
■i.

Nedelinis LaikrasztisLaikrasztis

1 lueina kas Patnyczia Chicago, IIL '

Prenbmt »ata ant tnetlit '
' Amerikoje.......................................... 12 00 .
I I l'imari ....  ......... B3 00 '
■Lietuva” rpauJina K algas. Konstltnei-I 

I jas i r kitokius drukos lietuwlss- 
. kai, lenkiškai ir anglisr- 
| kai.

The Lithuanian Weekly

f
Uiairuzuit "Lletuvj" reikia draagla 
Ir prenumeratą prUlualL Prialuadaml pi-: 
nigua adreauckiti teip: I

g A. OL8ZEWSKIS, < 
<: >924 33rd 8t. Chicago, D1J

1 2 Sub-Statlon • No. 60.

IPut»ll*h«S every f i May, at Ot-Jc*go,fll J

> Executes all kind of Job Prin- < 
' ting and translating in Li- 1 
Į thuanian, Polish and 

f guages.

|sub»crl>tlon *2.00 >«r y«ar
IAU oommunloacioni Miu«t b* addresaed.' 
t A. OL8ZEW8KI, 
i924 33rd St, Chicago, IU.'
' 8ub-Station No. 60. '

Nr. 19 CHICAGO, 1LL., PETNYCZIA, 9 Gegnžio (May) 1902 m.
EnTERED AT THE ChIOAGO, IlL. PobT Office AB SEOONIZ CLABB MATTErT

Metas X

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Mieste Manillej pasibaigė 

prova garsaus jenerolo Smi- 
tho, patekusio po sudu už 
kankinimus filipiuieczių. Nu
sprendimas rods dar sūdo ne 
apgarsintas, bet mena, kad 

•jenerolas liks iszteisintu.
Slidžios net verkė, klausyda
mi kalbos apginanezio jene- 
rolą advokato. Argi iszti
kro sude pasirodė, kad szitas 
jenerolas ne iszdavinėjo prie^ 
szingų civilizuotų krasztų tie
soms prisakymų, ar jis nelie- 
Į)ė žudyti be sūdo paimtų 
filipiuieczių? Ne, tas sude 
ne tapo darodytas, apkaltini
mai pasirodė neužginamais, 
o vienog mena, kad kariszkas 
sūdąs iszteisįs nežmoniszkai 
besielgusį jenerolą. Gal tas 
ir atsitiks. Jeigu jį su visu 
nuo bausmės paliuosuos Ma- 
nillės kariszkas sūdąs, su
tvertas isz draugų ir vien- 
mįslių jenerolp, tai rodosi, 
kad jam, sugrįžus į tėvynę, 
atseis atsakyti priesz kitą sū
dą. Jenerolo Smitho advo
katas sude apreiszkė, kad jo 
ginamas jenerolas turėjo už
sipelnyti ant dovanos ir buk 
randas tik priverstas visuo
menės atidavė po sudu teip 
užsipelnusį jenerolą. Jeigu 
advokatas kalbėjo teisybę, 
tai iszpuola, kart kankini
mai filipiniečių, suszaudymai 
be sūdo, deginimai kaimų 

Į daromi buvo ant Filipinų sa
lų su pritarimu ir žinia Ame
rikos rando, todėl ne galima 
bausti vien nežmoniszkai be
sielgusius jenerolus, bet reik
tų ne palikti be bausmės ir 
jų darbų pritarėjų. Isz ti
kro senato specialiszkai su
tvertoj perkratinėjimui ame- 
rikoniszkos kariumenės ant 
Filipinų darbų ypacz demo- 
kratiszki senatorai smarkiai 
užsipuola aut rando už slėpi
mą nuo tautos svarbių žinių 
apie atsitikimus buvusius ant 
tų kraujuose paplūdusių sa
lų. Turbut vienog tikros 
teisybės apie visus buvusius 
ant Filipinų salų •atsitikimus 
Suvienytų Valstijų ukėsai 
ne dažinos, kadangi atsiki- 
mus saviszkai sunaudoja ko- 
vojanezios terp savęs politisz
kos partijos.

Pereitą sanvaitę ant Filipi
nų salų amerikonai turėjo 
smarkų muszį su filipinie- 
ežiais ant salos Mindanao, 
kuriame vienas amerikonisz- 
kas oficieras ir septyni pa
prasti kareiviai likosi už
muszti,o keturi oficierai ir 39 
kareiviai sužeisti. Muszis 

. todėl turėjo būt gana smar
kus; kadangi tiek nuotrotų 
amerikonai jau seniai ne tu
rėjo. Mat jenerolas Davis 
užsimanė per szturmą paimti 
pasikėlėlių tvirtynę Moro, 
kurią pasikėlėliai smarkiai 
gynė. T virty nė ta likosi isz- 

Uikro paimta, isz jos apginėju 
tik 84 pasikėlėliai iszliko gy
vi ir jie pateko į amerikonų 
nelaisvę, kiti visi likosi 
užmuszti. 1 virtynės apginė- 
jų buvo į 300, tik terp jų ne 
daug buvo turinezių karabi
nus,© amerikonų,su gerais gin
klais ir su keturioms kanuo- 
lėms buvo 470. Kiek tvirty- 
nės apginėju likosi užmusztų 
ir kiek pasiautų, dar tikrai 
nežinia, kadangi aplink tvir- 1 
tynę auga augszta žolė,ji dar ' 
prideraneziai ne iszjieszkota; 
gal žolėj yra ne tik už- , 
nmszti, bet ir dar gyvi fili- 
pmiecziai. Jenerolas Davis 
ketina palaikyti nelaisvėj vi- , 

Y'U8 84 sveikus, patekusius į < 
nelaisvę filipinieczius, kol ne 

4&>ims dar kitų filipiniszkų 1

tvirtynių; paskui ketina pa
silaikyti 10 žymesnių, o kitus 
paleisti. Prie szturmo tvir- 
tynęs Moro isz filipinieczių 
puses likosi užmuszti: sulta- 
nas Bayano, radža Milda, sul- 
tanas Panda Pato ir tūli kiti 
pasikėlė!ių vadovai.

