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Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Turbūt įsz atsilankymo ku

nigai kszczlo Henriko Ameri
koj Vokietijos kaiseris ne ap
turėjo tiek naudos, kiek lau
kė. Jis vienog ne atsižada 
bandyti dar sykį, ar ne gaus 
to. ko isz atsilankymo kunį- 
gaikszczio Henriko ne aptu
rėjo. Dabar Vokietijos laik
raszcziai raszo, jog dar szią 
vasarą Vokietijos cieconus 
siųs į Ameriką vieną isz savo 
sūnų, tarnaujantį dabar vo- 
kiszkoj laivynėj. Kunį- 
gaiksztį Henriką rods karsz- 
tai priėmė didžtureziai, poli
tikieriai, urėdninkai ir veik 
visi Amerikos vokiecziai; pri
ims be abejonės karatai ir 
vokiszko kaiserio sūnų, bet ar 
per tokius kunįgaikszczių 
siuntinėjimus Vokietija isz 
derės nuo Amerikos kokią 
ypatiszką naudą, nežinia. 
Žinoma, Vokietijai neina a- 
pie politiszką naudą, kadan
gi Amerika ir norėdama, ne 
gali tikrai paremti politiszkų 
Vokietijcs mierių, ant to ne 
turi ji atsakancziij pajiegų, 
Vokietija nori nuo A- 
merikos iszderėti sziokius to
kius paliuosavimus ekono- 
miszkuose reikaluose. - Ar 
tas \Vilhelmui pasiseks, gali
ma abejoti. Kur eina apie 
biznį ir pelną.amerikonai pri
guli prie nenuolankiausių, 
didesnio pelno iszsižada jie Filipinų salas, 
vien tąsyk, jeigu mato, kad 
norėdami per daug, gali vien 
nuotrotas turėti. Kadangi 
Vokietija iki Sziol Amerikos 
prekystai ypatiszkų apsunki-
nitui} ne darė, tai ameriko
nai ne turėjo progos persiti
krinti, kad galėtų ką nors 
žudyti, jie dar ne tiki, kad 
kiti krasztai galėtų Amerikai 
atmokėti tuom paežiu. Rods 
Vokietijos randas dabar už
draudė gabenti į Vokietiją 
mč^ą, ant ilgesnio jos užtai- 
kyiAo sutaisytą su boraksu, 
bet tokį uždraudimą uždėjo 
antinėsos ne tik einanezios 
į Vokietiją isz Amerikos, bet 
ir isz kitų krasztų; tas pa- 
davadyjimas vienog isztikro 
pasiekia vien amerikoniszką 
mėsą, kadangi tik joje ant 
konservavimo mėsos varto
ja boraksą, kituose krasz- 
tuose tą daryti likosi jau 
seniai uždrausta ypatiszkoms 
tiesoms, kadangi boraksą pri
pažino už vodingą sveikatai.-'

Nots advokatai gana sten
gėsi iszliuopuoti nuo sūdo tū
lus amerikoniszkus oficierus, 
žvėriszkai besielgusius su fi- 
lipiniecziais,bet nuo sūdo ne 
galėjo jų iszliuosuoti, kadan
gi virszininkas amerikonisz- 
vkos kariumenės ant Filipinų, 
jenerolas Chaffee, praneszė, 
kad jis turi tiesą, kaipo vir
szininkas armijos, sūdyti jo 
valdžiai pavestus oficierus, 
turi tiesą, ant nubaudimo ne
gerai besielgianczių oficierų, 
paskirti sūdą, kaip turi tiesą 
sūdyti už tokius darbus ir 
filipinieczius. Sūdąs ant at
sižymėjusių biauriais darbais 
oficierų jau prasidėjo Manil
oj-

Vienas isz tų oficierų pa
gautus filipinieczius, užtai, 
kad jie, pritrukus ameriko
nams maisto, ne norėjo jiems 
padėti prie rinkimo -valgo
mų szaknelių, atvedęs juos į 
savo stovyklą, priraisziojo 
prie medžių, laike penkias 
dienas be valgio, ir kas die
ną szaudę į juos: vieną dieną 
į kojas, kitą į rankas, treczią 
į peczius ir ant galo visai su- 
szaudė. Kitas, ant priverti
mo filipinieczių pasakyti pa- 

sikėlėlių paslaptis, plikino 
juos verdaneziu vandeniu. 
Kokį nusprendimą iszduos 
sūdąs ant tų nevertu žmo
gaus vardo oficierų, neži
nia.

Pereitą sanvaitę Amerikos 
laikraszcziai praneszė, buk 
vienas isz svarbesnių filipinie
czių vadovų,Luckbau.iszreisz- 
kė norą pasiduoti. Ameri
konai sutiko jo ne bausti, už 
500 gi. karabinų, ėsanezių jo 
kareivių rankose, iįidėjo už
mokėti po tiek, po kiek paža
dėta dar jenerolo Otiso pro- 
kliamacijoj. Nuo Luckbano 
vienog amerikonai pareika
lavo, kad jis padėtų jiems į- 
vesti tvarką ant salos Samar. 
Iki sziol vienog tarybos dar 
neužbaigtos ir isztikro nežinia, 
ar jos iszduos tokius vaisius, 
kokių amerikoniszki jenero- 
iai laukia.

Ant saloe.Mindanao pasie
kė amerikonus didesnis ne
pasisekimas. Netoli Paran- 
Paran, ant 17 kareivių signa
linio korpuso užpuolė 200 
filipinieczių. Nors užpuoli
kai turėjo ne kam vertus gin
klus, bet visgi 17 kareivių 
ne galima buvo prieszintiesi 
200 prieszų. Filipiniecziams 
jiateko visi amerikonų gin
klai ir 4 mulai su amunicijos 
pakais. Amerikoniszkiėms ka
reiviams vienog patiems pa
sisekė isztrukti.

Dabar nauja nelaimė pasie- 
Ant jų ap- 

sireiszkė cholera. Pirmiau
siai ji pasirodė mieste Manil- 
lėj, dabar vienog apsirgiinai 
buvo jau ir kitose salos Lu- 
zon provincijose. Sugrįžusių 
isz salos vidurių kareivių 3. 
pėksztininkų regimento, ant 
apsaugojimo jų nuo choleros, 
jenerolas Chaffee visai ne lei
do į miestą, bet Įierkėlė isz- 
syk ant transportinio laivo 
“Grant”, kuris už vienos san- 
vaitės iszplaukia į Ameriką. 
Atplaukė į Manillę isz Ame
rikos’ transportinis laivas 
“Buford’’ ir atgabeno vieną 
regimentą peksztininkų ir vie
ną eskadroną raitelių. Ma
tyt Amerikos randas pats ne 
laiko karę ant Filipinų už be- 
sibaigianezią, jeigu siunezia 
dar vis daugiau kareivių.

Užgimė didesni nesutiki
mai terp prezidento Roose-' 
velto ir vyriausio Amerikos 
kariszkų pajiegų virszininko, 
jenerolo Milės. Jenerolas 
pakėlė protestą priesz prezi
dento užmanytą armijos re
formą. z Užtai prezidentas 
rengiasi jenerolą praszalinti 
nuo vietos. Mat prezidentas, 
pildydamas savo urėdą, isz 
palengvo pradeda mėgždžioti 
Maskolijos carą. Jis isztikro 
ir yra garbintoju Masko
lijos.

Rytinė Azija-
Svarbiausiu politiszkų atsi

tikimu Azijoj yra dar vis atvi
ras pagarsinimas Maskolijos, 
kad jos susiriszimas su Pran
cūzija apima ne tik Europą 
bet ir Aziją ir kad susiriszi- 
mas Prancūzijos ir Maskoli- 
jos likosi iszplatintas ant A- 
zijos ant sumažinimo įtekmės 
neseniai padaryto susiriszi- 
mo terp Anglijos ir Japoni
jos. Maskolija turi 
daug reikalų Azijoj, todėl 
jai reikalinga Prancūzijos 
parama, bet kokią naudą gali 
turėti Prancūzija,stodama už 
Maskolijos reikalus? Porą 
metų atgal, kada Prancūzija 
Afrikoj susipyko su Anglija 
už Faszodą, Maskolija ne pa
rėmė ir todėl Prancūzijai at
sėjo pasitraukti isz užimto 
jau kraszto. Jeigu todėl 
Prancūzija dabar pasižada 

stoti už Maskolijos reikalus 
Azijoj,, tai Maskolija turėjo 
pasižadėti paremti Prancūzi
ją ten, kur ji daugiau turi 
savo-reikalų. Maskolija, pa
garsindama apie iszplatini- 
mą ant Azijos siekių savo su- 
siriszimo su Prancūzija, sako, 
kad ji nori palaikyti santai
ką Azijoj ir apginti dabarti
nius prietikius Azijoj: taigi 
aiszku, kąd ji pasilaikys 
Mandžuriją, kurią dabar val
do, bet ne duos nė Anglijai, 
nė Japonijai griebti kokį nors 
Chinų ar Korėjos krasztą.
‘ Tuom tarpu maisztai Clii- 
nuošė užgimė isznaujoir kaip 
ant pradžios, jų randas ne į- 
stengia suvaldyti, o toliaus 
pasikėlėliai gali pasirodyti 
tvirtesniais nė-bokserus, ant 
kurių suvaldymo reikėjo siųs
ti kareivius visiems civilizuo
tiems krasztams, kadangi 
bokseriai butų paėmę virau 
aut cjecoriaus rando. Dabar 
antai ir ciesoriaus kariumenė 
ir tai geriausia, iszsiųsta ant 
suvaldymo maisztininkų, pe
rėjo į jų pusę. Jeigu teip 
eis ir toliau, tai ciecorienė 
ne suvaldys maisztų.. Ką gi 
todėl darys Europos vieszjja- 
tystes? Ar siųs jos vėl savo 
kareivius ant gelbėjimo 
sosto Chinuose? Laike pir
mutinio kariavimo neva isz 
vien priesz bokserus antai 
Maskolija su Anglija be ma
žo terp savęs ne susimuszė; 
antrą kartą jau gal nė tokiam 
jenerolui Waldersee nejiasi- 
sektų palaikyti tvarką terp 
nesikenezianezių kareivių vi
sokių krasztų. Susimuszi- 
mas mažų dalių kareivių dvie
jų nesikenezianezių krasztų 
galėtų greitai pagimdyti di
delę karę terp dviejų neuž- 
sitikinezių ir nesikenezian
ezių tautų. Toliaus į karę 
galėtų įsikiszti kiti ir karės 
gaisras apimtų visą svietą. 
Tokią karę visų civilizuotų 
tautų visi laiko už neiszvian- 
giamą, todėl ją menka priežas
tis gali pagimdyti. Tokia 
priežastis gali atsirasti Azi
joj. Kuom tokia karė gali 
pasibaigti, nieks ne gal įspė
ti. Po karei gal isznyktų su 
visu viena arba kelios nepri- 
gulmingos vieszpatystės, bet 
katros, žinoma, dabar nieks 
ne gal įspėti, kadangi nieks 
ne gal žinoti, kas gali iszeiti 
pergalėtoju isz tokios milži- 
niszkos karės, kokios ant svie
to dar ne buvo.

Pietinė Afrika.
Isz Pretorijos, Transvaa- 

liaus sostapilės, pranesza,buk 
pildantis Transvaaliaus pre
zidento urėdą Schalkburger, 
buvęs ministeris Reitz ir ko
mendantai: Lucas Meyer ir 
Krogh specialiszku geležin
kelio trukiu atkako į Preto- 
rią. Isz Balmoral atkako jie 
į Pretorią kaipo būrų pasiun
tiniai su žinia ir daleidimu 
anglijonų; drauge atkako ir 
specialiszki sekretoriai. At
silankė pas Kitchenerą ir 
paskui vėl iszkeliavo atgal. 
Isz angliszko szaltinio prane- 
sza, buk ežia paminėti būrų 
komendantai likosi anglijo
nų prispeisti, todėl jie buk 
atkako pas Kitchenerą ant 
tarybų. Angliszki cenzoriai 
perleido tą žinią be iszbrau- 
kimo, kadangi ji iszeina ne 
aiszkiją perskaitę, gali tikė
ti,kad pildantis dabar Trans
vaaliaus prezidento urėdą 
nori pasiduoti su savo ko
mendantais. Terp tų ko
mendantų vienog nėra nė 
vieno svarbesnio, kuris ežio
je karėje butų kuom nors at
sižymėjęs. Londono laik
raszcziai ne raszo placziau a- 

, pie atsilankymą minėtų bū

rų vadovų pas Kitchenerą, 
kadangi redakcijoms sunku 
visas priežastis suprasti. Sa
vo pa tėmyj iraus laikraszcziai 
žada patalpinti vėliau, kada 
gaus daugiau žinių. Daugu
mas laikraszczių jau dabar 
iazreiszkia viltis, kad sziuom 
kartu užmegstos Kitchenero 
tarybos su būrais iszduos ge
resnius vaisius negu iki szio- 
liszkos. Laikrasztis “Daily 
News” sako, kad karė butų 
jau pasibaigusi, jeigu Kit- 
chener butų burus už civili
zuotus kariautojus laikęs. 
Laikrasztis tas priduria, kad 
kariautojai, kurie neseniai 
paėmė vieną angliszką jene
rolą su pusę jo kareivių, ne 
pasiduoda be jokit} pasargų. 
Anglijos randas vienog nie
ko ne pranešta apie tarybas, 
bet jų ir neužgina. Tūli laik
raszcziai mena, kad jeigu tū
li būrų komendantai perėjo 
}>er anglis?.kas linijas, tai ga-. 
Įima manyti, kad angliszki 
karės vedėjai nori jiems su
teikti progą susižinoti su ki
tais, svarbesniais buri} vado
vais, tokiais kaip Botha, De- 
larey, De Wett ir prezidentas 
Steijn. Anglijonai noriaf 
užbaigtų karę, kadangi jiems 
isztikro gresia pavojus nuo 
Maskolijos Azijoj; jie be a- 
bejonės dabar ne statytų jau 
būrams teip asztrių reikala
vimų kaip pirma, liet nežinia, 
ar svarbesnio  jie būrų vado
vai sutiks ir ant geresnių isz-k 
lygų. Jie visgi reikalauja 
visiszkos neprigulmystės sa
vo gimtinio kraszto ir tikisi 
priversti Angliją sutikti ant 
tokių iszlygų, vilkdami kovą 
toliau.

Londono parlamente, per- 
kratinėjant karę Afrikoj, ai
rių pasiuntinys Dillon iszko- 
liojo ministerį Chamberlainą, 
pavadino jį melagiumi ir to 
savo iszsitariino ne atszaukė. 
Užtai Dillon ant vienos sau
valės likosi suspenduotas 
kaipo [>arlamento pasiunti
nys.

Pietinė Amerika.
Revoliucija republikoj Co- 

lumbijoj traukiasi savo keliu. 
Paskutinėj sanvaitėj net ke
liuose susirėmimuose revoliu- 
cijonieriams pasisekė surnusz- 
ti rando kariumenę. Dides
nis skaitlius revoliucijonie- 
rių susirinko vėl ant Pana
mos siaurumos V apie patį 
miestą Panamą, Į portą at
kako amerikoniszkas karisz- 
kas laivas; jo kapitonas pra
neszė, kad jeigu komunikaci
ja per tą sausžėmio siaurumą 
butų apstabdyta, jis,ant sau
gojimo geležinkelio, iszsodys 
amerikoniszkus jurininkus.

Republikoj Venezuelėj pa
jūrių provincijose revoliu- 
cijonieriai paėmė virszų; di
desnė dalis pajūrių miestų 
likosi revoliucijonierių paim
ta. Rando kariszki laivai ne 
drysta iszeiti ant gaudy
mo revoliucijonierių laivo 
“Libertador”, kadangi jis ke
lis kartus privertė prezidento 
Castro laivynę bėgti į sudru- 
tintus portus. Juo toliau, juo 
daugiau provincijų priside
da prie revoliucijos. Val
džia prezidento Castro vos 
laikosi.

Rengiasi isz naujo revoliu
cija ir republikoj Haiti. 
Randas suaresztavo daug ne- 
isztikimų ypatų,bet tuom ga
li tik atvirą pasikėlimą susku
binti. Mieste Port au Prin
ce likosi suszaudytas be sūdo 
vienas praucuziszkas paval
dinys. Prancuziszkas pasiun
tinys pareikalavo kariszko 
laivo ant apsaugojimo pran- 
cuziszkų ukėsų.

Maskolija
Maisztsi Maskolijoj juo to

liau, Juo labiau platinasi. 
Apart studentų, prie maiszto 
prisidėjo jau darbininkai; 
maisztai apėmė Jau beveik 
visą pietinę Maskoliją. Net 
teip galingas caras bijosi ką 
nors priesz maisztininkus 
pradėti, kadangi, kaip pasi
rodo ir ant kareivių ne gali 
užsitikėti. Be abejonės ran
das,ne galėdamas kitaip,ban
dys nutildyti maisztus,prade
damas karę su kokiu nors 
kaimynių Progos . pradėji
mui karės maskoliams ne 
truks. Apart maisztų Chi
nuose, toki jau maisztai apė
mė veik visą Turkiją. Tur
kija griūva ir isz to niasko- 
liszkas randas be abejonės 
bandys pasinaudoti. Kas 
gal isz pradėtos kad ir Turki
joj karės užgimti, sziądien 
nieks ne gal įspėti. Besida- 
lydamosgriuvanezia Turkija, 
Europos tautos gali terp sa- 
vę susipeszti.'- Kai}) laike Na- 
}>oleono Prancūzija gimdė 
kares, teip sziądien Maskoli
ja yra tikra priežastis karių 
ir savitarpinių civilizuotų 
tautų neužsitikėjimų ir pik
tumų.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Ant paliepimo Vilniaus moksli
nio apskriezio virszininko, nuo 
szių metų visose'Lietuvos moky 
klose bus įvelta szventė sodinimo 
medžių,kaip tai antai Amerikoj y- 
ra jau nuo seniai.

Vyliausia valdžia naujai pa
dirbtos ireležuikelio linijos B Ja
šoje - Sodlecų bus Vilniuje. 
Naujas geležinkelis, kurį pradeda 
dirbti, bėgs nuo B dagoje, per 
Chbszkovp, Toropecp, Vėl kija 
Lūki, Nevelj, Polocku, Vileiką, 
Lyd j ir Volkovyskf. Kelias tas 
bėgs mat ir per Lietuvos dalį.

