi laikrodžiu prekėj*!. Ir *ziandw-n arui laikraszcslo skaitytojams smarkiai numariname prekes aut laikrodėliu, teip kad Jau yra 
dabar tUtrionam prninamoo. ir joki kiti laikrodėliu paMavejai <sewM<M*o«i su mumis ioitturi'di.

I , l‘rio kotno pvkto JoikrodtUi< pKidtdąun dociia* puiku LHdunt lenciuatli n ramto prit r prisėto, 50 rolių I.orgnrttt prit motrrlozko laikrodtlio.
’ No. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Hunting inksztai. Ansute užstika- 

r mas ir nustatomas, vyruzka* ar mo
’teriszka*. Iszrodo ant ffb Auksinio laikrodrlio. Gerai akyin uiuota ma- 
• .rinerija, nustatomas teisinsiaudai p.rodo iaiGvaranciiaant 20 metu ka^KiU paavėjai garsiu* tokiu, po'«Ma

no7 2.WD;igWp««t,8

rodo kaip S*> on auknnit laikmdtlis Tikra Amenksuzka miszitierija, 
pilnai aknieciuotas. nustatoma*. Puikiai Čra-Gvarancija ant 20 metu, 
virnotaa. K netikriausias laiko rodv’oja*. Ki-„_ ■

j ti zareiua toki po 34.4U. U.78. Si » ir 3&S0. MUSU preke $3.98.
NO. 3 14k Dvigubai paauksuotas, Su gaubtai* pap.io«zlMis, dailiau

• luksstais. puikus laikrodėlis. Ausute
užsukamas ir nustatomas, vvriszks* ar moteriukes: hunting. iszrodo 
ant »*.; .iužrinio laikrodtlid. Tikra Anierikiaska maazinerija. >u dauge
liu akmenų, nustatoma*. Geriati«ial laika 1*1- Gvarancija ant 20 metu. 
kO. Kitur parduoda po Salo, S7.Z5. Mso Mušn preke $5.25. 
No. 4 14k Dvigubai auksuotas
Puiku* luksztaL Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nu«tatomas, 
vyrlszkas ar moteriszkas. hunting. Iszrodo kaipSM Auksinis iaikrodtlio. 
Maszinerija tokia pat kaip No. X Kitur to- Gvaranct|a ant 20 metu, 
kiu. parduoda po da76. sė-oo, ou36 Mn*ti preke $5.75. 
No 6 14k Tikras auksu lietas. Puikiai graviruota*, hunting. Ansn- no. o ia* tara* n ’ u užsukama* ir nustatomas, vyriaz-
kas ar moteriszkas. 3 luksztal storo grvno aukso. Niekados nenustsrere 
de nenublanks. Iszrodo kaip *w .4už«ai/ laikrodžiu, su daugeliu akme
nų. grynai amerikiszka maazinerila. nustato- Gvarancijs ant 25 metu.

- - - Mes parduodam tavoms pilnai Juos grarantuodami. Kam laikrodėlis nepatiks, ar ras jame kokia yda, atmainysime ant kito, arbapinigus ruęriMstsinsr 
».«.!<? . „i* e.ouoeisaae r. a a utžotonuisarimo pirm užmokėjimo pinigu, bet ežia pirk'ja* užmoka tik Etpreso kaaztua, o Jei
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. ra,tu teikndeli ne tokiu, kokiu tne» paduodame, gali sugražinti musu kasztai*. Jtl pttugus prv- 
riunrtia kas draugi su orderiu, duodamo DOVANAI puiku trūktini ptili ir visu* ezpnųio kasztus mes pat* apmokame.
vato noncsiuOTi- Paduok savo pilna adreso, paženklink numeri ir preke laikrodėlio, koki lūs norite ryrsszža ar mnreriszžzi. diduma, ir paduok 
KAIP ORDERIUOTI. IJC1iau»iO r r preso oksa. Kur ners Ezpreao ofiso “vo °'dert pinigu* paaiunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo-

KAI VIENA LAIKRODĖLI «■ Niekur nepirk kitur laikrodi* p‘nn negu pamatysi musiazkius. Per tai užczedyslte daug pinigu. Szios prekes 

ne visados bus telp žemos, todėl siunsk orderi Miandtsn. <*<*■, «**.■ ■ **•Atlas Jevvelry Co., 15 METROPOLITAN BLOCK, Chicago, III.

