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Amerika.
Ant galo, nors be didelio 

noro, Amerikos randas pri 
pažino ‘gyventojų iszrinktą 
Kubos • prezidentą Palmą 
ir pagarsino neprigul- 
mingą Kubos republiką. A- 
merikoniszka kariumene iki 
gegužio menesio apleis Kubą, 
pasiliks ten tik lie ameriko- 
niszki kareiviai, kurie pildo 
pi licistų pareigas. Rodosi, 
kubiecziai ant pildymo poli
cijos pareigų galėtų surasti 
pakaktinai kubieczių; džiaug
tųsi jie isztikro, matydami, 
kaip paskutinis amerikonas 
apleidžia jų tėvynę, kadangi 
mat esant Kubai po ameriko
nų administracija, ameriko- 
niszki urėdninkai, apdalinti 
geriausiai apmokamoms vie
toms, ne geriausias savo pu 
sės spėjo parodyti. Ręds 
terp visokių tautų yra doros 
ir ne doros ypatos, bet kiti 
krasztai, paėmę po savo val
džia kokį nors krasztą, ten 

'siunczia kuo doriausius urėd- 
n inkus, kad jie ne tersztų 
garbės tos tautos, kuri“ tą 
krasztą užėmė, Amerikos gi 
isz politikierių susidedanti 
administracija ant Kubos 
siuntė net per daug visokių 
iszmetų. kurie ir teip ne 
augszcziausiai isz doriszkos 
pusės stovinczią nuomonę a- 
pie doriszką vertę Amerikos 
urėdninkų dar labiau paže
mino. Ne Įstabu todėl, 
jeigu visi krasztai, nors per

• trumpą laiką buvę po ame- 
rTkoniszkų urėdninkij admi
nistracija, geidžia nuo tokių 
administratorių globos kuo 
greicziausiai {>asiliuosuoti.

Sziuom kartu Amerikos 
randas vieszai pagarsino, kad 
ant Kubos atiduoda valdžią 
naujai iszrinktam preziden
tui ir pripažįsta tą salą už ne 
prigulmingą' republiką, bet 
neprigulmystę pripažįsta tik 
tokią, kokia patinka Ameri
kos politikieriams. Ameri
kos randas nuo naujo prezi
dento reikalauja, kad jis ati
duotų tris portus ant stovy
klų Amerikos kariszkai lai
vyne! ir tvirtynę svarbiausio 
salos Kubos miesto Havanos. 
Naujas Kubos prezidentas 
apreiszkė, kad jis noriai su
tinka, kad Amerikos laivyne 
turėtų stovyklas ir anglių 
krautuves tūluose Kubos per
tuose, bet niekaip ne gali su
tikti, kad tvirtynę naujos re- 
publikos sostapilės butų ran
kose svetimų kareivių, kurie 
tokiu budu turėtų visada į 
tėkmę ant bėgio politikos 
naujos neva neprigulmingos 
republikos. Turėdami Ha
vanos tvirtynę, amerikonai 
valdytų Kubą kaipo savo val
dybą teip kaip valdo ją da
bar amerikoniszki administra
toriai. Tokiose sanlygose a- 
pie tikrą Kubos neprigul
mystę ne galėtų būt nė kal
bos, randas tos naujos repu
blikos ne galėtų nieko daryti 
be pritarimo ir daleidimo 
Havanos tvirtynės komendan
to. Kaip tos tąsynės už ypa- 
tiszkas amerikonų malones 
terp amerikonų ir kubieczių, 
be kurių, pagelbos ameriko- 
niszki jenerolai su žemės ka
ri umenę ne greitai butų per
galėję iszpani jonus, pasibaigs, 
nežinia. Kubiecziai geidžia 
tikrai liuosais pasilikti, ame

rikonai gi stengiasi, kaip ga- 
flint, salos liuosybę į niekus 
[paversti. Czia vienai pusei 
' reiks nusilenkti, bet katra 
nusilenks, dabar ne galima 
įspėti.

Ant salų Filipinų ameri
konai garsina, buk maisztai

czia baigiasi. Jeigu ir iszti
kro teip butų, ta i dar ne grei
tai amerikonai galės suma
žinti skaitlių czia laikomų 
kareivių. Amerikoniszki ka
rės vedėjai per kelis metus 
kovos, ne visada sutinkam 
ežiais su terptautiszkoms tie
soms savo pasielgimais, spėjo 
užtraukti ant Amerikos tokią 
neužkantą filipinieczių. kad 
jie, prie pirmos progos be a- 
bejonės jiasistengs ameriko
nų jungą nuo savo sprando 
numesti, kaip pirma stengėsi 
pasiliuosuoti nuo isz|>anijo- 
nų jungo. Tauta, kuri sykį 
daėjo iki supratimo reikalo 
liuosybės, kol ji neisznaikin- 
ta. prie kiekvienos progos 
stengsis geidžiamą liuosybę 
apturėti, numesti svetimą 
jungą, vis tiek, keno tas jun
gas ne butų. Irfilipiniecziai, 
sykį pajutę reikalą liuosybės, 
jos neiszsižadės, kol arba jos 
ne apturės, arba kol jų ame
rikonai su visu neisznaikįs, 
ypacz, kad valdant iszpanijo- 
nams.jie daugiau turėjo liuo
sybės, negu prie amerikonų 
valdymo. ,

Pereitą sanvaitę ameriko
nams pasidavė keli maži pa- 
sikėlėlių pulkeliai, bet yra 
dargana besiprieszinanczių.

Ant virszininko katalikisz- 
kų bažnycziųant Filipinų sa
lų popiežius paskyrė pagar
sėjusį Amerikoj savo pasikė
sinimais paversti kitokių tau
tų bažnyczias į angliszkas. 
vyskupą Mesmerį. Jeigu jis 
ir filipinieczius bandys per 
bažnyczią paversti į anglisz- 
kai kalbanczius, pasės 
bažnyczioj nesutikitnus. 
Bažnyczioj kiekvienas žmo
gus gbidžia klausyti pamoks
lų savo ^prigimtoj kalboj ir 
melstiesi prie Dievo sau 
brangiausioj kalboj. Pasi-- 
kėsinimas daryti bažnyczią 
įnagiu keno nors politiszkų 
siekių visada užkenkia tikė
jimui. Tas be abejonės tu
rės atsitikti ir ant Filipinų 
salų, jeigu ten paskirtas vys
kupas Mesmer bandys, be pri
tarimo gyventojų, įvesti į 
bažnyczias angliszką kalbą. 
Neteisybė, skriaudimas vie
nos parapijonų dalies visada 
ir visur iszduoda kuo niekiau
sius vaisius, ne gali iszduoti 
gerų ir ant Filipinų salų.

Rytinė Azija.
Tarybas su Maskolija, rei

kaluose atidavimo' tūlų kas- 
tynių Maskolijai ir koncesi
jų ant dirbimo naujų geležin
kelių Mandžurijoj, Chinų 
randas pertraukė, kadangi 
kitos vieszpatystės praneszė, 
kad jeigu Chinai suteiktų 
Maskolijai kokias nors privi
legijas, tai kiti krasztai pa
reikalaus panaszių tiesų kito
se Chinų provincijose. Už
tai tarybas reikaluose likimb 
Mandžurijos Chinų randas 
veda toliau su Maskolija. 
Londono laikrasztis “Times” 
pranesza, buk Maskolija žada 
Chinams isztraukti maskolisz- 
kus kareivius isz Mandžuri
jos, tik gaila, kad minėtas 
laikrasztis ne sako, ką duoda 
Chinai Maskolijai už pasi
traukimą isz Mandžurijos; be 
naudos kokios nors Maskoli
ja niekada isz jos sykį užim
to kraszto ne pasitraukia. 
Ir be kareivių ji gali valdyti 
Mandžuriją, jeigu visi urėdai 
bus apsodyti papirktais urėd- 
ninkais, kurie darys tik tą, 
ko Maskolija reikalaus. An; 
tai vidurinėj • Azijoj yra 
krasztas vadinamas Buchara. 
Bucharoj nėra maskoliszkų 
kareivių, o vienog tas krasz- 
tas priguli Maskolijai, jo val
donas,ant kiekvieno caro pa
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kių iszlygų, ant kokių galima' 
būt pasiduoti. Esanti Euro-1 
poj būrų delegatai teiposgi 
iszreiszkia nuomonę, kad isz 
atsilankymo Schalkburger© 
pas Kitchenerą nieko gero ne 
iszdigs. 1

Pereitą sanvaitę, su visoms j 
atliekamoms kariszkoms pa- 
Jiegoms Kitchener vėl bandė 
apsiausti būrų jenerolą Dela
rey ir isztikro beveik buvo jį 
apsiautęs. Delarey vienog I 
į laiką }>ajuto pavojų, rado! 
dar liuosą tarpą ir per jį isz- 
sprūdo isz Kitchenero ^reng
tų kilpų. Į Kitchenero ran
kas pateko dvi senos anglisz- 
kos kanuoles bet jau niekam 
netinkanezios ir 150būrų,kiti 
gi ir patsai Delareynutraukė 
į pietus. Matyt muszyje ir 
anglijonai ne mažai nuotrotų 
turėjo, jeigu jie ne dryso vy
ti ištrukusių isz kilpų, bū
rų.

Pereitą sanvaitę mieste Ua- 
pe Town pasimirė tikra prie
žastis dabartinės karės Afri
koj Rhodes. Jis paliko Afri
koj surinktų 15 milijonų do- 
liarų, kuriuos paskiria ant 
rengimo universitetų viso-l 
kiose angliszkose valdybose. ;

Maskolija.
Maskolijos carą teip garbi

na kitų krasztų valdonai, 
kaip vidurinių amžių gady
nėj popiežių. Liuosybės Že
mės prezidentas Roosevelt sa
vo laike iszsitarė, kad Mas
kolija žmonijai suteikia gera- i 
dėjystę beplatindama civili
zaciją Azijoj, bet jis tos mas- 
koliszkos civilizacijos ne ma
tė ir nežino, kokia ji yra. 
Europos valdonai, neužsikęs
dami terp savęs, gerinasi ir 
laižosi tamsybės palaikytojui 
carui. \ Gegužio mėnesyj į 
sveczius pas carą, ant jo-spe- 
cialiszko užpraszymo, keliau
ja Prancūzijos prezidentas 
Laubet. Paskui, ant manev
rų maskoliškos laivynės ke
liauja pas carą, ir Vokietijos 
ciecorius Wilhelmas. Tas 
garbinimas tamsybėse pasken
dusios Maskolijos valdono 
visą maskoliszką randą pake
lia į puikybę, caras pats pra
deda tikėti kad jis yra kokiu 
nuo Dievo paskirtu žmonijos 
geradėju, nors isz tikro visa 
Maskolija yra paveikslu Die
vo bausmės užtai, kad gyven
tojai kenezia tokį netikusį 
valdoną, kokiu yra maskolisz- 
kas caras.

Tuom tarpu Maskoliji 
stengiasi kuo labiausiai iszsi- 
platinti Azijoj, ant jos visos 
iszplatinti savo įtekmę. Ka
dangi ten jos mierius labiau
siai stabdo Anglija, tai Mas
kolija stengiasi priesz Angli
ją sukelti visos Azijos tau
tas. Dabar maskoliszko ran
do garlaivys Kornilov atga
beno 60000 karabinų į Persi
ją, kuriais bus apginkluota 
Persijos kariumene,kurios or
ganizavimą paima maskolisz- 
ki oficierai. Reikalui atėjus, 
Persijos armija galės būt su
naudota karėje Maskolijos 
priesz Angliją.
- Maisztai Maskolijoj nesi
liauja, jie jau iszsiplatinoant 
veik visos pietinės Maskoli
jos. Mat maskoliszki stu
dentai ir darbininkai geriau 
pažįsta gerumą caro ir jo tar
nų negu visi svetimi valdo
nai; priesz netikumą caro 
valdžių kelia protestus pats 
Maskolijos gyventojai.

Pietine Amerika.
Kariaujanczių pusių pajie- 

gos republikoj Columbijoj 
renkasi vėl ant Panamos siau
rumos, bet smarkesnių mu- 
szių czia dar ne atsitiko.

reikalavimo, keliauja į Peter
burgą laižyti jo kojas. Teip 
inaskoliai gali padaryti su 
Mandžurija ir su kitoms Chi
nų provincijoms. Prieszta- 
rauti tokiam surėdymui ninks 
ne galės, kadangi Maskolija 
vis tvirtįs, kad tas krasz
tas jai nepriguli. ji vien pa-, 
žadės tą krasztą apginti, jei
gu ant jo užpultų kokia nors 
paszalinė vieszpatystė. Toks 
valdymo būdas Maskolijai 
dar butų naudingesnis, ka
dangi už padavadyjimus ir 
darbus jos parpirktų urėd
ninkų jai-ne reiktų atsakyti 
priesz kitus krasztus. Ar 
sziaip, ar teip iszpuls tarybos 
vedamos dabar terp Maakoli- 
jos ir Chinų, Maskolija nuo 
Mandžurijos ne atsisakys,ant 
formaliszko pagarsinimo -jos 
už savo valdybą palauks 
gal geresnės progos, kada 
iszirs padaryti ant ąpstabdy- 
mo Maskolijos godumo su- 
siriszimai*kitų vieszpatysczių.

Chinų randas, kaip prane
sza Londono laikraszcziai, pa
žadėjo kitiems kr^sztams nė 
imti ant organizavimo chi- 
niszkos armijos svetimų in
struktorių, bet ne paisyda
mas ant pažadėjimo, priėmė 
daug japoniszkų oficierų, tik 
juos aprėdė į chiniszkns uni- 
formus, kad kiti krasztai lai
kytų tuos oficierus už chinie- 
czius.
. Maisztai pietinėse Chinų 
provincijose traukiasi toliau. 
Jie teip iszsiplatino, kad nėra 
vilties, kad ciesorius įsteng
tų j uos kada nors suvaldyti. 
Maisztus tuos pagimdė nauji 
mokeseziai, uždėti ant gyven
tojų ant surinkimo reikalin
gi! pinįgų atlyginimui sve
timiems misijonieriams už 
sunaikytas misijas.

Pietinė Afrika.
Priesz Velykas visose An

glijos Bažnycziose atsibuvo 
dievmaldystos ant iszpraszy- 
mo užbaigimo karėS pietinėj 
Afrikoj. Tas rodo, kad An
glijos žmonėms nusibodo ka
rė ir jie norėtų, kad ji kokiu 
nors budu butų pabaigta. 
Užtai tarnaujanti randui 
laikraszcziai, tikėdami, jog 
atsilankymas Transvaaliaus 
prezidento vietininko Schalk- 
burgero pas Kitchenerą reisz- 
kia būrų norą pasiduoti, vėl 
szaukia,kiek tik gerklė įsten
gia, kad būrams ne galima 
nė szeszėlio liuosybės palikti, 
kad pietinės Afrikos urėduo
se reikia ant visados panai
kinti vartojimą holandiszkos, 
taigi būrų kalbos. Prie to
kių reikalavimų ir maldos pa
rengtos bažnycziose ne gali 
suskubinti užbaigimo karės, 
kadangi būrams nėra nė jo
kios naudos ant tokių iszlygų 
pasiduoti. Ir isz tikro, ro
dosi, kad svarbiausi kovojau- 
ežių būrų vadovai nesiskubi
na pasiduoti anglijonams, 
kol tie ne pasakys aiszkiai, 
ką apturės būrai pasiduoda
mi. Iszkeliavęs su pritarimu 
Kitchenero aut pasikalbėji
mo su būrų vadovais: De 
Wettu, Delarey ir Botha vie
tininkas Transvaaliaus pre
zidento Schalkburger ne gali 
rasti šiitų būrų vadovų, nė 
Oranijos prezidento Steijno. 
Todėl ir visa jo kelionė gal 
nueis ant niekų. Holandijos 
randas kalbina butus pasi
duoti anglijonams priesz ap- 
sivainikavimą karaliaus Ed
vardo, kadangi dabar tik An
glija gali suteikti geresnes 
pasiduodantiems iszlygas. 
Jeigu vienog randui tarnau
janti laikraszcziai iszreiszkia 
rando mierius, tai reiktų ma
nyti, kad ir dabar būrai ne 
gali nuo anglijonų laukti to-

nė paėmė vieną mažą revoliu- 
cijonierių laivą. •

Republikoj Venezuelėj re
voliucija platinasi vis labiau, 
užima vis daugiau provinci
jų. Svetimų krasztų konsu- 
liai ne tiki, kad valdžia pre
zidento Castro galėtų ilgai 
užsilaikyti, ypacz kad karei
viai ne visi prilaukus prezi
dentui Castro, daug rando 
kareivių apleidžia prezidentą 
ir pereina prie revoliucijo- 
nierių. Randas ne turi pi
nįgų ant iszmokėjimo algų 
kareiviams, o be užmokesnio1 
nieks tarnauti ne nori.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

LsikrNtscziai paduoda, buk 
Vilniaus tuoksi u o Hpckriezio 
virszinink <s g»vo nuo apszviet - 
mo ministerm nauję padavadyji 
mę apie ekzitminus gimtiazij se. 
Pagal tįsoję padavadyjimp ; g ni- 
mzijų mo<iutiiiia<7' besimokinę 
aigaiiėdmancziai, bus perkelti be 
ekzainiiių į a įgazteaoę kiiaaę.besi
mokinę . gi kok o norą 
mok-lo neuiganėdinaneziai, bus 
perkelti teipj lu.bet j ems bus už
duoti per vakaciję kokį nors dar
bai isS to mokslo, kurio neuiga- 
nėdinanc iai mokinosi; turinti gi 
1 arba 2 it-z dviejų mokslų, isz tų 
mokslų turės laikyti egzsminę p<» 
vakucijų. Apie tai vienog turi 
uusrpęsti mokintojų rodą, jf gali 
ne gerai besimokinusį mokintinį 
ne prilei ti prie ekzamino, bet pa 
likti toj paežio] kbas rf.

Vilniuje prisiveisė daug net k- 
rų auksinių penkrublinių, kurias 
nežinomi piktadariai paleido terp 
žmonių. Atskirt! tuos net'kru* 
pinįgus nuo tikrų labai sunku, 
kadangi jie padirbti gerai, turi 
net tokį jau skambėjimu kaip ir 
tikriejie, tik jie truputį lengves
ni už-tikruosius.

Pereitą sanvaitę rando latvy- ninkystės, auginimo kvietkų,
bitininkystės, auginimo szil- 
kų, medžionės, žuvininkystės, 
giriniokystės, architektūros, uki- 
ninkiszkoa ir fabrikinės iszdirbys- 
tės. Norinti dalyvauti ant paro
dos, turi atsiszaukti į ]>arodo< 
komitetu iki 1 d. gegužio (pagal 
maskoliszkę kalendorių.
(17 d. kovo,naujoje miesto salėj, 

davė pen-tatymę ciecoriszka japo- 
n silp teatraliszka truppa. Minė
ta triippa keliauja į Peteiburgę; 
prie j s priguli geriausi Japoni- 
ji s aktoriai.

Inz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje vasario Vilniaus 

gubernijoj būvu i<* viso 22 gais
rui. Gaisrai tie užgimė: nuone- 
v«lytų ir ne gerai įtaisytų kami 
nų 2, nuo padezimo 2, nuo neat
sargumo paežių padegėl ų 4, ir 
nuo nežinomų priežasezių 14. Vi
suose tų< se atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies arft 9245 rubl.