Dabar mat karė pasibaigė, 
arba jau baigiasi, ant salos 
Luzon ir Samar, bet užtai 
prasideda ant salos Minda- 
nao. Salos tos, per visą lai
ką valdymo Filipinų salų, 
iszpanijonams niekada ne pa
sisekė tikrai suvaldyti: jie 
su atskirais valdonais tų sa
lų stengėsi geru susitaikyti, 
bet ne per karę»ir tas sziaip 
teip sekėsi; iszpanijonai valdė 
tik pajūrių miestus,salos gi vi
duriuose cziabuvių valdonai 
gyveno teip, kaip -jiems pati
ko, į jų rėdą iszpanijonai 
beveik nesikiszo.

Dabar valdanti Amerikoj 
republikoniszka partija, ka
dangi jai valdant ypacz ant 
Filipinų salų susiterszė jos 
garbės apginėjai ir dėl dau
gelio kitokių valdininkų eilė
se atsitikimi}, nužudė daug 
szalininkų, iki ateinanezių 
prezidento rinkimų gali nu
žudyti dar daugiau, ant atga
vimo puolanczios reputacijos 
dar szį pavasari, arba vasary, 
rengiasi siuntinėti prezidentu 
Rooseveltą su agitatoriszkoms 
kalboms į visokius sztetus. 
Bus tai, turbut, pirmutinis at
sitikimas, kad viso kraszto 
prezidentas pastos Įnagiu vie
nos politiszkos partijos, taps 
partijos agitatorium. Ar to
kia ne paprasta rolė prezi
dento Roosevelto iszeis jam ir 
jo partijai ant gero, parodys 
tų ateitis.

su- 
dar 
ka- 
per 
di-

tinę Chinų dalis beveik iki 
Pekinui. Kadangi prie 
maiszto pristoja vis daugiau 
ir daugiau chinieczių, tai ga
lima tikėti, kad maisztai isz- 
siplatįs ir ant sziaurinių Chi
nų; jeigu ciecorienei nieks 
isz svetimų krasztų ne padės 
suvaldyti maisztus, tai jie su 
laiku apims visus Chinus. 
Jeigu randas dabar ne gali 
suvaldyti maisztų, dar sun
kiau bus tų padaryti tųsyk, 
kada jie iszsiplatįs ant visų 
Chinų krasztų.

Apie pasitraukimų masko
lių isz Mandžurijos nieko ne 
girdėt. Jie pasitraukė isz 
tūlų menkesnės vertės miestų 
pietinės Mandžurijos, su
traukė tik į svarbesnius mies
tus; isz Mandžurijos su visu 
visgi nesirengia pasitraukti, 
nors laikas ant to paskirtas, 
pagal padarytį su Chinais 
sutarimų,ne užilgio ateis.

Isz Persijos^ maskoliai jau 
beveik iszstumė anglijonų į- 
tekinę ir nori jie ežia teip 
iszsivieszpatauti, kaip iszsi- 
vieszpatavo antai Bucharoj: 
stengiasi Persijų paversti kai- 
pi į maskoliszkų gubernijų, 
nors Persijos valdonų palieka 
ant sosto. Suprato tą ant 
galo ir pats to krsszto valdo
nas, bet jis pats ne turi pa- 
jiegų ant pasiprieszinimo 
maskolių godumui; todėl ’jis 
atsiszaukė į didesnes svieto 
vieszpatystes, praszydainas su- 
szaukti terptautiszkų kon
gresų, ant kurio butųapkalbė- 
tas klausymas neutralizavimo 
Persijos, taigi apsaugojimo jos 
nuo maskolių godumo. An
glija ir Suvienytos Valstijos 
remia tų Persijos praszymų. 
bet jeigu kiti krasztai ne pa
rems, parama Anglijos ir A- 
merikos ne daug naudos at- 
gabęs Persijai. Amerika ten 
nė jokių reikalų ne turi, jų 
maskoliams todėl ne sunku 
bus perkalbėti apleisti An
gliju, kuriai labiausiai nau
dinga butų neutraliszka Per
sija, kadangi dabar antai jau 
net Persijos armija yra mas
kolių rankose; jie, užgimus 
karei su Anglija ir Persijos 
kareivius galėtų sunaudoti 
priesz Angliju; ne įstabu to
dėl, jeigu Anglija geidžia, 
kad Persija butų pripažinta 
už neutraliszkų yieszpatystę, 
kaip tai antai Europoj pri
pažintos už tokias yra 8zveL 
carija ir Belgija.

dono laikraszcziai pagarsino, 
buk būrų vadovai, greieziau 
negu reikėjo, užbaigė tarybas 
su stovineziais po ginklu bū
rais apie iszlygas užbaigimo 
karės ir buk visi būrai sutiko 
priimti anglijonų siūlomas 
iszlygas ir buk būrų vadovai 
sugrįžo jau į Pretorijų ir pra
dėjo tarybas ant galutino už
baigimo karės. Bažnycziose 
rengia dievmaldystas ant pa- 
dėkavojimo Dievui už pasi
baigimų karės. Patvirtinimo 
vienog isz rando pusės to pa- 
skalo£dar nėra. Laikrasz
cziai sako, kad sunku buvo 
susitaikyti vien reikaluose 
likimo kariaujanezių būrų 
angliszkų valdybų, bet ir ta
me anglijonai nusilenkė ir 
dabar nėra jau nė jokių kliu- 
ežių, kurios galėtų tarybas 
ne tik iszardyti, bet nors Jjas 
sulaikyti. Jeigu teip, tai be 
abejonės dabar apsistos ka
riavimai.