Ptie Vilniaus I vyriszkcs gim
nazijos yra liuosos sekanezioa sti
pendijos: 1 stipeudija isz užraszo 
grafo Valickio mokintiniams 8-- 
11 metų; 1 stipendija isz užraszo 
Zuosko, i*B užraszo Szeiniot - 
Poloszanskio 1 stipendija; 2 sti
pendijos isc užraszo Cziževskio 
mokintiniims katalikiszko tikėji 
m<» ypacz paeinantiems isz bajorų 
Dhnos pavieczio.

Uiveizda Peterburgo Virba 
baus geležinkelio parengia, netoli 
Vilniaus didelį ligonbutį. tarnau
jantiems ant to geležinkelio, o 
netoli Kauno parengs įtaisas per- 
mirkioimo szėn;ų paramų antap- 
sangojimo medžio nuo puvimo. 
Szitoj dirbtuvėj rus darbj kelios 
diszimtys darbininkų.

Isz Vilniaus žydiszkų giminių 
paeina du pagarsėję visame svie
te daildaiiai: skulptoriai Auto 
kolski ir Aronson. Abudu prą- 
dinęs mokyklas lankė Vilniuje. 
Aronson skulptorystos mokinosi 
Paryžiuj. Jo i.-zdirbimai būvu 
iszstatyti ant parodų: Nizzoj, Pa
ryžiuj, Muenehene, Berlyne ir 
Londone.

Szi| vasarę užveizda Vilniaus I 
vyriszkos gimnazijos turtinges
nėms mokintiniams parengia 
pamokinanezip kelionę, po vado
vyste mokintojų, ant Kaukazo. 
Kelionė traukais apie 30 dienų; 
norinti joje dalyvauti mokės po 
100 rublių kiekvienas. lįetur- 
tingi, žinoma, .tiek įmokėti ne 
įstengs. Mokintiniai isz Vil
niau* keliaus į Tulę, toliaus į Sa
ratovu, o nuo ežia upe Volga į 
Astrachanių. hz Astrachaniaus, 
Kisp'szkoms jūrėms, į Baku, nuo 
ežia geležinkeliu į Vladikaukazę, 
Piatihorskę, T'fl'sę. Batumę, o 
isz Butumo,Juodomsioms jūrėms, 
per Poti.Suchum, Novoroayjskę į 
Kerczę. Isz Kerczo įTaganro 
gę, o nuo ežia, geležinkeliu, at
gal į Vilnių.

Isz Vilniaus gub.
28 d. vasario, netoli Vilniaus, 

kaime Bulmikųose siautė didelis

gaisras. Sudegė visos triobos u- 
kininko Krausvickio, sudegė tei- 
po-gi naminiai gyvuliai. Ugnie 
iszsipIJtiuo ir užėmė 12 ūk ų. Ki
tų ūkininkų sudegė teiposgi ne 
mažai naminių gyvulių. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 17000 
rubl. Mena, kad ugnis užgimė 
nuo padėgimo. Nužiurėtę pare
gėję euansztavo. ■

18 d. vasario, kaime Dyorcuoee 
iszdegė Siraiczio ,ukė. Ugnyje 
prižuvo 2 karvės, 5 avys, visokių 
daiktų už 200 rubl.

Isz Vilniaus gubernijos į ka- 
riumenę pereitę rudenį buvo pi- 
ezaukti 14306 jauni vyriszkiai, 
1222 turėję paliuosavimę kiluot-e 
metuo-e. Isz viso p iszauktų bu
vo: 11928 krikszczionys, 2347 žy
dai, 24 ma'hometonai, 9 kiraunai. 
Priėmė isz visos gubernijos: 
krikszcziomų 3378, žydų 722,ma
hometonus 7, karaimus 3.

Per sanvaitę nuo 14—31 d. va
sario Vilniaus guberu’joj buvo ap- 
sirgirnu visokioms limpanczioms 
ligoms: Vilniuje." pilvinėms . szil- 
tinėms 6, rože 2, tymais 12, dif 
teritų 2. Paviecziuose aps rgi nų 
buvo: rauplėm-: 1 Vilniaus pay., 
kaime Savidonėliuose apsirgo 20 
žnunių, numirė 4, Sutrunėbuose 
a| s;rgo 1; Aszmėnų piv., kaime 
Dailidžiuose apsirgo 5, kaime 
Zubkovicziuoi-e 6,' numirė 1, Gur- 
szcziznoj apsirgo 8. Viszneve 2, 
Žemoidiiuose 2, Chtntonoj 2 Zi- 
prudėj 3, Dubino] 7, Kruiliuose 
28, numirė 5, Biszituose apsirgo 
5, numirė 1; Trakų pav., apsirgo 
du geježinkel o tarnai, Butrimo- 
niuose 18, Aczmėhuose 2.

Isz KalnUufeVAriiių v«1m- 
cziaua, Vilniaus gub.
24 d. vssirio szitame kaime 

siautė didelis gaisras, kuris į tris 
valandas isznaikino didesnę kai
mo dalį. Ugnis isznajkmo 12 
gyvenamų triobų ir 26 negyvena 
mas. Apart triobų, sudegė daug' 
krutanezių turtų, o terp tų gru
dai ir paszaras. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito - ant 16000 rubl. 
Ugnie užgimė nuo padėgimo, pa
degė savo tėvų - namus beprotė 
mergina Marijona Luksza. Jos, 
žinom*, užtii nieks biusti ne gal, 
kadangi beproeziai ne atsiko už 
savo darbę, už jų darbia atsiko 
tie, kurie privalo daboti savo 
meiikaproczius vaikus arba patal
pinti juos specialiszkoee , Įtaisose. 
Ant nei limės tokių įtaisų iki sziol 
L etuvoj nėra, kurios priglaustų 
menko proto neiszgydomus žmo
nis.

Gaisrai Minsko gubernijoj.
Pagal surinktas Minsko guber 

natoriaus i-tatistiszkas ž nias, per 
paskutinį deszimtmetį, nuo 1891 
— 1901 m. Minsko gubernijoj bu
vo 8222 gaisrai, kurie iaznaikino 
40500 namų. Blėdį tų gaisrų 
padarytę skaito ant 20 milijonų 
rublių, taigi i^zpuola po 2 mili
jonu rublių kas metę arba beveik 
po v enę rublį ant kiekvienos gat
vės gubernijos gyventojų.

Isz Pinsko, Minsko gub.
Pin-ke likosi parengti vakari 

niai kursai visokių mokslų fabri
kų darbininkėms ir pardavioyczių 
pagelbininkėms. Kursus tuos 
parengė ir užlaiko vietinė žydisz- 
ka labdaringa draugystė. Lan- 
kanezios kursus už mokslę ne rei
kalauja nieko mokėti. Ant kiek
vieno žingsnio Lietuvoj matome, 
kaip žydai rūpinasi apie apt-zvie- 
timę; kad teip ir * krikszczionys 
darytų, Lietuva ne stovėtų teip 
žemai, kaip ji stovi dabar.

Isz Mintaujos, Kurszėj.
Inžinieriai pradėjo ženklinti 

nauję geležinkelio bniję. Naujas 
kelis bėgs nuo Mintaujos per 
Franenburgę, Hasenpothę į Gol- 
dingenę. Darbu prie dirbimo to 
kelio prasidės szię vasarę, o atei- 
naneztuose metuose bus pabaigti; 
trukiai ani tos naujos geležinkelio 
alkuuė| pradės bėgioti pabaigoj 
ateinanezių metų.

Gogolio bz vente.
Visokiuose Lietuvos ir Latvijos 

miestuose, kaip antai: Vitebske, 
Diuaburge, Rygoj, Minske, Balt 

stogėj, Grodne, Vilniuje, Kaune, 
Liepojuj, M ntaujoj ir kituose ap- 
vaikszcziojo i-zkilmingai garsaus 
mažrusio Gogolio szventę. Ap- 
vaikszcziojo, žinoma, maskoliai, 
-bet juose dalyvavo ir besimoki
nanti mokyklose ne maskolių vai
kai. Apvaikszcziojimai buvo pa
rengti veik visose Lietuvos ir 
Latvijos mokyklose. Gogol yra 
vienas isz geriausių maaLoliszkų 
rasztininkų; jis mokėjo ypacz isz- 
juokti tamsias puses maskolių gy
venimo, ne aplenkė ir numylėtų 
caro tarnų maskoliszkų urėdnin- 
kų.

Nauji vandeniniai keliai.
Maskolijos kelių ministerija 

dirba dabar projektę pagerinimo 
plientų ir vandeninių kelių ant
vakęrimo Maskolijos rubežiaus.
Terp kitko nori sujungti kana 
laisupę Daugavę su Dnieperu,pa
gilinti Dauguvę nuo Rygos iki 
Vitebsko. Daro tę ne tiek su trile
riais patarnauti gyventojams,kiek 
norėdama palengvinti jersikėli- 
nimus kariumenės karės laike,jei
gu kada užgimtų karė terp Mas- 
koLjos ir Vokietijos. Žmonių 
reikalai maskoliszkam carui mažai 
rupi. ,, • -- 

Zydiszkos amatų moky
klos.

Kadangi isz prekystes, pasidau- 
gynus žydų skaitliui Lietuvoj, 
jiems sunku dabar iszmisti, tai 
turtingi žydai stengiasi terp ^sa 
vo vieujkuczių iazplatinti amatus. 
Ibz užraszo garsus Paryžiaus mi- 
jonieriaus Hirscho paskyrė 10000 
rublių ant žydiszkos amatų mo
kyklos Grodne; prižiūrėtojai to 
užraszo ~~TaTa minėtai mokyklai 
per tris metus duoti paszelpę po 
20000 rubl ų kas metę. Vieti
niai turtingi žydai rengia žydiš
kas amatų mokyklas Baltstogėj, 
Rygi j ir Minske. Kę gi daro 
krikszczionys ant pakėlimo ama
tų Lietuvoj? Iki sziol nieko. Je’- 
gu krikszczionys nesirupįs apie 
iszlavinimę krikszczionių amati
ninkų, žydai visoj Lietuvoj teip 
Bumonopoližuos amatus kaip Bumo 
noĮKilizavo prekystę. Vėliaus žy 
dų monopolių iszardyti kriksz- 
czionėms bus sunkiau nezu da
bar,kada žydai ne spėjo d*r jam
sutverti tvirtų pamatų.

Panaikino dvi draugystes.
Ant paliepimo vidaus minis'e- 

rio, likosi panaikintos amatinin
kiškos draugystės buvusios 
Grodne ir Belostoke (Baltstogėj), 
Grėdu o gubernijoj. Kuom szitos 
draugystės nusikalto min’sleriui, 
nežinia. Jeigu jos ir ne daug se
ro padarė,bet bent dabojo, k*d < ik 
iszlavintt amatininkai prigulėtų 
prie draugysezių, taigi jų sana 
riams su užsitikėjimu galima bu
vo darbę pavesti Jos szelpė į 
vargę įpuolusius savo san irius. 
Už kę todėl jas ministeris panai
kino? Tuitus panaikintų drau- 

. . I.gysczių paima miestai.

Isz Vitebsko.
28 d. vasario Peterburgo sena 

tas perkratinėjo provę czunyksz- 
cziųžydų kontraktorių Raviczoir 
Hurviczo, kurie, paėmę pastatyti 
kazarmes Vitebske, o neturėdami 
pinįgų, mokėjo už darbę ir (nede
gę netikrais ezekiaia, neturin- 
cziais veitės. Paleido jie tokių 
be vertės czekių už 80000 dol. 
Apskiiczio sūdąs minėtus žydus 
buvo nusprendęs ant atidavimo į 
aresztantų rotss ant 2 metų. Se 
natas vienog apskriezio sūdo nu- 
sprendimę panaikino ir paliepė 
tam paežiam apskriezio sudui an
tru kartu perkratinėti provę.

Isz Kauno.
25 d. vasario siautė ežia didelis 

gaisras. Užsidegė dideli, iszei 
nanti ant keturių ulyczių mūri
niai namai Morkaus Aronovskio. 
Ugnagesiai prie ugnies atbėga 
gana greitai, bet jiems ne pas se 
ugnį užgesinti. Namų gyvento
jai vos pats spėjo isz-igelbėti, 
krutanezių savo turtų neįstengė 
iszneszti. Į pagelbę paszaukė 
ugnHgesius isz Iv rtyuės. Ugnis 
isznaikino namų stosrę ir visus 4 
lubos, o 3 ir 2 drucziai pagadino. 
Prie gesinimo druuczi.i psgadi- 

no tavoms pardavinyczioj ėsan- 
czioj namų apačzioj. Keli ugna> 
gesini likosi gana sunkiai apkulti. 
Bl« dį ugnies padarytę skaito ant 
150000 rublių, jeigu ne daugiau.

Kauno gubernatorius iszleido 
padavadyjimę, kuriuom uždrau
džia žmonėms ant ulyczių ir plia- 
cių gerti degtinę.

Isz Sziaulių, Kauno gub.
Sziaulių prekėjai užmanė savo 

kasztais uždėti ir užlaikyti pre
kystes mokyklę. Likosi jau isz- 
nnktis s pečiai iszkas komitetas 
apdirbimui mokyklos įstatų ir isz-- 
meldimui valdžių dale>dimo. 
Reikia dabir geisti, kad teip kaip 
miestai rengia prekystoe moky
klas, valszcziai renetų žemdarbys- 
tės mokyklas, o tęs y k gal ir žetn-
darbystė Lietuvoj sziea tiek pasi
keltų. Prie tokio žemės iszdirbi- 
mo ir ukiavitno budo įkaip Prū
suose, L'etuvos ūkininkai isz savo 
darbo turėtų dvigubai tiek naudo* 
kaip dabar.

Žeihdarbystės mini terija is«- 
aiuote į Kauno guberniję, atlikti 
darbus prie įszdžioviiymo dides
nių plynių ir klampynių, inžinie
rius: Radzikowrkį, Opokovę ir 
Komcinę.

Isz Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuviszkoji Skyrimo 

Dr. KLipėdos pavieczio 5 d. ko
vo atlaikė vi-uutinę susirinkimę 
savo bute Klaipėdoj.

Netoli Someranos kupin ų (ne
toli Žilių) rado Buszalusię nuogy 
moteriszkę... Pasirodė,, kad mo- 
teriazkė ta yra Lai paU kaiemėko 
isz Rudekių. Ji mat, įgavusi 
proto sumaiszymę, iszėjo isz na
mų, eidama nusirėdė drabužius ir 
visai nuoga atėjo prie kapinių,kur 
ir suszalo.

Dvaie Szelshof, 
liaueziaus, 9 metų 
nisto Sviderskio, 
kad nieko nebuvo n:im eje, su kir
vių užinuszė tris savo -esuie-, isz 
kutių vyriai šioji buvo 7 meių,, o 
jauniausioji dviejų. M<iyt vai- 
kysezias gavo proto •‘umai*zy_nę, 
kadangi kitaip to s žmogžudystės 
i'Zaiszkinti ne galima.

netoli Kira- 
sunus uiaazi- 
pasinaudojęs,

Tarnaujsnti Ga-tuose jauna mer
gina, Mar a Stangeub rz.klozete 
pagimdė vaikę. Nukirto g<lvę ir 
rankas ant atmintie*, o kūdikio 
liemenį įmetė į kloz*tę.

‘Pereitę sanva tę už laukų pro
duktus mokėjo Tilžėj: už 100 ky- 
logramų kvieczių 15 80—16 10 
Mrk., rugių 12 50—13 25 Mk.» 
ni ežų 11,75—12,90 Mk , avižų 
12,65—13 20 Mk , žini ų 18 50 
Mk., ropucztų (bulvių) 3 50 Mk., 
šateno 5,10 Mk., sziaudų 4,40 
Mk.

Klaipėdoj m< kėjo už szėpelį: 
kv eezių 6 75—7 05 Mg, rusių 
5 10—5.35 Mg, m ežių 4,30— 
4,55 Mi., avižų 3,15—3 2 > Mk., 
žirnių 7,50— 8,00 Mk ropuezių 
(bulvių) 1.40—1,60 Mk. Už 100 
svarų sziaudų 1 70—1 80 Mk., 
szieno 2 30—2.70 M k. Užsvarę 
sviesto 0,90—1,10 Mk. Už kapę 
kiausz'nių 4,00 M k.

Isz Peterburgo.
Peterburgo Lteiuvis'.ka Savi

tarpinės Paszelpos Dr-tė, Sdėj I 
vi«szo susirinkimo. 21 d. vasario 
(pagal maskoliszkę kalendorių), 
ant savo naudos parengė vakarę 
ir teatraliszkę per-tatymę. Duo
ta buvo komedija 3 veikmėse, p»- 
rasžytę Dviejų Moterų, p. a. Vel
nias Spęstuose. Roles atloesė: 
Tupės — Vol lemar, Tupienėe — 
G. M., Magdelės — Z Stepalio- 
nė, Burgio — Varna-, B .rbulo 
— Antanaitis, Žydo Sz < u los — 
Zauka, pirszlio — žegeLs-

Po teatrui aktoriai padainavo 
eekanezias dainas: Už jūrių ma
relių, po tėvužėlio S'iklo langeliu. 
Bepigu augti tam ęžualeliui. Ne
pūsta vejužėli ir Et didi girios 
medeliai. Chorę d>rgavo lietu
vy* muzikas Pranaitis, j

Žmonių ant vakaro susirinko 
ne mažai. Draugystė turi> jo gry
no pelno 200 rubbų.



Isz Amerikos.
Airiu reikalavimai.

Airiszkos organizacijas Ameri
koj pagarsino neseniai, ko Ameri
kos airiai reikalauja savo tėvynei. 
Amerikos airiai reikalauja :tautiaz- 
kos autonomijos Airijoj; panaiki- 
■imo feodahszko valdymo an- 
gliszkų lordų Airijoj; praszalini- 
mo nuolatinių badavimų'; panai
kinimo medžionės ir pievų tiesų 
ir atidavimo tų žemės plotų ant 
apdirbimo air szkiems raudaunin- 
kams; užlaikymo gaeliszkos (se
nos airiszkos, no angliszkos kal
bos) ; pakėlimo iszdirbystės Airi
joj. pagerinimo darbininkų būvio 
ir lygių tiesų ant iszsilavinimo 
mokyklose visiems Airijos gyven
tojams ne paisant ant jų tikėjimo. 
Tų tiesų dabar ^Airiai neturi, juos 
visaip isznaudoja angliszki lordai 
ir valdžios, skriaudžia, galima sa
kyti, teip jau, kaip maskoliai lie
tuvius.

Sudege laivu stovyklos.
» New York. 19 d. kovo, Hobo- 
kene sudegė Phoenix linijos laivų 
stovyklos. Sudegė prie to an
gliukas garlaivys “British 
Queen”. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant vieno milijono doliarų. 
Gelbėtojai pasakoja, kad matė 
prie deganczio laivo mažiausiai 15 
žmonių vandenyj, kurie be abejo 
nės tuiėjo sudegti.