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 7. Vaikas užsmaugtas 1. 
Negyvėlių rado L

Vagystų papildyta 22, pavogė 
daigių už 2420 rubl., o gatavų 
pinigu 83 rubl ir 15 kap. Arklių 
pivogė: Vilniaus pav. 2. Szven- 
lėnų 3, Lydos 14, Aszmėnų 3, o 
isz vioo 22 arkliu.

Armėnuose terp arklių apši
lę szkė plautas, kuriuom apsirgo 
3 arkliai ir juos uimuezė. Lydos 
pavietyj terp naminių gyvulių 
ap^ireiszkė influenza: apsirgo 8 
arkliai, visoj gi gubernijoj apsir 
go 9 arkliai, isz kurių 2 pastipo, 
o 3 užmuszė.

28 d. vasario, Aszmėnų pavie
tyj,kaime Šaltokuose užgimė gais
rai! rfTfthiaušiai užsidegė Lugino 
namai, bet ugnis greitai iszsipla- 
tino ant triobų kitų ūkininkų. Į 
trumpę laikę ugnis isznaikino 15 
gyvenamų namų ir 32 negyvena
mas trio Imis. Sudegė ne tik trio- 
bos, bet ir aruoduose sukrauti j i- 
vai, paszaras, tei|»O8gi 3 arkliai ir 
lub s avių skaitlius. Nužudė sa
vo v sjs turtus 17 azeimynų, susi 

Naujipliantai Lietuvoje.
Maskoliszka kelių ministerija 

rengiasi padirbti kelias naujas 
pliantų linijas Lietuvoj. Viena 
lin'j* bėgs nuo Baltstogės (Belo- 
stoko) per Volkoviskę ir Sloni- 
mę iki geležinkelio stacijai Bara- 
noviezių; ilgis szitos linijos bus 
224 viorstai; kita linija bus pa
dirbta nuo Slonimo į Ružanus; 
ilgis jos bus 40 viorstų: treczii 
linija bus padirbta nuj Beliko į 
Pružanę, ilgio 91 viorsto; ketvir
ta — nuo Groduo, per m estelį 
Skidelį į Lydę, Vilniaus gub., 
ilgio turės 111 viorstų; penkta)— 
nuo Skidelio, per Volkoviskę ir 
Pružanę į Zaprudę,ilgio 157 vior- 
tų ir ezeszta — nuo miestelio 
Rotircos ir Druskenikų į Grod 
nę, ilgio 36 viorstų. Darbai 
prie padirbimo tų kebų prasidės 
nuo ežio pavastrio, kaip tik ant 
tiek atszils, kad galima bus žemę 
kasti. 4

Isz Szinulių, Kauno gub.
29 d. vasario aisibuvo metinis 

susirinkimas čzianykszczios savi, 
tarp nės paskolos draugystės. 
Ant su-irinkimo suvažiavo daug 
vietinių sąnarių ir dvarponiai ke
lių aplinkinių paviecrių. Terp 
draugystės nutarimų reikia pami
nėti nituos svarbe.-n us: drau
gystė is! savo pelno nutarė ant 
szių melų prakirti 1000 rubl. ant 
parengimo Sziauliuose prekystos 
mokyklos ir po 15% gryno pelno 
kas metę ant užlaikymo minėtos 
mokyklos.

Ant minėto susirinkimo atsibu
vo rinkimai draugystės adminis
tracijos sąnarių ant eekanezio lai
ko. Likusi ištrinkti: perdėtiniu 
draugystės užveizdos Gruževskis; 
direktoriais — Godlevskis ir Rim
gaila. Į rodos sankrius iszrinko: 
grafę Pliaterį S d vestrę ir dakta
rę Szatkovskį. Vien Godlevskis 
iszrinktas tapo vienbalsiai, visi 
gi kiti iszrinkti mažu halsų dau
gumu, isz ko matyt, kad jie turi 
draugystėj daug priuszininkų.

Isz Vilkmergės.
Vilniuje parengė nuol»t'nę 

abrozdų parodę, t<*ip kaip tai yra 
autai Var-zavoj, Peterburge ir ki
tuose dideliuo e miestuose Mas
kolijoj ir užrubežiuo-<e. Paroda 
ta yra Eksc namuose,aut Szven- 
to Jurgio"ulyczios. Kaip ant 
pradžios,yra diktii abrozdų. Prie 
getiuusių abiozdų galima priskai- 
tyti abtozdus lietuvio teplioriaus 
A clrmoviczo, paimtus sz L etu- 
vos praeities, kaip antai: Paskuti
nis Lietuva-* kunįgas ant griuvė
sių stsb ne'd'szkoi žinycziot, D e 
vaitė ežero Svitezės ir kit:. 
Diugiausial yra lenkiszkų teplio
rių abrozdų, kaip antai: Žmurkoa, 
Gerscuo, Andr cheviczo, B*dow- 
skio, Jareckio, Kędziertkio, Lin- 
demano, Rominskio, Pavinskio, 
Pio'rovskio, Spleszinskienėe, 
Wiewioiskio ir kitų.

Ąnt paskutinės terptautiszkos 
žuvininkystės parodos, atsibivu- 
bioe sr.į’uat Peterburge, Vilniaus 
žuvininkystės draugystė gavo pa- 
garbės dipliomę ui savo atokaitas 
t kitokius raszti-zkus dirbus ir 
ihzleidimus.

Prie Vilniaus mokslinio apskri
ejo yra liuosa stipendija isz už- 
rvszo Kleofoeo Gerwiatowskio be
simokinantiems viiok'osi rando 
ar privatirzkose mokyklose Vil
niuje, teipgi amat ninkiszkuose 
vais'otuose. Isz s'ųiendijos gali 
naudot esi tik katalikai. Pirmu 
tenystę turi giminės parengėjo 
st pendijos.

Tūlose miestų mokyklose Lie
tuvoj vaikai bus mokinami by- 
gienos ir populi triazkos medici
nos. Szituos mokslus pirmiau 
s ai, dar sąįmet, ketina įvesti į 
Reczicos mokyklę. Jie visgi atga- 
bęi daugiau naudes negu mokini 
nimas ant melo p įremtos misko- 
l szk< s i-torijos.

30 d. pjutės sz ų metų (pegal 
maskol szkę kslendorių)bu« atida
ryto Vilniuje žemdarbystės ir na
minės ūkės paroda. Paroda bus 
padalinta į 13 skyrių: žemdir
bystės, gyvulių. pieninkystės. 
naminės ukėe, visokių įnagių ir 
maszinų, sodauniiikyoiėg ir darži-

dedanezių ’sz 150ypat ų; tie žmonės 
neteko ne tik pastogės, b t tei- 
po-gi drabužių ir tiesiog ne turi 
kę valgyti, dabar minta i-z pa- 
szel|»o8 kaimynų suteikiamos. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
kelių deszi nezių t u kitan ežių ru
blių. Nuo ko užgimė gaisras, tik
rai ne susekta ir to, turbut,ne su
seks. Sudegusio? tri. bis tik isz 
dalies buvo nuo ugnies apsaugo
tos, todėl padegėliai atgaus vos 
kelintę savo nuotrotų dalį.

Per pirmutinę sanvaitę kovo 
mėji' šio Vilniaus gubernijoj bu
vo apsirgimų visokioms limpan- 
czioms ligonis: Vilniuje apsirgo 
žmonių: szlakuotoms sziltinėms 
10, pilvinėms 9, tymais 13, difte
ritu 2, įauplėms 4. rože 3, džiova
2. Paviecziuose o p sirgimų bu
vo: pilvinėms sziltinėmsapsirgo: 
Vilniau? pavietyj, kaime Gude
liuose 9; mieste Aszmėn tose 7, 
isz kurių 1 numirė, kaime Zine- 
liuote a| sirgo 17. Tymais apsir
go: kaime Dalginove, Vilniaus 
pav. 6, Aszmėnų pav., kaime Za- 
berez 3, Barkuoee' 20; Lydos pn- 
vietyj kaimų mokyklose apsirgo 
50 vaikų, Eilipuvenuose 23- Sibi- 
riszku maru miestelyj S morge n ėj 
apsirgo 1. Rauplėms apsirgo: 
Vilniai? pav., kaime Dvorczanuo
šė ap-irgo6, numirė 1, Savida- 
nėIiuose.apsirgo 3. Sutranicuose
2, Mo-zkaledinėj 3, numirė 1, 
Skardžed variuose apsirgo 1, 
numirė 1, Lika t ruošė apsirgo 1, 
numirė 1, Zydoveinoj apsirgo 2; 
Aszmėnų piv., kaime Žarnai 
džiu< se apsirgo 9, numirė 3, Cha 
ritoifoj apsirgo 2, M -fojoj Z<- 
prudėj 1, Didi joj Ziprudėj 7, nu- 
miiė 2, FI'ip> matoj apsirgo 10. 
num<rė 1, Los k e a| a rgo 1, Dubi- 
noj 14 numirė 2. Baksztoj apsir
go 2, numirė 1, Krumpliuose ap 
sirgo 5, Vbzuevo 4, numirė 1, 
Del i no j apsirgo 1, Z ibkovicziuose
3, Gurszcziznoj 3, Pavlov ežiuose 
5, numirė 2, Stirmku<*e apsirgo 
8. numirė 2, kaime (Jžbolote ap
sirgo 10. nunėrė 2, Stiu?ece 
apsirgo 5 B«j< ruo-e 1, Mskaria- 
cziatoj 3, Rnvkoviczi uose 14, De- 
levicziuosi 2. INiinovkoj 1, Spiri- 
nova R'tczkoj 3, numnė 2.

Rygoj buvo parengta paroda 
abrozdų prancuziszkų tepliorių. 
Paroda traukėsi per trissanvaites, 
dabar likosi uždaryta.

Pasitraukė nuo vietos direkto
riui Rygos politechniazko institu
to Grenberg, jo vietoj mokyklos 
rodą iszrinko Waldenę; ant lai
mės dar maskoliai ne įstengia in
stitute sau lizdę sukrauti.

I 
Isz Odesos.

Kaip kituose Maskolijos uni- 
versitetiniuore miestuose teip ir 
czia buvo smarkus studentų 
maisztai, kurie prasidėjo nuo 
pradžios szių metų, o dar iki sziol 
ne pasiliovė. Studentai reika
lauja visokių reformų universite
tuose, kmios šute ktų daugiaus 
liuosybės studentams. • Suare^z- 
tiv> czia daug ne tik rtidentų, 
bet ir paszalinių. Rodo-i, likot-i 
suaresztuotlir trys lietuviai.

Odesos 1 eluviai ant galo ist- 
meldė lietuvį kunįgę. Tuliczia- 
nykszcziai lietuviai, sura>-zę pra- 
szymę masaobszkoj ir betuvisz- 
koj kalboj, padavė jį vyriausiam 
czia kunįguiį Praszymę tę ku- .* 
nįga? priėmė prilatikiai, tik len
kai priBežinosi partraukiami 1 e- 
tuvio kunįgo. Kada atvažiavo 
vyskupas, mes jam perstota
me musų reikalus. Vyskupas 
musų pr> szymo i-zklausė. Kada 
atkako lietuvys kunįgas, lenk; i 
stengėsi jį į savo pm-ę patrauktų 
kad tik ne sakytų l efuvi-zkę pa
mokslų, bet t is ne pas'sekė.

Lietuvą s. 
L

Isz Londono-
Silveitown’e, 16 d. kovo atsi

buvo vie?zi» susirinkimas ir pra
kalbos. Kalbėjo p* Mikolainia, 
Miliauckas ir Balaika. Kalbų 
tema buvo: ‘ Kuomi mes buvo
me, kuomi ėsame ir kuomi turi
me būti”. Klausytojų susirinko 
ne mažai, terp tų buvo ir 6 mo
terys. Isz prakalbų visi buvo 
užganėdinti. Buvo tai pirmas 
toks susirinkimas, kuriame buvo 
apkalbami abe’m mu-ų tiut szki 
reikalai bent pavirszutiszkai.

Po prakalbų, su pritarimu tūlų 
tautieczių, tapo sutverta “Tėvy
nes Mylėtojų Draugystės” kuopa, 
pirmutinė terp Anglijos lietuvių. 
Sąnarių.iaz kaito prisiraszė 18, 
užsimokėdami kovo mėnesinę po 
pbstreczlo peno (5c.). Kuopos 
vrrezininkhis tapo iszrinkti: Izi
dorius Lapinskas, pirmsėdžiu; P. 
Merczaitis, rasztiuinku; B. Mer- 
cziukailis, iszdininku. Mes pasi
tikime, kad musų kuopa eulauks 
didžio skaitlį ius s marių, kur už 
t^ip mažę mokestį galima gauti 
teip naudingų knįgų pasiskaityti 
ir pris'dėti prie platin:mo ap- 
szv etimo tarpe savo brolių tėvy
nėje. BĮ.

isz Peterburgo.
16 d. vasar’o Labdariszkoji Že

ma ežių ir Lietavių draugystė SL 
Peterburge sutaiėė vakarę ir ba- ė 
lių salėje Pavlovo*. Perstatė nau- 
ję, veislę p. Antino Pavalkio isz 
lenkiazkos kalbos, Korzeniovrskio 
komediję dviejose veikmėse p. a. 
“Pabaigtuvės”. , P. Vinkleris su
kvietė lot-zikus - mylėtojus ir 
taip sumaniai paskyrstė jiems ro
les, kad genaus niekas ne butų 
pntdkęs. Loszikai teipgi, matyt, 
ne patingėju ir savo roles kiekvie
nas iszsimokino “kaip poterių 
Teklės Kalinauckiutėa, ui-įmaniu- ‘ 
sios, kad ję kaimietės rūbuose 
pamylėtų Felikass Dalszickis, ro- 
lę atloezė p. Felic ja Ramanauc- 
kienė kuopa*ekmingiausiai. Po
nioj Erdvilienės rolę atlošė p. 
Vincentina Kvederiutė irgi labai 
gerai. P- Pranaicziukė, rolėje 
Konstancijos, buvo ne bloga, tik 
kalbėjo visai nė- garsiai ir per
daug laižėsi. P. Vmkleris daž
nai, ausis isztempęs klausė sufle
rio, bet loszė labai gerai ro'ę Fel. 
Dalszickio. Menkesnes roles at
liko pp. Januszkeviczius, Urbo
nas, Umbras, K. Gabulytė ir ki
ti. Vinkteriutė. rolėje Kliuc*- 
kauskieįiės, buvo ne laiku iszėjusi 
•nt scenos r turėjo vėl sugiįžti, 
bet szi kaltė puola ant suflerio 
(turbut režiseiio? Rd.), už scenos 
f eigų tik jis buvo. P. Zauka, ro 
ėję vargamistros, padarė didžiau- 

eię klaidę, praleisdamas lekciję

Vilkmergės miesto rodą, ( pasi
naudodama isz progos, ant pami
nėjimo maskoliszko rasztininko 
Gogolio sukaktuvių, parengė 
tris 8lipendiji8 jo vardo ne tur
tingiems vaikams miesto gyven 
tojų, lankantiems miesto mo
kyklę. Stipendiję gaus, žinoma, 
daugiausiai žydų vaikai, kadangi 
miesto iždas daugiausiailturi įplau
kimų nuo žydų.

Isz Lietuviszko B ras to.
Atkakus czia geležinkelio trū

kiui, vagone treczios kliases rado 
kunę nužudytos, matomai moti
nos, dviejų mėnesių mergaitė?. 
Kad mergaitė motinos nužudyta, 
galima manyti iaz to, kad burna 
buvo skudurų prikimši ta, nuo 
kurių mergaitė užtrrszko. Ne- 
žmoniszkos motinos iki sz*ol . no 
suėmė.

t.
Isz Vitebsko-

Viteb ke,pradžioj kovo, suėmė 
kokį ten prigavėję,kuris czia par 
davinėjo, kaip sakėsi, ne tikrus 
pinįgus, aukt-ines penkrublines; 
reikalavo už 100 rublių tik po 
40 rubl. Pas jį rado kiszeniuje 
vienę, rodosi, ne tikrę penkrubli
nę ir pasportę aut vardo Gurevi 
czo. Jis sakėsi, e ęs gyventoju 
Vilkmergės Fiantos ir iki sziol 
gyvenęs Vilniuje. Kiek vienog 
yra teisybės jo pasakojimuose, ue 
žinia.

Isz Latvijos.
Įvedus mascoliszkę rėdę ir kai- 

bę į Litvijos mokyklas, ne tik 
skaitlius besimokinanezių suma
žėjo, bet ir skaitlius mokyklų, 
nors gyventojų skaitlius pasididi 
no. Priesz įvedimę maskolisz- 
kos kalbos Latvijoj mokyklų bu
vo 3209, dabar jų yra tik 2955; 
skaitlius besimokinanezių buvo 
186350, dabar gi jų yra tik 144- 
631.

Ibz Rygos.
Rygoj lik< si paiengta didelė 

kami-zczių dirbtuvė. Iki sziol 
ant Lietuvos ir L tvijos reikalų 
kamszcsiu* reikėjo gabenti i-z už 
rubežių. . .



“aritmetikos” su savo mokinti
niais, ir visai ne savo role užsiim
damas, nes diriguot chorę turė
jo Petrukas, o ne varganfstra. 
Antroje Veikmėje tapo atlikti 
kaimieczių szokiai, tikt gaila, kad 
pagal visai siautę progr^mę, ir 
padainuota viena trumputė “Pa
baigtuvių” dainelė; kitcs dainos 
buvo savo turiniu visai nestsakan 
ežios iszktlmei, nės ne prigulin- 
czios prie pabaigtuvių; nors tiek 
gerai, kad meliodijos buvo gry 
nai hetuviszkos, kę mums gana 
retai atseim Peterburge iszgirsti, 
nes pp. Pranait s ir Sasnauckas, 
betaisydami savo “lietuviszkus 
chorus”, neretai nuklys'a labai to 
Ii nuo “lietuviszkų motyvų“.

Po komedijos padainavo cho
ras p. Pranaiczio 8 dainas, tarp 
kurių geriausiai skambėjo “Mo
tus motusze” ir istoriszka — “Ei 
na garsas nuo rubežiaus”.

Žmonių ant spektaklio susirin
ko arti tukstancz'O, b lietai buvo 
iszparduoti visi. Abelnai draugys 
tė surinko su virszum 1200r.;iez- 
metis iszdavimus, liko a] ie 700 
gryno pelno. Teip pasekmingo 
lietuviazko vakaro Peterburge da 
ne buvo buvę.Nuo 12 iki 3 v. bu
vo szokiąi.“Peterburgskyj Listok” 
17 d. vasario Ubai iszgyrė vakarę, 
o “Pelerburgskija Vied.”, N49
— 19 d. vas. par&szė platų straips
nį apie vakarę ir pabaigtuves Lie
tuvoj.

21 d. v«snio,salėje “Vokieczių 
Kliubo”, Lietuvifzka savitarpinės 
pagelbės draugystė sutaisėvakarę 
su perstatymu originaliszkos ko 
medijos i-z žemaiezių gyvenimo
— “Velnias spęstuose”. Loszi- 
kai,- mylėtojai atliko savo rolrs 
gerai. ‘ Tupės rolę loszė A. Val
demaras, Tupienės — S. Maszin- 
akiutė, Magdelės — Juze Stepu- 
lioniutė, Jurgio Žiburio—Ado
mas Vainas, Burbulo — Vincas 
Antanaitis, Szmuilos — J. Zauka 
ir pirszlio — K. Z°gelis. Turinys 
susirinkusiems ne labai patiko, 
nes ne galima visas bėdas versti 
ant žydų ir ant degtinės. Di- 
džiausę blėdį musų sodžiams daro 
valdžia ir tamsumas kaimieczių, o 
ne žydai!