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Lulaztai irefiautio darbo, buntieur. au- 
šute užsukamas Ir nustatomas, vyriu

ką* ar moteriukes, puikiai graviruotas. S luktitel i*z eztra cryno aukso 
tears visa srarl. Tikrai Amrrikiszka maszinerija su naujausiais pageri
nimai*. l»z*»lo kaip Ssau UtikrotiolU. nustatoma*. Puikus isz

—»njoiaikorodytojo. Gvarancij* ant 25 metu.puikiausiu. S era* i reresnio lai

No. 7 Tikras Nikelinis, Br virstam . Antute užsukamas ir nustato- 
mas, vyrlsska* ar moternzka*. Drūtas ir ga

rai parodo laika, nlrkados n<*uublaaks. Tikra amerikiszka matzinrrija.' 
Nu.tatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gvarancijs ant 5 metu. 
drU*‘ Mumu preke u* vyritika $1.08. mot. $2.98. 
No. 8. Naujojo Sidabro laikrodėlis,
šute užsukamas ir nustatomas, pilnai akmvniuotas ir au grt uais emeri- 
klaikais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancijs ant viso amžiaus. 
Drūtas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panauius parduo
da po 16.38. S& 78 ir MStk M iisn preke $4.50.
No 9 Grvnai Sidabrini*, vyriszkas ar moteriszkas. ausute užsukamas ISO. M. urynai oiuaurmra, lr;nulUtom^ „ ly(nu. Hunting
luksstal. Padarytas isz grynai titro tolio sidabro, su tikrais ameriklsz- 
kals viduriais, pilnai akmeniuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tai

*«“« pre“*
No. 10 Kal*ndorinis laikrodėlis, te

Luksriaibz Juodo oxĮduoto plieno, kuri mes gvarantuojam* ant visados. 
, yra tai viena* isz Puikiausiu laikrodėliu, tų geriausiais mechanizmais, 
(linai akmi-niuota*. Laika kuoteuingiausiai parodo. Kiti parduoda po

laso. suso. 118.60 Musu preke $7,50,

Aleksandraviczia irSzvankus
...□RŪKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicago, III.
Turi puikiai inrengtas drukoriszkas maszinas ir pertai 

visokius drukoriszkus darbus stlieka dailiai ir greitai, o 
ypatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programų*, knygas rasztiuinkam* ir tt. 
Maino, ir siuaczia pinigu** ia vittaa dalis svieto per benka, expresa. 
arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges.

kkkkikkuuwiWikkmiimkumMm»iWikkus

VELYKINIS ISZPARDAVIMAS!

Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu parodu, Draugys- 

tOms karunu, szarpu, ku- 
kardu ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

JINDRCI3ZE VICZ,
115 W. Division st. Chicago, 111.

Drukuojanios ir raszomos

MASZINOS.
Ui $5.00 ir už $6.50 iurodo kaip 

szita* paveikKias. Bet niaMzina 
už $5.00 turi 72 raktUMfli- 

taras), O už $6,50 - 84 
raktus.

Raszoma maszina (typevriter) turi tu
rėti kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupezius, nes laiszkas piraszytas su ra
szoma maszina grąžei iszrodo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszo- 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
81.00: už 11.50; už 83.50; už 85.00; už86:50; 
už 810.00 ir brangesniu. Mes teipgi par
duodame visokius ta vorus, angliszkas 
knygas ir lietuviszkas ir lenkiszkas Bibli
ja* ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu. Jeigu 
kas nori gaut katalioga ar atsakyme ant 

’gromatos turi indeti s tempą ui 2 centu.
NOVELTY 8UPPLY CO. 