Badas Arkanse.
Sziaurinėj dalyj szteto Arkan- 

sas didesnė dalis farmerių kenczia 
badę, kadangi pereituose metuo
se, nuo stokos lytaus teip iszdėgė 
laukai, kad ne buvo beveik kę 
rinkti Aplinkiniuose sztetuose 
susitvėrė szelpimo komitetai, ku
rie renka aukas ant szelpimo ba
ri uolių.

Musztynes terp studentu.
Omaha, Nebr. Terp 300 stu

dentų czianykszezio Medical & 
Dental College užgimė smarkus 
muszis, kuriame net kelios de- 
szimtys studentų likosi gana sun
kiai sumusztų, o kelis isz sumusz- 
tų reikėjo ligonbutyj patalpin
ti. t
Nevalia kojų dėti ant sėdynių.

Chicago, III. Chicago - 
Northrvestern geležinkelio kom
panija iszleido padavadyjimę, ku- 
riuom uždraudžia važiuojantiems 
dėti kojas ant sėdynių vagonuose. 
Dėjimas kojų ant sėdynių yra tai 
tikrai amerikoniszkaS paprotys, 
nors ne galima sakyti, kad butų 
gražus.

M<jka daug kalbu.
Baltimore, Md. Czianyksz- 

czioj ateivių užveizdoj tarnauja u- 
rėdninkas Raymond Hofen, tur
būt žydas, mokantis devynias kal
bas. Jis moka: vokiszkai, an- 
gliszkai, maskoliszkai, czekisz- 
kai, lenkiszkai, magyariszkai, ru- 
muniszkai, bulgariszkai ir kroa- 
tiszkai ir kaip visi žydai, žinoma, 
ir jis ne moka gerai nė vienos 
kalbos.

i 13 žmonių prigėrė.
Chatham. M a ss. Besisten

giant gelbėti žmonis nuo užmesto 
ant uolų laivo Wadena, prigėrė 
septyni žmonės gelbėjimo skęs- 
tanczių stacijos ir 8 jurininkai 
nuo Wadenos.

12000 arkliu reikalauja.
St. Louis, Mo. Czianykszcziai 

arklių prekėjai padarė kontraktus 
su svetimais agentais,kuriems pa
žada parūpinti 12000 gerų arklių. 
Mena, kad tie arkliai bus apvers
ti anglijonų ant karės pietinėj Af
rikoj.

- Szaudo in negrus.
Paducah.JKy. Madrid Bend 

aplinkinėse užgimė dideli nesuti
kimai terp juodveidžių- ir balt- 
veidžių ir kaip v sada, baltvei- 
džiai padarė pradžię. Pulkas 
baltveidžių iszvedė negrę Drake 
isz namų, įmetė į upę Mississip- 
pi, pliukiantį prie kranto suszau- 
dė. Drake buvo nužiūrėtas, buk 
vogė baltveidžiams prigulinczias 
visztas. Kada kunę vanduo pri
stūmė prie kranto, baltveidžiai 
suvarė negrus, liepė negyvėliui 
užnerti virvę ir nuvilkti kunę į 
upės vidurį. Paskui pulkas balt- 
veidžių užpuolė ant kitų keturių 
negrų, bet tie nesidavė paimti. 
Užgimė muszis terp užpultų ir 
užpuolikų, kuriame vienas negras 
likosi užmuszti*, kiti trys mirti
nai sumuszt. Toki apsireiszki- 
mai spaugo nekentimo kitokios 
parvos žmonių net per tankiai pa
sitaiko civilizuotoj,besigirianczioj 
savo liuoaybe Amerikoj, y

Evpliozijo*
Marissa, III. 19 diena kovo, 

naktyj, plėszikai įsikraustė į 
Com m erčiai kotelį. Su dinami
tu išardė kasę, i»z kurios paėmę 
$2500, iszbėgo. Nuo expliozijos 
užgimė gaisras, kuris pridirbo 
blėdies ant 150000 dol.

Terre Haute, Ind. Netoli Jborn ir Hairison str., pakėlė 
nuo ežia,Home kastyuėse, atsitiko astrai kę, kadangi spaustuvių sa- 
parako expliozija, kurios keturi vininkai. neužkęsdami organisuo- 
darbininkai likosi sunkiai sužeisti, 
o isz jų du sužeisti, rodos*, mirti
nai.

tų darbininkų, kaip įmanydami, 
juoe skriaudžia.

Wausan, Wi8. Lentų pjovi- 
nycziose Wheeler Garitts, netoli 
Callon, expliodavo garinis kati
las. Prie to trys darbininkai li
kosi užmuszti, terp užmusztų yra 
vienas lenkas, ar gal lietuvys Do- 
makowskis. Expliozija atsitiko 
per tai, kad katile per mažai 'bu
vo vandens.

Fairmont, W. Va. New Cen
tral anglių kautynėse atsitiko 
smarki dujų expliozija, kuri isz- 
griovė kastynių olas ir užbėrė 10 
darbininkų, bet juos visus pasise 
kė gyvus atkasti ir iszvesti isz o- 
I08.

Gaisrai.
Fort Wayne, Ind. Viduryj 

miesto 19 d. kovo siautė ežia di
delis gaisras, kuris pridirbo blė- 
dies ant 250000 dol.

New York. Sudegė ežia 
Hardman, Peck & Co. pianų 
dirbtuvės. Blėdį ugnies padary
tu skaito ant 300000 dol.

New Orlean, La. ' Sudegė 
ežia dirbtuvės New Orleans Co- 
ttonseed Oil and Mfg. Co. Blė
dį ugnies padarytę skaito ant 
100000 dol.

Philadelphia, Pa. Sudegė 
ežia Bryn Mawr College. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 250000 
dol.

Lexington, Ky. 19 d. kovo 
sudegė netoli miesto ėsanti Re- 
form mokykla. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kyana, Ind. Netoli nuo ežia, 

ant St. Louis & Louisville gele
žinkelio susidaužė tavorinis trū
kis. Prie to peczkurys ir vago
nų stabdėjas likosi užmuszti, o 
maszinistas mirtinai apkultas.

Charlesville, Va. Netoli 
nuo ežia, ant pietinio geležinkelio 
linijos, iszszoko isz rėlių geležin
kelio trūkis ir isz dalies sus'dau- 
žė. Vagonų griuvėsiai užsidegė. 
Prie to du trūkio tarnai likosi 
mirtinai nuplikyti, o 6 paczto u- 
rėdninkai apkulti nors sunkiai, 
bet ne mirtinai.

Pitisbubg, Pa. Tarnaujan
ti ant czianykszczių sztritkarių 
rengia sztraikę. Jie reikalauja, 
kad butų atgal priimti praszalin- 
ti nuo tarnystes be užtenkanezių 
priežasezių du urėdninkai ir kad 
laike tsrnystos turėtų ūžte »tinai 
laiko ant pavalgymo pietų. Darb
daviai sutinka užmegsli tarybas 
ant užganėdinimo tarnaujanezių.

Pejepscot, Me. Darbai po- 
pieros dirbtuvėse eina gerai, tik 
uždarbiai ne vienoki. Pagal uni
jos padavadyjimę,darbai substos 
vakare turi sustoti, bet ne teip 
iszeina, kadangi darbininkai, per 
savo nesupratimę, dirba per die
nas ir naktis, nėra nė szventus 
dienos. Ateiviai isz visokių 
kiasztų duodasi savę darbdaviams 
už nosų vadžioti, per tai ameri
konai visi ateivių nekenezia, 
skriaudžia juos ir niekina, kaip 
tik įmano.

Petrai ie.

Isz darbo lanko.
•f Pittsburg, Pa. 700 czia

nykszczių tapicerių pakėlė sztrai- 
kę.

5 Passaic, N. J. Darbininkai 
czianykszczių szilkų dirbtuvių 
nuo 1 d. balandžio rengia sztrai- 
kę.

1 Minksztų anglių distrikte 
užgimė nesutikimai darbdavių su 
darbininkais; nesutikimai gali 
privesti prie didelio sztraiko.

Plymouth, Mabs. Sztrai- 
kuoja audėjai czianykszczių med
vilnės dirbtuvių. Sztraikuose da
lyvauja 1500 darbininkų.

Bay City. Mich. Pasibai
gė sztraikas czianyszcziuose lai
vų vai stotuose Davidsono. Nuo 
dabar darbininkai gaus po 25c. 
už darbo valandę.

McKeesport, Pa. Tin Pla- 
te Co. neužilgio pradės statyti 
ežia nauję baltos blėtos dirbtuvę, 
kurios parengimas kasztuos 600- 
000 dol.

5 Scranton, Pa. Pasibaigė 
sztraikas tarnaujanezių antsztrit- 
karių. Dabar darbininkai per 
pirmus metus gaus po 17c. už- 
darbo valandę, treczię gi metę 
po 19j c.

Bcston, Mass. Czianyksz
cziai alaus leidiny ežių darbinin
kai pareikalavo nuo 1 d. balan
džio 8 valandų darbo dienos. Jei
gu tas ne bus iszpildyta, jie žada 
sztraikuot*.

Lovell, Mas s- Darbinin
kai czianykszczių medvilnės dirb
tuvių rengia sztraikę, jeigu darb 
daviai ne sutiks pakelti algas. 
Sztraikuone imtų dalyvumę 16- 
200 darbininkų.

PiTTrBURG, Pa. Kalnaka
siai czianykszezio distrikto suti
ko ant tokio už darbę užmokės- 
njo, koks buvo pernai, taigi po 
85c. nuo tonos. Už darbę virsz 
paprasto laiko bus atskiras užmo- 
kesnis.

Pittsburg, Pa. Sztraikuo- 
janti czianykszcziai tapiceriai su
grįžo prie darbo, kadangi darbi
ninkų reikalavimai likosi daugu
mo darbdavių priimti. Nuo da
bar tapiceriai gaus už 8 darbo va
landas po $3.60.

Chicago, III. Darbinin
kai didelių spaustuvių M. A. 
Donahue & Co., ant kertės Dear-

ISZ
Lietu viszkn dirvų.

Ar ilgai miegosime seserys 
lietuvaites?

Lietuviszkuose laikraszcziuose 
skamba balsai brolių lietuvių, pa
tinki ten strajsnius apie nuveik
tus ir užmanytus darbus Lietuvos 
sūnų. Kodėl nieko ne girdėt a- 
pie darbus Lietuvos dukterų, ko
dėl seserys lietuvaitės snaudžia ir 
miega? Kodėl ne kelia Lz miego ir 
ne prisideda su savo darbais prie 
darbo brolių lietuvių? Vyrams 
užtekėjo jau saulė, o moterims 
dar vis ūkanota diena. Besisve- 
cziuojant man po vlokias vietas 
Amerikoj,net įstabu darosi,matant 
seserų lietuvaiczių iniegę, jų 
ne jauslumę ir nesirupinimę apie 
rautiszkus reikalus.

iSztai sztete Michigane nieko 
ne girdėt apie darbus lietuvisz- 
kų moterų, tarytum ežia jų visai 
nebūtų, bet* isztikro ežia jų dik- 
tas skaitlius. Rods ežia ir vyrų 
daugumas dar mažai supranta tau- 
tiszkus reikalus, daugumas tiek 
težino, kad žvirbliai, saulei nusi
leidus, jieszko pastogės ir užmie
ga, bet visgi terp jų yra jau su
prantanti tautiszkus lietuvių rei
kalus. Daugumas czianykszczių 
lietuvių vyrų, parėję nuo darbo, 
žino, kad reikia uzbonę alaus 
parsineszti ir lo*zti kazyroms, o 
moterys nė to ne supranta, lyg 
kad jas reiktų tik ant Dievo gar
bės paaukauti. Daugumas jų nė 
savo tiesų, mė pareigų ne su
pranta. Jos yra, teip sakant, gy
va maszina, o jų vyrai maszinis- 
tai: kaip jie nori, teip nusie'ato 
savo gyvę maszinę. Jos tiek ž<no, 
kad vyrui reikia atsiduoti su ku- 
nu ir su dvasia,kaip vergės ir teip 
vergauja, be jokių s tvirtovių norų 
irsiekių,kol užbaigia savo gyvastį. 
Prisižiūrėjus į darbus ir v sę gy- 
venimę daugelio lietuv szkų mo
terų, isztikro jų ne galima mote
rims, sutvertoms ant Dievo pavi
dalo vadinti, jos greiezim patai
tės, gyva maszina. Vyrai jas tu 
ri, kol neperdilsta. Net koktu 
pažiūrėti į musų lietuviezkas mo
teris; gaila, kad jos p a ežios teip 
mažai rūpinasi apie savo reikalus 
ir pareigas. Tas paeina nuo jų 
tamsumo, nuo stokos a|>szvietimo. 
Lietuviezkos moterys skęsta tam 
sybėse todėl, kad ne mėgsta skai
tyti pamokinanezių, moksli-zkų 
knigų ir laikraszczių; per tai jos 
nė ne supranta, kad toks gyveni
mas, kokį jos veda, ne vertas var
do gyvenimo: jos auga ir mir^zta 
teip kaip negalinti iszreikszti sa
vo jausmų laukų ir girių augme
nys. Musų moterys ne žino, 
kaip galima pasikelti.kaip elgtiesi 
su tokiais vyrais, kurie jas paėmė 
ne už moteris paramintojas ir 
drauges, bet už verges.

Teko man, mano kelonėse, ist- 
girsti sekantį pamokinimę vieno 
lietuvio vyro, suteiktę savo pa
ežiai: tu turi būt mažesnė už ma 
nę, mažiau už manę turėti savo 
norų, kadangi Dievas manę su 
tvėrė pirma ir tavę sutvėrė iaz ma
no szonkaulio, o tu dar drįsti 
priesz manę murmėti. Menkai 
protiszkai iszlavinta žmonelė ne 
turėjo kę atsakyti ant tokios sa
vo vyro kalbor, paskirianezio jai 
vergės vietę szeimynoj; tik sun
kiai atsiduso, ne dryso nė paru- 
goti, kad Dievai ję sutvėrė verge 
vyro. Gal jam tas buvo reikalin
gu? I-zt kro vienog Dievas mote 
rį ne verge sutvėrė, moteris ver
ge pastojo tik todėl, kad ne no
rėjo supranti ir ginti savo tikrų 
tiesų, pildyti liuoso žmogaus pa
reigų.

Ir musų gyvenime kasgi kaltas, 
jeigu musų moterys yra vergėms 
savo vyrų, jeigu jos teip žemai 
stovi? Kaltė tai paežių moterų, 
kurios neairupina apie savo pa
ežių reikalus, gerovę ir pareigas, 
ne nori suprasti, kas yra blogu ir 
gerų, ne nori eiti vedacziais į 
gerovę keliais, bet velija miegoti, 
nieko ne veikti. Be darbo* vie
nog ir nuopelnų ir Dievas niekam 
nieko gero ne duoda, ant jo do 
vanų reikli gerais darbais Užsi
pelnyti.

Brangios seserys Lietuvaites! 
Kelkimės todėl isz sunkaus mie 
go, fniegojome gana ilgai, davė
mės yyrvms pralenkti. Neaps1- 
leiekime ,žengkimeir mes prysza 
kin, žengkime prie szvie-ios! Mo
kykimės apsisaugoti nuo tokių vy
rų, kurie geidžia vien musų kun% 
kurie nori mus imti ne už sayo 
darbų ir jtusmų sanirauges-ir 
padėtojae, bet už verges! Lukas 
jau ir mums pabusti isz šankaus 
miego ir stoti į darbę ant tautos 
laba Skaitykime moksliszkas 
knygas ir laikratzczius, o tęsyk 
paežius getiau suprasime musų 
padėjmę ir musų reikalus! Supra
sime, koks gyvenimas galį būt

jas. Nelaimingas žmogus likosi 
nugabentas į vietinį kotelį, opss- 
kui pas pažįstimus lietuvius* ant 
rytojas atsiskyrė su sziuom svietu, 
palikdamas Lietuvoj paczię ir au
sų, kuriskaip jis sakė, yra kelio
nėj į Amerikę. Velionis nė į jo- 
kię draugystę ne prigulėjo. Nois 
atrado pas jį keletę doliarų, bet 
to neužtenka aut palaidojimo, rei
kli kolekiuot.

Nesutikimai parapijonų su ku
nigu eina kas kart smarkyn. Su 
kunįgu nesutinka ne koki bedie
viai, bet dievoeziai katalikai ne- 
užkenezia kunįgo, kuriam, kaip 
girdėt, jau atstkė mokėti mėnesi
nę. Kaip matyt, mui-ų avių ga
nytojas praganys Sp. V. aveles. 
Pirmiau paklusnios avys pavirto 
į ožius, kurie ttato ragus priesz 
savo piemenį ir nesiduoda savę 
už nosies vadžioti, ir ang'edigiais 
ir arklitvagiais vadinti; parapijo- 
nai reugiamę nauję kleboniję ne 
nori ant kunįgo gaspadinės var
do užraszyti.

Mrlnykas.

Isz Gnllitzin, Pa.
Dalbai eina ežia gerai, žmonės 

uždirba vidutin’-szkai, darbininkų*
gyvenimu vadintas,suprasime, kę 
ręikia daryti, kad isz pataiezių 
perrikeistuine j žmonis, į Dievo 
sutvėrimu*, jo sutvėrtus ant savo 
pavidalo netik isz kūno, bet ir isz 
dvasios ir proto. Tęsyk apszviee 
saulelė ir musų langeli. Į dar 
bę todėl brangios seserys lietuvai
tės! Jus gi l etuviszkos motinos 
kurios auginate vaikus, ne duo
kit savo vaikucziams užmin-zti, 
kuom jie yra, ne duokite jiems 
užmirszli prigimtę savo kalbę, 
įkvėpkite jiems meilę savo tautos 
ir tėvynės, įkvėpkite jiems lietu- 
vibzkę dvasię! Jeigu sziędien 
daugelis lietuvių, pametę savo 
tautystę, lėdosi į svetimas plūkti
nas, juk tai tik lietuviszkų moti
nų kal*^, kurios paezios nejausda
mos, neturėdamos meilės savo 
tautos, jos ir sivo vaikams įkvėp
ti negali. Mokykitės paežio* it 
mokykite savo vaikus pažinti 
Lietuvos praeitį; aiszktnkile vai
kams, kaip senovėj lietuviai gyve 
no, kokia dideli buvo ir -galinga 
musų tėvynė, dabar nupuolusi, 
patekusi po svetimu jungu per 
musų paežių, ypacz per miwq 
motinų kaltę, kurios ne mokėjo, 
ar ne norėjo vaikins įevėpti mei
lę savo tautystės. motinos 
tėvynės. Musų senutė tėvynė ir 
sziędien teb yra,nors pasenusi ir 
nusilpnėjusį dėl nesirūpinimo apie 
joa laimę joe vaikų. Ji sziędien 
isznaudojama visokių locnų iszga- 
mų ir svetimtauezių. Mes lietu- 
viszkos moterys, mielos seserys, 
Lietuvos dukterys ėsanezios liuo
so j e Amerikoj,stengkimės,kiek tik 
musų galėj, atgaivinti, sudrutinti 
alpstanezię musų tėvynę Lietuvę, 
auginkime tvirtus jos apginėjus. 
Mylėkime savo prigimtę kalbę ir 
jos mokykimės, kiek galėdamos, 
mokykime jos ir musų vaikus! 
Kada mes, kaipo lietuvių,dirban 
ežių ant savo motinoe Lietuvos 
labo, paramintojos ir padėtojos 
atliksime ant musų sprando puo
lantį darbę, ne isznyka, ne pražus, 
tik pakils musų tėvynė. Taigi į 
darbę, brangios seserys!