Vakaras, kaip girdėt, davė 210 
rub. gryno pelno. Nr.55 — 26 d. 
vus. “Peterburgskija Vied.” pa
talpino recenziję apie szitę vaka- 
r?-

Paskutiniame laike nekurie 
jauni vaikinai, įsiraszę į sąnarius 
Liet Savitarpinės Pagelbos Drau- 

' gystė-, buvo užsimanę vardę tos 
draugystės perkre pti ir pasirem
dami ant P. Kriauszaiczio grama
tikos, pradėjo ant programų ir 
bilietų vakarams, ant blankų ir 
draugystės knygose raszyti “L'e- 
tuviszka suszelpiamoji draugystė 
S. Peterburge”, bet jų tam užma
nymui ne buvo lemta įsikūnyti, 
nės, kaip girdisi, didžiumų balsų 
nutirta palikti senę vardę, t. y. 
Lietuviszkos savitarpinės pagelbos 
Dr”. Tas kku-ymas pas ba'gė 
greitai — ant treczio ar ketvirto 
“skandalo”.

Gaila, kad sanariai uždėtpjai 
teip urnai daleidžia įsivyrauti vi
sokioms naujai įsiraszusioms y pa
loms, gerai jų ne iaztyrę, ir duo
da kelti begalinius triulozmus, 
kaip, paveizdan, dėl komedijos 
“Dėdė atvažiavo.”

Czebatlaižis.Isz Amerikos.
Nemoka silliablzuoti.

Nort hwest ern .universitete Chi- 
cagoj užsimanė persitikr.nti, ar 
isz tikro, kaip seniai laikraszcziai 
d szė, studentai ne moka silliabi- 
zuoti ir orfografiszkai raszyti. 
lazrinko 60 geriausių studentų ir 
tai apecialiszkai besimokinanezių 
aegliszkos kalbos. Isz to studen
tų skaitliaus tik treczia dalis, tai
gi tik 20 galėjo be klaidų žodžių 
literas sudėti, taigi tik treczia 
dalis ir tai specialiszkai anglisz 
kos kalbos besimokinanezių uni
versitete studentų mokėjo be 
orfografbzkų klaidų angliszkai 
raszyti; kitų fakultetų studentai 
dar mažiau moka. Taigi aiszku, 
kad brangiai kasztuojancsios mo
kyklos neiszduoda tokių vaisių, 
kokių tiuta turi tiesę laukti už sa
vo pinįgus ant mokyklų užiaiky- 
Tno iszleistus. Matyt Amerikos 
mokyklose prisilaiko ne gero 
mokinimo budo.

Nuplakė miesto majoru.
Topeka, Kan. Szalininkė gar

sios saiiunų'naikintojos Natiou,35 
m. Blanche Boise,24 d.kovo atėjo į 
biurę miesto majoro Parkero, isz- 
koliojo majorę, paskui iszsitrau- 
kė botagę ir kirto majorui tris 
kartus per veidę todėl, kad jis ne 
uždraudžia laikyti mieste saliu- 
nų. žinoma, už tai likosi isz 
majoro biuro laukan iszmesta.

Užniuszti nugriuvusios žemes.
Cleveland, Oh. Ant Main 

str.,kasant žemę guzo dūdoms,nu
griuvo iszkastos žemės krantai ir 
užmuszė septynis darbininkus ir 
vienę sunkiai sumankė. Daugu
mas užmusztų darbininkų buvo i- 
talijonai.
Nusūdyti amerikoniszki paczto 

urėti uinkai.
Havana, Kuba. Likosi czia- 

nykszcz'o sūdo nusudyti-du ameri- 
kohiszki urėdninkai, Neely ir 
Rathbone, kurie ant Kubos paže
mino sivo prigavystėmia gaibę a- 
merikoniszkų urėdninkų, pasisa
vindami daug Kubos paczto pinį- 
gų; pardavinėjo ne tikras mar
kes ir kiloki «s prigavyst ės papil 
dė. Sūdąs szituos terszėjus Ame 
rikos garbės nusprendė ant 10 
metų kalėjimo ir ant sugręžinimo 
pasisavintų piuįgų. Sūdąs at
metė kauciję ir pasodino nusūdy
tus į kalėjimę.

Prikasė kerosiną
Marinette, III. Vienas ežia 

nyksztis gyventojas, kasdamas 
ant savo kiemo szulinį, piikaaė 
kerosmo s&altinį. I-z to, žinoma, 
ne nusiminė, kadangi didžtureziai 
noriai pirks jo žemę su kerosinu. 
Balandžio mėnesyj atkaks ežia 
specialiit'i inžinieriai apžiūrėti 
tuos naujus keres no plotus ir nu
spręs apie jų vertę. Miestelis 
Marinette pasikels. Gyvena ežia 
dabar diktai tuitingų szvedų. len
kų ir vokieczių.

Katovskis.
Ingriuvo 10 namu.

Wilkesbarke, Pa. Miestelyj 
Humtown, nuo pertruku.-ios v»n 
dens traukimo dūdos užtvino 
Pennsylv-«nia Coal Co. kastynės. 
Permirkusi žemė įslugo į kauty
nių olę, o su ja nugriuvo 16 na 
mų. Kadangi miestelyj yra dar 
daug namų pastatytų ties kasty
nių oloms, tai gyventojus apėmė 
baimė, kad ir tų ne prarytų že
mė.

Prairau gaisrai
Anadarko, Okla. Szitose ap

linkinėse siauezia prairijų gais
rai, kurie dar vis ne suvaldyti. 
Gaisrai tie padarė daug blėdies, 
nuo jų iszdegė daug aplinkinių 
farmų. Farmeriene Hatlie Hund, 
besi gelbėdama isz ugnies, kuri 
uždegė jos namus, pražuvo su 
dvejatu vaikuczių.
1OOOOO dol. ant McKinleyo pa

minklo;
New York. Pasiuntinių butas 

szteto New York nusprendė isz 
szteto kasos psskirti 100000 dol. 
jint pastatymo mieste Buffalo pa
minklo užmusztam prezidentui 
McKinleyui. Argi ant pagarbi
nimo užmu<zto prezidento pa 
siuntiniai ne galėjo surasti nieko 
naudingesnio už paminklę. Isz 
paminklo nė miestas, nė jo gy
ventojai nė jokios naudos ne tu
rės.

Audros ir tvanai.
Sztete Tenne‘se per tris dienas 

pereitę sanvaitę smarkiai lijo, nuo 
ko užgimė dideli tvanai, kurie 
labai daug blėdies pridirbo. Szte
te Tennesse miestelis Harrimon li
kosi tvanų beveik suvisu isznai- 
kytas. Prie to pražuvo uet ke
liolikai žmonių. Aplinkinėse 
M lifreeboro, Ten., buvo ne tik 
debesų praplyszimai, bet siautė 
ir baisus sūkurys, kuris ne mažai 
blėdies ir ne'aimių pridirbo, bet 
kad sūkurys sutraukė telefonų ir 
telegrafų drūtus, tai isz ežia da 
bar žinios ne ateina. Tvanai nu- 
neszė daug tiltų, iszardė teip 
geležinkelius, kad trukiai ne vi
sur gali bėgioti.

Aplinkinėse Denver, Col. ir 
Kansas City, Mo. siautė per visę 
pereitos sanvaitės petnyczios die- 
nę smarkios sniego darganos.

Paskendo laivas.
New OrleaKs, La. Ant upės 

Mississippi, netoli nuo ežia, pas
kendo transportinis garlaivys.ant 
kurio buvo 21 žmogus; isz jų tik 
11 iszsigelbėjo, 10 gi prigėrė.

Nelaimes ant geležinkeliu.
East Pueblo, Col. Netoli 

nuo ežia, trūkis Rock Island gele
žinkelio užbėgo ant skersai kelio 
važiuojanezio vežimo, vežimę su
daužė ir užmuszė farmerienę Clo- 
se ir jos 7 metų sūnų, o mirtinai 
sužeidė merginę Hines.

“Vėtros.
P1TT8BURG, Pa. Pirmę* velykų 

dienę ežia ir po visas aplinkines 
siautė smalkios vėtros, kurios ne 
mažai blėdies pridirbo. Knoxvi- 
llej, laike dievmaldystos, vėtra nu
griovė kaminę United Presbyte- 
rionų bažnyczios. Susirinkę ant 
dievmaldystos pradėjo ant syk 
grustesi laukan. Susigrūdime 
apie 40 žmonių likosi sunkiai su
mankytų, o terp tų yra ir mirti
nai sumankyti.

E.vplioztjoH.
North Adams, Mass. Verbų 

nedėlioj, 5 vai. vakare atsitiko 

brisi expliozija. Printmarko dirb 
tuvėse expliodavo gazas dėl ne- 

' atsargumo vienos mergi os, k u 
ri su deganezia liampa prisiarti
no prie pratrukusios dūdos. Ex- 
pliozija buvo t'ip smarki,kad isz- 
metė lubas ir triobos stogę. o sie
nas į szalis iszvertė. . Aplinkinių 
triobų langai Užbyrėjo. Prie to 
dvi ypatos likosi sunkiai apdegin
to-1. Tas atsitiko ne laike'dirbo, 
todėl teip mažai žmonių likosi už
gautų.

Karoblis.
Piit-burg, Pa. Carrie liejiny- 

czioue atiitiko smarki expliozija, 
kurios penki darbininkai likosi 
sunkiai apdeginti.

Bowuno Green, Oh. Krau
tuvėse Hercules Torpedo Co. ex- 
p Įlodavo nytroglycerina. Explio- 
zijoa viena ypata likosi į szmotus 
sudraskyta.

Gaisrai.
Omaha, Nebr. Sudegė ežia 

vos porę mėnesių atgal parengtos 
dirbtuvės Omaha Match Co. Blė
dį ugnies padarytę skaitą ant 
50000 dol.

Pecksville, Pa 27 d. kovo 
iszdegė visas vidurys szito mies
telio. Sudegė daug pardaviny- 
czių i r visokių biurų. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant 150000 
dol.

Chihuahua, Mex:co. 27 d. 
kovo sudegė ežia lokomotyvų szo- 
pes Ch huahua & Pacific geležin
kelio ir kitos kaimyniszkos gele
žinkelio triobos. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 200000 dol. 
Lokomotyvos, iszėmus dviejų, li
kosi ugnies isznaikytos.

Kansas City, Mo. Sudegė 
ežia į taisos National Paper Bok 
Co. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 100000 dol.

Mėsa City, Arizona. Sz tame 
mieste siautė didelis gaisras, ku
ris isznaikimo visę m esto vidurį. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
300000 dol.

Isz darbo lauko.
•j Blackstone, Mass. Czia

nykszcziai medvilnės dirbtuvių 
darbininkai priitojo prie sztrai- 
ko.

’ New Orleąns,La. Tarnau
janti ant czianykszczių sztritka- 
rių rengia sztraikę.

Passaic, N. J. Darbininkai 
czianykszczių dirbtuvių, ant isz- 
kovojmo geresnių'algų, nutarė 
sztiaikę pakelti.

1 Columbus, Oh. Czianyksz- 
cziai gip^eriai nusprendė- sztrai- 
kuoti ant iszkovojimo geresnio už 
savo darbę užmokesnio.

South Manchester.Coii. 450 
darbininkų szilkų audinyczių pa
kėlė sztraikę, kadangi dirbtuvių 
savininkai sumažino jų algar.

Rengiamas anglekasių sztrai- 
kas sztete Iowa likosi praszalin- 
tas. Czia darbininkai nusilenkė 
sumažindami savo reikalavimus.

5 New Bedford, Ma”. Czia- 
nykszczios medvilnės dirbtuvės 
sutiko, nuo 7 d. balandžio,pakel
ti darbininkų algas ant 10%.

Nitchburg, Mas. Audėjai 
Nitchburg Worsted M*Ils dirbtu
vių paliovė dirbę, pritardami 
sztraikuojantiems sandraugama 
Bhode Islande.

5 Huntington, W. Va. Kal
nakasiai VVest Virginios ka-tynių 
ketina nuo 1 d. gegužio pradėti 
sztraikus, jeigu kastynių savinin
kai neousi lenks.

5 Levensworth, Kas. Sztrai 
kas tarnaujanczių ant czianyksz 
ežių sztritkarių pisibaigė. Tar
naujanti praloszė sztraikę, sugrį
žo prie darbo ant senų iszlygų.

5 Dės Moines, Ia. Cz'anyksz- 
Gzio apskriezio kalnakasiai, ka
dangi ne galima buvo susitaikyti 
su darbdaviais, nutarė nuo 1 d. 
balandžio mesti darbę ir sztrai- 
kuoti.

1 Massilon, Oh. Masillon 
Coal Mining trustas nusprendė 
azitame distrikte 5 jam prigulin- 
czias anglių kutynes uždaryti. 
Per tai 700 darbininkų ne teks 
darbo.

Buffalo, N. Y Czianyksz- 
eziai laivų iszkrovėjai pareikala
vo didesnio už savo darbę užmo
kesnio; jeigu reikalavimo darb
daviai ne iszpildys, darbininkai 
žada sztraikę pakeltu

5 Bethlrhem, Pa. Thomas 
Iron Co., nuo 1 d. balandžio, 
pakėlė savo darbininkų algas ant 
10%. Nuo to laiko darbininkai 
gaus po 11.20 ant dienos. Visgi 
tai ne daug.

1 Rochester, N. Y. Rodosi, 
kad czianykszcziai darbininkai a- 
lauš leidinyczių pakels sztraikę, 

kadangi leidinyczių savininkai ne 
priėmė un jos apdirbtų kontrak 
tų snt tolesnio laiko.

1 Pitt-burg, Pa. Maszinie- 
tams garinių maszinų dirbtuvėse 
Amercin Steel Hoop Co. pakėlė 
ant 10% algas ir apart to, jie 
gaus dar a'sikantį nunaz mti nuo 
pelno,kokį Kompanija turės.

BkviER, Mo. 800 kalnakasių 
Murliu Coal Co. pakėlė sztraikę. 
Priežai-t'8 sztraiko yri ta, kad 
nuo daibo likosi be iszte'sinan- 
ežių priežasezių praszalintas vie
nas darbininkas
- York, Pa. Sztraikas czia
nykszczių gissrių pasibaigė. 
Darbdaviai sutiko pakeli darbi
ninkų nlgas ant tiek, ant kiek 
darbininkai reikalavo; atsisakė 
vien pripažinti darbininkų uni 
j?-

Syracuse, N. Y. Terptau- 
tiszka bartenderių Ainij i užgyrė, 
kad prigulinti į uniję birtende 
riai dirbtų po 60 valandų ant 
sanvaitės ir kad ui tai nuo* darb
davių gautų p<> 10 dol. ant san
vaitės. I

Lowell, Mass. Darbinin
kai czianykszczių medvilnės dirb 
tuvių, ant iszkovojimo didesnių 
ant 10% algų, nusprendė sztrai- 
kuoti. Dirbtuvių savininkai ne 
sutinka ant darbininkų reikalavi-* 
mų.

•[ Bay City,Mich Unija iszlei- 
do a'siliepimę, kuriuom prisako 
kalnakatiams visų aplinkinių kas
tynių pradėti sztraikę, kadangi 
mat darbininkų organizacijoms 
ne pasisekė susitaikyti su darb
daviais reikaluose užmokesnio ant 
szių metų. Sztraikę ims dalyvu- 
mę 2500 darbininkų.

New York. Per tarpinį- 
kystę neseni ii susitvėrusios “Na
tional Civic Federation” likosi 
parengtas susivažiavimas delega
tų kietų anglių kastynių darbi
ninkių ir kautynių savininkų ant 
tarybų praszalinimui nesutikimų, 
kurie gali pagimdyti dar dides
nius sztraikus, negu buvo užper
nai.

1 Altoona, Pa. Atsibuvo
czia’ susirinkimas delegatų 
minksztų auglių kastynių darbi 
ninku,ir kastynių s ivininkų. A- 
bidvi pusės sutiko palaikyti da
bartines darbininkų algas. Dar
bo laikę darbdaviai paskiiia 10 
vai. Darbininkai reikalavo 8 va
landų darbo dienos, bet nėra vii 
tie% kad tę galėtų dabar atsiek
ti.

•f Chicago, III. Mason & 
Buildeis Association.nuo 1 d. ba
landžio pakėlė užmokesnį darbi
ninkų nuo 25 c. ant 28 c. už dar
bo valandę, o nuo 1 d. balandžio 
ateinanezių metų gaus jie po 30 
centų už darbo valandę. Už dar 
bę virsz paprasto laiko gaus jie 

syk didesnį užmokesnį, o ne 
deldieniais ir szventoms dienoms, 
jeigu dirbs, gaus dvigubai dau
giau. Druck Driwers Union Už
derėjo darbininkams didesnes ant 
10% algas.

ISZ
Lietu viszkn dirvų.
Isz EdwHrd8ville, Pa.
Terp czianykszczių lietuvių di

delio sutikimo ir meilės nėra. 
Teip s«vę vadinanti dievoeziai 
nekenezia bedievių-ir kad galėtų, 
visus juos, nori tę daryti drau
džia Dievo prisakymai, szaukszte 
vandens prigirdytų. Kasgi vie- 
nog yra tie leip baisus bedieviai? 
Ugi t e visi, kurie geidžia labo aa 
vo tautai, kurie priguli prie svar
biausių musų tautiszkų organiza
cijų: prie “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė*” ir prie ‘ Sus vieny- 
jitno Lietuvių Amerikoj” (žinoma 
ne prie kunįginio) ir v.si tie, ku
rie stengi įsi apiiszv e-t', kurie 
skaito mok-liszkis knįgas, labiau
siai gi tie, kurie skaito “Lietu
vę” ir “Vienybę”. Neseniai czia 
dvi moterėlės be mažo ne iszpėrė 
kailį vienam vaikinėliui užtai, 
kad jis dryso perskaityti korės- 
pondenciję isz Naumiesczio,“Vie
nybės” perspaudintę isz‘•Varpo”, 
kurioje apraszyti buvo gražus 
darbai kunįgo Endziulio.

Bėgyje penkių paskutinių mė
nesių saitas aplinkines jau du 
kartu atlankė dideli tvanai. Pa
sikėlę vandens upės Sus<|uehannos 
rods privatiszkiems savininkams 
ne daugiausiai pridirbo blėdies, 
bet iszardė ant didelių plotų ge
ležinkelių pylimus. U ly ežioms 
karai per dvi dieni visai ne galė
jo bėgioti. Paskutiniai tvanai 
atlankė ne tik Elwardsvillę, bet 
teiposgi aplinkines Wilkesbarre, 
Luzernos, Kingston, VVestmore- 
land, Butonwood, South Wilkes- 
barre, Leepark, didesnę pusę 

Plymoutbo ir lt. Tvanuose trio
bų ne buvo matyt plaukiant, bet 
užtai matyt buvo szi mę, tvoras 
visztininkus ir kitokius lengves
nius daiktus. Prigėrė czia ir 
trys žmonės.

Varnas.