P.O. Bok 352, Loulsville, Ky.

Vienatine Lietuviuką Aptieka 
Chio<oje!

— Atkreipiame lietuvi*-atyd j ant vie
natines lietuviszkoe aptiekoe Chicagoie, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europCjiszkoee ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptlekoae. Czia galima lietuviaz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszk} rodą dykai; už rodos davimu 
m okesties narei ka Uu j a.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietnvisskn knygų, abrozeliu, gra
žių su pavlncziavonemia popierų groma
toms ir tt. Telp pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir ty vis) gali
ma atlikti lietuviiskoje k ai boja

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

bainyczioe Apvelzdos Dievo parapijos.

GYDYKIS NAMIE!
Jeiga esi kankiaaaaas kokia liga- tai jaaii 

ažsimokes raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy
dyma kožnos ilgo* kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties ir vyrisz- 
kūmo, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmecziais, ne- 

; rangus, greitai pailstantia, gėdingas, nusiminei, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinanti*, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szinlies plakimą, paraudonavo 
sias, indubusia* ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszku* sapnus, negam-1 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, vai
tas dali* kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant kratines, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skūra*, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusisteja ka* ulapume? 
f Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiuka iszgydyma už $4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog j ozu liga yra isz- 
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmo* 
dieno*, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per grotnatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reik*, 
liūgas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduole* prisiunezia niekam 
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
no* klausimu liato*.

AtsaAsacsIaasI Ir atftaasl gygyaycsiz 
rakamose. kodą orf a/.
Ofisas atidarytas: nuo IO ryto iki 8 vakaro.

Nedėliotus nuo 10 ryto iki 11 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,42 L. Van Burta SU ChicagoJL

53 State st., Room 1614,

No. 1543 Szilkiniu sejonu 
geriausiojo gatunko. juodi, su 
taffeta liemeniavimais. su pui
kiais atlasiniais iszkarbatkavi- 
mais ir keturioms eilems szilki
niu lanku, paleidžiame tik 
už................. .77...................... $6.50,

Tokius sejonu* mes siunezia- 
me per Expre*a i n y vairiausias 
dalis Suvienytu Valstijų, jeigu 
drauge su orderiu pirkėjas pri
siunezia pinigus. Kasztus per
siuntimo mes pats apmokame.

Siuncziame teipgi C. O. D., 
jeigTi su orderiu bus prisiuos
tas mums 81.00. 8zis doleris 
taps parokuotas prie užmoka
mo* likusio* dalies pinigu ant 
Ezpreao. Scgražiname pikio tie 
JEI TA VORAS NEBUS TOKS, KORI 
paduodame. Raszyk mums, 
ome* pasiunsime puiku katalo
gą No. 8 su 150 paveikslėliu y- 
vairiausios mados moteriszku 
parodu, brangiu graznų ir skry
bėlių. •

Freedman & Co.
Chicago. 111.

y—avy TA T 1* puikiu dovanu! Tokio pigumo dar niekados negirdėtai 
I ) Y Is. r\ I Ateikit pažiūrėt, paziurejims nieko ne kaaztuolsl