M. P. Pake’eivė.

Isz Spring VaUey, III.
Czianykszcziai lietuviai dalina

si į dvi prieszingas partijas, t. y. 
į kauniszkius ir suvalskinius, terp 
jų atsitinka tankiai dideli nesuti
kimai, prasivardžiavimai ir musz- 
tynės. Sztai kelios sanvaitės at
gal atsitiko smarki musztynė 
terp kauniszkių ir suvahkinių; 
pirmutiniai* nelik kę likosi su- 
muszti, bet keliems karžygiams 
net rankss sulaužė. Vieni kar
žygiai, atlikę tę biaurų darbę, 
prasibzalino >sz ežia, o kiti da 
slapstosi pas savo apginėjus. Ro
dosi, nevertėtų tokių karžygių ir 
girtuoklių nė į šlubę priimti, ku
rie užsipylę akis, daužo krum
pliais stalę,traukia einikį, sukelia 
vaidus, sudaužo stalus ir kėdės, 
vertėtu tokius paduoti į tiesdarys- 
tės rankas, kad pamokytų, kaip 
reikia gyventi.

17d. sz. m. patiko ne
laimė vienę lietuvį, Blažį, 
ant C. R- S. gelėžinkelio. Ve
lionis paskutiniame laike gyveno 
miestelyj vadinamame Marųuette, 
III. Nedėlioj, 16 d. sz m. atvyko į 
Sp. V., norėdamas gauti kvitelę 
atlikimui velykinės iszpažinties. 
Nuėjęs pas vietinį kunįgę, iszrei- 
szkė savo reikalę, bet kunįgas 
reikalavo už kortelę 3 doliarių. 
Nesusitaikęs su kunigu ir neatlikęs 
savo reikalų, o gerai užsitraukę*, 
apie 5 valaudę po ■ pietų norėjo 
grįžti namon. Pribuvęs ant sta
cijos, lipdamas į trūkį, kuris jau 
pradėjo,eiti, pakiazo abi koji po 
trūkio ratais, kurie nupiovė ko-

be dai bo ežia ne matyt.
Lietuvių yra ežia ne daugiau

siai: penkios szeimynos, pavienių 
bus apie Gvideszimtis. Terp jų 
ne daug yra suprautanezių tau- 
trizkus įeikalus. Skaitanczių 
knįgas ir laikraszczius teiposgi ne. 
daug: ateina ežia 2 expl. ‘'Lie
tuvos’, 1 “Vienybė^'’ ir 1 “Sau
lės”, tai ir viskas. Didelių nesu
tikimų iki sziol terp czianyksz- 
czių lietuvių ne buvo. Jeigu pa
sigėrę iszdaužydavo lan
gus, tai isziipagirioję susitaisy
davo. Iki sziol terp mus nebuvo 
nesikenezianezių paitijų; dabar, 
pasidėkavojant kun. C. P., kuris 
teikėsi ežia atsilankyti, a’sirado ir 
pas mus partijos. Mat kunįgėlis, 
vie oj platinti meilę ir sutikimę, 
sėja nerikenrimo sėklę terp brolių 
vienos motinos Lietuvos. Dva- 
siazki vadovai seniau ne garbinan
čius kunįgų, ne laikanczius jų 
už pusdievius vadino bedieviais, 
szliuptarniais, kunįgas C- P. lo
kius vadina liaufenais. Czia
nykszczių lietuvių krikszczionisz- 
ko mokslo mokintojas, vaikszczio- 
dani’S po lietuvių gyvenimus,ap
dalino žmonis visokiais naudin
gai* pamokinimais, isz kurių gali
ma isztraukti sekanezię prasmę: 
Szliupas todėl ne surinko didelių 
turtų, kad jam Dievas ne “bla- 
gaslovija”, kunįgai gi daugiau tu
ri turtų todėl, kad jiems Dievas 
suteikia savo “blagaslovenstvę”. 
Norėtume žinoti, ar ir Amerikos 
milijonieriai,surinkę milijonus isz 
darbininkų darbo, tuos begalinius 
turtus sukrovė teiposgi pėr Dievo 
“blagnslovenstvę”? Kodėl antai 
visi geretniejie kunįgai ne gali 
pasigirti dideliais turtais, o juos 
turi tik kunįgai niekiejie, garbi
nanti vietoj Dievo aukso ver*zį? 
Argi Dievas suteikia savo palai 
minimę tik niekiems'ems? Pasi
taiko rods ir terp niekųjų ne tu
rinti sziędien didelių turtui bet 
tas ne rodo dar, kad į jų rankas 
nebūtų patekę didesni pinįgai.
Amerikoj kun. Juodi-
sziu*, kuris isz tikro su savo 
m o kėlu butų galėję* augsztai pasi
kelti, sziędien didelių gėrybių ne 
turi; ji* vienog ne mažai nuo 
žmonių pinįgų surinko, tik juos 
iszleido ant embiiologiszkų ir 
chemrizkų tirinėjimų, ypacz gi 
ant tirinėjimų szlapio distiliavi
mo budo. DaLar jeu Jis tuibut 
nė turtų nuo lietuvių jau ne su
rinks, ne pastūmės toli nė savo 
tirinėjimų. Besidarbuojant jam 
terp lietuvių, Dievas isz tikro ne 
palaimino ir turbut jau nė ne pa
laimįs.

Galhtzino gyventojas.

Isz Hazleton, Pa.
Jaunas czianyksztis politiszkas 

Kliubas užmanė suszaukti ant 9 
dienos kovo lietuvių susirinkimę 
ant užgyrimo protesto priesz ren- 
giamę Amerikos politikierių ap
sunkinimę ateivystės, kas ypacz 
lietuviams daug blogo atgabentų. 
Užmanytojai nuėjo pas kunįgę 
praszyti, kad isz sakinyczios pa
garsintų mitingę ir paaiszkintų 
žmonėms sziek tiek klausymę pro 
testo. Kunįgas tę padarė, bet 
ant mitingo atėjo vos deszimtis 
žmonių, kiti isz bažnyczios isz- 
vaikszcziojo, vieni namon, kiti į 
kitokias vietas. Vieni kalbėjo, 
kad prieiz valdžių užsimanymus 
ne galima protestuoti, kiti sakė, 
kad ne turėdami kam siųsti szif- 
kortę, ne reikalauja rupintiesi,ar 
valdžios apsunkįs, ar ne apsun- 
kįs ateivystę. Toks mat daugu
mo musų miesto lietuvių suprati
mas. Su jais sunku kę „nors ir 
geriausio ir naudmgiauso nuveik
ti, kadangi j'ems rupi vien jų a;

sabiszki reikalai, vlsuomeniszkų 
jie n’įstengis dar suprasti. Musų 
miesto lietuviai tuno kaip pas po- 
nę Dievę uięeczkyj. Prisižiūrė
jus į darbus aitų vietų lietuvių, 
kurie ne tik užmano, bet ir nu
veikia visokius darbus ant visų 
lietuvių naudos, liūdna darosi ant 
szirdita, matant atszalimę Hazle- 
touieczių, kurie iki sziul su tau- 
tisskais darbais nėra nieaur pri
sidėję. Dieve duok, kad nors 
tolimus eitų ežia geriau.

Neseniai užsidėjo ežia Politisz- 
kas Lietuvibzkat* Kliubas. Ka
dangi jis dar jaunas ir ne dau
giausiai turi sąnarių, todėl ant 
pakėlimo protesto priesz rengia- 
mę apsunkinimę ateivystės szaukė 
visuomeniszkę lietuvių susirinki- 
mę. Kadangi užmanytas v'suo- 
meniszkas susirinkimas ne atga
beno naudos, tai apdiibimu pro
testo reikėjo užsiimti vienam 
Kliubui. Ant jo susirinkimo, 
atsibuvusio 9 d. kovo, likosi ap
svarstytas klausymas ateivystės, 
jeigu ji butų apstabiyta, y- 
pacz dang btėdies atgabentų mu
sų tėvynei Lietuvai. Likosi su
raižytas protestas ir teip kaip bu- 

<vo laikraszcziuose garsinta, per
siuitas į Washingtonę ant rankų 
musų senatoriaus. Garbė užtai 
Kliubui ir protesto apdirbėjams, 
garbė visiems jo sąnariams! Rei
kia dabir geisti, kad ir kilų vie
tų lietuviai su pamUziais protes
tais ne poėiliktų užpakalyj musų 
Kliubo.

K Ii ubo sąnarys.

Isz Sheuectady, N- Y.
Daugelis czianykszczių lietu

vių elgiasi ne gražiai: vieni per 
daug myli galionus, kiti gi kazyA 
ras.- Yra vienog ir ežia gražiai 
besielgianti, nesilankanti visai ba
lionuose ir ne imanti į raukas 
kazyrų; gaila vieu, kad tokių 
yra ne daug.

Neseniai ežia vienas lietuvys 
vaikinas Jonas Jurkus,dirbęs per 
visę vasarę, užsiezėdyjo 75 dol. ir 
rengėsi juos persiųsti tėveliams 
į Lietuvę. Tuom tarpu kitas, 
pajutęs pinįgut*, Jurkui bemie
gant, prapjovė valirię, iszėmė pi- 
nįgus ir su jais prapuolė. Argi 
ne geriau būt laikyti pinįges ban
ke negu namieje, '.sz banko bent 
nieks ne pavogt ų----------*    

K. Orlovskis.

Isz Brooklyno, N. Y.
Kaip buvo garsinta, ant pami

nėjimo sukaktuvių numetimo 
baudžiavos, czianykszcziai lietu
viai parengė susirinkimę ir pra
kalbas. Ant susirinkimo ctėjo 
tiek jaunų vyrų, kad pripildė pil- 
nę salę. Kalbėjo sekanezios ypa- 
tos: prezidentas Draug.' Lietuvos 
Sūnų, p. Mantihnitis, atidaryda 
mas susirinkimę, trumpoj prakal 
boj paaisžkino jo raienus. Fotam 
kalbėjo: Aniulis, Romanauskas, 
Balcziunas, Vokietaitis ir ant ga
lo antru kartu Romanauskas.
' Kalbėtojai savo kalbose nuro
dė skriaudas, kokias lietuviai ūki
ninkai baudžiavos laike kentė 
nuo sulenkėjusių ponų ir kunįgų. 
Peikė jie ir szios dienos lietuvius, 
kurie daugume nes:rupina nė apie 
pageriuimę materiaLszko būvio, 
nė apie tautiszkus reikalus, bet 
nesigaili ir didžiausių pinįgų ant 
statymo rymiszkų ir airiszkų tvir- 
tynių. Gailisi centų ant savo 
tautiezkų reikalų, o nesigaili ir 
deszimczių doliarių ant krovimo 
lobio svetimtaueziams. Tose 
svetimtauezių,už lietuvių pinįgus 
statytose tvirtyn&e, airiiį agentai 
isz l etuvių ne kanuolėms bet io 
džiais stengiasi ges nti szviešę, 
gina įsireižę Umsę. Nors ne ant 
visų tokių drausmių svetimų a 
gentų paiso žmonės, bot tie agen
tai visgi stengiasi palaikyti dva- 
siazkę baudžiavę, o kur isz joe 
žmonės iszsiliuosavo, tai ję atgal 
nori sugręžinti. Per vėlai vienog 
tę daryti Dabar kitokį laikei. 
Susirinkusiems prakalbos labai 
patiko, kę rodė rankų ploji
mais; ypaca prakalbos p. Roma- 
naucko didelį ant susirinkusių pa
darė įspūdį.

J. Naujokas.

“Auszros“ Draugystes, 
Įstatai.

M i E R i a i. “Auszros” Dr- 
et ės mieriai yra sselpti einanezię 
į augsztesnius-mokslus lietuvisz- 
kę jaunuomenę ir tokiu budu isz- 
dirbti lietuviszkę inteligenciję iaz- 
lavintę visose svietiszkų mokslų 
szakose. '•*

, 8ZELPIMAS. 4 a
1. Pirtputinę vietę szelpime 

ims besimokinantiejie tokių moks
lų, k oriuos užbaigęs neturi isz to 
ant syk pelningo uždarbio, kaip 
antai: tepliorystėa, muzikos,gam- 
toę mokslų, filologijos, etc.; nė-

šant tokių, paszelpę gaus ir beei- 
mokinantiejie kitokių mokslų. 
Moterys turi pirmutinystę prieez 
vyrus. Iszvyti isz tėvynės, nu- 
kintėję kokiu nors buriu už lietu
vystę, lankanti užrubežines ųio- 
kyklas, turi pirmutinystę priesz 
besimokinsnezius tėvynėj.

2. Paszelpę ir stipendijas gaus 
tik besimokinantiejie svietiszkų 
mokslų; dvasiszkų seminarijų ir 
akademijų mokytiniai nuo paszel- 
pos iszskirti.

3. Gabus Visoriuose amatuose 
vaikinai ir merginos, ant iezsilavi- 
mo tuose-gi amatuose užrubežėae, 
gali gaut nuo “Auszros” Dr-stės 
paszelpę.

4. I«« atsiszaukusių kandidatų 
Dr tė pripažįs pirmutinystę to 
kiemą, kurie jau savo darbais ar 
prilankumu lietuvystei yra atsi
žymėję.

5. Stipendija ir paszelpa, kokię 
nuo Dr-tės gaus besimokinantie- 
jie, nėra tai dovana, bet kaipi pa 
skolę: ję gavę, po užbaigimui 
mokslo, sugręžina Dr-tci arba pi
nigais, arba atlygina lietuviszkai 
tautai savo darbais — svarbiais 
rasztais etc.

Pasarga. Geistina, kad

reikalingas apie ■ atsiszaukusius 
kandidatus žinias ir pildyti viskę, 
kę Draugystė paveda jiems atlik
ti.

$. Central i sakas Komitetas ren
kasi ant trijų metų. (Geistina 
butų,kad Cent. Komitetas renka- ' 
mas butų vienoje vietoje).

Auszros D r - t ė nėra tai vie
tinė kuopelė, bet organizacija a. 
pimanti visas Suvienytas Valsti
jas; jos kuopos gali tvertis ir Eu. 
ropoj.

Užgimusius kokius nors tarpe 
sąnarių nesutikimus, palytinezius 
visę Auszro s Dr tę, iszrisza išt
rinktas tam tikras Santaikos Sū
dąs, susidedantis isz trijų sąnarių, 
kurs labai prasikaltusį turi tiesę 
net isz Dr-tės praszalinti.

KUOPOS.
Auszros Draugystės kuopos tu

ri pilnę autonom:ję. Surinktu* 
nuo sąnarių mokesezius kuopos 
pririunezia CentraR*tkam Kasie- 
riui; vardu* gi sąnarių, skyrių, į 
kuiį kurs priklauso ir kiekvieno 
mokesezių rokundę prisiunezia 
Centr. Finansų Sekretoriui

baigusiejie mokslus su pagelba 
“Auszros” Draugystės apeigyven 
tų Lietuvoj ir ežia darbuotųsi ant 
naudos lietuviszkos tautos, bet 
kad s>mlygoa ne visiems tai da- 
leidžia, tai ; D r • t ė tokių rei
kalą v i O ų ne stata

Kandidatai, norintie- 
jie gaut paszelpę ar stipendiję, 
privalo atsiliepti į D r - t ę pirm 
laiko, teip kad Dr-tės virszi- 
ninkai galėtų bėgyje pusės metų 
surinkti isz isztikimiausių szalti- 
nių žinias apie atsiszaukusių kan
didatų vertę.

Turtai. 1. Draugystės 
turtai susideda isz sąnarių mo
kesnių, dovanų, pelnų nuo balių, 
koncertų, prelekcijų, eta

2. Draugystės kapitalas yra: 
a) judinamas, einantis ant paszel 
pų ir stipendijų besimokinantiems 
ir b) geležinis. Judinamę kapi- 
talę tveria mėnesinės mok ėstys, 
dovanos ir visoki bėganti pelnai; 
geležinį-gi kapitalę sąnarių 
įstojimo Į mokeseziai.

Pasarga : Draugystė
priima dovanas lygiai nuo sąnarių 

“EaTp-ir nffb pasžaUhHį ypkl||.
S A N A R I A 1. 1. Austro*

Draugystės ?anariai gali būti ly
giai vyriszkiai kaip ir moteiiszko- 
3108.
; Sanariai dalinasi į' du skyrių: 
I-mo skyriaus sanariai moka įsto
jimo |5.00 ir 50 centų mėnesinės 
mokesties. II rojo skyriaus s «- 
nariai moka po $1.00 įstojimo ir 
do 25 centus mėnesinės. Išira- 
tzymo mokestį sanariai užmoka 
arba antsyk, arba dalimis 
szeip: I-mo skyriaus sanariai turi 
sivo įstojimo mokestį užmokėti 
bėgyje 10 mėnesių; Ilrojo. sky
riaus bėgyj dviejų menesių.

3. Sanariai I-niojo skyriaus,už 
mokėję ant syk $120.00, o II-r o 
jo skyriaus $60.00, pasiliuosuoja 
nuo visokių aut toliaus mokės 
ežių.

4. Tiesos sąnarių abiejų skyrių 
ir abiejų lyczių yra lygios.

5. Apart aktyviszkų sąnarių 
I. ir II. skyriaus yra dar pa
gal b ės sanariai. Pagarbės 
sąnariu gali tapti tis, kurs- ant 
syk paaukaus D r - 1 ei mažiau
siai kaip $100.00.

6. Europos lietuviams, norin
tiems prisiraszyti į Auszros Drau
gystę, mokesezių dalykuose ame 
rikoniszkę vienę doiiaiį lyginame 
vienam rubliui; trimsf markėms; 
penkiems frankams; keturiems 
stilingam*.