Isz Toluca, III.
Lietuvių yra czia apie 70. Vi

si sutikime gyvena ir kaip dauge
liu pasakoja, nesutikimų todėl nė
ra, kad nėra czia kunįgo.

6 d. kovo ats lankė czia isz 
Spring Valley kun. Kaz. Atnhro- 
zailis aprūpinti czianykszczius 
lietuvius tikėjimiszkais reikala s. 
Patiko jį nuo visų lietuvių iszrin- 
ktaa komitetas. Kunįgas skun
dėsi. kad Spring Valley yra tik 
10 paiapijonų, (o kas kaltas, jei 
gu ne pats kunįga«, kurii, nemo
kėdamas žmonistkai su parapijo- 
naia elgtiesi, juos nuo savęs nu
stūmė! Red.). Toliau, kada ko
mitetas praszė kvitelių, kunįgui 
tas tuoj ne patiko, kadangi jei 
gu komitetas dalys kv teles, t i 
kunįgas ne gaus kolektų. Ka
dangi komitetas pildydamas vi 
suomenės padavadyjimę, ne pasi
davė kunįgo norams, lai jam ne 
liko nieko daugiau, kaip atiduo’i 
komitetui kviteles. Ant ryto 
jaus kunįgas paklausė komiteto, 
kiek surinko pinįgų, o dažinojęs 
kad yra surinktu $48.75 ir kad kp- 
mitetas nori pinįgus nuneezti pas 
airių klebonę, kad tas jeii pas da
lytų su lietuviszku kunįgu, labai 
supyko, mat vienu norėjo gaul 
visus pinįgus; dar komiteię mo 
kino visii ne gražaus pasielgimo, 
ko, žinoma, komitetas ne pildė. 
Airys praha*zczus nuo lietuvių 
surinktus pinįgus padalino tikrai 
teisingai, ne teip kaip daro tūli 
musiszkui: jis $25 atidavė lietu
viui kunįgui,o isz likusių, sutaręs 
su musų komitetu davė: $5 00 už 
bažnyczios apkurimę peczkuriui, 
10 dol. aut varpo kaipo aukę nuo 
lietuvių vardo ir tt.

Kitais metais,už davimę bažny- 
czios I etuviamsant atlikimo isz- 
pažinties, airių kunįgas kartais 
nuo lietuvių nė cento ne gavo 
dėlto, kad lietuviai, terp savę^u 
rinktus visus pinįgus, atiduodavo 
lietuviui kunigui, kad tas pats 
pasidalintų su airių prabaszczium. 
Szįtnet mus atlankęs musų tau
tietis kunįgas iszvažiavo neužga
nėdintas. Ntbagas tikėjosi gerai 
pasipelnyti, o czia per mažai ga
vo man onos. Pasakė, kad ant 
tokių rokundų kitę metę ne atva
žiuos. Neatvažiuos jis, atvažiuos 
kitas. 25 dol. už dienos darbę 
nėra teip maži pinįgai.

N<seniai czianyksztis IJetuvisz- 
kas Kliubas isz tarpo sąnarių už 
kę ten iszbraukė v'enę lenkę. Pa- 
sibtigus Kliubo mitingui, prasi
dėjo mitingas 19 kuopos Busiv. 
Lietuvių Amerikoj. Czia tuo- 
jaus vienas ksrsztas lenkbernis 
bt-dszaukė- su protestu priesz 
i’szbraukimę lenko, reikalavo, ksd 
lenkas butų atgal piiimtas, o len
kas į Susivienyjimę n:ekada ne 
prigulėjo. Mat lenkų užtarėjai 
nežino ne kur kreiptiesi si užta
rimais už numylėtus lenkus.

Apszviesternių lietuvių czia 
maža*, skaitanezių kiiįgas ir laik- 
rsszczius ir gi ne daug. Jeigu 
kalbini katrę u Įsi raszyti laikrssz 
tį, arba kad skaitytų moksli.-zkas 
knįgas, tai atsako, kad jis i-z 
mokslo duonos ne valgys. Lie 
tuvių vaikai kalba sudarkyta kai 
ba. Ne teko czia man matyti, 
kad lietuvių vaikai skaitytų lie- 
tuviszkę knįgę, jie skaito vien an- 
gliszkas ir lenkisakas, per tai ne 
moka savo prigimtos kaliais. 
Toks vaikų auklėjimas, mieli bro
liai, ne lik negražus, bet vodin- 
gas jūsų paežių vaikams. Ame
rikoj gyvenantiems lietuviams 
reikia mokėti angliszkai, bet rei
kia mokėti ir savo prigimtę kai 
bę.

Vai — tis.

Isz Glrardvilles, Pa.
Neseniai nusibankrutino Czia 

vienas žydas prekėjas net ant 
20000 dol. Sulėkė czia isz visų 
krasztų turtingesni žydai gelbėti 
savo vientautį nuo nelaimės. 
Jeigu gi lietuvį pisiekia nelaimė, 
tai saviejie retai jį geibi. Vieny 
bė žydų tai didžiausia jų pajiega, 
geiiausias įnagis isznaudojimo 
kitų tautų. Lietuviai juk teipos
gi ne mažai žydams sunkiai už
dirbtų pinįgų sugabena. Net to
kiose vietose, kur szale yra lietu- 
viszka pardavinyczia, lietuviai 
greiez au perka pas žydę negu 
pas saviszkį, žydas gi neis nieko 
pirkti pas lietuvį, turėdamas sza
le žydiszkę pardavinyczię. Vie
nybė žydų tai yra geriausias gin
klas, didžiausia jų tvirtybė. Už
gauk žydę, o tuojaus visi žydai 
stengiasi jį gelbėti, žydas už žy
dę visada užstos; per tai, nors 
žydų ne kiek daugiau ant svieto 

negu lietuvių, jie visur tokię di 
dėlę turi įtekmę. Mutns sunkų 
ir mažę deiktę nuveikti, kadangi 
mes ir dtrbuosi ne galime į vie
nybę supili, mes pavydime viens 
kitam. M- s vietoj dirbti irz vien, 
pasidalinę į dievoczįus ir bedie 
vius, į kryžiokus ir szliuptarnius, 
ėdamėsi terp savęs, neturime at
liekamų psjiegų ant nuveikitno 
visiems naudingų darbų. Kunį- 
gai niek na žmcn’s neaiduodan 
ežius jiems vdnę kirpti, žmones 
atmoka tuom paežiu, apkaltinda
mi kunįgus.

J. B.
'f

Inz Scranton, Pa.
16 d. kovo czianykszcziai lie 

tuviai laikė busirinkimę. ant ku
rio buvo perkratinėtas klausy
mas pakėlimo protesto prieez už- 
manytę apsunkinimę a te i vystės į 
Amerikę. Su-irinkimas at-ibuvo 
Auditorium svetainėj. Nors oras 
tę dienę buvo negiažvs, bet žmo
nės gero geidžianti ne pait-ė ant 
oro, ant susiiinkimo atėjo dide
liame skaitliuje. Susirinkimę a- 
t'darė p. Valentinavicze, trumpai 
paaiszkindtmas mierius sus'rinki
mo. Botam užpra-zė Drę Salia- 
pę kad prakalbėtų i susinu susius 
ir paaiszkintų jiems. ko
kius apsunkinimus rengia atei
viams tūli senatoriai ir kongres- 
monai.

Pirm Dio Szliupo prakalbos, 
keli vyrai peiėjo su kepurėms per 
susiiinkusius, rinkdami aukas ant 
uždengimo susirinkimo kasztų. 
Susirinko $4 96, hz ko, apmokė
jus už salę, atliko $1.21. Tie at
likę p nįgai likosi paskirti ant 
kankint nių naudos. Pakolekt i- 
vo dar antrę kaltę ir surinko dar 
$2 14, tokiu budu p ui d arė $3 35, 
bet isz tų pinįgų pusę doliar.o 
užmokėjo tam, kuris pan szė re- 
zoliuciję, atlikusius $2.85 peisiun- 
cziame į “L etuvos” • redakciję 
ant kankiniinių naudoe. Likosi 
iszrihktas komitetas isz penkių 
vyrų ant a|>dirbimo protesto.

Ant pabaigos į susirinkusius dar 
prakalbėjo kun. Dembskig.

Komitetas.

Isz Philadelphlos, Pa.
23 d. kovo czianyksztė Tėvy

nės Mylėtojų Dr. Kuopa ir Petro 
Armino Dr. parengė susiiinkimę 
su prikalbome. Isz svetimų kai 
bėtojų pribuvo kunigas Dembskis 
ir Dras Szliupas. Kun. Dembs- 
kis, pasiremdamas ant darbų tūlų 
ne gražiai besielgianczių kunįgų, 
prie jų darbų prijungė visę tikė- 
jimę, nors mums rodosi, kad ku
nigai ir tikėjinn s ne reiszkia tę 
patį, biaurus darbai tūlų kunįgų 
ne gali pulti ant tikėjimo.

Dras Szliupas kalbėjo pirmiau
siai apie rengiamę Amerikoj ap- 
sunkinimę svetimos a t e. vystės, 
tik gaila, kad ne pamokino, kę 
reikia daryti, kad po'ilikierių už 
simanymas1 ne pultų skaudžiai 
antmusų spraudo (Apie tai, kę 
daryti ant užbėgimo kelio rengia
mam apsunkinimui ateivystės ra- 
szė jau musų laiKraszcziai. Rd.). 
Toliaūs kalbėjo apie lietuvių pra
eitį, apie lietuviszkę kalbę ir a- 
pie kitokius dalykus. Ar ant pra
kalbų su8:rinkusiems kalbos pati
ko , asz to p sakyti negaliu; gir-, 
dėjau isz szalies rugojimus, kad 
tikėjimas buvo per daug užkabi- 
nėjamas.

A. Jocis

Isz visur.
,|| Arabijos miestuose Mekkoj ir 

Medinui cholera siauezia vis 
smarkiau. Nuo jos pasimirė jau 
2000 žmonių.

U Berlyne maskoliszkas randas 
užtraukia ptskolę 300 milijo
nų markių. Matyt prancūzai ne 
nori jau daugiau skolinti.

| I*z miesto valdžių surinktų 
žinių malyt, kad Vokietijos so- 
stapilė, mi etas Berlynas,turi da 
baz 1901567 gyventojus. Per 
paskutinius metus skaitlius gy
ventojų pasidaugino tik ant 
12875, o uipereituose metuose 
pasidaugino gyventojų skaitlius 
ant 42483.

y Australijoj įvedė priverstinę 
santaikos sudę iszriszimui visų 
nesutikimų užgimusių terp darb
davių ir darbininkų- Sąnariais 
to sūdo bus darbdaviai ir darbi
ninkai.

0 Netoli Boulogne sur Mer, 
kaime Montlambert, vakarinėj 
Prancūzijoj, turtingas ameriko
nas Nelson Low su kirviu mirti
nai sužeidė jaunę tarnaitę, o pas
kui pats nusižudė.

U Pereituose metuose miesto 
statistiszkas biuras’ suskaitė Mas

kvos gyventojus. Rado gv^pn- 
tojų 1173469 i-‘Z viso; tame 
skaitliuje vyriazkių 663757, o mo
terų 509712. . Skaitlius gyvento
jų buvo unt 105000 didesnis negu 
1897 m. t

|] Ant Kaukazo, mieste Kuta's 
likosi pakarti trys gruzinii-zki ku- 
nįgaik»zcziai: K<piuadzi,Valerian 
ir Zulukidze. Jie buvo vadovais 
geia> tuorgun zuolų plėszikų, vi
sokiuose užpuolimuose ant pake 
levingujų ir an'i dvarų užmuf-z? 
su virszum 100 žmonių.

| Muenchene likosi Kuaresztuo
tas a nerikc niszkss dantų gydyto
jas Zehge už vadin'mę savę dakta
ru ir sūdo nusprę tas ant 18 mė
nesių kalėjimo. Atiduoti pu sudu 
dar 7 kiti amerikoniszki gydyto
jai už tę patį nūs dėjimę.

|| Pietinėj Prancūzijoj, mieste 
Nizz- j Iik< si ant ulyczios suaresz 
tuoti du amerikoait-zki didžtur 
ežiai, Vanderbild ir Bii-hop už
tai, kart j e per greitai važinėjo 
su au'omobiliu ir te žiburių. 
Prancūzijoj mat ir amerikonisz- 
kieins didžturcziams ne viskas 
daleu-ta.

kuri dar paneziojime lenkų ne 
nužengė teip tol*, kad uždrau-tų 
tėvan s leisti savo vaikus į mokJę 
ten, kur patinka.

t || Mieste Cape Town. pietinėj 
Afrikoj, pasimirė tikra priežastis 
dab irtinės Angį jos karės s i bū
rą s, gaisus Cecil Rh >des. Jis 
buvo Bunus neturtingo pastoriaus 
Angljoj. Jaunas būdamas, isz- ' 
keliavo į Aftikę ir ten deimantų 
kaetynėse surinko didelius turtus 
su kuriais ne sunku j iin buvo į- 
gauti didelę įtekmę terp vietinių 
angį «zkų politikierių. Jis per 
ilgę laikę buvo perdėtiniu pietinės 
Afriko* angį szkų kolionijų mi. 
nisteriu ir vienu isz svarbiausių 
savininkų de mantų kastynių. 
Karę priesz burus j s rengė nuo 
seniai; su jo žipia buvo pareng
tas savo laike garsus Jamesono 
užpiobmas ant Transvaliaus, bet 
ne pasisekė: Jamestn, su visais 
savo kareiviais pateko į butų ne- 
la;8vę.

O Maskoliazkas randas rengiasi 
sujungti dideliu kanalu, kuriuom 
galėtų perplauki! didžiausi jūri
niai Iii vai, Kaspiazkas su Juo- 
^om«ioms juiėms; kitę gi kanalę 
nori nukaUTs įjung mui Kaspisz- 
kų jūrių su Araliszkoms. Kada 
tie kanalai-bus nukasti, visa vi
dur nės irjrakarinės Azijos pre- 
kysta bus po Maskolijos įtekme. 
Su |*Rgelha tų kanalų maskoliai 
nori iszstumti ^’isai Anglijos pre
kystę ir politiszkę įtekmę isz vi
durinės Az jos. Nukalimas tų 
kanalų vienog kas’tuos porę 
szimtų milijonų rublių, kurių 
Ma*kalija ne turi; jai reiks 
melsti Prancūzijoj naujos pasko
los, mokėti didelius palukus, ant 
kurių iszmokėjjmo randis turės 
uždėti naujus mokeiczius ant gy
ventojų spraudo, n. jie, valdžių 
isznaudojamijtamsybėse paskendę, 
ir dabartinius ne visada įstengia 
užmokėti.

|| Fmlandijos jeneral-gubernato- 
rius ant visada uždraudė iszleidi- 
nėti fi riszkoj kalboj laikrseztį 
“Vuepurin Sanomat Sup'stus” už < 
patilpLs as laikrasztyj neput n- 
ksnezias jeneml-gubernatoriui ei
le-, nors apie jų vettę maskolpa- !• 
Isikis tiek iszuiano, ka kiaulėapie 
pipiių skanumę. Ant trijų mė- 
nerių uždraudė iszleidinėti sekan- 
czius szeszis finiszkus ir sžvedisz- 
kus laikrsszczius:, “Itac Harja- 
la”, “Raumon Lehti”, “Suoma- 
lainen”, “TaraC Tahjalainen”, 
Ksajanin Lehti” ir ‘ Deaatra Ny- 
land”. Sekantiems penkiems 
laikraszcziams: “Kotkod Smo- 
mat", “Suupatyan Kaiku”, “O- 
napust”, “Litsoka” ir “Huf mis- 
t dbladet” suteikė persergėjimę. 
Cenzoriai, cenzūravę minėtus lai- 
kraszczius, vieni ant visados pra 
szalinti nuo tarnystes, kiti gi pra- 
szalinti ant pusės metų. Dūksta 
mat patekęs į civilizuotesnį krasz- 
tę maskolpalaikis ir nežino nė kę 
daryti, kaip tę augszte^nę Finlan- 
dijoe civilizaciję isznauiuiį, kaip 
napuldyti Fiulandiję. Teip besi
elgiant tnaskolpalaikiui jeneral- 
gubernatoriui, juk nė joks lai- 
kraszlis ne galės nszyti nieko a- 
pie knszto reikalus.

Nanji rasztai. 
e -------

Darbininku Balsas Lietuvos dar 
bininku laikrasztis, iszleldiianias 
L. S, D. P. neperiodiszkai Pa- 
rytitųje. 1902 m. No.2. 30 pusi.

•Yra tai antrai numeris darbi- 
ninkiszko lieluviszko laikraszczio, 
iszleidžiamo Paryžiuj. Atskiras 
numeris kasztuoja tik 5 c., ku
riuos galima siųsti paczto mar
kėms. Telpa laikrasztyj daug 
akyvų darbininkiszkų žinių ir ko
respondencijų apie darbininkisz- 
kę judėjimę Lietuvoj. Apart 
sziaip straipsnių, teip r szi tam e 
numery j korespondencijos isz L:e- 
tuvos: Isz Kauno, Kurszėnų, 
Kupieczių dvaro, Sziaulių, Nau- 
miesczio, Lesuictvos dvaro, Mei- 
sztų, Kutaucziznua dvaro, Vilka- 
viszkio, Suvalkų gubernijoj, Ra- 
domislio dvaro; Isz Pru-' 
sų Lietuvos ir isz Anglijos. Ant • 
pabaigos yra trumpos žinios apie 
žymesnius atsitikimus visokiuo
se musų žemės krasztuose. Ad- - 
resas, kur reikia kreiptiesi norin
tiems užsiraszyti szitę luikrasztį, 
yra: Mr. John Peteraon. Librsirie 
Jaunes & Co. 1 rue Casimir D.la- 
vigne. Paris, France.
Atminimai. Parasze Žemaite. 
Perspausta isz “Naujiena”. Tilže 
1902 m. 23 pusi. <

Szitas raaztelis pirma talpiuo- 
si „Naujienose”, dabar skyrium į 
knygutę atmmztas. Apraezo į 
czia lietuviszkas apeigas, miszias i 
už mirusių namiszkiųdusziss, ant 1 
kurių susirinkę svecziai, vietoj pa- | 
minėti pasimirusius, girtokliauja, 1

|| Svetimi laikraszcziai |>Yane- 
f-za, buk Le ikijvj, miiste Plbęke 
studentai viet nės techuiszkos 
mokyklos pakėlė mai-ztus, buk 
j e padegė mokyklę ir profeso 
nūs norėjo lynezuoti. Tuom 
tarpu Plocke n^ra nė jokios 
augbztesnės mok^bszkos įtaisos, 
nėra ten nė studen'ų. Plocke y- 
ra tik viena gimnazija.