Sudane, pietinėj dalyj E- 
gipto, vėl atsirado naujas 
mahdi arba pranaszas, ku
riam pasisekė surinkti 4x1 
ginklu net kelias deszimtis 
tukstanezių pasekėjų. An
glija, nors turi užimtas be
veik visas savo kariszkas pa- 
jiegas pietinėj Afrikoj, turi 
siųsti iszjiamų naujus regi- 
mentus į Egiptu ant suval
dymo pasikėlimo Sudane, ka
dangi vėliau suvaldymas at- 
seis sunkiau: prie mahome- 
toniszko pranaszo pristoja 
vis daugiau žmonių. Jeigu 
pranaszo j>asekėjai turėtų to
kius ginklus ir kariautų teip 
kaip būrai, tai juos suvaldy
ti ariglijonams ne butų ^teip 
lengva.

Pietine Amerika.
Revoliucija republikoj San 

Domingo pasibaigė visai ne 
tikėtai: revoliucijonieriai, po 
vadovyste vice prezidento, pa
ėmė viražų ir apvaldė beveik 
visų krasztą, net jo sostapilė 
likosi be kraujo praliejimo 
užimta revoliucijonierių, ka
dangi mat jiems pritaria veik 
visi gyventojai. Buvęs pre
zidentas Jimenez pasislėpė 
tuom tarpu namuose pracu- 
ziazko konsuliaus, kur perga
lėtojai jo ne gali pasiekti, 
kadangi,pagal terptautiszkas 
tiesas, kraszto valdžios ne tu
ri nė jokios valios ant *namų 
svetimų krasztų reprezentan
tu .'.Z3C3

Revoliucija ima virszų ir 
republikoj VenezuelėJ. Pe
reitu sanvaitę net keliuose 
susirėmimuose prezidento 
Castro armija likosi sumusz- 
ta. 1 f Karei viai prezidento 
Castro Jpulkais Įpereina jprie 
revoliucijonierių.

go4; Szventėnų pav., kaime 
Naujuose Szventėnuose apsirgo 6. 
Pilvinėms sziltinėms, Vilniaus 
pav., kaime Nevanszkiuose apsir
go 3, Gatrovcuose 7; Kovaliuose 
3, Gaspa ravi nuošė 6, numirė 2; 
Aszmėnų pav.. mieste Aszmėnuo- 
se apsirgo 7, Gulimszczinoj apsir
go 34, numirė 1; Szventėnų pav., 
kaime Domoeziuose apsirgo 24, 
numirė 4. Rmplėms, Szventėnų 
pav., kaime Perszukaztuose ap
sirgo 3, numirė’1,dvare Sorokol- 
ne apsirgo 1. Plutiszkiuose ap
sirgo 3, numirė 2, Prusakiszkiuo- 
se apsirgo 3.

Per aanvaitę nuo 27 kovo iki 3 
d. balandžio,, Vilniaus gubernijoj 
pastipo 15 naminių galvijų.Lydos 
pav. terp arklių s'auczia nifluen- 
ca. nuo kurios 5 arkliai pastipo;, 
Vilniaus gub. terp raguotų galvi
jų siauezia difteritas, nuo kurio 
pastipo 9 jaueziai.

draugystės rado kalta s, iszėmus 
kas enauBjir vienus nusprendė ant 
kelių dienų areszto, kitus ant 
užmokėjimo bausmių pioį 
gaiš. Na, o susidedahti isz mas
kolių Blaivystės komitetai rengia 
žmonėms nesuprantamoj kalboj 
be jokios vertės prelekcijas, gies 
mes ir teatraliszkus perstatymu®, 
nuo lankytojų ima ir pinigus, o jų 
vienog nieks na baudžia. Visi 
kaltė latviszkos giesmininkų 
draugystės yra tame,kad ji paren
gė suprantamus žmonėms mas 
koliszkus perstatymus, betlatvisz- 
kus, kokius visi kaimiecziai su
pranta. Teatrai visur laikomi yra 
UŽ vienį isz svarbiausių įnagių do- 
riszko ir prjtiszko pakėlimo,men 
kaproeziai caro tarnai laiko juos už 
vodingus ir todėl uždraudžia. Ar
gi reikia dar geresnio darodymo 
jų kvailumo?

Isz Lietuvos.

Azija.
Maisztai pietinėse ir dalyj 

vidurinių provincijų Chinuo- 
se platinasi vis labiau. 
Sziuom kartu ne randas, bet 
maisztininkai ežia ima virszų. 
Pereitų sanvaitę net keliuose 
susirėmimuose ciecorienėska
riuomenė likosi sumuszta, 
kadangi ciecorienės kareiviai 
ne nori musztiesi su maiszti- 
ninkais, didelė kareivių dalis 
atvirai, su ginklais, perėjo į1 
maisztininkų pusę ir tokiu 
budu jų eiles dar labiau 
drutino; ant pasilikusių 
prie ciecorienės jenerolų 
reivių randas ne gali 
daug užsitikėti, kadangi
desnė dalis chinieczių neken- 
czia svetimos kilmės mandžu- 
rų valdonų, bet geidžia pra- 
szalinimo mandžuriszkos di
nastijos ir apgarsinimo cie- 
corium tikro chinieczio. Pie
tinių provincijų pasikėlėliai 
pagarsino programų visų sa
vo mierių.