Vyriausybe. 1. Drtė* 
vyriausybė susideda isz Preziden
to, Sekretoriaus prot., Sekreto
riaus finansų, Kasieriius, (kurs 
turi būt po $1000.00 parankos), 
ir 2 kasos Globėjų. Parankę ka- 
šienui pastato du parankininkai po 
$500.00 kožnas. Kasierius ne 
gali laikyti pas savę Dr-tės pinį
gų daugiaus per $100.00; virszi- 
jantiejie tę sumę pinįgai turi būt 
sudėti į bankę ant “Auszros Drau
gystės” vardo per Prezidentę, Se 
k re torių fiu. ir Kasierių.
. 2. Karierius niekam neturi tiesos 
iszmokėti jokių Dr tės pinįgų be 
Dr-tės daleidimo. •

3. Draugystės virszininkai ren
kasi per visuomeniszkę balsavi- 
mę.

Virszininkai neturi jo'kių ypa
tingų privilegijų: jie yra tiktai 
pildytojais Dr-tės nutarimų, 
jie ne gali, pagal savo norę, pa
skirti paszel pos nė stipendijos at- 
sistaukusiems kandidatams: apie 
tai, kam duoti paszelpę ar stipen- 
diję nusprendžia daugumu balsų 
visi Dr- tės sanariai. Virszinin- 
kų priderystė yęę tiktai surinkti

Nauji rasztai.
Sugriautas gyvenimas. Paraszc 

Eazdynu Peteda. Perspaudinta 
isz Naujiena Iszleista Kudirkos 
ižde. Nr. 1. Tilžėj. 1JMH m. 2» 
pusiap.

Yra tži pirmutinė Kudirkos iž
do iazleit-ti knįgutš. Apysakaitė 
szita pirma talpinos: “Naujieno
se”, kur ja gal ne vienas skaitė, 
dabar gi skyrium į knįgutę tapo 
atmuszta. Medega paimta isz 
žmonių gyvenimo. Geros szir 
dies amatininkas veda doriszkai 
nupuolusię merginę ir žinoma, ji 
jam laimės ne atgabena. Kol 
jauna buvo, lakstė po miestus,gy
veno nedonai, ant senatvės rods 
randa prieglaudę pas vyrę, bet 
ne meilę. Kada vyras numirė,ne 
po ilgam ir ję rado žmonės ne 
gyv| ant kapini^. Namai ama
tininko likosbapleisti. Apraszy- 
ta viskas gražiai, užimaneziai; 
pasakaitę be nuobodumo kiekvie
nas gali perskaityti.

Szunadvokatis.Patral Elizos Or- 
žesldenes apysaką “Nizlny”. 
Parasze Fr. Iszleista Kudirkos 
iždo. No. 2. 48 pusi.

Railojapjrsafiilej spri>*zyTa,' 
kaip visoki szunadvokacziai vilio
ja nno nieko neiszmananczių žmo
nių pinįgus, prižada j ems ne bu
tus daiktus, nęt tokius, kokių nė 
tikri advokatai ne gali padaryti ir 
žinoma, nieko ne padaro. Piudo 
terp savęs kaimynus su kaimy
nais, gimines su giminėms, kalbi
na prie provų, sėja nesutikimus, 
vilioja pinįgus nuo abiejų bed- 
provojanczių pusių. Apysakaitė 
paraszyta už maneziai *lr verta 
perskaitymo, - ypacz L’etuvos 
žmonėms reiktų ję skaityti, kad 
pažintų tuos vilkus ardanezius 
ramybę ir sutikimę ir kad mokė
tų nuo jų apsisaugoti. Gaila 
vien, kad knįgutėj daug yra zece- 
riszkų klaidų.

\ ; =====

Redakcijos atsakymai.
REIKALAUJANČIAM KNIGU SU 

PRAETISZKAIS PAMOKINIMAIS.

Knįgos, apie kurias Ta m i si a, 
primeni, kaip ant .i: Budai gydy
mo, Kunįgo Kneipo, Akuszerija 
(pagelba gimdanezioms), Meta
lurgija dar naudos musų skaity
tojams ne atgabentų, o antai dvi 
pirmutinės atgabentų ne retai 
blėdį. Pirma reikia pažinti pa
matus visokių mokslų, o paskui 
bulę pritaikymo mokslo prak- 
tiszkame gyvenime. Kitaip skai
tantis ne teip supras, kaip knįgoj 
paraszyta ir isz to gali pasidary
ti, ypacz prie gydymo serganezių, 
daug blogo. Ąnt tokių rasztų 
vėliau ateis laikas.

P. Viszunui. Žjnias apie 
Maskoliję mes randame vietiniuo
se laikraszcziuose. Angliszkų 
laikraszczių žinios apie Maskoliję 
ne visada teisingos:raszydami apie 
Maskoliję, jos nepažinodami, tau
kiai apraszo visai ne galimus da
lykus. Už žinias isz lietuvių gy
venimo mes butume dėkingi.

Klaidos atitaisymas.
Pereitame “I^ietuvos” numeryj, 

dėl neaiazkaus iszreiszkimo kores
pondento, Korespondencijoj isz 
Kenoington, UI. įsiskveibė klaida. 
Klausymas uždėjimo parapijos 
ne buvo ’ pakeltas, kalbėta 
buvo tik apie prigulėji- 
mę Draugystės į parapiję. Var
duose Draugystės virszininkų į- 
siskverbė korektoriszkos klaidos: 
prezidentu Dr tės likosi iszrink- 
tas Petkevicze, vice-prez. — 
Szorkovskas, fin. sekr. — Kuzo- 
vas; kasos apiekunais — V. Do- 
viauskas, A. M»slov«kas, J. Bru
žas, D. Jesiuiioni*.



Isz visur.
|| Ant salų Filipinų, didžiausia

me mieete Man llėj, apsireiszkė 
cholera. Pasimirė ežia nuo cho
leros 15 cziabuvių filipinieczių.

d Portugalijos pakrantėse, 
pneszais Nazeareth, ant jūrių su- 
simuszė du žvejų laivai ir pasken
do. . Prie to 13 žvejų pri 
gėrė.

U Kaliszo katalikiszkas vysku
pas Beresnevicze likosi praszaliu 
tas nuo vietos. Beresnevicze 
pirma buvo vyskupu sufraganu 
Kaune.

|| Lzpanijoj užstojo szaltas ti
ras. Sniego darganos ir ledai 
daugelyj vietų isznaikino jau ge
rai sužėlusius javus ir vyny- 
czias.

0 Albanijoj, netoli Priszt nos, 
užgimė smarkus susimuszimas terp 
dviejų albiniszkų giminių. Mu 
szyje 200 žmonių likosi užmusztų 
arba paszautų.

J- Isz Grekijoš szjmet daugiau 
žmonių kraustosi į svetimus 
krasztua Pereity sanvaitę 100G 
grekiszkų iszeivių iszkeliavo į A- 
merikę.

H Italijoj,provincijose: Ferrara, 
Bologna ir Vieeuza sztraikuoja 
150000 laukų darbininkų. Isz 
viso laukų darbininkai sztrai
kuoja 16 provincijų.

--------------------
-|| Maskoliszkas vidaus ministe- 

ris Sipiagin isz visokių Maskoli- 
joa krasztų gauna laiszkus,kuriuo 
se raižanti gazdina užmuszimu 
visų nekeneziamų miuisterių.

į| Berlyne, isz techniškos mo
kyklos, už dalyvavimu lenkų agi
tacijose, likosi iszvytų 50 lenkų 
studentų,paeinanezių isz Lenkijos 
ir Poznaniaus provincijos.

|| Sziaurinėj Afrikoj,/ Wadai 
kraszte, užgimė revoliucija. Sul
tonas Achned likosi nuo sosto 
numestas, revoliucjjonieriai paso
dino ant sosto Mihomeodę Dud.ę

D Indijose, mieste Lahore ir 
jo aplinkinėje, azijatiszkas ma
ras vėl smarkiai pradeda siausti. 
Szitame apskrity] mirszta dabar 
vidutiniszkai po 2000 žmonių kas 
dienę ir tai tik nuo maro.

II Iszpanijos randas iszleido pa- 
davadyjimę, kad nuo dabar viso
se rando dirbtuvėse darbininkai 
dirbtų tik po 8 vai. ant dienos. 
Už darbę virszaus darbininkai 
gaus atskiru užmokesnj.

3 Ant Bulgarijos rub^žiaus pul 
kas ginkluotų bulgarų užpuolė 
ant turknzkos sargybos stovyklų 
netoli Szumlės. Susirėmime du 
bulgarai tapo užmuszti, o keli su
žeisti.

| Portugaliszkose valdybose 
rytinės Afrikos Mozambike, isz- 
siųsta kariumenė turėjo smarkų 
susirėmimu su vergų prekėjais. 
Susirėmime 50 vergų prekėjų 
likosi užmusztų, o 162 paėmė į 
nelaisvę. 700 vergų likosi nuo 
verguvės paliuosuotų.

d Paryžiuj pasimirė prancūzas 
Achilles I, karalius Araukanijos 
ir Patagonijos. Jis buvo sūnūs ad
vokato Antoine’o isz Perigneuz, 
kuris 1861 m. iszkeliavo į Pie 
tinę Ameriką ir indijonų arauka- 
nų ir patagonieczių likosi oi ka
ralių iszrinktas.

II Isz Varszavos ateina žinia, 
jog maskoliszkas randas, aut ne- 
aprubežiuo’o laiko, uždarė vos 
keli'metaiatgal parengty politech- 
niszkę instituty užtai, kad studen
tai, be valdžių da leidi m o, atlaikė 
susirinkimę.

|| Ryme pasibaigė prava trijų 
popiežiaus urėdninkų, apskųstų 
svietiszkiems Italijos sudams už 
prisisavinimp popiežiui priguliu- 
ežių pinįgų. Sviet;szkas sūdąs 
vienę isz apskųstų urėdninkų nu
sprendė ant 8 metų kalėjmo.du gi 
likusius su visu iszteisino.

i Maskolija padarė nauję suta
rimu su Persija. Maskolija pa
skolina Persijai, žinoma pati pa
siskolinusi nuo prancūzų, 10 mi
lijonų rublių, už kę gauna nuo 
Persijos reikalinga žemę ir konce
siją ant padirbimo geležinkelio 
nuo Tabriz j Teheranu.

H Prancuziszkas užrubežinių 
dalykų ministeris Delcasse atsi- 
szaukė j visus civilizuotus krasz- 
tus, užkviesdamas juos ant terp- 
tautiszko kongreso į Paryžių ant

padarymo reikalingų terptąutisz- 
kų nutarimų apstablymui mergų 
prekystes, kuri pasibaisėtinai isz- 
si plati no visuose k ra sz tuose.

|| Chtyiszki pasikėlėliai, ne 
toli Faug Czang sumuszė ant jų 
suvaldymo iazaiųstę ciecoriaus 
jenerolę Ma. Pasikėlėliai užėmė 
miestu Fang Czang, o visus man
darinus ir chiniszkus urėdninkus 
arha užmuszė, aiba paėmė į ne
laisvę. Dabar maisztų apimtos 
yra provincijos: Kwang Si, 
Kwang Tung ir Yun - Nan.

U Popiežius pirma karty ats’- 
szaukė į sviet »zkę sudę, reikalau
damas nubaudimo.neteisingų eavo 
urėdninkų, pavogusių 80000 dcl. 
popiežiui prigulinczių pinįgų. 
Kę gi dabar sakys musų garsus 
teologas zokoninkas Saurusaitis, 
kuris mokini, jog “smertelnas 
griekas” kunįgo nuskriaustam 
skųsti skriaudėju sviet iszkam šū
dui?

0 Varszavdj likosi suaresztuo- 
tas adjutantas kunigaikszczio Ser
gijaus, jenerolas Varkov. 
Jį apskundžia, kad jis pri
gulėjo prie M^skolijos revoliu- 
cijonierių. Genda mat pamatai 
caro sesto, jeigu ir ant augsz- 
tesnių vietų armijoj atsiranda 
prilaukus revoliucionieriams. Ant 
ko todėl vėliaus remsis vienval
dystė carų Masko'ijoj?

U Itališkas konsulius Janinoj, 
pietinėj Albanijoj, praneszė savo 
randui, buk veik visa pietinė Al
banija pasikėlė priesz Turkiję. Al- 
baniecziai atvirai.\ užpuolė » ant 
miesto Janinos ir apgulė turkiszko 
gabernatoriaus rumę<. Macedo 
nijoj, S'stovo apskrity j,priesz tur- 
kiszkas valdžias pasikėlė macedo- 
nieczui. Isz to apskriezio vy
riškos lyties gyventojų, katrie 
ne pristojo prie pasikėlimo, liko 
si turkiszkų valdžių suaresztuoti.

U Londono laikrasztis “Daily 
Chronicle” pranesza, buk popie
žius gavo iinię, kad Airijos .ka
talikai pasirengę pasikelti priesz 
Angliję, prie ko esę gerai pasi
rengę, turi sugabenę daugybę 
ginklų. Popiežius prisakė kunį- 
gams laikytiesi isztolo nuo ren- 
gianezių maisztus (Tas no ti- 
kėjimiszkas dalykas, į ty popie
žiui ne priderėtų kiszti nagus).

| Laikraszcztai vėl prauesza, 
buk garsus szvediszkas mokslin- 
czius Andree, kuris ant orlaivio 
su dviem draugais 1897 m. iszlė- 
kė ant sziaurinio žemės poliaus 
ir iki sziol ne sugrįžo, sziaurinėj 
Amerikoj likosi eskimosų užmusz- 
tas drauge su draugais. Rastus 
orlaivyj daiktus buk eskimoesi pa
ėmė. Tos eskimoių giminės vie- 
nog ir brangių kailių medėjams 
ne pasisekė užtikti. Yra todėl 
tik spėjimas, tikros teisybės, kas 
ateit ko su Andree ir jo draugais, 
visgi iki sziol nieks nežįno.

| Mieste Nizne-Novgorode, 
įgavęs proto sumaiszymę unter- 
< ficierss Kremliaus regimento,pa
griebęs karabinę ir prisidėjęs pil
nus kiszenius patronų, užsidarė 
kazarmėse ir pradėjo szaudyti į 
einanezius ulyczia žmonis. Už
muszė du tarnu gyvenanezio prie 
szais kazarmes pulkauninko; du 
praeiviu sunkiai pašovė. Pas
kui beprotis, iszbaigęs patronus, 
su paskutiniu pats nusiszovė. 
Sziudė jis pet czieks tris valan
das, o nieks ne dryso ateiti jį su
valdyti.

|| Anglijos parlamente perkra-' 
tinėjo klausymę pensijų pasenu
sį ems darbininkams. Pagal pa
duotu užmanymę: kiekvienas, su
laukęs 65 metų darbininkas, tu
rėtų tiesę gauti pensiję po 5 — 7 
shilingų ant sinvaitės. Pusę rei
kalingų ant to pinįgų sudėtų 
V'ešpatystė, o pusę valszcziai. 
Randas vienog atsakė, kad ant 
tokių pensijų iždas no turi pinį
gų (ant ne naudingų karių vie
nog jis kaip į balę mėto szimtus 
milijonų doliarų), pensijos tokios 
padidintų ant 50 milijonų dolia
rų iždo iszleidimus kas metę.

| Pietinėj Maskolijoj, ypacz 
ant Kaukazo, užgimė darbininkų 
maištai; smarkiausi jie buvo 
mieste Batume. Darbininkai 
Rothschildo kerosi no pervalymo j- 
taisų pakėlė sztraikus. Jie nu
traukė ant policijos ir reikalavo 
paleidimo pasodytų į kalėjimę va
dovų, t Kadangi policija reikala
vimo neišpildė, ant rytojaus su
sirinko jų daugiau ir pradėjo 
szaudyti į stovinezius prie kalėji
mo kareivius. Kareiviai pasinau
dojo isz karabinų. 30 darbinin
kų likosi užmusztų. Batume, Ba
ku ir Tiflise daug pardavinyczių 
likosi iszgliautų.

| Pasikėlėliai pietiniuose Cha
nuose jau kelis kaltus aumuszė 
priesz juos iszriųsty ciecoriaus 
armiję. . Dabar prie jų su visais 
ginklais *perėjo visas ciecoriaus ka
reivių korpusas, susidedantis isz 
25900 turi o ežių kuo geriausius 
ginklus kareivių. Jeigu pasikė- 
lėliai paims viražų ęnt ciecoriaus, 
kę tysyk darys svetimos vieszpa- 
tystės? Ar |os vėl siųs savo ka
reivius ant suvaldymo chiniszkų 
pasikėlėlių, kaip tai padarė priesz 
bokserių pasikėlimę? Kadangi 
ant bokserių ‘maisztų, iszėmus 
Maskolijos, kiti krasztai ne pada
rė gero biznio, tai jie, turbūt, ne-, 
s skubįs kisztiesi į naujus chinisz
kus maisztus.

|| Ant paliepimo Maskvos jene- 
ral gubernatoriaus,kunįgaikszczio 
Sergijaus, 500 studentų, ėmus ų 
dalyvumę paskutiniuose maiša
luose, likosi į’Siberiję iszsių-tų; 
15 kunįgaikszczio sįtvertas 
kpecialiszkas sūdąs rado kaltais 
prigulėjimo prie sukalbio ant ca
ro gyvasties ir tie likosi sūdo ant 
suszaudymo nuspręsti ir tuojaus 
suszaudyti. „ Ž aurumu mat 
caro dėdė stengiasi * valdžių 
skriaudžiamų protestus nutildyti. 
Kad tas kunįgaikszcziui kada 
nors ne alsirugtų! Ž'aurumu 
dar valdžios niekada ir niekur ant 
meilės ir užs tikėjimo žmonių ne 
užsipelnė ir Maskobjoj ne užsi
pelnys. Jau, kaip pasirodė tū
luose miestuose, kaip antai Tūloj, 
supelėję valdininkai ir ant kariu- 
menės ne gali per daug užsitikė- 
ti: kada oficierai Tūloj ir kituose 
miestuose liepė kareiviams šau
dyti į minias žmonių, kareiviai 
ne paklausė. Tas Maskolijo] yra 
ne paprastu atsitikimu. Juo to
liau, juo mažiau bus klausanczių 
netikusių valdžių.