P Per keturii s dienas, nuo 23 
— 27d. kovo miebte Mekkoj, A- 
rabi joj, nuo choleros pasimirė su 
v.rszum 1000 žmonių. Nereikia 
užmir-zti, kad miestas Mekka 
ne didelis, turi ne daugiau kaip 
50000 gyventojų; tik ant pa.-i 
meldimo | rie grabo mahometonų 
pramsto Mahomedo isz visų 
krasztų atkanka Gzia daug pele- 
gr mų. •

[| Vokietijoj, We-tfalijoj atsi
rado vėl anglisz k i agentai liulan
ti pinįgus ypicz darbininkams ir 
prikalbinėjanti juo« pasiduoti 
kaipo liuoenoriai į angliszkę ka- 
riumenę ir keliauti į A f rikę. Vie
noj vietoj angliszkua agentus gy
ventoj-ii leagėsi sumuszti ir isz 
t kro jiems tik su d dėlių vargu 
pasisekė isztrukti nuo įpykusių gy
ventojų kumszczių.

|| Pulkauninkas Giimm, sua- 
resztuotas Vart-zavoj už pardavi- 
nėjimę p slapczių maskoliszkcs 
kari u menės svetimiems krasztuns, 
likosi pergabentas į Peterburgę. 
Laikraszczių paleistas paskalas, 
buk Grmimę suszaaidė, buvo ne
teisingas. Pagal Maskobjos tie 
eas, už purdavintj mę svetimiems 
krasztams Maskolijo< paslapczių 
nėra nužudymo bausmės, 
tokia bausmė yra tik už pa- 
S'kės nimus ant gyva-ties caro ir 
jo tarnų.

| Liikrasztis ‘ Osservktore 
Romano”, iszi’eidžiamas popie
žiaus, apgarsinu popiežiaus alsi- 
liepmę, kvieczianij visus kriksz- 
czionys mels iesi ant iszpraszymo 
užbaigimo karės terp Anglijds ir 
būrų. Na, jukiir aglijonai kriksz- 
czionye, o jie* be jokių priežas- 
cz-ų pradėjo k irę su būrais, no. 
rėdami ne tik būrų žemę sau pa 
veržti, liet ir liuosybę mylinczius 
burus savo vergais padaryti. An 
glijos ministei i s, n u oi a t ai siundan
tis ant būrų, garsas Chamberlain, 
yra kataliku.

|| Vokietijos randas paskyrė 
30000 markių ant parengimo spe- 
cialiezko biuro, kurio priderystė 
butų duoti visokias reikalingas 
informsejas apie sanlygas viso
kiuose užjuriniuose krusztuoee no
rintiems '8-keliautt- iszeivrams. 
Vokittja mat stengiasi sulaikyti 
vok įsakus iazeivius nuo kelio
nės į kitus krasztus ir bando, ar 
nusiduos juos, suteikiant reikalin
gas infoimucija*, prikalbta ke
liauti į vokiszkas kalionijas, kur 
dabir vokieczių yra labai mažai, 
kadangi jie via k ei Tau j * į svetimus 
kraastos.

|| Berlyno la'krasztis “Poli- 
tiache Correspoudenz” paduoda, 
buk Vok et'jos randas iszleido 
padavadyjimę, kuriuom uždrau
džia lenkams Prūsų pavaldiniams 
leisti mokinties svttur savo vai
kus; Prūsų pavaldinių lenkų vai
kai gali b ligi i mokslus tik Vokie
tijoj. Peižengimi s tų rando pada- 
vadyjunų bus laikytai už kri 
minaliszkę ntisidėjimę ir už 
tai vaikųęiėvai pateks po sudu. 
Szituom padavadyjimu jau Prūsų 
randas pralenkė uet Maskoliję,



LIETUVA

ligos

kada jį talpino 
dabar į knįsu’ę 

Apraszytts cz>a

b rasi, o tankiai susipe-zą. To 
kies fzemyniszkos apejgfš yra 
svarbiausiom* pilaikytojp|iSs gir
tuokliavimų. Apraszyta viskas 
gražiai ir gana juokinga’, kiųge- 
lę galima skaityii bs nuobodumo-. 
Paveikslai. III. Paraižė Žemai
te. Perspauiiinta isz “Varpo”. 
Tilžėje. IPOgni. 50 puslap.

Szitę rasztėlį ska tė jau gal ne 
vienas pirma, 
“Varpas” Ji* 
per?paudinta*.
paveikrlėl s paimtus isz gyvėn mo 
prastų žmonelių. Tas yra visut se 
Žemaitės r'isztuoae; juose, kaip 
veidrodyj, atsimusza Lietuvos 
žmonių gyvenimas, dirbai, palin

kimai, net misly*. Knygelė nau
dinga ir verta perskaitymo. Gai 
la, kad iszleietojai ne pasirūpino 
Žemaites rasztu* iszleisti 
viename formate.kad žmonės,nusi
pirkę, galėtų į kruvę apdirbti.

i ------------Peterburgo universiteto profe
sorius Wolter, kuris iszleido jau 
daug rasztų apie lieluvisAku* da
lykus, iszleidiii dibar ant’ę dalį 
Lietuviszkos Chrestomatijo-1. S«i- 
toje dalyj patilp* seni lietuviszki 
textai: Te Deum liaudamas 
Mazvydž o, Vaitkunoir isz Posti- 
lles rankraszczio, kur s yra knį- 
gyne Gettingos universiteto; tei- 
posgi dralektiszki textai yp»C2 isz 

v Vilniaus gubernijos. Pirmos 
Chrestomatijos dalies iszeis antra 
laida; II dalis bus 1 zleista kasz- 

• tais Peterburgo univer-iieto. Pa
baigoj bus ž< dyuėl s iszaiszkini- 
mui ne paprastų žodžių.

Mokhlincsiui Dras Joną-j gabeno jį į ligonbutį, bet nėra 
thm Ilutehinson sugrįžo į Ix>n- dide-č* viltie*, kad g lėtų irzgy 
donę isz p etines Afrikos, kur Ii, 
v a ii nėjo ant tirinėjimų dar 
szventrasalyj m’nėjamos
raupų (ne rauplių), kurios dak
tarai ne moka dar užgydyti. Pa
gal nuomonę Hutchinsono, rau
pus gimdo ypacz negerai užlai
kyta žuvių mėsa. Szitaa moks- 
lin ežiu s ne tiki, kad raupai galė
tų platintiesi he priežasties terp 
žmonių teip kaip kitos limpan- 
czios ligos, bet tiki, kad ifuo vai 
gių, sutaisytų rankoms raupais 
serganezių, gali užsikrėsti sveiki, 
dar raupų neturinti. Jeigu teip, 
tai rodosi nuolupų ne sunku ap 
s’siugoti, Vienog jie tūluose 
krasztuo-e gana smarkiai plati
ni s".

Nauji iszradimai
Nathan Stabbleton isz szte 

’ to Kentucky kzrado nauję tele
fonu be vielų. Wa?hiugtone, 
kaip sako,' atliko gana pasekmin
gas bandavones su tuoin nauj t 
bevieliuiu telefonu.

Londono gydytojas Dras 
Addyman apreiszkė, kad jam pa
sisekė su pagelba garsių Roentge- 
no szviesos spindulių šį visu isz- 
gydyti vienę vėžiu serganezię ligo
nę. Iki sziol vėžio iszgydytidak
tarai ne mokėjo.

Berlyno profeorius Ernst 
von Leyden, direktorius un ver- 

* siteto klinikos, ant su-iiintimo 
komiteto isztiiimui ligos vėžio 
aprti-zkė, jog jam pasisekė ga
lutinai surasti bakterijas gim 
danezias tę baisui, ne szgydojię 
ligę. Jeigu inokslincziai surado 
prieža-tį gimdanezię ligę, tai be 
abejonės ne trukus suras ir atsa
kantį vaistę ant jos iszgydymo.

Terp Paryžiaus ir Lyono 
atlieka bandavones su naujii isz- 
rast i prietaka ne tik susikalbėji
mui, kaip ir su telefonu, bet toje 
nauja prietaisa persiunezia ir 
rankrasztį kalbanczios ypatos, 
jeigu tas reikalingu būva, teipos- 
gi stovintis prie aparato nuo ke- 

. tių szimtų viorstų gili viens kitę 
matyti ir pažinti teip gerai, kaipi 
kad jie stovėtų ne toli viens kito. 
.Bandavonės iszpuolė suvisu užga- 
nėdinaneziai.

Hamburgo chemikas Dras 
Fietz iszrado kokię ten medegę, 
kuri įdėta į vandeni, vandeniui 

. suteikia kerosimi ypatybe.-. Toks 
vanduo gali būt suvartotas ant 
žibmimo ir apkurimo. vanduo 
tas duoda gražię ir baltę liepsnę, 
ne rūksta teip kaip kerosinas, 
szviesę gi duoda dusyk didesnę. 
Medega ta ne explioduoja. Ant 
žibinimo ji gali būt vaitojama 
paprastose liampose, ne reikia 
nė jokių ypatiszkų perdirbimų 
dabartinių kerosininių Įtampų.

Gyvenantis St. Joseph, 
Mo. urėdninkas Burlington 
geležinkelio VVeldon ir inžinie
rius Coldvvell dirba dabir nauję 
orlaivį, su kuruoto nori stoti ant 
parodos St. Louise į terptiutiaz- 
kas lektynes. Abudu iszradėjai 
tiki, kad jų orlaivy* galės lėkti su 
greitumu 90 mylių į valandę, tii- 
gi dusyk greieziau negu ori livys 
Santos Dumonto. Ar szitų isz- 
radėjų viltys -iszsipildya visame, 
galima bus spręsti tik atlikus 
bandavone* su jų iszrastu orlai-

AtsiNzaukiimis Balthnorės 
lietuvių.

No. 10. “Tėvynė” užpuola ant 
Baltimorės liet iv.ų, tviiti idama, 
buk Biltimorės Jietuviai loki 
tamsus, elgiasi kaip žvėrys, lygus 
Pit'stono l etuv.ams, kurie perei- 
tę metę kun. D.lionį kankino. Vi
sas tas “Tėvynės” slraip-mis yri 
tai begėdiszkas melas, jame nėra 
nė trupuezio teisybės.

Mes, BJtimorės lietuviai, neė- 
same toki kaip Pittstono, kadan
gi kiekvienę lietuvį piiimame 
kaip savo brolį, ir kiėkvienę tau 
tie!į godojame, kuris tik dirbę 
ant ttutiszkos dirvos. .Dėltogi 
nieks mums ne gali užmesti, kad 
mes kę nors būtume nuskriaudę. 
Kiekvienas lietuviszkas vaikirtvs, 
besimokinantis ant kunįgo arba 
biigiantis svietiszkus mok-dus, 
kaip antai bc-imokinanti antdak- 
t iro ir kitokį Baltimorės lietuvių 
szelpti I uvi',jeigu tik žadėjo dirb i 
ant musų tautos lab >, Tik ne vi
si suszelpt ejie geru mums 
kėjo.

Kun. Szedvydis. kada 
mokslę, mes jį szelpėme; 
kun. Ž'ndiių, Siurusaitį ir 
galo kun. Lietuvninkę, kuriam 
ne mažai doliarių dėjome ant pi- 
baigimo mokslo, o jis sziędien 
pasirodo didžiausiu musu prie
šių ir prieszu lietuvystės. Ir isz 
pirmut nių gero ne daug buvo, ir 
tie su sivo mokslu m daug kę 
padarė ant l*bo lietuvystės. Ga
lim* t xlėl sakyti, kad musų gra 
sz ai,sudėti suszelpi nui tų konfra- 
terų nugramzdėjo į balę. Ant 
tų musų suszelptų, kurie su musų 
pagelbi baigė mokslus, matome, 
kad mes pats isdaviuome musų 
skriaudikus. Jų laikrasztis 
“Tėvynė”, patekęs į konfr iterų 
nagus nori dar mums užmesti to 
ki is neteisybes, buk mes Dilionį 
kankinome,jam szonkauhus laužė
me, kaip tai darė Pittstone. 
Teisybę sakmt, ir Pittstone ne 
žmonės laužė Dil pniui kaulus, 
tiktai pats duszių ganytojas, su 
airisziais sus dėjęs.

Btltimorės lietuviai ne 
tamsus kaip Pitt-tono klebonas su 
iszgamolus savo draugais ir airi- 
sziaie, kurie musų broliams ban
do užg nt Ii uosy be žodžio ir sanži- 
nės.

Baltimorės lietuviai Dilionį pri
ėmė kaip tautietį, j 8 kalbėjo pas 
mus daug kartų, bet mes jam ne
laužėme szonkaulių ir nieks jam 
pikto žodžio ne pasakė, o kunįgų 
leiborganas nesigėdi nebūtus da
lykus teplioti. Mes ne misi ij i m e 
ne tik Dilionį persekioti, bet nie
kada nepersekiosime nė vienę l o- 
tuvį, kuris darbuoja-i ant mu
sų tautos labo.

Vardan Baltimorės lietuvių. - 
Jonas Czesna, 
Antanas Gricziunas, 
S i m o n. J. Latonas.

— Sali u ne ant kertės Waban 
bis avė. ir Dix<>n str. lenkai ap 
vaikezczit jo linksmai veykm* ir 
ant galo, besilinksmindami, terp 
savęs susiperzė. Pesztynėse du 
lenkai, Rytow«ki ir Genowski li
kosi pavojingai su peiliais subt- 
dyti. Subadęs juos lenkas Ry- 
tulski pabėgo, jo iki rziol dar ne 
pasisekė suras1 i ir sjare-ztuoti.

— Ant ktrtšs A-hltnd ir 27 
str. du jauni lenkai, Gublinski 
ir Stranes s orėdami ant ulyczios, 
pradėjo iszjuokti praeivius; kada 
gi jie pradėjo užkabinėti ir ei- 
nanczias si vyrais moteris, vy
rams tas nepatiko,vienas iszsitrau 
kė revolvetį ir szovė į iszjuo 
kianczius moteris lenkus: vien u 
siuv s pataikė Guhlinskiui į pi'- 
vę, kitas gi įlndo Stranesui į 
kruti) ę. P szautųs reikėjo tuo- 
jaus gabenti į ligi.nbulį, bet neži 
nia, i-r jie galės 'szgyii.

Pajieszkau savo dėdės, Izidoriau* 
Martiszausko, Kauno gub., Raseinių 
pa v., Eržvilko* parap.j kaimo Rutkiaž- 
kiu. ir brolio Mateutzo Miliau* isz kai
mo Pliekiu. Jie palys ar ka* kiŲt*teik
is* duoti žine ant adreso:

Jos. Kriszcziunaitis,
141 Federal St., Philadelphia, Pa.
Pajieszkati Tamodziaus Petruconio, 

Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Rudami
nos parap., kaimo VVingrenu. Ji* pat* 
arka* kita* teiksi* duoti žine ant adreso:

P. Kutczi*. Antrini, Pa.
Box 118.

Psjieszkau Kazimiero Urbono, Kauno 
gub., Raseinių pav., isz miestelio Kel
me*. Asz norccziau atsiteisti jam k* 
esi kalta*.

John Demsha, . <
1316 Rebeca St., Allegheny, Pa.
Pajieazkau savo, brolio, Kazimiero 

Auszrds, 12 metu senumo, kur* • metai 
atgal prasiszalinp nuo savo tėvo isz Ply- 
mouth, Pa. Ji* pat* ar kai kita* teiksi* 
duoti žine ant adreso:'

Petras Auszra,
1158 S. Leavitt St., Chicago, III.
Pajieszkau J. Urczino isz Pasziauszio, 

Sziauliu p*v„ Kauno gub., gyveno Chi- 
cagoje. J i* pat* ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso.

Jonas Bružas,
:I319 S Morgan St., Chicago, III.

Vlnatina yda.
Daugybe žmonių tietiog tvirtina Ir ti

ki, kad tai vitai eaa* negalima* daigia* 
vienokiom* gyduolėm* Užgydyti žmogų 
nuo y vairiu Ilgu.. Yra tai didele klaida. 
Sunykimą* vieno organo gali būti prie- 
žaacziadaugelio ligų, kurio* paprastai 
iszdygtta i*z sugedimo tlebcziojimo or
ganu. Pataikyti sugedusiu* organu* 
ženklina tiek pat, kaip kad sugražinti 
sveikata ir tvirtuma visam kunui, o ant 
to nerasi geresnio vaisto, kaip kad Tri- 
nerio Gydanti* Vyną* (Trinen Elixir of 
Bitter VVine). Szl* vynas sudrutina vi
durius, kepeni* ir suteikia apetitą, pri
duoda gyvumą, sustipgina nervu*, nudė
vėta* gysla* ir nusilpusiu* raumenis. 
Yra tai Ubai pastebetjna gyduole ir ge
riausia* kraujo i*zvalymo, vaistas. Lai
ke pavasario kiekviena *zeimyna turėtu 
apsirūpinti tokiom* gyduolėm*, kad per
lai audrutinti tavo pajiega* ant besiarti- 
naneziu vasaros kaitra. Pirkite visada 
tikraji Trinario Gydanti Kartuji Vyną, 
rasit* jame geriausia vaista ant pakėlimo 
labai vodingu pavasario oro atmainų. Su 
pagelba šiito vyno sudrutiusite visa savo 
kūno sistem*: iszvalysite krauja, o per
tai busite drūti ir pakantru*ant teip di
deliu oro atmainų. Trinerio kartoji vy
ną gali gauti pirkt! kožnoje apliekoje, 
arba parsigabenti tiesiog nuo jo iszdir- 
bejo Jo*. Triner,

799 So. Ashland avė , i Chicago.

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Paya\ Drą M. Haberlandt({.

prie gyvenimo, galima patikti tik kalnuo
tuose, toli nuo krantų, arba nesveikuose pa
krančių kraštuose; kraštai turinti sveiką orą, 
lengvai prieinami, pateko po įtekme visokių

Vietines Žinios.

Draugyscziu Reikalai
Kas reikalauja darbo?

Szviežiai atvažiavę isz Lietuvos ir rei
kalaujanti darbo kreipkite* prie manės, 
o gausite ji. Norinti važiuoti'! Lietuva 
galite parvažiuoti ant darbiniu laivu už 
dyka, Raszydami man įdekite marke 
už 2c. /

Joseph RoaaelL . i .
4 \Va*hington St., Boston, Mas*.
Reikalingi du jauni vaikinai nuo 17 

iki 20 metu mokanti atsakinėti laiszku* 
ant Standard Typewriter maszinukea, 
arba turinti gerai iszlavint* ranka, i*a- 
sieke augcztesni mokslą, turinti gera 
rekomendacija ir galinti gerai ortogra- 
flszkas raszyti lie'uviszkai ir lenkiszkai. 
Darbas 9 valandos ofllse. Mokesti* pa
gal darbo vertumą. Czia turės proga 
iszsimokinti ant aptiekoriaus, susipa
žinti su medicinos mokslu ir ture* pro
ga pastoti in medicinos universitetą. 
Adresuokite:

Brundza Co. Chemist.
313 Bendford avė. Brooklyn, N. Y.