Pasikėlėliai nori: numesti 
nuo sosto sudemoralizavusių 
krasztų, įstūmusių į nelaimę, 
isznaudojanczių Chinus man- 
džuriszkų dinastijų; ant cieco- 
riaus sosto pasodyti cliinietį; 
pagelbėti prispaustiems; įves
ti reikalingas ant sudrutini- 
mo kraszto reformas; remti 
prekystų su kitais krasztais. 
Europiecziai turi būt kenezia- 
mi, ne persekiojami; prekėjai 
atkankanti isz svetur turi būt 
apsaugoti. Pasikėlėliai sa
ko, kad jie yra prieszais tik 
užtraukusių ant viso kraszto 
nelaimę mandžurų ir jų 
spangų tarnų isznaudojan
czių Chinus.

Laikraszcziai pranesza, buk 
maisztininkai laiko apstoję 
senų Chinų sostapilę, miestų 
Nankinų, pagal gyventojų 
skaitlių,trecziu Chinų miestų; 
dalis jų atsirado jau ir aplin
kinėse Kantono. Tokiu bu
du maisztų apimta visa pie- į

Pietine Afrika.
Laikas paskirtas ant 

kalbėjimo būrų vadovams su 
savo žmonėms apie anglijonų 
paduotas iszlygas baigiasi 15 
d. gegužio; jeigu iki tam lai
kui būrų vadovai ne pra
nešt Kltchenerui į Pretorijų, 
kad priima svarbiausias isz- 
lygas, bus tai ženklu, kad 
kariaujanti būrai ant tų isz- 
lygų ne sutinka, karė be abe
jonės prasidės vėl smarkiau; 
jeigu gi iki tam laikui būrų 
vadovai sugrįž į Pretorijų, 
bus tai ženklu, kad anglijo
nų iszlygos būrų priimtos ir 
tąsyk tarybos ant galutino 
užbaigimo karės prasidės isz 
naujo ir gal laike tarybų pa
siliaus kariavimai. Sziuom 
tarpu, nors neva traukiasi 
tarybos terp būrų vadovų ir 
jų žmonių ir tai su pritarimu 
Kitchenero, kariavimai nesi
liauja, vis tai vienoj, tai ki
toj vietoj atsitinka susimuszi- 
mai. Smarkiausi susimuszi- 
mai pereitų sanvaitę buvo 
angliszkose valdybose. Pa
gal angliszkų vadovų rapor
tus, visuose pereitų sanvaitę 
buvusiuose susirėmimuose 
būrai likosi sumuszti.

Pereitų nedėlios dienų Lon-

pasi-

Maakolija.
Nors maskoliszkas randas 

isz pradžių su visu savo žiau
rumu stojo priesz pasikėlu
sius darbininkus ir ūkinin
kus, bet tie valdžių ne nusi
gando. Dabar maisztinin- 
kai tvireziausiai laikosi Vo
ronežo gubernijoj: jiems pa
sisekė sumuszti net priesz 
juos iszsiųstą kareivių dalį 
turbut todėl, kad kareiviai 
ne norėjo musztiesi su pul
kais beginklių žmonių.

Maisztai apėmė jau viso
kius Maskolijos krasztus, net 
Kaukazu. Į pietinę Maskoli- 
ją atkako vidaus ministeris 
isztirti tuos maisztus. Tur
but jis juos rado isztikro pa
vojingais, jeigu per telegrafu 
paszaukė virazininką kariu- 
menės visos pietinės Masko
lijos, jenerolą Dragomirovą. 
Matyt jo pagelba prie suval
dymo maisztų yra neatbūti
nai reikalinga.

Peterburgo valdžios persi
gando pasekmių tų maisztų, 
kadangi persitikrino, kad 
praėjo jau laikai, kada žmo
nės Maskolijos carų laikė už 
szventą ypatą, garbinamų 
kaipo antrų Dievų. Londo
no laikraszcziai pranesza, buk 
persigandęs caras, rengiasi 
apdovanoti krasztų konstitu
cija apdirbta dar prie Alek
sandro II grafo Loris Mėli- 
kovo. Konstitucija ta vie
nog yra tik parodija konsti
tucijų vakarinės Europos ar
ba Amerikos, su jos pagelba 
ne daug gero galima būt pa
daryti, kadangi ji pripažįsta 
carui tiesų paskirti isz savo 
urėdninkų didesnę pusę pa
siuntinių. Kaip sziųdien be 
konstitucijos krasztų valdo, 
kaip nori, caro urėdninkai, 
tas butų ir prie konstitucijos 
grafo Loris Melikovo. Ji vien 
ant kelių arba ant keliolikos 
metų įvarytų gyventojus į 
miegų, sulaikytų juos nuo 
reikalavimo tikros laisvės.

Isz Vilniaus.
Ant nesiliaujanezios abrozdų 

parodos, parengtos Vilniuje, at- 
Biunczia vis daugiau abrozdų; 
gaila vien, kad ant parodos teip 
mažai yru abrozdų vilnieczių nu
tepliotų: daugumas yra atsiųstų 
Varszavo* tepliorių, terp kurių, 
teisybė, yra ir lietuviai, kaip an
tai Alchimavicze arba Vitkevy-

JJabar ant Vilnims ^paro
dos atgabeno kelis naujus abroz- 
dus: sulenkėjusio prancūzo Ger- 
sono, Wa8iltwskio, Gorekioir vil
nieczių Buikos, Romerienės ir 
Sestrzencevyczo.