J Atėjo platesnės žinios apie 
paskutinį pasipriesziniuię mas
koliškų kareivių mieste Tūloj. 
Mieste tame yra mat maskoliszko 
rando karabinų dirbtuvės. Urėd
ninkų skriaudžiami darbininkai, 
pakėlė sztraikę. Randas sutrau
kė kareivius aut iszvaikymo besi- 
renkanezių ant ulyczių darbinin
kų. Vedantis kareivius oficieras, 
isz pradžių, ant pabauginimo dar
bininkų, liepė szauti tuszcziais 
patronais. Kareiviai ty iszpildė, 
bet tokių szuvių darbininkai ne
nusigando. Kada oticieras prisa
kė kareiviams sžauti į pulkus dar
bininkų su aštriais, turineziais 
kulkas patronais, kareiviai ne pa
klausė. Perpykęs oficieras, pa
gąsdino perszovitnu unteroficierę, 
bet kareiviai ne davė oficierui isz 
pildyti ty,kę norėjo: jie su už
mautais ant karabinų durtuvais 
subadė savo locnę oticierą, nuo 
subadymų tas pasimirė. Yra tai 
turbūt pirmutinis ne paklusnu
mas savo oficierų prisakymams 
maskoliszkų kareivių. Iki šiol 
caras ir jo valdžios visada galė
jo remtiesi ant nieko nesuprantan 
ežių kareivių, kurie visada pildė 
nors kvailiausius savo viršininkų 
prisakymus. Dabar matyt jau ir 
kareivių supratimas pasikėlė ir jie 
pradeda jau neklausyti jeib vir- 
szimnko prisakymo. Jeigu ap
leis carę kareiviai, pulkai nrėd- 
ninkų jo ne apgįs nuo locnų pa
valdinių. Gal todėl ir Maskoli- 
joj neulilgio ateis geresni laikai, 
žinoma, jeigu valdžių skriaudžia
mi eis isz vien kovoje už geresnę 
ateitį.

Vietines Žinios.
— Pasibaigė jau,turbut galuti

nai, žiema Chicagoj, dabar ežia 
gražus tikrai pavasarinis oras. 
Varguoliai džiaugiasi,’kad nereiks 
jau anglių pirkti ant apszildymo 
gyvenimų.

— Ties Grove avė. ir 17 ui. 
greitojo Illinois Central geležin
kelio trūkio likosi pervažiuotas 
einantis skersai szėnių 30 metų 
vyriszkis ir užmusztas ant vietos. 
Jo kiszeniuose rado knįgę, kurio
je buvo užraszytas adresas Samu- 
eliaus Buhles. Policija vienog 
ne įstengė >ki sziol isztirti, ar isz 
tikro užmusztasis yra Buhles. '

— Gyvenantis pas savo dukte
rį, pu. 755 N. Washtenaw avė., 
75 metų senelis Thomas Cratty 
užėjo įšali unę Franko Kraak, no
rėdamas per telefonę su kuom ten 
susikalbėti, (ėjo į telefono bu
delę, bet kad ilgai isz jos ne ėjo 
laukan, tai vienas sveczias nuėjo 
pažiūrėti, kę senis veikia. R-ido 
senį jau ne gyvę ant grindų gu
lintį.

— Jaunas,20 metų maszinistas 
Parker, gyvenantis pas savo tė
vus pn. 360 Grand avė., ne galė
damas atprasti nuo girtuokliavi
mo, užsimanė nusižudyti. Nusi

pirko jis sztilelukę įėjęi į savo 
miegstubę, dūrė į krutinę, norė
damas perdurti azirdį, kad atlik
ti ant vietom. Į szirdį rodą ne 
pataikė, bet perdūrė pjauezius. 
-Nugabeno jį į ligonbutį, bet dak- 
tarai ne žada užgydyti. .

— Į gyvenimę našlės Carrie 
Ericksou, pn.'-198 S. Green str., 
pereitos nedėlios dienę atėjo gir
tas darbininkas William Christ- 
holm, iszsitraukė revolverį ir rei- 
kalavo.kad gaspadinė pasakytų, 
kur yra pas jęgyvenantis mūrinin
kas Patteraon. Ant jie^zkomųjo ne- 
lairųės, jis išgirdęs rėkavimę ir 
szaudymus gaspadinės knn|baryj, 
atėjo jai į pagdbę. Pama’ę-i jį 
Chri-tholm, paleido tris szuvius, 
isz kurių v.enas miltinai užgavo 
Patenonę. Atlikęs savo darbę, 
ChiUtholm-pabėgo, bet jį į porę 
valandų vėliau suėmė. Paszsutę 
Pattersooę nugabeno į ligonbutį*, 
bet nėra vilties kad galėtų iazgy- 
ti, kadangi kulka pramuszė pil- 
vę.

DraugysCziu Reikalai

Lietuviszkas Teatras. .
“Amerika Pirtyje”,

Komedija isz lietuviszko gyvenimo, 
bus >oeztM“V. Kudirkos O. TeatralisikoS 
Draugystes”, nedelioj, 6 d. Balandžio. 
1002. P. Templino saleje, kampas 88- 
tos irCommercial avė. So. Chicago, III. 
Sale atsidarys 5 vai. Loszimas prasidės 
7 30 vakare. Tiaielai po 25 ir 35 et.. 
Pasirūpink saite tikrai lietuviszka per
statymą pamatyti, o busi užganedytas. 
Czia atsilankęs jausiesi savo tevynei esąs 
ir matės savo broliu gyvenimą. Po te
atrui bus didelis balius, ant kurio visa 
jaunuomene galės prie puikios murikos 
gerai pasissokti ir gražiai pasilinksmin
ti.

V. K. O. T. Dr-tes Komitetas.

Wilmerding, Pa. Dr-te Lietuvos Su- 
nu turės savo pirma bailu subatoj, 5 Ba
landžio, 1902, Turner saleje. tBraddock, 
Pa. Prasidės 4 vai. po pietų. įžengs 
vyrams 50c. merginoms dykai. - Visus 
lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir isz 
aplinkiniu miesteliu kvieczia atsilanky
ti. ~ Komitetas.

Scranton, Pa. 30 Susiv. Liet. Ameri
kos Kuopa laikys savo susirinkimą nede
lioj, 6 Balandžio, 7 vai. vsaare, Leonar
do saleje, 111 W. Market St., ant kurio 
užkvieczia visus lietuvius ir lietuvaites 
susirinkti ir prisiraszyti prie tautiszkos 
organizacijos. Komitetas.

Lietoriszkas Teatras.
Worcester, Mass. Lietuviszka Teat

rai iszka Kuopa losz teatre po vardu 
“Nukirtimas vaivos Kriokavus vyskupui 
Stanislovui per Lenkijos karalių Vladis
love III”, subatoj, 5 Balandžio. 1902, 
Father Mathew saleje, YVoroeeter, Mass. 
Visus lietuviuajr lietuvaites kvieczia 
ant to vakaro pasirengti ir pamatyti szi 
puiku perstatyme. Komitetas.

Suaivlenyjimo L. A. Kuopos Ntui- 
rinkiniaM

Bus laikytas nedelioj, 30 d. Kovo, 2-ra 
vai. po piet. P. P. Szleaio saleje po nr. 
3321 Auburn avė. Visus sąnarius "S. L. 
A.“ Chicagos Kuopos užkviecziame ant 
užsimokėjimo II czvertines mokesties,ir 
apsvarstymo ineszimu ant XVII aeimo. 
Teipgi norinti prisiraszyti prie “Susiv. 
L. A.“ szirdingai užpraszomi atsilanky
ti ant szio susirinkimo ir prisiraszyti.

M. J. Damijonaitis, 
S. L. A. 35 Kuopos Virszin.

Stabdo Koauli Ir utoiszaldyma, 
“L«xaUve Bronio Qalnli>«" toblytelas lizttydo nt 
•Iszaldyna •• 1 diaaa. Jai ae lsi«jrai noBokeai 
pinigą. SSo.

Pajieszkojimai.
Pajieazkom savo draugo. Jono Mosi- 

jausko, Suvalkų g u b., Kalvarijos pav., 
Liudvinavo gm.: gyveno Londone An
glijoj,isa ten parvažiavai Lietuva ir isz 
Lietuvos iszvažiavo Amerikon su visa 
savo szeimyna. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Ant. Petruszke visais ir draugai, 
28 Parbestone R., Re Lanė Peham 8. E.

London, England,
(4—i)

Pajieszkau savo broliu: Konstantino 
ir Juozapo Staszkevicziu, isz kaimo Vi
duklės, Raseinių pav., Kauno gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso.

r Jul. Staszkevicz,
Box 85 Riverton, III.
Pajieszkau Juozapo Žemaicsio, Juo

zapo Oiedraicsio, Jono Taloczkaiczio, 
Kazimiero Raczuno, Jurgio Andriukai- 
czio, Kazimiero ir Dominiko Baltruszai- 
cziu, visi Skirsnemunės para p., Kauno 
gub. Teiksis atsiszsukti ant adreso: 

Joa Pinkeviozia,
Box 123, Allenport, Pa.
Pigiai ant pardavimo sztoras Groeer- 

nei ir Buczernei geroje vietoje. Bus a* 
titusztintas tuojaus po velyku. Atsi- 
szaukite pas L. Ažuka, 3329 Auburn 
avė., Chioago, III.

Nuo 8 iki 7 ryto arba nuo 8 iki 9 vaka
re.

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

Krisztof Jurgeleviczia,
3810 Agathe St., Philadelphia, Pa.

>(4-4)
Pajieszkau Kazimiero Klapataucko, 

paeinanezio iszsod. Pagludžiu, Pavande
nės par., Telsziu pav., Kauno gub. Du 
metu atgal gyveno jis Chicagoj. ^Juriu 
pas ji svarbu teiksią. Jis pats ar kas ki
tas reikšis duoti žine ant adreso:

Tadas Žukauskas,
Boz 67, ; Coketon, W. Va.

Pajieszkau tavo brolio Mikalojaus 
Mockaus, isz sod. Gudu, Stulgiu parap., 
Raseinių pav., Kauno gub. Duokite a- 
pie ji žinia ant adreso:

Vincent Mockus,
28 Union st., Kenosha, Wia

Pajieszkau Andriejaus Szimeliuno, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., mieste
lio Ragovo. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jos. Gelis,
Box J1L So. Glastonbury, Conn.

1 1 1 '■ ' ”
nio, ant kokio stovi medejų tautos; gyvento
jai žemų korališkų Balučių minta iš žvejo
nės. Vaisiai kokosinių paimu, duonmedžių “ 
ir nedaugelio kitų augmenų maitina kitų sa-

Naujausios Knygos.
Svieto pabaiga............. i ......10c.

Sugriautas Gyvenimai........................ 5c.
Szunadvokatis. ......... . ..........  15c.

“Lietuvos" redakcijbj dar yra gauna
mos ir sekanezios knygos: ■

latorįja Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Dievas, dangus ir pragaras. .>.......... 10c.
Mužikėlis. .........  .-. ,10c.
Valszes Kristaus pas popiežių.-..... .5c. 
Vienakis....................... 5c.
Bestiality of Russiaii Czardom........,5c.
Auszru 1884 metu........................ 11.00.
Auszra 1893 metu............ .............61.00.
Kalendorius .1893 metu........... ..  15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos..-. .5c. 
Žirgas |r Vaikas.................  30c.

Szioe knygos likosi nepatalpintos ka- 
talioge.

Kas reikalauja darbo?
JJzviežiai atvažiavę isz Lietuvos ir rei

kalaujanti darbo kreipki tęs prie manės, 
o gausite ji. Norinti važiuoti i Lietuva 
galite parvažiuoti ant darbiniu laivu už 
dyka. Raszydami man Įdekite marke 
už 2c. • .

Josepb Rossell, *
4 Washington Sl., Boston, Mass.
Kelkalingaa Jaunas vyras norintis 

mokintis aptiekorystes.
Dr. A. L. Graicziunas,

157 W. 18-th St., Chicago, III.

Reikalauju merginos dėl namu darbo. 
Ataiszaukite pn.. 880 33 St.

Aukos.

ETHNOLOGIJA, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. HaberlandU{.

ta ei j 08 platinimo būdas nupuldė doriškai 
čiabuvius, nupuldė ir civiliiacij^, kokia 
čia pirma buvo, bet užtai kaltė ne ant čia
buvių puola, tik ant krikščioniškų civilizuo
tų tautų. Kad mikronezijonys ir polinezijo- 
nys galėjo priimti europeišką civilizacijų,kad 
civilizuotiems baltveidžiams nėra reikalo . vi
sokiais budais, net per bjauriausių demorali
zacijų, naikįnti čiabuvius Didžiojo oceano 
salų, geriausiai parodo tas, kad jie su noru 
priėmė malajiečių civilizacijų. Aišku, kad 
stabmeldiški malajiečiai platino jų kitaip, 
daug žmogiškiau už civilizuotus krikščionis, 
kurię naikina vietinę čiabuvių civilizacijų, 
o savosios jiems ne moka, arba, geriau sa
kant, ne nori suteikti. Atkakus europie
čiams, krikščioniški misijonieriai neva ap- 
krikštyjo čiabuvius, pavertė juos į krikščio
nis, bet pats /nesielgdami pagal krikščiony
bės prisakymus,dvasios krikščionybės įkvėp
ti ne galėjo, pačių krikščionybę jie pavertė į 
įnagį, palengvinantį išnaudojimų Čiabuvių, 
jų kūniškam ir protiškam pavergimui. Po 
įtekme civilizuotų kolionistų čiabu
vių išdirbtos pramonės puola ir nyksta su vi
su; vietinė civilizacija, susidurusi su europe- 
iška, trupa kaip neišdegtas molinis puodas;

Mergina Tahiti salų.

J S. Pruselaitis, Bluefleld, W. V. pa
aukavo:

Visztaliui ant tabako........;........... 25c.
Dro Kudirkos paminklui...................25c.
A. Gavlenui.........................................25c.
Ant Kankintiniu ......................... .‘.61.00
ir P. B. Inca, Brooklyn, N. Y aut 
kankintiniu.................. . ..................61.00

Staklės gyventojų Karolinjžkų šių.

Dideliu Atidarymai
Subatoj ir nedelioj, 5 ir 9 Balandžio 

darau bailu atidarymo sa^o naujo saliu- 
no, ant kurio grajys gera muzika, bus 
daug svecziu, kur galės gerai pasirzokti 
ir pasilinksminti. Todėl visus aplinki
nius ir pažystamus kvieczia atsilankyti.

Jonas Krauza,
635S. ('anai St., Chicago, III.

Kerte 15 ui.

europiečių atvilktos ligos, pirma nepažįsta
mos, platinasi terp čiabuvių su pasibaisėtinu 
smarkumu ir juos naikina. Ekonomiškai 
Čiabuviai visur puola, o drauge su ekonomiš
ku nupuolimu eina doriškas ir politiškas nu
puolimas. Europiečiai jiaėme vadžias, o čia
buvius pavertė į išnaudojimo medegų.

Ant Pardavimo,
Puiki OROCKK5B ir pikmo h-idiui la

bai pigiai. Vieta labai gera, apgyventa 
daugiausiai lietuviu. Pasiklauski? pas

Jos. H. Zpevak,
147 W. 15-thst., Chicago.

lM<ydys tiAaiazaidymaHU 1 diena. 
Ink “LazaUvv Bromo 6«ileln«" tablltrlas. Ap- 
Uakorta* •uirraSIns pinlir«»}ol n» ituytl. E. w 
Srorv * parasza* yra ant koSao boselio. SSc

PuiktiH Knygynelia 
*Bus prisiųstas kiekvienam, kurs pri

sius 6100ant adreso: 
F- Miloshewski, 

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

Vienatine Lietuv-iAEka Aptieks 
Cbicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti Visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose sptlekose. Czia galima lieiuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodą dykai; už rodos davimą 
mokestiesnereikslr.ujs.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma- 
vomi ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvižzkoje ka’boje.

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

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

Čiabuvys Rumiancovo Archipelago.

Iš savo kalbos polinezijonys giminingi 
malajiečiams, įjuos panašus ir iš kūno su
dėjimo:' turi lygius, ne garbiniuotus juodus 
plaukus, tamsiai gelsvų odos pajvų kaip ir 
mala j iečiai ir tokį jau veido pavidalųT Tu-

Burti pergalėj imu.
Neskaitlingi gyventojai pietines Afri

kos republiku, būrai, pagarsėjo savo per
galėjimu ant anglijonu, nežiūrint ant 
to, kad sziu paskutiniu skaitlius yra 
daug didesnis. Atsitiko tai tame metu 
laike, aad mes visi turime susitikti su 
didžiausiu musu priesziu — pavasario Jė
goms, Jeigu ne daug bosite ant savo 
travinimo organu, nesudrutinsite savo 
nervu ir ne iszvalysite krauja — nusilpi
mas, miegustumas, nerviszkumas, išbė
rimai. nereguliariszkumas laukan ėjimo 
irabelnas nusilpnėjimas bus pasekmeju- 
su nebojimo. Trinerio Elixiras Kartaus 
Vyno suramina nervus, suteikia gera a- 
petita, prigelbsti valgio maitina, - valo 
krauja ir suteikia gyvumą ir sveikata.

Sztai p. Jos. Hrabiak iss Drill, Ohio, 
rasto: “Ilga laika sirguliavau ant pilvo 
sugedimu, o gyduoles, kokias mano gy
dytojas man patarė vartoti, visai nieko 
ne pagelbėjo. Tada pradėjau gerti Tri
nerio Elisira Kartaus Vyno, ir po iszge- 
rimui szesziu bonku pasijutau visai 
sveikas beesąs. Karsztai velyju todėl ta 
vyną vartoti kožnam, kurs tik serga ko
kioms nors pilvinėms ligoms, ypacz gi 
moterims, reikalaujanczioms teip kū
niško ksip ir dvMiszkosudrutinimo.“

Trinerio Elixira Kartaus Vyno gali 
gauti pirkti kožnoj aptiekoj arba pas pati 
fabrikanta.

Joseph Triner,
799 So. Ashland avė., Chicago, UI.