* a a. z. a a pzlatdžiame turgau geriausi laikrodefl: vnca* sniautiuzA. 14K.
•u dvigubais paauksuotais luksstal*. ausuke užsukama* ir nutatoma*. vyrlsska* ur moleristkss, 
su TizaA AnsnrsiMza ■zsznssnua. pilnu akmens. R R gvarantuota*, nikeliuotais viduriais, 
Iszduodami-raszvta nvium ui *rr M srrr. pasai iszvelrda ir geram* tok 1 laikrodėli visados 
gali lyginti pne *40 vuarn atrašo LarsaoDiLto Visiems puikiu Isikrodellu mylėtojams mes duo
sime bagyje 60 dienu puikius brezentus: I. visus* Maure mttc rrraz su didele galvuke irginta- 
rinlu olbuku, vertes lt BO; I grynu Mante rtrre cieaarrczi*. vertes Tke.; 1 niksltne naizžcUaMS 
DUŽVTU. Bo; I dailu auksinuota Dienaus lsuc.uuzu su Cameo kabute, ,1.10: l puikia auksinau 
t* sau t-ra. • I 00; I pora puikiu Avsksmic deimantais scdlnto, g! 00; 1 puikia sfilm* iszaodluta 
branuakmeniais *>>; 1 pora paauksuotu kolionlku su parmuterio vir.zals. 4M: 1 pora rankovėms 
guzlku.su permuteriaia apaozla. Me; t kateteriams guziku, parmuterio apaezioa. Mįo; ir I puikia 
In krutins sagute su dailiu akmeniu 7bo. Laikrodėli ir 14 dovanu slunczlame C. O. D. už 
A4.O8. apmokėdami teipgi ir e s preso k sėstus; siuntini galite iszegraminuoU ant ezpreao ir Jei 
nepatiktu sugražinkite mums atgal musu kasi'ais Kur nesiranda Ezpreao offlaaa. 84.08 turi būt 
priaiunaU drauge su orderiu. Jeigu kas pristuns pinigu* drauge su orderiu, gaus dar extra dova
na Dulkulszmtimi rzttj dulkius mes paslunnTism* tad* per paėsta, užregistravę savo kasztala.

VIENA LAIKRODĖLI SU YIS01S DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteriaaka Jsigu moteriszka. tad vyriazto Dickens lenciūgello mes pastunsime mo 
tenszka 60 coliu auksinuota Lorguette knclsgvll. Rausyk šiandien, pakol isspardavlmaa nelssei 
balana Adreauok: ATLA8 JEW«LRY OOMPANY l» Metropolitan Bloek. OMiCaOO ILL

R R

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

S2.00

, Chicago, III.

.... ■■■■■■H
MARJA DOW1ATT, I

kauno gub. Szaulib pavietflT 
____________U I .

LIETUWIU DAKTARAS

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

Teletonas: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekos.

PERSKAITĘS ATMINK!
Kazunn T nejauk a privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szeimynoj dėl 

greito pareikalavimo laike ligos. Kaztino Trajanka yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksakyje ir pirkdami nuo Bztorninku visada reikalaukit Kazu
so Trajanko*. Jeigu negautumėt tos pas savo sztorninka tai prisiuskit man money 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika. >

KAM SIRGTI GUMBU, SKALDEIIMU PO KRUTINĘ 
arba panaszioms ligoms, kada Kartino Gurubg^Kfira ne tik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. Preke 81.05, ra prisluutimu per paczta 8125 
Gumbo-Knra susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaistu ir tablets. Gumbo 
Kūra NO. 1 yra labai geri vaistai moterims po palagui, greit apstabdo skaudejima 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

LUKE’S RHEUMATIC CURE.
Szitas preperatas yra gerai iszb^ndytas ir daugely žmonių juom iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas p*asza!ins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expeller Liinimentu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant 81.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptūlorius.
107 So. Malu St., , 8HENANDOAH, PA.

DR. A. G. FREEBOM, 
(LIETEVISaCAB DAKTARAS.) 

Pasekmingai užgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios, 
Omu*: 411 8. Sharp 8t.. BALTIMORK, MD.

GAL 
ESI 

KURCZIAS?

GAL 
GALYOJ 

PZIA?
VISOKIO PAVIDALO

Kurtumas arba Sunkus Girdėjimas yra dabar iszgydomi
musu naujausiu išradimu. Tik kurčiais apeigimusiejie n?ra išgydomi.