Komisija rengianti žmonėms 
prelekcijas atsiszaukė į miestų su 
praszymų pavesti jai dabar nevar
tojamų mažajį teatrų ant paren
gimo jo ruimuose kas nedėldienį 
pamokinanezių žmonėms skaity
mų. Prelekcijis noii parengti 
tuojaus po maskoliszkų Velykų, 
jeigu miestas duos ant to teatro 
ruimų.

Ant surinkimo reikalingų pinį
gų ant prideranezio užlaikymo 
miesto, Vilnius rengiasi uždėti 
specjaliszkus ■ mokesezius nuo 
arklių, kaip tai jau nuo Beniai yra 
kituose didesniuose Maskolijos 
miestuose.

Vilnitus žydai, namuose pigios 
žydiškos valginyczios, kas nedė- 
lių rengia pamokinanezius mažai 
apszviestiems skaitymus, ant ku
rių susirenka labai daug norin- 
czių klausyti tas prelekcijas. Ko
dėl tokių prelekcijų ne rengia 
katalikai? Kodėl jie pasiganėdina 
vien tuom, kų jiems maskoliai 
parengia?

Prasidėjo darbai prie dirbimo 
naujos geležinkelio linijos isz Po
locko į Sedlecue. Linija ta bėgs 
ir per Vilniaus gubernijų; Cen- 
traliszka jo užveizda bus Vilniuje.

21 d. balandžio t:es Vilnium ir 
visoj Lietuvoj buvo pilnas mėnu
lio užtemimas. Kadangi tų naktį 
ant dangaus ne buvo debesų, tai 
visi galėjo matyti gerai visų užte
mimų.

Vilniaus inteligentų Kliubae 
dar szįmet parengs savo'susirin- 
kiinų ruimuose eiles pamokinan
ezių ne politiszkų prelekcijų. Szį- 
met skaitys lekcijas: sąnarys Pe
terburgo mokslo akademijos Tar* 
chanow, profesorius Dorpato u- 
niversiteto Cziž, docentas Peter
burgo universiteto Gerezunas ir 
mokintojas Vilniaus realiszkos 
mokyklos Baraszkov.

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 3—-11 d. ba

landžio Vilniaus gubernijoj apsir
go žmonių visokioms limpan- 
czioms ligoms: Vilniuje: szlakbo- 
toms sziltinėms 8, pi'vinėms 6, 
tymais 16, roie2, difteritu2, rau
plėms 2. Paviecziuose apsirgo: 
-tinkuotom i šiltinėms, Vil
niaus pav., miestelyj Szirvintoj 9, 
numirė 2, kaime Bojaruose apsir-

Gyventojai u Vilniaus gu
bernijoj.

Laike paskutinio,atlikto 1897m., 
visoj Maakolijoj gyventojų bu- 
ekaitymo, Vilniaus gubernijoj bu
vo gyventojų kalbanczių: leukisz- 
kai 129651,baltgud szkai 891771, 
maskoliszkui 78562, rusiniszkai 
912, lietuviėzkai 350694, žemai- 
tiazkai 157, latviszkai 471, vo- 
kiszkai 2915, czigoniszkai 182, 
žydiazkai 202638,totoriazkai 1969.

Gyventojų isz v i-to buvo 1589- 
393. Pagal tikėjimu buvo guber
nijoj: katalikų 935031, kuriame 
tai skaitbuje lenkų 129651, lietu
vių 274694; sueziatikių 415208, 
kuriame tai skaitliuje tik 78562. 
maskoliai.

Nauji Kankintiniai.
Apsūdyti: Dr. L. Vaueikis isz 

Palangos, ant 5 metų į rytinę Si
belijų. Basanauckas, Bendikan ir 
Birbilas ant 2 metų į Maskoliję. 
Valentas ant 1 metų. Paulauc- 
kas ant 9 mėn. į kalėjimų. Stud. 
Mongirdas ir Dr. Janusais laim į 
bausmę prūkaitytas sėdėjimas 
kalėjime. Dekretai apskelbti esu 
pabaigoj Kovo, Caras pasiraszęs

Nr.

Katedra lietuviszkos kal
bos.

Prie Kriokavos universiteto yra 
katedra lietuviszkoa kalbos. Aut 
orofetoriaus pakvietė kunįvų Ka 
zimierų Jaunį, buvusį profesorių 
Peterburgo dvatiskos akademijos. 
Pirmutinis profesorius iietuvisz- 
kos kalbos Kriokavos universite
te buvo Malinovski; pankui lietu- 
viszka kalba buvo ežia priskirta 
prie katedros sulyginanezios kalb 
Iinystos, apie jų skaitė lekcijas 
profesorius Bodouin.

Isz Pinsko, Minsko gub-
Aplinkinėse szito miesto priviso 

daug plėszikų, kurie užstoja ke
lius važiuojantiems į miestę ir 
grįžtintiems i-z jo namon. Už
puolikais tankiausiai yra ūkinin
kai aplinkinių kaimų. Diugjų 
jau suaresztavo, bet užpuolimai 
visgi nesiliauja.

Pinsko miesto rodą isz sivo ka 
sos paskyrė ant szių metų 300 ru
blių ant parengimo prie vietinės 
realiszkos mokyklos vakarinių a- 
mai ininkiszkų kursų.