Čiabuvya Vaigoo salos.

los iš tų tautų pasikėlė kultūriškai gana 
augštai, kaip antai gyventojai toli nuo kitų, 
esančios ant vidurio oceano salos Velykinės, 
kur randa ne tik griuvėsius didelių akmeni
nių triobėsių, bet ir lentutes su ypatiškais 
raštais, kurių ne tik mokslinčiai ne moka 
perskaityti, bet tų raštų ne pažįsta nė šiųdien 
gyvenanti ant tų salų gyventojai. Randa 
čia teiposgi daugybę iš akmens iškaltų gana 
didelių stabų. Rodosi, kad tų gana augštai 
stovėjusių civilizacijų ant tos salos išnaikino 
ne žmonės, bet gamtiškos nelaimės, pasieku
sios tų salų; šiųdien ant jos yra ne daugiau 
kaip 200 žmonių iš viso. Augščiau kultūriš
kai stovėjo seniau ir gyventojai Karoliniškų 
salų, kų rodo karališki kapai ir puikiai į-

lų gyventojus. Vienaitiniais naminiais gy
vuliais saliečių, kokius augina namieje, yra 
šunes ir kiaulės. Pramonėj jie ne pasikėlė 
augščiau, negu stovėjo europiečiai laikuose 
teip vadinamo akmeninio laiko perijodo. ka
da dar nepažinojo /nė jokių metalių. Moli
nių puodų jie dar ne turi, nore1* verda val
gius: verda juos mediniuose puoduose, į ku
riuos deda įkaitytus akmenis, arba verda tie
siog neperleidžiančiame vandens molyj iš
kastose duobėse. Namus statydami, iš me
džio daro tik rėmus, tarpus terp rėmų, tai
gi sienas, iškloja paimu lapais; drabužius 
mezga iš plauszų šilkmedžio žievės. Ant jū
rių polinezijonys kaip namieje, teip prie jų 
pripratę, teip jas myli kaip savo namus. 
Valtys jų ženglinės, kaip botai ant Nemuno, 
tik turi plačius buomus iš abiejų kraštų, ku
rie ne duoda valtims apvirsti. Polinezijonys 
turi jau luomas: ktinįgaikščių ir vadovų, ba
jorų ir liaudės, taigi paprastų žmonių, su at
sakančioms kiekvienai luomai tiesoms, privi
legijoms ir pareigoms. Visos tiesos ir parei
gos žmonių stovi ąnt mytiško ir tikėjimiško 
pamato. Tiesos “\abu”,pripažįstančios privi
legijas augštesnėms luomoms, sulaiko žemes
nę, taigi jiaprastų žmonių luomų nuo visokių 
reikalavimų sau kokių nors privilegijų; pa
prasti žmones turi vien pareigas,bet netiesas. 
Svarbiausia palaikytoja kunįgaikščių pri
vilegijų yra kunįgija ir burtininkai, kadan^ 
gi mat ir ant jų dalis naudos pereina nuo tų 
kunįgaikščių ir vadovų privilegijų. Poline
zijonys garbina dvasias prabočių ir gamtos 
pajiegas, turi jie padavimus ir tautiškas le^ 
gendae, kurios atsako krikščioniškų tautų 
švetraščiui. Gyventojai Naujos Zelandijos 
ir Havai salų turi legendas ir apie pasaulės 
sutvėrimų ir apie svieto pradžių. Padavimai 
tie ir legendos yra tai tautiška poliuezijonų 
poezija. Kaip poezija, teipjau ir dailė poli- 
nezijonų paremta ant tikėjimo ir ant tautiš
kų legendų; jų gražiuose išpjaustymuose 
kaip veidrody j atsimuša įtikėjimas ir tautiš
ki mytai. Išėmus toli nuo kitų salų gulinčios 
Velykinės salos, įur seniau gyventojai stovė
jo ant augštesnio kultūriško laipsnio ir turė
jo savo raštą, gyventojai kitų Polinezijos sa
lų ne turi rašto, tūlos tautos, kaip antai 
havaijonys, maori Naujos Zelandijos, Tahi- 
ti salų priėmė nuo europiečių lotyniškas li
teras savo raštui, vieni nuo anglijonu, kiti 
nuo prancūzų.

Mikronezijonys iš savo kultūros mažai 
kuom skiriasi nuo polinezijonų. Ant tūlų 
salų yra ženklai rodanti, kad gyventojai se
niau stovėjo ant augštesnio kultūriško laips
nio. Ant tūlų salų galima ir šiųdien patik
ti stabus, ypatiškus pinįgus, net jūrinius 
plianus; matyt ir ženklai rodanti, kad se
niau ir visas politiškas ir sociališkas surėdy
mas buvo geresnis negu dabar. Ant ryti
nių Mikronezijos salų matyt įtekmė poline
zijonų; ant kalbos ir kultūros gyventojų sa
lų gulinčių arčiau Melanezijos matyt įtekmė 
papuasiskų tautų.

c XI Malajai arba malajonys.
Malajai yra tai didelė tautiška atžala 

gyvenanti arčiausiai savo atsiradimo vietos. 
Mokslinčiai, pasiremdami an| dabartinių iš- 
tirimų, prisilaiko nuomonės, Į kad malajiškos 
tautos pirmiausiai atsirado pietrytinėj Azi
joj (europeiškos tautos atsirado pirmiausiai 
vidurinėj Azijoj, ant Iranė iškilimo), bet 
kad jos mėgo keliones ant jūrių, tai išsipla
tino ant salų išmėtytų ant Indiško ir Didžio
jo ocearių: į šiaurius iki Fonnozai ir Japoni
jos, į vakarus — iki salai Madagaskar,gulin
čiai prie Afrikos pakrančių. Viduriu plotų 
apgyventų šitos kilmės tautų yra salos pieti
nės Azijos arba teip vadinamas Malajiškas 
archipelagas; iš čia malajai išsiplatino ant 
visų aplinkinių salų, Oceanijoj iš jų išsidir
bo polineziškos tautos. Malajiškos tautiš
kos giminės pasidalinusios į daugelį smul
kesnių tautų ne visos stovi ant to paties kul
tūriško laipsnio, bet beveik visos pasikėlė 
jau ant tiek, kad susiorganizavo į didesnes 
ir mažesnes viešpatystes. Kaipo kultūriškos 
tautos malajai gyvena jau nuo labai senų

LAetuviaska Portretu Dirbtuve.
J. Kodis, P. KliinaYiati.

ARTISTAI.
134 Oernalla St.. Chicago, III.

Isz paprastos fotogratjos padaro dideli pa
veiksle Darba atlieka gerai ir pi lai. Prislosk 
sero fotografija ir pasakyk koki paveiksle nori: 
oziela vpata, ar tik snlyz juostai; krajonuose *r 
parvoae. Pavienkoe ypatoe po |l W, grvpoS 
brangiau .

Rolkalaujame agentu — visose lletuvlsskoee sė
dybose. agentai daro gerns pinigas.

D-ras A. L. Graicznnas,
167 W. 18-th St., Chicago, Iii.

Gydo vfsokš ligų be^skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augucziaus padėto adreso.

Tiktai 25 centai.
Ku prisius 25 c. paczto markėmis, ap- 

laikys tusina puikiu poperiu gromatoms 
ruzitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais Ir pavinezevonem. Už 61.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virš minėtu popierių.

Adresuokit teipi

W. Kudarauckas,
P. O. Bos 234 Lasvrence, Mms.

Čiabuvys Saudvich salų.
Malajų žeglinė valtis.

rengtos akmeninės tarasos prie jūrių krantų.
Polineziškos tautos ne stovi ant vienokio 

kultūriško laipsnio. Teip antai maori Nau
jos Zelandijos, nors užsiima auginimu viso
kių augmenų, o šiųdien augina daug kiaulių, 
iš tikro vienog ne peržengė kultūriško laips-

laikų. Civilizacija jų vienog, kaip daugelis 
ženklų rodo, neišsidirbo savistoviai, bet per
imta nuo kaimynų augščiau kultūriškai sto-

• (Toliau^ bus.)
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LIETUWIU DAKTAKA8

Kauno gub. Szauliu pawieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8to* iki 12loi ryto.

Linksma bus tavo namuose,

i Vyru puikiausi pavasariniai Siūtai.

Balsamuotojai

materijos

3 rublius.
6 rublius.
0 rublius.

12 rubliu.
15 rubliu.
18 rubliu.
21 rubli.
24 rublius.
25 rublius.
28 rublius.
31 rubli.
34 rublius.

37 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
46 rublius.
49 rublius.
50 rubliu.
53 rublius.
56 rublius.
59 rublius.
62 rublius.
65 rublius-
68 rublius.

rubli, 
rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubli, 
rublius, 
rublius, 
rubliu, 
rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubliu.

Mes esame agentai But- 
terick mados ir neszeines 
iszleidimu.

lotos materijos.
12.00,

tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate

DIDELIS MAISZAS VISO- 
PRIE PIR- 

$1.48 IR
KIU ŽAISLIU 
KINIO VERTES 
AUGSZCZIAU.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

60 Stukiu imponuotu crepe de Chi- 
nes, szilkiniu eolienne, minstr*! et le
mi nes Crepe de almu, mel-^^^ 
rose materijos, fiancuzisz.ka.mg 
poplin, prunellas, Peau de^B B 
Sules ir venetians. paprasu I 
preke 11.50 jardu. įj J I

100 Stukiu importuotu ssilkiniu e- 
olienne, landsdovns, minstrsl e'te
na i net, Crepe de Ceines, Cre-^ik 
pe Melrose, venetians. prune-Blg^ 
llu. francuzissku poplins ir^L B 
daugybe kitokiu, papruta I 
preke ju 31.50 ui j arda. į -’f j 
dabar..............................................W|F ■

20 Stukiu labai puikaus Moire Ve- 
lour Dress Šilk. Peaude Soies. Tafte
ta, Crepe de Chines. 
paprasta preke #1 00 B 1 | 1 /-t 
ui j arda, dabar ant I •
Velykų paleidžiame V ■ I j

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite j>er 
“Lietuvos1’ redakcija.

Rodąs ligoniams duoda dykai 3’sykius 
ant sknvaites Illinois Medical College 
Dispensary, ant kerte* So. Hdsted ir 
VVashington BmlvrtrJ, Utarninkais, Kj- 
tvergaisir S abito m nuo 2 iki 3 vai. p< 
pietų. <
Gyvena: 885 Mllvvaukee avė.

Telefonas: Polk«221.

Gydo visokias ilga, be skyriaus Ir vilks -itlai
ko tvirtoje pa.laptvje. Vž tai lietuviai, Kurie 
tiktai reikalauja daktariuko, parelboa, traul 
kreipiasi pas tavo tauto, <\klara, su kuriuota 
savo prigimtoje kalboje gali s^sznrkett, ir gauti 
vi.a rodą. \

Lietuviai, norintieji, gauti pageli,a per gro- 
mata>. laz kitu miestu, tegul pilnai’kpras<o saro 
ilga, o tada gaus pagalba. \ ■

Purvuotos Dresems materijos.
50 Stukiu nuo 42 coliu ploczio gry

nu) vilnones granite materijos. Pa- 
nomas Batisto, Venetians. Whip- 
cords, Cheviots, Mel- ■■ dfa 
rose, yvairiausiu pu- Į _ B B 
vasario spalvų, ver- B 11 B 
ta būt ir 75c. už iar- 1111 
da, ant velyku palei-BB II 11 _ 
džiame po...................MF MF "

40 Stukiu grynai vilnones Mohair Mel* 
rose materijos, Crepe Egyptas, Elta 
minės, francuziszku poplins, Su viola 
Batisto, Granite, Prunellu ir Salin So- 
lieles, yvairiausiu 
pavasario spalvų, I I I I 
verta būt ir užsimer- VB I ■nrll.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

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

iržmonesisz priemiescziu ir aplinki
niu miestu pr>buva ant kožno trukjo 
(treino) idaii'. butu i ./gydytais per pa
garsėjusius ..pecijalistus. Jie užtikrina 
iszgydymn kiekviename dalyke.

State of Illinois 1
County of Cook f s’

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

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi

le r o s c o p a , H armocytome- 
t e r o , Hphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Slethecropo Pfao- 
nondoscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Muksiąs žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga szlapume (mižaluoee) per liri- 
nejitna su microscopu. Liga pati kaipo 

I panorama atsidengia priesz iszlavinta 
faky specijalisto. Egzaminavimai yra 
i lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
VSKte Medical Dispensary", ant piet
vakarinio kumpo State in Vau Buren ui.

Riejimas |>er66 Van Buren ui.
A t\temyk adresa.

e* Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu parodu, Draugys

tėms kartinu, szarpu, ko
kardų ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

T. JINDRaSZEVICZ,
115 W. Diviaion s t, Chicago, Iii.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo. *
ty Prekes yra pigiausios.

Lietuviszka Aptieka 
J. LESZCZI.NSKIO

015 8. Morgan St., CHICA3O.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

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

Dr. M". Kassakovski. 8313 8. Halsted st.
Telephone Yards: 709.

Atsi'szaukusiems per laiszkiis ir apra- 
szantiems savo ligas, duodturoda ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia ideti marke uždu centu.

' Telefonas Varos 709.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamistai lasikrotlelio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu.lenciugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abruzu 
irabrozejiu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit' už 
2c. marke, o gausite katalioga su • pla- 
cziu aprajszymu anie viską. Adiesas.

. Joseoh Matiitii*-
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

F.PBradchulis
Attornejand Counselor atLav.

Cbamber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Corner L&Salle & IVashington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

VVienintelis lietuwys adwokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip, ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas ivisųpse suduose. z

Kės. 108 W. 18th Cor. Union St.
Telephone Canal 788.

YARICOCELE^S-
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigillnti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
ssito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip sykį jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde vinz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskiYsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir 'vy- 
nszkumui.

S. ARBASZAUCKAS, 
13.51 S. 2ud st., Bhiladelpbia.Pa.

Tikrai Lietuviszka Karczema.
Geriausia užeiga darbininkams irszeip 

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, siunezia pini
gus m visas dalis svieto ir kiekvienam 
savo taųtiecziui duoda prieteliszka rodą.

ASeksandraviczia irSzvankus 
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicago, 111.

padaryti isz puikiausiu užrubežiniu 
ir naminiu materijų, yvairiausiu ga- 
tunku, kiekviena drapana yra dirbta 
garsiųjų siuvėju firmos Bart, Schaff- 
nėr A Marx Label; jau vienas ju 
ženklelis ant kiekvieno drabužio liu- 
dyja, kad tai yra ge- 
riausi drabužiai ant KĮB 1 I 
svieto. Padirbtos ant or-^A B B^ 
derio drapanos už 830.00 B 
n<‘bus geresnes už m usu BIB B E J 
siutus po...........................

Vyru paiklaasl pavasario sietai,
padaryti isz geriausiu IVashingtono 

audinycziu materijų, juodu ar gele- 
žuotu spalvų Clay srorsteds, mėlynu 
Wąle seržu, nobby puikiu dryžuotu ir 
maiszytu cheviotu, didžiausiame pa
sirinkime y vairiausi marginiai pavi
dalo jau tai t, v. Milių-aAk 
ry. jau tai paprasto pru- MII I 
džioje pavasario sezo- B 
no; pasirinkkite koki I
tik norite isz ju vertosBIB I ii 
813.50 ir 815.00 už...........■ W

Vaikams 3-piece siutai, m i eros 
nuo 8iki 16 metu, pa-^|k U 10 
daryti isz grynai vii- B_ll JB ‘fO 
n«nio juodo Clay wor-BA ^B 
sted, juodo Thibet ir_|k 
mėlyno seržo, vertes iii 
86.00, už..........................................1

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
KRAUJO UŽNUODYJIMAS

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima ist kiekvienos K 

aptiekoa

Naujas Kataliogas.
Norinti gauti nauja katalioga knygų, 

abrozu, abrozeliu, gromatoms popleru ir 
pavinezevoniu kortu raszykite prisius- 
dami už 2c marke ant adreso:

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

VYRAI,AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

kurezema po numeriu 3321 AubumAve., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szslcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandvti. Teiposgi turiu dsiliausia, 
sz.viešinusia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le. dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, irgeriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvyne. Su guodone,

Petras SzlakiN, 
3321 Aubtim Avė. CHICAGO.

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydyta 

Speciji.listai “State..........
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios jiasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiazko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užuiti- 
kejirno, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam pauasziu symptumu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir minavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l»er kita daktbra ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
•State M< dical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo-metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-cbemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
Užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe- 
ci|alistai turi szimtus geros valios jiade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina po valei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. ’Tasyra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai jiasirodavik su galviniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kent e-k n u o 1 a t a i . Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszaUk- 

Į šit ir imsit gidylis. Kiekviena liga pri
imtu ant gydymo, bus užtikrinta.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 
savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kakla sy- 
stema yra užnuodinM. tada liga pati iszsireiszfcia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, parodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, alsi radima gūželi u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- 
kius, arba tam panaszjus symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jU«u baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (tnereury) -arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydytu.

Polkas moteriszki krlaaczla darbo 
Dress Siutai, 

padaryti isz vilnoniu broadeloth, 
venetiae, naujausiu wale homespun 
ir tailor serge, jakes su szilkiniu taf- 
feta arba szilkiniu seržo, pamuszalu, 
siutas ir skirt kuopuikiausiai pagra
žinti, visi atsakan-dlk F7C 
cziausiu sezonui spal-Bjk^^ ( J 
vu. nebrangu butu ir^L ■ 
820, pradžioj sezono _ Jk I 
paleidžiame I
^Motensąki szilkiniai Dress Skirta 
Isz puikriu ssilkinio taffeta, su pui
kioms placzioms padel- dlk 
koma puikiai papuoszti su||| ■ I 
szilkinems ir aksominėmsB^- 
juostelėms, su geriausio _|k V 1 
perkalino pamuszalu, akso-lįl Į į 
mine juosta, vertes 89, už..

Moteriszki Szilkiniai Waists, pada
ryti isz sstlinio taffeta ir Moire, ne- 
kurie ant pavidalo GJbaon 
daryti, kiti pakasotl ir pa-I I 
raityti, visokiu mieru, vi-^L £ 
šokiu spalvų, tame juodos B jk | 
ir baltos, vertes 85, >11 Į Į

visokiu kapi-! 
ant veseiliu, I

pagrabu ir visokiu reikalu. Prekes pi
gesnes kaip kitu. Offlsas atdaras diena 
ir nakti.

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

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, importuoti cigarai ir 

"Free Lunch" kasdien.

POVILAS JUSZKA
Naujai užsidėjo lietuviszka 

SALIUNA.
1158 So.Levit St., kerte 25.tos ui.

Užlaiko kuopuikiausius gėry mus, szal- 
ta alų. skanius likierius ir havanos ciga
rus. Prietam didele puiki sale dėl. mi
tingų. veseliju. batui etc.

Kiekvienas užejes randa ežia szirdin- 
ga priėmimą.

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI’!

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500’rubliu, rublis po........................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po..,52|c 
.Yirsz 1000 rubliu, rublis po................52Jc

Galima siusti szimtus ar tukstanezius 
rubliu kiek tik nori, bet siuneziant ma
žiau kaip 100 rubliu, reikia s’nsti tik szi- 
tokias sumas:

DR A. <J. FREEDOM.
tLIETUVISZKAS DAKTARAS >

Pasekminirai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa la.ka. Jo prekes 
labai pigios.
OznsAs: 4II S. Sharp St , BALT1MORE MO 
Amzin: ant kampu Ezeler ir Fayetle Sjg

Turi puikiai inrengtas drukoriszkas mas-inas ir pertai 
visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o 

ynatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, pmgramus, knygas rasztininkams ir tt. 
- - - - ------ - - ua ln vitaedalis svieto per banka. eapresa,

Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges.