Gyvenantis Chicagoj isz- 
radėjas Wondries tvirtina, • kad 
iszntdo perpetunm mobile, taigi 
masztnę, kuri sykį palėkta, amži
nu eina be atnaujinimo pajiegos. 
Savo pažįstamiems jis parengė 
bandavones kamine reniai apleis
tos degtinės leidioyczios Riversi 
de. Maszina isz tikro ėjo, bet 
rodosi, kad ję varė ne kokia ten 
paslapta pajiega bet oro trauki- 

’ inas, paeinantis ne nuo vienokios 
* szilumos viražui ir apaczio] kami
eno. Ant galo ir tę Woudries’o 
■ maszinę matė tik jo draugai, o ne 
r matė nieks isz specialistų, galin- 
\ ežių spręsti apie jos tikrę. ver-
L

Hovas, ant salos Madagaskar.

vinčių, tik likosi pritaikyta prie malajų gy
venimo. Ant malajų civilizacijos didžiau
siu įtekmę turėjo Indijų braminų ir budistų 
civilizacija, taigi tautų tos pačios kilmės 
ką ir europiečiai. Svarbiausios malajiškos 
kilmės kultūriškos tautos yra javajonys, ap
gyvenanti rytinę dalį salos Javos; zondai — 
apgy venanti vakarinę dalį salos Javos .Vaka

“SUBANKRUTIJO.”
odeli Typewriter Co., kuri kompanija 

per kekolik* metu dirbo raszomas mi
lžinu subankrutijo ir mes atpirkome vi
sas maszina*, kuria* ji turėjo padyrbu* 
Tos maszinosyra isz metalo (plieno) ir 
prie ju nėra ne biaki medžio nei gumos. 
LitarO* teipgi yra metalo. 'Ta maszina 
gali mesti ant žemes ar kitur ji nesusiga 
di*. Tokia muszina gali tverti szimta 
metu. Ji raszo labai puikel ir greitai ir 
*u ja galima raszyti keli* tukstanezius 
gromatu ant dieno*. Kupcziai po visa 
Amerika ja vartoj*. Kiekviena* žmo
gus, be jokio mokslo gali ant jos raazyti.* 
Ta maszina nėra dydele ir galima neszli* 
kur norint. Fabrikas visada parduoda
vo ta maszina už 930.00, bet dabar mes 
parduosime po 915.00. Isz tikro, t* ma
szina yra vert* ne tiktai 9:10.00, bet 
950.00 ir kiekvienas pamate* t* pasakys.

Norėdami gauti alsakyma ant klausy
mu, reikia ideti s te m pa už 2 centu.

Novelti Supply Co.
Louisville, Ky.

Gyventojas salos Javos, pietinėj Azijoj.

Mapji»k4 vergė.

atėjūnų, kurie, nors priėmė malajišką kalbą, 
kaipo kalbą plačiai vartojamą pietinėj Azi
joj, teip antai kaip ant Europos kietžemio 
visos augštesnės luomos vartoja šiądien pran
cūzišką kalbą, bet ant tokių kraštų gyvento
jų aiškiai duodasi patėmyti įtekmė visokių 
svetimų civilizacijų. Gryniausią malajišką 
civilizaciją šiądien galima patikti ant sa- 

Javos, kur yra augščiausiai kultu- 
malajiškos vieš-

los
riškai pasikėluBios
patystės. Nors tos viešpatystės yra šią
dien po Holandijos valdžia, bet valdžia ta 
yra tik iš vardo, čiabuviai čia gyvena beveik 
neprigulmingi; Holandija daboja tik susi
nėsimus malajiškų viešpatysčių su kitais 
kraštais, bet į vidurinius reikalus beveik ne
sikiša, malajai čia gyvena ir rėdosi teip, 
kaip jiems patinka. Gyvenanti ant salos 
Javos malajai augina ryžius, kavą ir kitokius 
tinkančius šiltiems kraštams augmenis; ir 
pramouė»malajiškose beveik neprigulmingo- 
se viešpatystėse ne stovi žemai, svetimi kapi
talistai čia vietinės išdirbystes dar ne spėjo 
išnaikinti. Čiabuvių prekysta su visais ap
linkiniais kraštais labai išsiplatino ir jos Ho- 
landijos valdžios ne tik ne stabdo, kaip tai 
daro antai anglijonai, bet stengiasi ją palai
kyti ir palengvinti. Ant javaniečių, ypač 
pirmuose šimtmečiuose krikščioniško metų 
skaitymo, didelę įtekmę turėjo indiška civili
zacija; įtekmė jos aiškiai duodasi matyt ja- 
vaniškoj literatūroj, teatrališkuose perstaty
muose, dailėje, ypač gi architektūroj. Zi- 
nyčia Borobudure priguli prie gražiausių lie
kanų budistiškos architekturos;šiądien iš jos 
liko tik puikus griuvėsiai, kuriais gerėtiesi at
važiuoja čia mokyti arcb i lektoriai visų civili
zuotų kraštų. Sanskritiška kalba, per kal
bą poezijos kavi, turėjo ne mažą įtekmę ant 
išsidirbimo javaniškos kalbos ir literaturdb. 
Indiškas raštas, ypač gi sanskritiškas teip 
vadinamas devanagari ir pietinių Indijų raš
tiški ženklai priimti už pamatą visų malajiš
kų alfabetų. Indiški mytai ir legendos li
kosi malajų perimtos, teip kaip antai dau
gelis aziatiškų mytų ir legendų likosi euro
piečių perimtų. Užtai tikėjimas, paremtas 
ant garbinimo dvasių, yra 
dirbtas pačių malajų be 
čiau kultūriškai stovinčių

Stalulo Konuii ir uŽNlazaldynia.
“Lwxative Bromo Quimne ” u>biyieh»a Užgydo už 
•igzaldj 
pinigu

Lietovisikas Teatras.
‘•Amerika Pirtyje”, 

(Komedija isz lietuviszko gyvenimo, 
bus lo*zt*s"V. Kudirkos G. Teatraliszk<« 
Draugystes”, nedelioj, 6 d. Balandžio, 
1902. P. Tempi i no saleje, Kampa* 88- 
tos ir Commercial avė. So. Chicago. III. 
Sale atsidarys 5 vai. Loszimas prasidės 
7'30 vakare. TiKielai po 25 ir 35 et.. 
Pasirūpink szita tikrai lietuviszk* per
statymą pamatyti, o busi užganedytas. 
Czia atsilankęs jausiesi savo tėvynėj esą* 
ir matės savo broliu gyvenimą. Po te
atrui bus didelis balius, ant kurio visa 
jaunuomene galės prie puikios muzikos 
gerai [>asiszokti ir gražiai p*silinksmin-

V. K. G. T. Dr-tes Komitetas.
Chicago. "Auszros Dr-te” ture* savo 

Susirinkimą nedelioj, 6 Balandžio, 7 vai.
atmo- vakare, apliekoje Dro Graicziuno, 167 

Į W. 18-th St. Visus sąnarius ir norin- 
tzius prisiraszyti kvieczi* sęsirinkli. 

baigė ’ Vyriausybe,
teipgi Chicago, ■ Dr-te Si m. Daukanto ture*

ant savo pusmetini susirinkimą nedelioj, 6 
1 Balandžio, |1 vai. vidurdienio, K. Liau- 
danskio saleje, 3301 S. Morgan St. Ant 
szio susirinkimo sąnariai privalo kiekvie
nas būti, nes yra labai svarbus reika
lai, kuriu su mažu skaitliumi sąnariu 
ne galima užbaigti. Už nepribuvima 
,taps nubausti pagal konstitucija.

S. Abramaviczia, sekr. 
946 33-rd St.

Chicago. Liuosybe* Dr-te turės savo 
menesiui susirinkimą nedelioj, 6 Ba
landžio, I vai. vidurdienio, saleje J. Pet- 
rosziau*. 168 TV. 18-th St. Ant kurio vi
sus sąnariu* kvieczia susirinkti. Nau
jiems inslojimas dar už 91 00.

Li uosy bes Dr-te.

Chicago, Dr-te Apszvietimo Broliu 
turės savo pirma balių nedelioj, 13 Ba
landžio, National saleje 585 S. Centre 
avė. kerte 18-to* ui. Prasidės 5 vai. va
kare. Inženga vyrui su moters 25c. 

’Grnjys pirmo* kliasos lieluviszka muzi
ka. Visus lietuvius ir lietuvaite* kvie
czia atsilankyti.

Komitetas. (11—4)

Chicago Dr-te Apszvietimo Broliu, tu
rės savo mitinga nedelioj, 6 Balandžio, 
2 va), po pietų, saleje Stan. Szymkaus, 
70 W. 25-th St. Ant kurio visus sąna
rius ir norinezius prisiraszyti kvieczia 
skaitlingai susirinkti: už nepribuvima 
bausme 50c.

Globis, sekr. 70 W. 25-th St.
So. Chicago, UI. Dr-te Sz. Juozapo 

turės savo balių nedelioj, 6 Balandžio, 
saleje Valiaus, 8756 Houston avė. Pra
sidės G vai. vakare. Iženga vyrui su 
motere25c. Grajis gera muzika prie 
kurios bus galima gerai pasiszokti. Vi
su* lietuviu* ir lietuvaites kvieczia atsi
lankyti. *

, Dr-te Sz. Juozapo.

LietDYiszkas Teatras.
Brooklyn, N. Y. Si mano Daukanto 

Teatraliszka ir Giedojimo Dr-te lusz 
drama 4 veikmese po vardu “SI B E RO
KAI”, ant naudos lletuvaicziu Kriau- 
ežiu Uhioa, kuopa 54. Po teatrui bus 
duotas koncertas po direkcija Leono E- 
remino:. L “Saulele tek;” 11. "Dunojau* 
vilnys”; III Sugryž*” ir t. t. Po koncer
tui prasidės balius. Muzika prof. S. 
Rinkevicziaus. Tikietai po 91.00,50c. ir 
25c. su padėjimu drabužiu. Atsibustai 
subatoj, 19 Balandžio. Prasidės 7:30 
vai. vakare; Grand Palsce saleje, 93 
Grand St. Brooklyn N. Y. Visus lietu
vius ir lietuvaitė* kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

So. Omaha, Neb. Tenykszcziai lietu
viai reikalauja lietuviszko kunigo, kur* 
galėtu atvažiuoti ir iszklausyti velykines 
iszpaiintiea. Kur* isz kunigu nore* at
važiuoti tegul susiraszo ant adreso:

■ Frank Kloney, 
253 S. 22-nd St.. So. Omaha, Nab.

Ant Pardavimo.
Puiki ur<x ERNE ir pieno 8ANHEU* la

bai pigiai. Vieta labai gera. apeyVenta 
daugiausiai lietuviu. Pasiklauskil pas 

Jos. K. Zpevak,
147 W. 15-ih»t., Chicago.
An< parsamdymo 4 ruimu gyvenimą* 

kampineme name po No. 3201 Illinois 
avė. Ruimai dideli, naujai iszpopiesuo- 
ti. renta* 95.00 aut meneaio. Antra* la
me pat name 6 ruimu gyvenama* už 
99.00 ant menesio bus ant parsamdymo 
nuo 1 d. Gegužio. Teipgi turiu ant par
davimo 10 ruimu murinini narna ant 
lengvu mėnesiniu iszmokescziu.

Edvard Lowy,
520 Ashland Block, Chicago.
Pigiai ant pardavimo saliuna* vietoje 

lietuviu apgyventoje. Auiszaukite pa* 
DrGiacza, v

4402 S. Wood St. Kerte 44 tss u).
(25—4) Chicago, 111.

Pigiai ant parsamdimo sztora* Groeer- 
nei ir Buczernei geroje vietoje, 
titusztintas tuojau* po velykų. 
szaukite pa* L. Ažuka, 3329 
avė., Chicago, III.

Nuo 8 iki 7 ryto arba nuo 8 iki 9vaka-

Manji Salianal.

toki

ant

Bus a- 
Atsi- 

Auburn

— Ties La Šalie ulyczia, 
virszutmio geležinkelio, susimu- 
szė du trukiai, prie ko net kelio
lika* žmonių likoei apkultų, bet 
ant laimės ne pavojingai.

— Pereitos sanvaitės pėtny- 
czioj, ant elektriszko geležinke
lio linijos terp Chicago ir Joliet 
susimuszė du pilni važiuojanezių 
karai, karai susidaužė; iszvašiuo- 
janezių juose trys likosi uimusz- 
ti, o 12 žmonių yra sunkiai su
žeistų.

— Velykos szįmet buvo szal- 
tos, kur kas ezaltesnės negu per
nai. Pirmę velykų dienę gerai 
pasnigo, o vakare paszalo, 
sniegas ne galėjo nutirpti; 
Per tai žmonės užsilaikė ramiau: 
szįmet mažiau buvo matyt girtų 
negu kitais metais.

— Pirmę velykų dienę, netoli 
20 str. 44 metų Mykolą Dartins 
likosi Baltimore & Obio geležini 
kelio trūkio pervažiuotas. Trū
kio ratai nupiovė žmogui vienę 
koję ir te i p sunkiai sužeidė. Nu-

Pajieszkojimal.
Pajieszkom savo draugo, Jono Moti- 

jausko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Liudvinavo gm.; gyveno Londone An
glijoj, iiz ten parvažiavo 1 Lietuva ir isz 
Lietuvos iszvažiavo Amerikon su visa 
savo szeimyna. Ji* pat* ar ka* kita* 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Ant. Petruszkevlazia ir draugai, 
28 Parhestone R., Re Lane Peham S. E.

London, England, 
(4—4)

Box 123, > Allenport, Pa.
Pajieszkau savo paczioa, Zofljo* 8a- 

vickiutea, (po vyrui Jurgelevicziene), 
iszKaunogub., Raseinių pav., Siydla- 
voa parap. Du metai kaip pasitraukė 
szaliu ir nežinau kur ji randasi. Jeigu 
nori gali sugryžti. už prasiizalinima ne- 
bausiu jos. Tegul atmena ant savo se
nos motinos, kuriai nėra kam duona duo
ti.

Subatoj ir nedelioj, 5 ir 6 Bolandiio 
darau balių inkurtuviu savo naujo ša
itano. Czia graji* gera muzika ir *ve- 
cziai auilanke tipą gražiausiai, priimti. 
Visus kviecziu atsilankyti,

S. Wed)uga,
690 W. 22-nd St., kerte Union,

Chicago
Subatoj ir nedelioj, 5 ir 6 Balandžio 

darau balių atidurimo savo saliuno, ant 
kurio graji* puiki muzika, bu* daug jau
nimo. kur susirinkę giles gerai pasilin
ksminti. Visu* kviecziu atsilankyti.

Jonas Marcinkeviczius,
650 S. Canal St., Chicago, Iii.
Subatoj ir nedelioj, 5 ir 6 Balandžio 

darome balių atidarimo savo naujo saliu
no. Graji* pirmos kliasos muzika, bu* 
szokiai Ir smagu* pasilinksminimu. Vi
sus kviecziame atsilankyti.

D. Lomsargi* ir P. Daukšai*,
4601 5-th avė. . Chicago,III.
Subatoj ir nedelioj, ū ir 6 Balandžio 

darau balių inkurtuviu savo naujo sa
liuno, ant kurio grajys gera muzika,prie 
kurios sveczial susirinkę gale* gerai pa- 
siszokti ir pasilinksminti. Todėl visus 
aplinkiniu* ir jjažystamus kviecziu atsi
lankyti. 7

Petru Czesna,
222 w. 18-1 h SL, Chicago, III.
Subatoj ir nedelioj, 5 ir 6 Balandžio 

darau balių takurtuviu savo naujo saliu
no, ant kurio grajys gera muzika ir *u- 
airinkusiejie gale* gerai pasiszokti ' ir 
gražiai pasilinksminti didelejs saleje. 
Visu* aplinkiniu* ir pažįstamus kviecziu 
atsilankyti.

Magde Szaluzevicziene,
3352 8. Morgan St., Chicago, III.
Subatoj ir nedelioj, 5 ir 9 Balandžio 

darau balių atidarymo savo naujo saliu
no, ant kurio grajys gera muzika, bus 
daug svecziu, kur gale* gerai puiszokti 
ir puilinksminti. Todėl visu* aplinki
nius ir pažystamu*kvieczia atsilankyti.

Jonas Krauza,
• 635 8. ('anai St., Chicago, III. 

Kerte 15 ui.

llrukuojaniON raazomoM
MASZLNOS.

Už ir už iazrodo kaip 
aaitan paveikelaa. liet maszina 

už $5.00 turi 72 raktUMiii- 
taran>, o už $0,50 - 84 

raktu*.
Raszoma maszina (typewriter) turi tu

reli kiekvienas žmogus ar privatnas ar 
kupeziu*. nes laiszkas pajraszytas su ra
szoma maszina grąžei iszmdo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszo- 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
•1.00: už91.50: už«3.50: už95.00: užM:50. 
už *10.00, už915.00irbrangesniu.Mesteipgi 
parduodame visokius tavorus, angliszkas 
knyga* ir lietuviszkasir lenkiszkas Bibli
ja* ir Naujus Testamentus. Bibliju turi
me daugiau kaip szimta kalbu.

Burtiniko Knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa- 
melavimą, bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pats galėsi iszrasti savo arba 
kilo laime ar nelaime kada tiktai poresi; 
nes perskaiies burtininko Knygele žino
si tiek kiek geriausias burtininkas. Mes 
parduodame Burtininko Knygele ir kor
tas dėl metimo laimes už 25c.
' Jeigu kas nori gaut katalioga ar at*a- 
A'yma ant gromatos turi indeti s tempą 
už 2 centu. Kupcziai norėdami gauti 
musu Whole*ale katalioga. kuri* svėrė 
20 uncijų turi prisiųsti 10c., nestiek pri- 
siuntimas kasztuoįa. -

NOVELTY SU PPL. Y CO.
Louiavllle, Ky.

D-ras J. Sher.
apdare savo ofliaa po nr:

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

Offito v*l»ndo« (tiokloiBt dienom nno 4 iki *

Rodą* ligoniams duoda dykai 3?*ykiua 
ant sanvaites Ulinei* Medical College 
Dispensary, ant kerte* So. Halsted ir 
IVashington Boulward. Utarninkais, Ke- 
tvergai* ir Subatom* nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų.
Gyvena: 8tt/5 Milwaukee avė.

Telefonai: Polk>221.

Lletuviszka Portretu Dirbtuve.
J. lodis, P. Ilimriczii.

ARTISTAI.
134 Oornalia St., Chicago, III

!•( papraatoi fotoitrafijon padaru dideli pa
veiksią Darba atlieka irerailr pi lai. Priaiuek 
•avo fotopranja ir pasakyk koki paveiksią šori: 
oalela y pa ta. ar tik saly* juoatal; krajonuoae «r 
narvoae. Pavlenioe ypatoe po *1 «0, prupoe 
Drengiau

Reikalaujame arenta — vianse lletavlsikoae ae-

DR A. G- FREE1M1M, 
(LIETU VI8Z*(A8 DAKTARAS .) 

Pasekmingai iszgydo nerviszka* ir 
moterių ligas in trumpa la>ka. Jo preke* 
labai pigios, 
Onnaaa: *11 S. Sharp Si , BALTIMORE. M D.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tani lutai i^uikrodello? 
Jeigu teip, tai pirk pa* Juozą Mituti, o 
neai^aileai; ne* gauai pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matuti* turi didele krautuve 
tiedu,lenciugeliu.maazineliu gromatom* 
drakavoti ir viaokiu magiazku daik
tu. Teipgi viaokio* intalpo* i*tori*zku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatom* popierių cu puikiomis 
kvietkomi* ir pavincziavonemii, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o rausite katalioga su pla- 
cziuapraazymu anie visk*. Adiesa*.

Joneoh Matuti*.
112 Grandai. Brooklyn, N. Y.

Krisztof JurgeleViczia, 
3616 Agalhe St., Philadelphia, Pa.

PajieszKau Kazimiero Plenaua, Kauno 
gub.Raseinių pa v., kaimo Kikoniu. 
Ji* pat* ar kas kita* teiksi* duoti tinę 
ant adreso:

Mike Bauža.
5214 Lowe avė., Chicago, III.