Iš Bobruisko, Minsko gub.
4 d. gegužio siautė ežia baisus 

gaisras, kuris isznaikino didesnę 
szito gana didelio miesto dalį. 
Blėdį ugnies padarytu skaito tni* 
lijonais rublių. Nuo ko užgimė 
ugnis, nežinia, kaip ir nežinia dar, 
ar nepražuvo ugnyje ir kiek žmo
nių.

Isz Latvijos-
Rygos sodauninkystės Dr-tė su

kvietė susivažiavimu į Ryga v bos 
Maskolijos sodauninku,ant apkal
bėjimo sodauninzystės reikalų. 
Susivažiavimas trauksis nuo 1 — 
5 d. spalių mėnesio.

Jacobstadto pavietyj uždraudė 
rengti žmonėms teatraliszkus per
statymus. lazdavęs.tokį padava- 
dyjimę pavieczio virszininkas.aisz- 
kma, kad ant tokių perstatymų 
jauni vaikinai ir merginos iszlei- 
džia daug pinįgų ir dėl tų teatrų 
paskui ūkininkai ne gali užmokėt 
prigulinezių į vieszpatystės iždę 
mokesezių. Motyvai tie kvailo 
maskoliaus isz tikro verti užpaten- 
tavimo, kadangi jie juoko verti. 
Na,juk visa rėdą maskoliszko caro 
tarnų juoko verta ir isz tikro isz 
tos visos rujos galima būt jiiok- 
tieai, jeigu dėl to jų kvailumo ne 
reiktų žmonėms teip daug kęsti.

Neseniai Dubinos giesmininkų 
draugystė parengė ant kaimo tea
trai iszkę perstatymę ir už tai pa
teko po sudu. Visus virszininkus

isz Prūsų Lietuvos.
17 dienę balandžio, Smalinin

kuose,prie maskoliszko rubežiaus, 
likosi au kirviu užmusztapati pre 
kėjo Simono. Užmuazėjas, pagrie
bęs 5000 markių, stengėsi perbėg
ti į maskohszkęję pusę, bet mas- 
koliazki rubežiaus sargai jo neper- 
leido, tai turėjo grįžti atgal. Slap 
stosi jis t*ruBų pusėj. Prūsų val
džios paskyrė 300 markių už su
gavimu žmogžudžio. Kaip suko, 
žmogžudystę tę papildęs 18 metų, 
žemaitukas.

Tilžėj yra 300 su viražam neuž
imtų gyvenimų ir 18 tusezių kro- 
mų. Ne geri mat laikai Tilžėj.

Kaime Witautuose, Klaipėdos 
pav., terp arklių apsireiszkė plau
tas. 14 jplautusių arklių turėjo 
nuszauti.

Baigia dirbti nauję geležinkelio 
liniję terp Papeikiu ir Insruczio. 
Prie dirbimo kelio darbuojasi daug 
lietuvių isz maskoliszkosios pusės.

Kampiszkiemių dvare sudegė a- 
vininkai. Ugnyje pražuvo 56 avys-

Pereitę sau va i tę už laukų pro 
duktus mokėjo Tilžėj: ui 100 ky- 
liogramų kvieegių 18,05 —18,35 
markių,rugiųU—14,50'mk.,miežių 
13,30 —14 mk., avižų 14,10 — 
15,75 mk-, žirnių 18,50 mk., ro- 
puczių (bulvių) 3. 90 mk., szieno 
5,40 mk., sziaudų 4. 80 mk.

Klaipėdoj mokėjo už szėpelį 
kvieczių 7,25 — 7,55 mk., rugių 
5,35 — 5,50 mk., miežių 4,55— 
4,80 mk., avižų 3,65 — 3,90 mk., 
žirnių 8. — 8,50 mk., ropuozių 
(bulvių) 1,40 — 1,80 mk. Už 
centnerį (lOOsvaių) sziaudų 1,70 
—2.00 mk., szieno -1. 80 — 2.00 
mk.; už svarę sviesto 0,90 — 1,10 
mk. ;už kapę kiauszinių 2,40 mk.

Gumbinėj trecziu kartu pasi
baigė prova unteroficierų Hicke- 
lio ir Marteno, apskųstų už užmu 
szimę oficiero Krosigko. Sziuom 
kartu kariszkas sūdąs abudu ap
skųstu radone kaltais ir iszteisino- 
Pirmoje provoje kariszkas sūdąs 
rado apskųstus teippi ne kaltais, 
bet kariszkos valdžios antru kar
tu pakėlė provę. Antroje provo
je unteroficierę Riekei į iszteisino, 
o Martenu nusprendė ant suszau- 
dymo. Priesz tokį vienog nu
sprendimu kilo protestai ir val
džioms atsėjo trecziu kartu provę 
perkratinėti. ' Nusprendimas tre- 
czio sūdo toks kaip ir pirmutinio, 
taigi jis iszteisino abudu apkaltin
tu unteroficieru. Ar tuom dabar 
pasiganėdįs kariszkos valdžios, ar 
gal užsimanys varyti dar ketvirtį 
provę, nežinia. Matyt kariszkas 
sūdąs ne rado užtenkanezių davadų 
kaltės, todėl, noroms ne noroms, 
turėjo iszteisinti apkaltintus.