Nilzimszkas szi ku iszpardivimas.
30 Stakių grynai taffeta szilku, 

puikiausiu kvietku ir atmainų, mas- 
cot ruožiniu szilku, szitie szlikai yra 
kuopuikiausiai sukti, su atletiniais 
pakraszteliais, yvai- ■■ 
liausią ir naujausiu Į_ B B 
spalvų, vertes nuo 75 B B 
centu iki 85c. jardas, B ^11 
ant velyku tik Į J ■ ■ |J

PERSKAITĘS ATMINK!
Kitzimo Trajaiiku privalo rastis kiekvienoj lietuviszkoj szeimynoj dėl 

greito pareikalavimo laike ligos. Kazttno Trajankil yra sudėta dab.tr popieri
niame geltoname baksnkyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu- 
no Trajankos. Jeigu negautumėt tos j>as savo sztorninka tai prisiuskit m«tn money 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

I—KAM SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba pansszioms ligoms, kad i KaziinoGumbo Kūra ne lik apmalszina ta liga, 
bet ir praszalina m trumpa laika. Preke 81.00, su prisiuutimu per paczta 81.25. 
Guitibo Kura susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaisiu ir tablets. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterims po palagui,greit apstabdo skaudejima 
Preke su prisiuntimu per paczta tik 75c.

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

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szitas preparatas p-aszaiins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expell«r Linimentu. Prisiusk Mo
ney Orderi ani 81.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptielcoriua.
107,So. Main St., . SHENANDOAH, PA.

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

prieszai lietuviszka Ba?nyczia.
Lietuvisiki Graboriai ir

' Numirė iu.
Laidoja numirėlius ant

niu. Parsamdo karietas

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

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

Offiso valandos aziokioms dienomi nno 4 iki 6

Daagian kaip 
Sr 30 netas isfmcgintasJ 
W Dr. RICHTERO 
F wisatn swietul žinoma

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EXPELLER. 

yra geriausia gyduole oao 

Rteumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wisokiu Rheamatisrlm I 
skaudėjimu.

u 85c. ir 50c. pas wisus 
aptiekorius arba pasį

L f. Ai Richter & Co., k 

215 Pearl Street, 
New York.

Silpniems vyrams
SOL-SOL pridoos iv>lkata padarva vyrui tvir
ta a, iizgydu viaaa pailaptlnuM licu ir sugra- 
Stos vyruzkuma » įkvatlmati l>el tieitog pri
dėjimo budu Mėginimas atoeazanlia nauda 11. 
higydymaa *5

ELĖCTRO-CHEMIC MED. CO.. • 
j 10 E.Harriaon at., Room 20 Chicago III

Vaikam* Geri siutai, Vestee, 
Manley, bliuzos ir dvieiliai, padaryti 
isz gryrjai vilnonio Chevi-^ik A AQ 
oto naunausiu szviesiu lig ■ u 0 
ir tamsesniu pavasario B 
spalvų, kaipogi juoduir—|k I 
mėlynų, vertes $3, BIB I

ti garsina toki po 14.40. B4.7S, >4.06 ir B6.50. MlMU preke $3.
No. 3-1411 Dvigubai paauksuotas, gaubtais pa^oanmaia, dailiau 

* lukazlaii. puikus laikrodėlis. Augute
užsukamas ir nustatomai, vyriokai ar moteriukes; hunting. Iirrodo 
ant Autrinio laitrodelio. Tikra Amerikuzka maazinerija, su dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvarancifa ant 20 metu, 
ko. Kitur parduoda po 06.50. r.», »K50 preke* $5.25.
No. 4 14k Dvigubai paauksuotas s“ gaubtam papuoszimaĮs.

’ r tut Peru Tiitmantait, Ru/nnaU,.tte
Puikus luksztal. Nerasi puikesnio. Ausute užsukamas Ir nustatomas, 
vyriszkas ar moteris z kas. hunting. Iszrodo kaip UO AuttinU laUroritli*. 
Maszlnerija tokia pat kaip No. 1 Kitur to- Gvarancija ant 20 metu, 
kius parduoda pofc.75, Sė.uo. 10.15 Masu preke $5.75. 
NO. 6 Hlr Tikru auksu lietu, £■***•* gravlrnoUs. hunting. Aasu- 

te užsukamas ir nustatomas, vyrisz- 
kas ar moteriszkaa, 1 luksztal storo grvno aukso. Niekados nenusiszers 
de nenublanks. Iszrodo kaip gan Aštriau laikrodžiu, su daugeliu akme
nų, giynal amerikiszka maszlnerija. nustato- Gvaranci|a ant 25 metu.
ESusį^ *,r*l“Mtisu preke $0.25.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

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

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, n capt uredamas jokios nau
dos. Netikėta laime jtadave mane jo ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susi [lažine. \ ienas menesis szitp nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

dr&akanczMusl Ir pigiais!
Vakaruosi. KODĄ DYKAI.
Ofisas atidarytas: nuo IO ryto iki K vakaro.

Nedelioms nuo IO ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 E>. Van Buren St. Ghlcago,IlL

Velykinis jomarkas moteriszku
Tik p&mislyk! Puikiausi Skirt oz $5,

Padaryti isz grynai vilnoniu vene
tians, broadclpth ir puikios cover- 
materijos, visi su geriausio pusszilkio 
pamuszalu. pagražintos bu aksomu ir 
szilkais, yvairiausiu spalvų, kaip ant 
tai: juodos, mėlynos, ro.v»'>^lh 
castorinea, pilkos, palszosBjB 
Ir raudonos; visi yra kriau-^L B^ 
ežiu daryti ir puikiai ant —jk 
kūno prilimpa, verta būt BIB B > 
visados 89, už..........................^F

Mes esame seniausi laikrodžiu preke jai. ir sziandien svio laikraszezio skaitytojams smarkiai numažiname prekes ant laikrodėliu, teip kad jau yra 
dabar tirkrimam pririiuimos, U Joki kiti laikrodėliu pardavėjai nrintmrJ------------ J- *■ -*■------ "

PrU kaino pirkto laikrodėlio pridedami dovanu puiku Dičkėm Imci
NO. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Hunting InksztaL Ausute užsuka

mas ir nustatomas, vyriszkas ar mo-
teriszkas. Iszrodo ant >25 Autoriniolaikrodėlio. Gerai ak meni nota ma-
szine.rija. nustatomas teisingiausiai parodo 1 >iGvaranci|a ant 20 metu.
kn^Kiti pardavėjai garsiu, tokzus po S3.5U. Magu preke $2.98.

No. 2. 14k Dvigubai paauksuotas užsukamas ir nustatomas, vy-
• r ns/kan ar moteri«xkM, hunting. Isz*

rodo kaip $40.oo auktinu laikrr><ifH». Tikra Amerikis/ka ma»ziDeriia,

dical Dispensary” ant perzTtnejimo pu- 
b! i kai.

Pasiraszyt* ir prisiegdint&s priesz ma
ną, szia 18 diena Gegužio. 1901.

, ' Conrad Hovrard Czarra
(9e*I)

George Sterlin, Notarj- Public.

State Medical 
Dispensary

ANT 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai; po piet. Netolioj nuo 10 iki 12 
ryto taktai.

Gyduoles dykai

jei nusipirksi viena musu Home Music Boi a.

O■'ra tai puikiausi ir priegtam 
liausi instrumentai, kokius tik 
adien galima pirkti Jieduo- 

daugiau linksmumo negu 
X) sverte. wargonai kadangi 
visados gali graiuti. Jokios 
muzikos pažinties ežia nesi- 
reikalauji. ir kožnas waikas 
gal: ant Ju graiuti. Kožnas 
pirkėjas stebis ir džiaugiasi 
isz jo, nesą tas Instrumentas 
grajiia suwirsz 600 meliodija 
parodytu ant liato. kuri pridė
tame prie kieksvieno instru
mento.

Home Music Bax’a galima 
mdoti namie Įminimui vaiku 
inuoti Šviesinamuose ir inwai- 
»e svieszose wietose. Jis gali 
i apsimokėti per *iena nakti 
Jaut, duokime sau. ant kokio 
ikoarszokiu. Jis grajDa gana 
kl ir turi meilu baisa. Himnus, 
rus. walcus, polkas, .polkas— 
-kas, kadrilius, džindžikus, 
i Ir wisas populiariszkiausias 
grajina teip, jvg gal tik kele- 
u muzikante galima butu jam 

prisilvgintl. Waikai gauna isz to didele linksmybe, kaip Ir kožnas. kuris tik girdi jin grajijant.

VVolelis, parodytas ežia ant pasveikslelio. yra prl-maigytas plieninėmis adatėlėmis, kurios su- 
kanties suoleliui iszduoda tonus. Jis atkartoja dainas arba szokius be sustojimo.

Szis instabus instrumentas kasztuoja tik $6.00 Apdarymas Jo yra pulkus Jei la
minta nori, prisiusk $1.00 mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsi prisiunsti po 
aplaikymui lustrum- n to. Agentai daro jerus pinijUS- Prisiusk 2c. marke,o gaust vi
sus cirku Uolius, arba priaiunsk ti 00, o aplaižysi Home Music Bos’a pirm nigu tamistoa kai
mynai to':i nusipirks. Jie visi uores toki turėti, kaip pas lamina pamatys.

STANDARD MFG. CO., 29 Eeekmaa St., P. 0. Boi 1179, Nei Yort, Dep. L

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

■-------..--------■------------- - - '* *" \ ‘"‘j *—1 ‘—i
1 atz mumis konkuruoti.
teli iru rameoeprie rgritzko, 50 coliu l.orgnetle prie moterUtko laikrodėlio.

No. 6 Tikras 14k Auksu lietas Euk.ztai geriausio darbo, hunting. au
gute užsukamas ir nustatomas, vyrisz

kas ar moteriszkas. puikiai graviruotas. 2 luksztal isz eztra gryno aukso 
tęsęs visa amži. Tikrai Amerikiszka muszinerija su naujausiais pageri
nimais. Iszrodo kaip tloo Aukmnie laikrodelU, nustatomas. Pulkus isz 
puikiausiu. Nerasi geresnio laiko rodytojo. Gvaraitcij* ant 25 metu. 

‘ Kiti parduoda po nė. tfu, »25 MiiRu preke $9.99.
No. 7 Tikru Nikelinio, Be vlrszaus. Ausute užntkamasir nustato-' 

mat. vyriszkas ar moteriszkas. Drūtas ir ge
rai parodo laika, niekados nenublanks. Tikra amerikiszka maszinerija. 
Nustatomas kaip reik. Tikrai puikus laikro- Gverancija ant 5 metu. 
<*elu' .Musu preke už vyrinzka $1.98, mot. $2.98. 
No 8 NauioiO Sidabro laikrodėlis, vyriukas ar moterisskas. tikrai no. o. nau|0)0 aiuapro luiareoens, Tįkl„ko)o,ldabrol,lknMlelu. Au_ 
šute užsukamas ir nustatomas, pilnai akmeninotas it su grynais emeri- 
klaikais viduriais, niekados nenublanks. Gvarancija ant viso amžiau*. 
Prutas ir ilgai gali laikyti. Geresnio negali gauti. Kiti panaszius parduo
da po *6.25, *6.75 ir *6.50. * Musu preke $4.50.
No. 9. Grynai Sidabrini*, yyfl*«ka» »r moteriškas, ausuts užsukamas 

' ir nustatomas, graviruotas ar lygus. Hunting
luksztal. Padarytas isz grynai ejctra kalto sidabro, su tikrais ameriklaz- 
kais viduriais, pilnai akmeniuotas. su naujausiais pagerinimais. Yra tai 
viena isz didžiausiu musu ofertu tame aky- Mitatt nreke A6 95 rluje. Kiti parduoda po *0. *10. *12. IUURU preke IfO.PO.
NO. 10 Kalendorini* laikrodėli*, nkrvrintou. Parodo ralandae. dU- 

nat rnenneiue ir menulio atmainai.
Luksztal isz juodo ozĮduoto plieno, kuri mes gvarantuojame ant vitado*. 
Yra tai vienas Isz Puikiausiu laikrodėliu, su geriausiais mechanizmais, 
r tinai ak meni imtas. Laika kuoteislnglauslaijparodo. Kiti parduoda po 

_____ ____  ____ _____ _ laso,»t*.6o, *15.60 Mugu preke $7,50, 
Mes parduodam terorus pilnai juos gvarantuodamt. Kam laikrodėlis nepatiks, artas Jame kokia yda. atmainysi"? ant kito, arbapinipm eupraitmiim. 
VICIIO I si turinei IIIO Ciiimptiamp e n n Uzeę/zar.iinarimo pirm užmokėjimo pinigu, bet ežia pirks*** užmoka tik Ezprsse kasztus, ojei VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. U. D. lalgrodeH De tokiu, kokiu mes paduodame, gali sugražinti mueu kasztais. Jei pinigui pri- 
riunctia kai drauge eu orderiu, duodame DOVANAI puiku lenktini peili ir visus e z preso kasztus mes pat* apmokame.
vilo AoncniunTi- Psduok savo pilna adreta, paženklink numirt ir preke laikrodėlio, koki tu* norite rūrttika ar moteriška, diduma. Ir pndnpk 
KAIr UKUEHIUUII. arenusio Ktprtto ojUa. Kur nėra Expre<0 0fi»0 tal “T0 onlert u P'“**“ pnslunsk registruotoj gromatoj arba iszpirk Mo
ney Orderi. Tada mes laikrodėli ir peUlpailunitme per paczti nžregistruotaro pundely). Jeigu Jus pirksim ant irk neeeU vienokio numerio laikro- 
duosime DYKAI! VIENA LAIKRODĖLI. ssrezis laikrodėlius Na L ta^ gausite prffto DY
KAI VIENA LAIKRODĖLI Na K Niekur nepirk kitur laikrodėlio »*«“ muslszkius. Per tai užczedyslte daug pinigu. Szioe preke*
ne visados bos teip žemos, todėl eiurnk orderi eaandien. ,,,Atlas Jevvelry Co., 15 Metropolitan block, Chicago, III.

Jos nieko nerizikuojat 
| jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijaligtu* “State Medical Dis- 
pensarj”, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van 3uren u).

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos j*asaules. Jie nieko 
neima už egzaminavimu ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma. tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reisskia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymu jeigu ne esate iszgydyti.

Brukuojamos Jr raszomos 
MASZINOS.

Už $5.00 ir už $0.50 iMsrodo kaip 
-saitas paveikslas. Bet masziiia 

už $3.00 turi 72 raktus iii- 
taras), o už $0,50 - 84

i raktus.
Ruszomu maszina (typewriter) turi tu

rėti kiekvienas žmogus ar privataus ar 
i kupezius, nes laiszkas pataszytas su ra- 
I szoma maszina grąžei iszrodo ir kiekvie
nas gali ji perskaityti. Mes turime raszo- 
mu maszinu visokiu prekių kaip tai: už 
81.00: už81.50; už83.50; UŽ85.00; už8«;5O; 
už SfO.OOžr brangesniu. Mes teipgi par
duodame visokius tavorua, angliszkas 

-ir lankiszkas Bibli-
jas ir Naujus Testamentus. Ribliju turi-1 
me daugiau kaip szimia kalbu Jeigu ! 
kas nori gaut katalioga ar atsakyma ant 
gromatos turi indeti s tempą už 2 centu

NOVELTY SUPI’LY CO, 
P.O. Box 352, Louistille, Ky.

A. Szilingis, 
Lietuviszkas pardavėjas No. 14. 
Jis patarnaus kiekviename de

partamente.

immanmEr
Jeigu esi kankinamas kokia liga, tai laml 

ažsimokrs raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy
dyma kožn-a ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas. nustojęs viltie* irvyrist- 
kumo, nusilpnejes. nuvargęs rytmecziais; ne
rangus. greitai [Muistantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaiginta, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, neinoraliszkns sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimu*^ szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžibįe ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pusi-s ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 

1 kokia nors privatiszka, nerviszka. skuros, arba 
i kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
I smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapumet

Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszakny ir visiszka iszgydyma už 84 00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. Jus pejaa.it pagerejima isz pirmas 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
šit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 

! matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa- 
1 slaptyj. Ligoniu* per grumstas gydo su di- 
' džiausią pasekme. Atsilankymas nėra reika- 
i liūgas. Jokio parasto nuo ko, ant gromatu ir 
i gyduolių nėra. Gyduolės priMunc/ia niekam 

nežinant. Raižydama, mdek marke ant pil
nos klausimu listos.

Sūdrutinimis plauką.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nitnoplauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalin-t visokia neezysta sis
tema. ir stabdo galvos skaudejima.
J^lloda dykai. Ateikite arba raszykite,

".I. M. ltruiiitz.a,~Cheiitist, '
313 Bedford Avė. .cor. Š. 2-nd >t. 

Box 106Sta.W. Br’klyn, New York.

Ir Vėl Mes
pagarsiname savo NAUJAUSIUS PAVASARIO SEZONUI TAVORUS.

Puikiausi szilkai ir Dresems materijos, Naujausios moteriszkos Dreses, Skirts ir Waists.kaipogi ir naujausi parėdai dėl vyru ir vaiku 
Musu krautuve yra viena isz didžiausiu Chicagoj. Dovanas duodame prie kiekvieno pirkinio.

drabužiu.
Juodos dresems
40 Siusiu nuo 50 coliu pioezio gry

nai vilnoniu whipcords, venetians. 
cheviots, crepe E- 
gyptas, Praneliu iri I B I 
Granite* materijos, Ll I | 
vertes 81 jardas, ant B B ^11 
velyku.........................II llĮj.

D-ras A. M. Baeevicze,.
-----Gtvbn* ro u h —

8839 Commercial avė. So. Chicago, III.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro- •> 
dėlių, lenciugeliu, žiedu ir szimtus \ 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 
•parsitrauk 

ti, jeigu 
urite mu- •

<u lietu- 
dszka ka- .y

aliogą.ku-jgf 
i prisiun- JP’ ž

iziame ko- m /

žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpsch 4 Co. 74 Centre St.?Chicago, 111.
Succ. to Kelpsch, Norciko & Go.

Bendr. Hari, Schatfoer & Kart Label:-:
jSj Vaikams Dvieiliai knee-pantssiu
BB^ tai nuo s'iki 15 metu, padalyti fa

puikiausiu Cheviotu, ilk 4 (1
ry grynai juodos, mėlyno* BJB i į ’

A ar ruoži
AjFk vertes I

KLEIN BROS1 J95-805 S° Halsted St_
Cor Canrlport Avė Tfc

pejaa.it
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