Aukos rnt Kankintlnia.
Scranton, Pa. lietuviai laike 

prakalbu surinko.. 
Buvo. 
Sykiu

.92.85.
.197.15
•200.00

Iszgrąjyjo $1/5000.00
- Advokatai J. W. Duncan, Theo Pro- 
ulx ir Jonas Možeika pranešta mums, 
kad 26 Kovo, 1902, priesudžios Henecey 
iszgrajyjo prova Aleksandro Pettingio. 
Pettingiui lapo prisukyta 915000.00 nuo 
Springvalles anglių kompanijos už nu
laužimą kojos ant tos kompanijos eleva
toriaus. Todėl jie velyje kad lietuviai 
turėdami panaszia* provai kreiptųsi prie 
ju per Jone Možeika. kurs gyvena:
611 B. Union St. arti Apveizdos Dievo 
bažnyczios.

PETRAS CZESNA,
222 W. 18-th St., Chicago. 

uSlaiko pirmo* kllaao,

LIETUViSZKA SALIUNA.
Arielkos, vynai ir likierisi naminiai 

ir inportnoli, gera* alus ir kvepenti ci
garai. FREE LUNCH kasdien ant sta
lo. Visu* užkviecsla atsilankyti.

, (4—25)

Iscgydya už8t8zaldyma nu 1 diena. 
Imk “Lax*tlr» Bromo 6*i*in«" Ublliete. Ap- 
Uekori*. .oztsSId* pinigą, jei ne l.rgy.l, E. w 
Srove’. porn.M. yra ant koSno boselio. . Ube

Puikus Knygynėlis
Bu* priaiusU* kiekvienam, kuts 

*iu* 91.00 ant adreso:
F- Mllo*hew»ki,

Box 725, Stoughton, Mas*.
(11-4)

pri-

Milijone salo* Javos.

rinę dalį salos Sumatros apgy vena gana augš- 
tai pasikėlusi, sena kultūriška tauta mala
jiškos kilmės, užtai ateinai, apgyvenanti 
šiaurinę salos dalį, tamponai, teiposgi bata- 
kai apgyvenanti kalnuotą salos dalį kultū
riškai stovi žemai. Ant salos Borneo gyvena 
dajakai ir duzundajakai stovinti ant labai že
mo kultūriško laipsnio. Ant salos Celebes

Dajakas salos Borneo ir jo ginklai.

gyvena malajiškos tautos bugiaai ir makaz&a- 
rai. Ant Filipinų salų gyvena daug visokių 
didesnių ir mažesnių malajiškų tautų, sto
vinčių ant visokio kultūriško laipsnio, svar
biausios ir augščiausiai kultūriškai stovinčios 
tautos yra: tayaliai ant salos Luton, teip il
gai besipriešinanti skaitlingai amerikoniškai 
armijai ir bijojai ant salos Bissajos. Ant 
pussalio Malakkos gyvena teip vadinami ti
kri malajai; viena iš skaitlingesnių tautiškų 
giminių yra orany-aemanaai, stovinti ant že
mo kultūriško laipsnio. Dalis malajiškų 
tautų apsirinko sau už tėvynę salą Ceilon, 
pietines Indijas, rytinę Afriką (jos salas).

Moteriuke Orang-semangų giminės, ant Malakkos pusaalio.

originališkas, iš- 
prisidėjimo augš- 
kaimynų. Mala-

MalajMki prabočių stabai, išpjaustyti iš medžio, 

jai garbina ir godoja numirėlių galvas, jas 
džiovina ir laiko namieje kaipo namų apgy
nėjus. Kaimyniškos giminės tankiai veržia 
tokias sudžiovintas galvas ir už jas tūlos 
malajiškos tautos veda kruvinas kares.

Net j>as žemai kultūriškai stovinčias ma
la j iškas tautas, kaip antai pas batakus ant 
salos Sumatros, gal ima patėmyti daug dalykų 
perimtų nuo indiečių. M etai i us malajai
perėmė nuo indiečių, taigi nuo tautų tos pa
čios kilmės ką ir europiečiai. Auginimas 
ryžių, dirbimas metalinių ginklų ir darbo į- 
nagių, mokslas išvadžiojimo vandens ant dir
bamų laukų, mokslas audimo, parvavimo 
jų, dirbimas auksinių graznų perimti nuo 
indiečių. Vėliaus indiečių įtekmę išstūmė 
arabai, kurie išplatino terp tūlų malajų ma- 
hometonišką tikėjimą, suteikė jiems doriš
kus prisakymus. Aiškiai matyt ant malajų 
ir įtekmė mongoliškų tailtų, kaip antai chi- 
niečių, kurie kaipo prekėjai prisigriebė į 
kraštus malajų apgyventus. Terp malajų 
išsidirbo atskiras tipas paeinantis iš 
maišymo chiniečių ir malajų, bet tie 
maišeliai ne atsižymi augšta dora, taigi 
maišymas toks ne išduoda Čia gerų 
šių.

Kaip jau paminėjome, malajiškos kil
mės tautos ne ant vienokio stovi kultūriško 
laipsnio. Salos Borneo vidurių giriose gyve-

Ant salos FormozOs, po chiniškais vardais 
činvanų ir čikvanų malajai tveria čiabuvius 
salos gyventojus,bet šitie stovi ant žemo kul
tūriško laipsnio, yra beveik visai nuožmi. 
Gyventojai isalų Lieu-Kieu paeina nuo susi
maišymo malajiškų ir mongoliškų tautų; gar
sus japoniečiai, į porą dešimtmečių ne tik 
kultūriškai susilyginę su Europos tautoms, 
bet tūlas jos tautas pralenkę, nėra gynai mon
goliškos kilmės, bet paeina nuo susimaišymo 
malajų su .mongolais. Ant didelės salos 
Madagaskar. dabar prigulinčios Prancūzijai, 
gyvenanti tauta hova yra malajiškos kilmės; 
tauta gi uikalavų, ant tos jau salos Mada
gaskar, kaip parodo visas kūno sudėjimas, 
turi teiposgi savo gyslose ne mažai malajiško 
kraujo. . x _

Šiądien tikrą malajišką kultūrą, teip na dar nuožmi dajakai, salos Sumatros kai- 
kaip ji; malajų prisavinta ir pritaikyta (Tolians bus.)

bu ši
auši- 
šnai
rai-

1-4 - a.



Lietnviszka Aptieka 
j.:leszczinskio

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

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europetazkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktarą 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer. Dr. Wil!iamson.

Dr. M. Kassakovski. 3312 S. Halsted st.
Telephone Yards: 709.

AtšĮszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiįenis savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakymą 
reikia ideti marke u# du centu 

Tklkfonab Yards 709.

. 8. ARBASZAUCKAS,
1351 S. 2n<i st., Philadelphia.Pa.

Tikrai Lietnvisika Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams ir szeip 

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

D-ras A. L. Graiczunas,
H»7 W. 18-thSt., Chicago, III.

Gydo visokas ligas be skiriumo^vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso.

Iszpardavimas ant pratusztinimo vietos

Po Szvencziu.
$1125 Mellon materijos iszeigiuiai 

skirt, su 8 eilėms siuliu ir 8 coliu atla-. 
gaiš, padelkos dailiai iszsiuvinetus pa
lei rumbus, visokio iljrio ir dydžio už. 
pastebėtinai pigia preke $2.75.

Szita skirt pasiusime C O. D, jeigu 
drauge su orderiu bus prisiųstas $1.00 

ant tikrunio, o jei prisius kas drauge su 
orderiu visus pinigus, tada persiuntimo 
kasztus mes patsapmokesime.

Saitas skirt yra dvigubai vertas 
tiek, negu mes už ji reikalaujame.

Rasz.yk, o mes pasiusime savo iliu
struota katalioga No. 8. parodanti 150 y- 
vairiausios madcs nivteriszku paredu. 

skrybėlių ir graznų.

Freedmiū A Co.
41>' A9 State St., Chlcago, Iii.

PERSKAITĘS ATMINK!
K tziino Trajanka privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szeimynoj dėl 

greito piremalavimo laike ligos. Kazumt Trajanka yra sudėta dabar popieri- 
mame geltoname biksukyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu- 
no Trajankos. Jeigu negautumėt tos pas savo sztorninka tai prisiuskit m .m money 
orderi ant 55c, cj prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

□ KAM SIRGTI GVMBV. SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba pmia»zioms ligoms kad i KazunoGumbo Kurą ne tik apmaiszina ta tin. 
bei ir prnszalma m trumpa laika. Preke $1.00, su pristuntimu per paczta $125. 
Ounibo-K*ira susideda isz dvieju preparatu: bonkūtes vaisiu ir tableta Gumbo 
Kūra No 1 yra labai geri vaistai moterims po palagui. greit apstabdo skaudejima 
Prek’e su prisiuntitnu per paczta tik 75c.

L.UKE’S RHEUMATIC CURE.
Saitas preperatas yra gerai iszbandytas ir daugely žmonių juorn iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas p'aszalins Reutnatizma per atsa- 
kanty laika, jeuju bus vartojamas sykiu su Ezpeller-Liuiiueutu. Prisiusk Mo
ney Orderi ant $1.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

•* L. M. KAZUNAS, AptUkorius.
107 So. MaiuSL, SHENANDOAH. PA.

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

parsitrauk 
ti; jeigu 
turite mu
su lietu-
viszka ka
talioga, ku
ri prisiun- 
cziame ko- 
žnaro dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpsch & Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Succ. to Kelpsch, Norclko A Co.

Linksma bus tavo namuose, 
jei nusipirksi viena musu Home Music Bot a.

(į uite. lrt»Jiną teip. W gal tik kvle.
jąui gabiu anizikanlu galima butu Jam 

prisilyginti. W*ikal gauna Isz to didele linkimybe. kaip Ir kodnas.Varis tik girdi jin grajijant.
Mrolelis. parodytas ežia ant paveikslėlio, yra pri.maigytaa pllenlnemit adatėlėmis, kurios »u- 

kanties voleliui iszduoda tonus. Jia atkartoja dainaearba >xoklus be sustojimo.
Szis instabus instrumentas kasztuoja tik S6.OO Apdarymas jo yra pulkus Jei ta

nus ta nori. priaiUak $1.00 mums ant pasitikėjimo, o l|kusius pinigus galėsi prislunstl pe 
aplaikymui lustrum nto. Agentai daro l«rli> pinigti*. Prisiusk >e. marke, o gauOri- 
aus cirkuliotius. arba priaiunsk SI 00. o aplsikysi Home Music Bos ą pirm n.gu tamiatoa ka>

■■ Yra tai puikiausi ir priegtam
■ pigiausi instrumentai, kokius tik 
Zįsriadien galima pirkti. Jleduo- 
^Bda daugiau linksmumo negu 
^BSIOO vertes wargona> kadauitl

Visados gah grainti. Jokios 
^^■murikos pažinties ežia nesl- 

reikalauja ir košnai vaikas 
gali aut ju graiuti. Koėnas 
pirkėjas stebis ir džiaugiasi 
ISZ Jo, nesą tas instrumentas 

M»-'aji'a suwtrsz 5U> mėli..Iru
P*r’" •'tu a"t bsU'. kuri pride. 

’sK Jame pri» kiekvieuo instru- 
mento.

Ęy Home Music Baa'a galima 
W naudoti namie lavinimui valku
■ dainuoti viešinamuose ir invai-
■ riose vieš Zose vietose. Jis gali 
f pats apsimokėti per viena naktį 
' graljant. duokime sau. ant kokio
ba'lukoar šiokiu. Jis grtjilagana 

balsiai ir turi meilu baisa. Himnus.

STANDARD 1FG. CO., 29 Beelmaii St., P. 0. Boi 1179, Nev York, Dep. L _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . »_ _ _ _ _

SERGANTIEMS
Gvarantuo|ame pilna iszgydyma.

P.*»sėkmingiausiai gydau visokias paslėptas 
ir paviršinės liga*, kaip antai ligas sz i ra ies, 
plaurziu. inkstu, pilvo, galvos skaudeiimus. 
silpna atminti, dvasiška nusilpimą. Ivtiszkas 
•itpnybes. saieivuma, sutinimą, veži, olykszie 
pas moteris, kraujavima ir tt., nervu ligas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt. 
Prašalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc.’Nerviszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektrišku prietaisu.

Įsuku d Aliu liga.* • 
iszgydau per keičia dienu, kraujo už- 

nuodyjimus. odos ligas, semens bėgimą, žaiz
das gerklėj ir burnoj, noavj. akyse ir ausyse, 
netekimą vyriikumo. lycziu nusilpnėjimą ir 11, 
gydau kuo pasek niingiausiai ir gvaran- 
tUojU Pilna iiziydytra Chro* 
niiikos ligos yra mano spccia* 
1 i s X k. U m U. Gyvsidabrio nevartoju. N uo- 
dugnus iszegzaminavimas ligonio ir jo išgy
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Szpitolinis specialistas.

134 E. 24-ta ui., kampas Lezington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedelioms 
. nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asablszkai atsilankyti, gali para
ižyti laiszka; būtinai reikalaujame pacijeuto 
Inaitikejimo.

Szneku visokiose kalbose Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate Cniversity 
Uospital. Direktorius Medicmlszko Instituto.

J. SYMANT,
71 N. 7-thSt.a Brooklyn, N. Y.

Lietnviszkas Šalims.
Genaus! gėry mat, inportuoti cigarai ir 

“Free Lunch” kasdien.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karczema po numeriu 3321 AuburnAve.j 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandvti. Teijaisgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitinga, veaeliju, bailu ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakv yne. Su guodone,

Petras Sz.hikis, 
3321 Aulmrn Avė. CIUCAGO.

D-ras A. M. Bacevicze,
— Gyvis* ro a a. —

8839 Commercid! avė. So. Chica^o, 111.
♦

Gydo rlaokiat ligas be įkyriau, ir viską užlai
ko tvirtoje pa«laptyje. VA tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktarUzkoa pagelboa, tegul 
kreipiau par tavo tauto, daktaru, ,u kunuom 
mvo prigimtoje kalbele gali suszoeketi , Ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai. norintieji* gauti pagalba per gro 
matas, ies kitu mieatu. tegul piluaiapraaao savo
igi, o tada gaut pagelba

Uznuodyjimas Kraujo.
Su pagelba savo specialiszkos Gydy

mo metodus. įgytos bėgyje dvideszimt- 
metines praktikos ir patyrimu tukatan- 
ežiuose atsitikimu, dabar asz gvarantuoju 
pilna iszgvdyma Užnuody|iini>s kraujo visuo
se talpiuose, kaipmti atitaisau žmogau* 
kuna ir padarau ji sveiku ir drutu. ,

Jeigu kam plaukai slenka, jeigu ant 
veido darosi pletmai arba yra puczkai. 
jeigu kūnas isz be r ta s spuogucziais. skau
duliais. žaizdoms arsutin mais. jeigu pa
sirodo kad ir mažiausi simptomai užtiuo- 
dyjimo kraujo, nelaukite ilgai, bet tuo- 
jays kreipkitės pas mane

Net blog ausiai ligas pirmo ir antrojo 
laipto asz istgvdau visiszkai begyje deszirn- 
ties iki szeszesdeszimt dienu. Mano gydy
mo metodą nereikalauja, kad |mci- 
jentas keliautai Uot Springs, kadangi 
sergantys gali lengvai iszsigvdy.ti na 
mie, net visai ne pertraukdamas savo 
kasdieninių užsiėmimu.

Su pagelba geriausiu ir ypatingu me 
toduasz kuogeriausiai iszgydau Nervu 
silpnumą, nusilpnintas kūno jiajiegas. 
Impotencija, Pūsles, Inkstu ir Lytiszku 
daliu ligas, kaipogi ir visas chror.iszkas 

Į ligas ir silpnumus vyriszkoalyties. Gy
dau teipgi su pagelba elekro-chemisz 
ku prieprovų be lokiu skaudefimu, piausty- 
mu ar sulaikymo nuo užsiėmimu tok>at 
ligas, kaip Voricocele, Striktura. Homorei- 
das. Kyle etc.

20 metu praktiszko patyrimo!
Teisingiausios metodos, geriausias ir 

naujausias gydymo būdas, jokiu sukty
bių ar isznavdojimu; viską užlaikome 
slaptybėj.

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

Jei'patys ypatiszkai negalite apsilan
kyti. paraižykite man laiszka, o asz pa
siutu tam tikra Diagnozos-formuliara: 
atsakykit ant visu ten padėtu Klausymu ir 
sugražinkite man. o asz pasakysiu liga ir 

į kaip gydytis.

PR. R6NN6RT,
3 augsztas North American Building,

CHICAGO, ILL.
162 Stata Str , N -W -Kamp. Monroa 8tr., 
Valandos: nuo 10 pr. piet iki 6 vakare. 
Nedelioms nuo 10 priesz piet iki 12 vi

durdienio.

Tiktai 25 centai.
, Kas prisius 25 c. paežio markėmis, ap- 
laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, tu puikiom kvietkom. apekaili- 
mais ir pavinezevonem. Už $1.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

A dresuoki t teip:

W. Kudaraiickas,
H. O. Box 234 Lawrence, Mrmm.

Modioai Dispensary gali Jus l§zguduill
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgjdytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

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

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

Fermeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idan* bi tu Užgydytais .per pa
garsėjusius jpecijalistus. Jie užtikrina 
iszgydymii kiekviename dalyke.

egzaminavimai yra daromi pa- 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokios ne rali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrunio instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa. H a r m o c y t o me
te r o , 8 p h i g m o g r a p h o, E - 
1 e k t r i s z k u balsu Reosta
to ir Btelhecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausytno idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rast ie liga szlapume (mižaluose) per liti
nėj ima su m icroecopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary", ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty liejimas pertkl Van Buren ui.

'Pstemyk adrese.

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

Specijalistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnejimi 
ir visut dalykus prie to prisidedanesius 
jauname, vidutiniame lr sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimosenesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, (iziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už>iti- 
kejimo, nuliūdimo, bžimes. nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir maiiavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
|ier kita daktare "ir ne likai Užgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir nentsakanezias metodas. Gydymai 
“State M< dical Dispensary“ yra nauji ir 
(lideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
3l> metu atgal Szitie specijalistai gali 
Užgydyti įus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty !. Szitie spe- 
tilalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dy ti.

Pūsles ligos ir Striktura.
I Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 
ežia prie nusiazlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo jausies ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su galvjniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
k e ntek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydvmo. bus užtikrinta

YARICOCELE«F
Nusilpninanti .rezultatai szito's ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigillnti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, npsilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
slszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 

szitp baisaus padėjimo, tada ęik in spe- 
cijalistu ofise. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai ejisistoja ant syk; smarve ir uždegi

I KRAUJO ŪŽNUODYJIMAS.
Szita liga yrą vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasek mest- Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo, Kac’a sy- 
stemn yra užneodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egcžema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime gūželi u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszno- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jejgu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mercary) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz
gydytu.

mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gysloje iszsiskirsto 

■ ir jos atgauna savo nortnaliszka tvirtu
ma ir pavidida. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 

: sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
I nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymb.
CST Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
i serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispknsaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraatydami savo liga ir jeigu jie atras 
jognamiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz

Į gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

Asz likao iszgydytū.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensary)”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!