Seimo reikaluose.
Kaip buvo garsinta “Vienybė

je” kas link seimo, XVII Seimas

S. L. Amerikoje prasidės 20 ge
gužio, 10 valandų isz ryto. De
legatai isz visų miestų malonėkit 
suvažiuoti 19 d. gegužio isz vaka
ro, kad iki paskirtam laikui visi 
būtumėte jau susirinkimo vietoje. 
Tų paežių dienų po pietų, 4 valan
dų, prasidės paroda; delegatai 
pereis gatvėmis iki salei, kur bus 
vakare balius ir prakalbos. Ba
lius prasidės 7 valandų vakare ir 
traukais iki 3 ryto. 21 gegužio 
seimas prasidės 8 valandų isz ryjo, 
o vakare 21 bis prakalbos ir tea
tras. Bus perstatyta komedija 
“Amerika pirtyje”; prasidės 8 
vai. vakare. 22 gegužio seimas 
prasidės 8 vai. isz ryto, o vaka
rams laiko nepaekiriąm: kaip bis 
geriaus delegatams, teip patys 
nutars, pagal reikalų ir laikų.

Kas link delegatų apsistojimo 
vietos, yra paskirtas puikus 
hotelis po vardu “Castle Sųuare 
Hotel", netoli nuo Seimo salės. 
Kas link nakvynės kotelyje, tai 
paaiszkįsim trumpai: naktis ir 
diena kasztuoja nuo $1,00 iki 
$3,00 doliarių. Vięjtds yra iki 
kelių szimtų ruimų. O valgis tai 
kaip norės delegatai: gali valgy
ti hotelyj, arba eiti į restauraci
jų; pagal parodytas “(valgių sura- 
saė” kaines (prekes)., valgis kasz- 
tuos holelyj veik piginus, negu 
restauracijoje.

Atvažiavus delegatams ant dy- 
po, nereiks klaidžioti: paklaus 
jeib žmogaus arba po|icmono, tai 
kiekvienas parodys tų hotelį, arba 
gali pusiimt karietų, kad nuvežtų 
iki buteliui, kas nedaug kasztuos 
—25 c.

Delegatai, malonėkit perskaityt 
8zitų pagarsinimų, idant žinotu
mėt, kada jums reikia iszvažiuoti, 
kad lyg paskirto laiko būtumėte 
Bostone.

Vardan komiteto rengimo sei
mo,

K. M. Luben.

Norintiems ir iiorincziomš 
pasimokinti.

Ruskin’o Kollegija, Trenton’e, 
valstijoje Missouri, atidarė duris 
betureziams, norintiems pasimo
kinti. Vaikinai ar merginos, įmo
kėję $100 ir dirbdami 4 valadasaut 
dienos,uždengia užlaikymo ir mok
slo kasztus per 4 metus, t. y. 
atlygina mokslo, maisto, guolio ir 
apskalbimo kasztus; užmokėję-gi 
$125 ir dirbdami po 5 valandas ant 
dienos, uždengia visus kasztus 
laike 4 metų, t y. užsidirba ir 
ant drabužio. Kita:p šikant: prie-’ 
$100 ir 4 vai. darbo ant dienos 
turi turėti pinįgų nusipirkimui 
drapanų laike 4 m.; prie $125 ir 
5 vai.,— gali būti be cento ir isz- 
laikyti 4 metų kur^ą.

Szitos kolegijos mokintiniai tu
ri tiesų keturis syk ant metų isz 
siriukti sav lekcijas tokiose mok
slų szakose, kokios kuriam patin
ka. Mokintojų pilnai atsako sa
vo uždaviniui. Tarp paprasto 
mokinimo, szi mokykla stengiasi 
supažindinti savo mokintinius eu 
politiszkais ir drauglszkais (sočia - 
liszkais) reikalais. Greta jaunes
nių mokintinių, ežių dirba ir mo
kinasi užaugę ir suaugę vyrai ir 
merginos. Isz ateivių ežia yra: 
du lietuviai, du czekai, viens len
kas, viens danietis ir viens japo- 
nietis. Kiti visi aziagimiai.

Kas kiszasi užduodamų darbų 
— daugiausiai reikia dirbti lauko 
(ūkės) darbus; keletas dirba 
dirbtuvėj, keletas prie krautuvių, 
kurios ne nuo senini įsteigtos po 
vardu “ The Westem Cooperati- 
ve Assocation”, Walter Vroo- 
man (socialistas) yra szio judėji
mo vedėjas. Prie panaszaus ju
dėjimo jis yra gerai prisidėjęs ir 
Anglijoje.

Pradėti ir daryti kų-nors gero 
sav ar kitiems — niekad nėra vė
lu. Eik-szių ir pamezink! Kas 
nori turėti platesnes \ žinias 
apie szių institucijų, gali raszyti 
pas jos prezidentų G. Mc. A. 
Miller, Ph. D. Nemokanti anglisz- 
kai, raszykite lietuviukai.

I. J. Greiszius, 
Ruski n College, 

Trenton, Mo.



Isz Amerikos.
Suimti arkle vagiai

Valley Co., Neb. 25 d. ba
landžio pas gyvenantį szitame pa- 
▼ietyj farmerį vakare atėjo 2 ar- 
klevagiai su pavogtais 2 arkliais 
ir 2 mulais. Farmeris, pajutęs, 
kas do svecziai atsilankė, davė 
žinię į arcziausię mieetę, isz kur 
atkako szerifas suimti vagilius. 
Vagiliai, pajutę szerifę, griebė 
ginklus ir iszbėgo ant kiemo;ežia 
prasidėjo szaudynės terp vagilių 
ir ėzerifo; szerifas vienog, pasiu
tas į koję, pasislėpė | farmerio 
butę, vagiliai gi, paszaudę kokį 
laikę per langus, paliko pavogtus 
arklius, o patys iszsineszdino į 
laukus. Po valandai susirinko 
ginkluoti fermeriai ir iazėjo pabė
gusių vagilių jieszkot ir isz tikro 
rado juos lauke pasislėpusius gra- 
bėj. Czia vėl prasidėjo szaudy
nės, kurios traukėsi gana ilgai. 
Bet kada vienas isz vagilių likosi 
užmusztas, kitas pats pasidavė. 
Sugautas vagilius tvirtina, buk 
juos koki angl'szki agentai pa
samdė vogti arklius tinkanezius 
karėj su būrais, bet negalėjo pa
sakyti, kur tie agentai gyvena. 
Žinoma, vagilius meluoja, norėda
mas savo kaltę sumažinti.