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

Baltoku. Md, 30 kovo 1901.
Tamirlot: —< Tapęs visilksi nuo kurtumo ligydytu. dekavoju Jums ui. gydymu. Čia ai paduo

siu vlsį Istoriją mano apkurtimo, ii ko, tikiuos, itamisfos Šiokiu ar kitokiu budu pasinaudosite.
Apie penki metai atgal dellnAjl mano ausis pradėjo spengti, ir Juo tolyn, juo labyn, teip kad ga

ilaus ai aat tos ausies visilkai apkurtau.
Per tris mėnesius gydžiausi visokiais budais, bet be Jokios pasekmės: teiravausi rodos Įvalrisu 

šių daktarų, tarpe tų ir garsaus žionykUio ausų specialisto, kurs pasakė man. kad jokio* gyduolė. 
m»n nepagelbės ir kad reiki* daryti operacijų, kur! galėtų ant tūlo laiko pratolinti galvos ūžimų 
bet kad apkurtimas mano jau visllkai neiSgydomas.

H netyčių ai patėmyjau jūsų apgarsinimų tūlame Xew Yoriro iaikraltyje. ir pasidaviau Jūsų 
gydymui. Besigydant atsakančiai pagal jūsų paduotu* nurodymu* bėgyje keleto* dienų galva* ūži
mai pa*iliovė, ir liųdien. praėjus penkioms sanvsitėms. mano apkurtimas pranyko Ir ausi* tapo vi^ 
atikai iigydyta. Todėl dSkavodams jums Juoiitd ingis asla i. pasilieku sukriausiais jum* velyjimalS

F. A. WRRMAN, no & Broadjray, Baltimore, Md.

Mu9u ffydymo budos visoi nsaMraulcio jus nuo dorbo.
GALITE PATYS IŠSIGYDYTI NAMIE *U 'kasrt*i*Jai*

INTERNATIONAL AURAL CLINIC, 590 LA SALLE AVĖ., CHICAGO, ILL

F pat* apsimokėti per wl«ns naktį 
' naljant, duokime sau. ant kokio 
baliuko ar szoklu. Jis grali)* (r*na 
balsiai ir turi meilu baisa. Himnus, 
marazus. vraicus, polka*, polkas — 
mazurkas, kadrilius. Ci.ndSikus,

I Tra tai puikiausi ir priectam 
'pigiMat iMtrumental, kokius tik 
[srladien salima pirkti. Jie d uo
la* daugiau linksmumo nagu 
1ZIOO tvartas (vargonai, kadangi 
Įlię visados gali grainti. Jokio* 
Mmazikos pažintie* ežia nesl- 
9F reikalauja. Ir kotnas waika»
■ gali ant ]u gesinti. Kuinas
■ pirkėjas stebis ir džiaugiasi 
M >»z jo. ties* u* instrumentas

Linksma bus tavo namuose, 
Jei nusipirksi viena musu Home Mosic Bci a.

LV iSydii*. Jssvn**»)«<4.i*ns^^^^^^^^^Fdainaa grajisa taip, jog gal Uk kele- 
twi nbiu mutik&Btv galima tūla jam 

prisilygint!. Wsikal gauna isz to didnk linksmybe, kaip ir kožnas, kuris tik gird I jin grajljant.
Wo)el!s. parodyta* oria aat paweik»islio, yra pnsmaigytaa nUanlnMals adatėlėmis, kartos su- j 

kaatles voleliai iszdaoda loeas. JI* atkartoja dainas srbs .tokius be sustojimo
I Bais instabus InsUamentas kaaattioia ti.k S8.OO- Apdarys*** jbyra paikus Jslte- 
mlstaaori. ■rialtiak *1.00 mums ant pasitikėjimo, o likusias pinigus galėsi prl*luniti pa 
aplalkymal instrumento. H,antai daro Sarus piniMU*. Prisiūk Sc. marke, o gausi vi- 
su* olrkulIoUus. arba priatunsk Si 00, o aplaižysi Rame Masto Boz'a pirm negu laminto* kai
mynai toki nusipirks. Jie visi noras toki tinti, kaip pas tamlata pamatys

STUMIU) 1PS. CO, n Bseksu St-, F. 0. B«11111, In M, Dtp. L'

kvietkos.su
guzlku.su
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