.Turėdamas paslaptinga liga daugiau 
kaipti menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo- 

i tu gyduolių, neapturedamas jokios nau- 
‘ dos. Netikėta laime j>adave mane po ju- 
I su globa. . Man yra linksma prirodytįie 
tu s tiem, kurie reikalauja jiagelbos, su 
:uria kaipo.specijalistai esate teip genai 

. susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 

. betino gydymo, sugražino man sveikata.
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas, 

J. C.

State of Illinois 1
County of Cook f 8’ s’

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public“, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
\an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu
dysimas yra tikras. ir kad originalas to 
p-iliudviimo yra duodamas “State Me

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai. .j

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

Conrad Howard Czarra

(Seal)
George Starlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai; po piet. Nedelioj nuo 10 iki 12 

ryto tiktai,

Ijydnoles dykai tAT
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

POVILAS JU8ZKA
Naujai užsidėjo lietuviazka

SALIUNA.
1158 So.Levlt St., kerte 25.tos oi.

Užlaiko kuopuiklausius gėry mus, szal- 
ta ||u. skanius likierius ir Havanos ciga
rus. Prielam didele puiki sale dėl tni- 
tingij. veselijiį. balių etc.

Kiekvienas užejes randa ežia szirdin- 
ga priėmimą.

♦^Lietnviszka Dirbtuve*^
Bažnytiniu Įiaredu, Draugys

tėms karimu, szarpu, ku
kanti! ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

¥. flNDRGSZEVICZ,
lis W. Dlviaiop St. Chicaffo. Iii.

GYDYKIS NAMIE!
J«t*v mi kaakiaMMs kokia liga, tai Ja a, i 

| užsimokės raszyt iii Viroputensvo. pinu gydy 
; mosi kur kitur, nes jie užtikrna viaivka is-gy 
| dyma k<idn«M Ilgus kuna priima anl gydjtno.
I už $4.00 aut menesio

Ar esi nerviszkas. nustojęs vilties ir vyrisz- 
kumo, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmecztais, ne 
rangus, greitai pailstanlis. gėdingas.nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakamas. suerzinantis, bau- 
gus} Ar turi prasta atminti, gaivia svaigimą, 
užyma ausyse, viri les plakimą. |>arau<lona ru
nas. indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszku* suįmius, negani- 
tiszkus dieninius ir naktinius nulieginins. vai
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicjoceie. gleet. 
striktura, svfdiszka kraujo užnuodysima, arba 
kokia nors privatite ka, nemszka, skuros, a>.ia 

| kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
; smarve isz burn<«? Ar plaukai slenka? Ar pu- 
i laikius per nakty nusistoja kas szlapume?

Jeigu teip, tai VitopotensCo; užtikrins jum 
i nuoszakny ir visiszka i&gydyma už *4 00 ant 

menesio, jeigu pasir slys j<ą; jusu liga yra isz- 
gydoma, jus paja isit pogerejima isi pirmos 
dienos, eisit geryu kasdien, ir neužilgio atvira- 
šit kafclniini 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 gromatas gydo su di. 
džiausią pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio paraszoncio ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil
nos klausimu listas.

zžCsaMnczIaasl Ir pigiausi gydvnyczta 
radaruose. KODĄ Drhl
Ofisas atidarytas: nuo 10,ryto iki 8 vakaro. 

Nedelioms nuo 10 ry to iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10, 43 L. Van Buren St. Ghicaao.ll.

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

I Mes esame seniausi laikrodžiu preke jai. ir sziandien s in latkrasrezlo skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad Jau yra 
|dabar tirtrifiMm prieina'n n f. ir joki kiti laikrodėliu pa-davėjai netn»tm>ria H> mnmit tonturnoti.
I l‘ru kuino piikto laikrodėlio pridedant dovana puiku Dičkėm lenciurieli tu raeneo prie rprittko. so rolių /.or^nefte prie mnterittko loikroeielio.

No. 1.14k Dvigubai paauksuotas Huntlng Inkszui. iusą užsuka- 
i a a m»-» ir nustatomas, v v ris z Ifa* ar mo
• trriszka*. Tszrodo ant laiJt n Gerai akmen*uotą rna-
įs merija, nustatomas teiniugriituiai i m rodo laisvame i |t M t 20 metu.

u,kiU* po*‘-JO' Mimu preke $2.1)8.
No. 2.14k Dvigubai paauksuotas užsuk»m«» u nustatomas, vy- 

! ’ r ruzks. ar inosenszkas, huntlng. Isz-
rodo kaip m aukrinu laik odeHe. Tikra Amerikiszka marzinerija, 
p;l ai akutei.luotas. nuataJorjas. Puikiai . Gvaranci|a ant 20 metu, 

į viruoiaa. KiKntkriausias latao rodytoja.. Ki«__ .
I ti garsina toki po M.40. 84.J5. 84.95ir fo.50. MUSU preke $3.98.
i No. 3 14k Dvigubai paauksuotas, »■ papinių n yriais, dailiau

, ’ luksztais. pinku, laikrodėlis. Ausute
uŽMikamas Ir nustatomas, vvrtszka. ar inoieri.zkas: huntlng. Iszrodo 
ant <♦; Aukeinio laikrodėlio. Tikra Amerikiszka maazlnerija, su dauge
liu akmenų. nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancijž ant 20 metu.
ko. Kitur parduoda po 86.50. 8726. 88.50 MtlMtl preke $3.2ft.
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas gaubute papu<»sin»Įs. i*z»Mi» 

• r tat m Peru Tnrieuinlat*. Hu’dnau. etc
Puikus luksztal. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas ir nustatomas, 
vvrtszka. ar motertszkas. huntlng. Iszrodo kaip Mo Auksinki laikrodelie. 
Maszinerija tokia p»t kaip No. 3. Kitur to Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda po <675, 88.00. 89.25 Mn„u preko $5.7ft.
NO. 5 14k Tikras auksu lietas, Paktai graviruota., huntlng. Ausu

te nesukamas ir nustatomas, vynsz-
kas ar moteriukes, 8 luksztal storo grvno aukso. Niekados nenusiszers 
de nenublanks. Iszrodo kaip tso Auksinis laikrodėlis, su daugeliu akme
nų. grynai amerikiszka maszinerija. nustato- Gvarancija ant 25 metu.
^•u.^r»MWw'“i‘i'lč‘Ug,‘“‘“,‘Mu«uPrekeS6-25. . ____ . ____
Mes parduodam tavorus pilnai Juos gvarantuodamL Ksm laikrodėlis nepatiks, ar ras Jame kokia yda, atmainysime ant kito, arbajHaigvsnigrateasimę 
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. kw,iTO j^' °p£

KAIP ORDERIUOTI. are z įausto A’aprM o oj«sa. Kur nėra E X preso ofiso tai savo orderi ir pinigus paslunsk registruotoj gromatoj arba UzpDk Mo-

KAI VIENA LAIKRODĖLI No. 3. Mi.kur nepirk kitur laikrodėlio Pi™ “8“ P““‘T'‘ »»»*««•«• užczedyrtte daug pinigu. Sztoa preke, 
ne visados bus teipžemos, todėl eiunsk orderieeiandien. ...Atlas Jewelry Co., 15 METROPOLITAN block, Chlcago, III.

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas nukaitai genauito darbo, buntlng nu
šutę užsukamas ir nustatomas, vyrisi- 

kss ar moteriszkM. puikiai graviruotas. S luksztal isz estra gryno aukso 
le»e, Visa ainži. Tikrai Ameriklszka m asz Ine rija su naujausiais pageri- 
nimals. Iszrodo kaip ŽK» Auktinie luikrodolU, nustatomas. Puikus iss 
puikiausiu. Nerasi geresnio laiko rodytojo. Gviranciįa ant 25 metu, 
kili parduoda po818. •». 825 M,wu preke
No. 7 Tikras Nikelinis, virsiaus . Ausute užsukamas ir nustato

mas. vyrlszkas ar moteriszkas. Drūtas Ir ge
rai pamilo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikisika maszinerija. 
Nu.tatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- GvaranciĮa ant 5 metu. 
d,1U- Mimu preke 11$ vyriwka $1.98, mot. $2.08. 
Na R Nauioio Sidabro laikrodėlis, vyrtsikaa ar motertszkas, tikrai no. o. naujojo sraaoro lainnrauua, ^ktwĮkojoihtataotaUcTO<leIu. Ab. 
šute užsukamas Ir nustatomas, pilnai skmenluotas U su grynais amert- 
kiszkais viduriais, niekados nanubianks. GvaranciĮa ant viso amžiaus. 
Drūtas ir ilgai 8*0 laikyti- Geresnio negali gauti. Kiti panasilus parduo
da po 86 a. 86.T5 ir 86.50. Mimu preke $4.AO.
No 9 Grvnai Sidabrinis, vyristkas ar motertszkas. ausute užsukamas ISO. V. tirpiai o tusiomis, nugt>UjnlM graviruotas ar lygus. Huntlng 
lukštui. Pailarvlas tsi grynst tjrtra kalto oidobro, su ttkrals amertklst- 
kais viduriais, pilnai akmeiiiuotes. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena Įsi didžiausiu musu ofertu ūme sky- af nail nreke 9A 
rtuje. Kiti perduoda po 89. 810. Su. __  MIMU preK.0 fn.UO,
No. 10 Kalendorinis laikrodėlis,
Luksztal Ui juodo oi įduoto plieno, kurtine, gvarantuoįame ant visados. 
Yra Ui vienas iss Puikiausiu Islkrodelln, su geriausiais mechanismais, 
pilnai akmeniuotas. Laika k uote Uingiausial parodo. Kiti parduoda po 
810-80,818.50, 815.50 Mmū preke $7,50,

... . _.—.----.----------. ...------ '--ipGukgui rugraUnoime
Ez preso kasztus, o Jei

ypatingai draugystėms k.mMitucijas, tikietus, programas, knygas rasztinmkams ir i 
Maino, ir siunezia pinigus in visas dalis svieto per banke, expres. 

nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges.

AleksandravicziairSzvankus i
...□RŪKORIAI...

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

visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai i? greitai,

L1ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIAT1
Kauno gub. Szauliu pawieu>.

723 W. IStii Street
Nuo Stos iki 12toe ryto.

Tnleiuuaa: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekos.

T^X/’TZ’ A T puikiu oovII Y 1 Ateikit paiiuret, pašiūrėj i ola!
A a a 1>ab|Lr met paleidžiame tur»<n geriausi laikrodėli: TIK amkrikibika. 14K.

•u dvigubai* paaukt u olai* lukštai*, aueuke užsukama* ir nustatoma*, vyriszkaa ar motens/kaa, 
bu tikra Amerikiszka mastikebija pilnu akmenų. R R. gvarantuotas. nikeliuotais viduriai*. 
Lazduodama raszyta gvarancua akt 20 mitu; pagal iszveizda ir geruma toki laikrodėli visados 
gali lyginti prie >40 vertis ackso laikrodėli^ Visiem* puikiu laikrodfliu mylėtojam* mes duo- 
aime bagyje (JO dienu puikiu* prezentus: I. virkdą mariu fttū pttkm au d idele galvuke ir ginta
riniu cibuku. vertes V-M); I grynu mariu putu cigarmtczja. vertea 75a.; 1 nikeline briežvkamb 
dėžutė. Žbo 1 dailu auksinuota Dičkėms l*mc,u«bli su Cameo kabute, lt »; 1 puikia auksinuo 
ta sagute, 1100; i pora puikiu Auskariu deimantai* s: dlntu, SI .00; a puikia špilka 1 s įsodinta 
brangakmeniais. 40c; 1 pora paauksuotu kolionfku su parmuterio rirazaž*, *)e: 1 pora rankovėms 
guziku.su permaterinia apaezia. »c: 2 kalnienams guziku. parmuterio apaezios. 50c; ir 1 Peikia 
in krutinę sagute su dailiu akmeniu 7fe. Laikrodėli ir 14 dovanu sis n ežiam e <J. O. l)už 

apmokėdami teipgi ir eipreao kasztus; siuntini galite i»z**g7-Mni3uoti ant ejpreao ir Jei 
nepatiktu, sugražinkite mums atgal musu kasz’als Kur nesiranda Exj,reso offisas. SA-98 turi.būt 
prislunstl drauge su orderiu Jeigu kas pris’uns pinigu* drauge su orderi*, gaus dar -xtra dbra- 
na puiku lauktoji peili, daiktus mes pa siunčiam* ’ad< per n**‘T,a. BĖregDtrave savo kasztai*. 
^^X.‘%y.kiYIMA LAIKRODĖLI SD VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteri.zka i Jeigu moteri.rka. tad ryrtezko Dick.n, leociuireho me« pasiuasltn*- mo- 
tenazka B0 coliu aukalaobta Lorguette leoctugeli Raazvk .leudien, pdcoi Uzpardneinia, Deisai- 
baigea. Adreauok: ATLAS JEWELRY COMPANY. 16 Metropolitan Block. CHICAGO. JLL

PIBEIMO Tim.
ATEINANTIEMS MANE

ATLANKYTI ASZ MEILIAI
PUIKUS DRESEMS

PATARNAUSIU.

A. Szilingis,
Lietuviszkas Pardavėjas.

GERIAUSIOS DRAPANOS
Grynai vilnoniai Granites, che- 
vtotai, venetiaas. Melrose Clothi, 
Whipeords, mohaira, mielezls. storai 
M>rg«*e. panama ■■ 
cloihe ir henriettas, Į_ į Į 
parinktiniausiu pa-B^I IS | 
vasario sjialvu, ver- II II 
tęs 75c. jardas. Ų Ų U S

Grynai vilnoniai erėpe cloths, 
ftamines, crepe Egyptas, pelnelius, 
šalin soleiles. poplins. ■■ ■■ 
crepe melrose ir put-; M gi nn 
kus batistas puikiau- ■ 
siu spaliu, ne brangu ■ 1 I
butu 11.25 jardas, pa- ■ Į Į _
leisime po................. ..  ■ VF ■

Szilkiniai ir vilnoniai crepe 
<ic Chines, lansdowns. momie

TAVORAI, SZILKINES 
SYODBINIŪ DREBIU, 

PUIKUS MOTERISZKI SIUTAI, 
SKIRTAI IR WAISTS.

DOVANOS
MATERIJOS ANT

(

prie 
kozno

PIRKINIO
VYRAMS IR VAIKAMS.

cloths, grynai vilnoniai bas- 
ket cloths, hopsaekings, Can- 
vas crepes. f i neitas ir francu- 
ziszkas poplins didžiausiame 
pasirinkime, verta $1.50 už 
jarda, po.................. .. ..............

Grynai vilnoniai c repe niel- 
rose cloths, francuziszkas poplins, 
crepe de Chines, pru-MB 
nellas, satm soleiles, * Į _ 
batistas, ere jie Ežy p- ■ f^Mf 
tas, henriettas ir broa- ■ | į
dcloths, vertes $1,25 ■ t. > | Į w 
jrds., paleidžiame po ■ M

Puikus balti szil-^J 

kai Brocade jardas | ■ IUUus

RAKANDAI IR DIVONAI LABAI PIGIAI.
3900 jardu geriausiu a

grynai szilkiniu taffe- Jį I 1 A 
tas, plynių ir puikiai Kį ^1 j ' 
raszytu ar ruožuotu, 1 I
parvuotu ar juodu, Į J
tęs 75c. jardas, po.....* ■

Moteriszkl Dress Siutai, pa
daryti Isz grynai vilnones venetian 
materijos ir homespun, su szilkiniu 
pamuszalu jake, o skilta su pamusza- 
lu isz geriausio perkalino, 
visas siutas puikiai |ia.tr-;> Mjf I I 
žinias su atlasinėms juos-^K 
toms, naujausiu sjialvu. M ■
paprasta preke $15. dubir lįl į I 
tik...................................................... W

Moterisski nelik Intai W» 
padaryti isz szilkines taffeta m

jos, su naujausio* mados stock kal- 
uierium, rankovėms ir^k AQ 
antrankoviais. jiajrra - Mj| t IMA 
žinti su szniuriukais, K vw
naujausiu spalvų, pa- K
prasta preke yra $5. BĮ* Į 
paleidžiame po.............■■

Moteriszki Dress Skirta, isz 
grynai vilnoniu venetian, homespun 
ir cheviot materijų, piaezioms padel- 
koms, pagražinti su pen- 4lk ■■ 
kioms szilkimo atlaso iuos-MĮB 
toms, su geriausiu pamu-^K 
szalu, kriaueziu darbo, vi- 
šokiu spalvų, paprasta pre-1||| Į 
ke $9. už......................Geriausios Visoj Amerikoj Drapanos

DOVANAI
prie kiekvieno vyru siuto 
grynai szeriu szepeti arba 
patentuotas petneszas.

Musu vyrisz-fh z r 
Sellsi-M3

darbo H S. & M. Lat»el ne
gali pasllyginti ne kokia kita dra
panų krautuve visam mieste. Jose 
nerasi jokios ydos ar negero darbo. 
Tie siutai yra padaryti pagal naujau
sia pavasario mada isz szviesiu ir 
tamsesniu spalvų materijos, kaipogi 
ir grynai juodu arba melsvu. Kiek
vienas siutas turi ant savęs ženkleli 
H. 8. & M . kurs yra pilnagvarancija 
kad tuos drabužius gali dėvėti visur, 
nes mada ju priimta yra■■ 
ant viso svieto, ir joks II J 1 I 
kriauciius tokiu diapa-^L ■ 
nu nepadarys geriau net -M I 
už $30, mes parduosime III I |l 
sųbatoj po..............................

Kleino Bros Parduodamos
firmos Bart, Schaffoer ir Mari

MUSU DRAPANŲ

Vyrams Stiliszki

DEPARTAMENTAS NEDELIOMS ATVI
RAS IKI PIETŲ.

DOVANAI
didelis maiszas parinktiniu 
marmuru prie kiekvieno 
siuto.

Stotai
ir viraautiniai ploHeczlai. Tie, ka 
nepaiso mokėti brangius pinigus, blle 
tik turėti puikias drapana, pavasario 
šėtonui, pat mua tokius siutui ras. 
kokius tik nori turėti. Siutai padaryti 
isz geriausiu m sterilu yvairiauaiu

spalvų teip surdutai, kaip lyginai ir 
pavasario ploczcziai isz puikiu covert 
vicunas ir whipcord materijų. Paga 
savo darbe ir iszveizda 4|a 
Jie ne kiek ne žemiau 1F| 4 11 
stovi už drapanas vertes 41 I 
$15, pas mus rasi di-_|k III 
džiausiame Įia.sirinkime ||| | Į, J 
tokius tiktai po.................

KLEINBROS
’ 195-805 S? Halsted St '
įMĘT Cor Canalport Avė.

Vaiku dvieiliai Kuee-pants 
Siutai, nuo 8 iki 15 metu vaikams, 
kaipogi ir Vestee pavida į n
lo vaikams nuo 3 iki 8 1M
metu senumo, padaryti 
isz geriaus o chevioto. 
vertes $2, dabar paleisi
me po,..... .............į . . J,.

Puikus Vaikams Siutai, Ves- 
tee, Manly, 2- ir 3-piece gatunko, pa

daryti isz grynai vilno- AQ
nes chevioto ir Uaszmdri- MA
nes materijų, naujausios vv
pavasario mados, vertes 
S3, atiduosime 
po.........................

Vaiku svvell ir3-piece Siutai, 
padaryti isz puikiu juodu Clay wors- 
ted materijų, mėlynu seržu, juodu 
thibeta ir cheviots. ajk A IQ 
naujausios pavasario *I| JI liA 
mados, vaikams nuo^L >■ 
8 iki 10 metu senumo._Tk į Į 
vertes $6, dabar —

guziku.su
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