A. Orentas.

Isz baimes nusimariuo badu.
La Grange, Ind. Gyvenanti 

czia moteriszkč Mary Hali pasi
mirė nuo bado: per 50 dienų ji 
ne ėmė nė jokio maisto. Tę da
rė įį isz baimės, kad ne gautų 
vėžio ant nosies. Mat 25 metai 
atgal koksai nepaszauktas dakta
ras jai iszpranaszavo, kad ji gaus 
vėžį ant nosies ir nuo to numirs, 
jeigu ne užsilaikys nuo valgio. 
Bijodama vėžio, ji tankiai pasnin
kavo, o paskutinį kartę ne valgė 
per 50 dienų ir per tai pasimirė 
nuo bado. Daktarai isztyrė dabar 
jos kunę ir persitikrino,kad visi 

organai buvo kuo sveikiausi,o vė
žio nė mažiausio ženklo ne buvo. 
Mat kokius vaisius iszduoda nus
prendimai nepaszauktų dakta
rų!

Gera dovana.
Garsus Amerikos didžturtis 

Morgan, kuriam pirma Amerikoj 
pasisekė isz didesnių geležies ir 
plieno dirbtuvių sutverti vienę 
trusię, o dabar sutvėrė panaszų 
trustę isz svarbesnių pasažierimų 
garlaivių linijų (prie trusto pri
stojo vokiszkos ir anglisz- 
kos svarbesnės garlaivių 
linijos,važiojanczios pasažierius į 
Amerikę), už tokį darbut gavo 
nuo Amerikos kapitalistų dova
nu 13 milijonų doliarų. Taigi 
Morgan darbavosi ne ant Ameri
kos gero ir garbės bet todėl, kad 
jam už jo darbę buvo pažadėtas 
teip geras užmokesnis, kokio nie
kaip kitaip ne butų galėjęs už
dirbti į purę mėnesių.

Pasitraukė laivynės ministeris. 
Washington. D. C. Pasitrau

kė nuo vietos Amerikos laivynės 
ministeris Long. Jo vietę užėmė 
kongresmanas Moody. Long bu
vo advokatas, mažai iszmanė apie 
laivynės reikalus. Jam valdant 
laivynę, didelės joje tvarkos ne 
buvo, oficierai varinėjo intrigas 
priesz viens kitę. Pasitraukimas 
todėl Longo gal tik ant gero isz- 
eiti Amerikos laivynei, žinoma, 
jeigu jo įpėdinis bus sumanesnis.

Uzsimusze 3 darbininkui.
Philadelphia, Pa. Besi lei

džiant žemyn į filtravino olę 
cziauykszczių vandens traukimo 
įtaisų trims darbininkams, nu
puolė leidimosi prietaisa su žmo
nėms. Prie to du darbininkai, 
abuc^u negrai, likosi ant vietos 
užmuszt', treczias gi teip sunkiai 
apkultas, kad teiposgi ne gali isz- 
gyti.

Paskendo laivai.
New York. Atkakęs į czia- 

nyksztį portę velkantis laivus 
“Volunteer” apreiszkė, jog prie- 
szais Pasifield Reef susidaužė ir 
paskendo du jo velkami laivai: 
“Henry Hughes” ir “Baxter”. 
Visi buvę ant “Baxtero” žmonės 
prigėrė, o nuo “Henry Hughes” 
prigėrė vienas vaikas. Kiek isz 
viso prie to prigėrė žmonių, ‘<Vo- 
lunteero” kapitonas ne žino, ka
dangi jis ne žino, kiek buvo žmo
nių ant jo velkamų laivų.

Sziaurinlai elniai AlaskoJ.
Kadangi Alsskoj nėra iki sziol 

geležinkelių, tai 1892m. Ameri
kos randas pergabeno czia, va- 
žiojimui tavorų, pirktus Norvegi
joj 843 sziaurinius elnius arba 
renus; ant jų dabojimo isz Norve
gijos pargabeno kelias deszimtis 
laponų. Benams Alaskoj patiko 
sanlygos, kadangi jie czia znai- 
m i ai pasidaugino. Isz pargaben

tų 843 renų 1898 m. buvo jau 
2062 elniai. Kaip kokios renų 
bandos pasidaugino tyczia znai- 
miai: viena banda isz 100 renų 
(20 patinų ir 80 pataiezių) į pen
kis metus pasidaugino iki 578 
galvų, taigi pataitės atvedė kas 
metę daugiau kaip po vienę el- 
niukę.

Vlsosvietine paroda atsibus vė
liau.

St. Louis, Mo. Rengiama czia 
visosvietinė paroda, kuri turėjo 
atsibūti ateinaneziuose metuose, 
ne gali būt parengta iki paskir
tam laikui, todėl jos rengėjai at- 
siszaukė į Washingtono valdžias, 
praneezdami apie tai ir praezyda- 
mi perkelti laikę atidarymo pa
rodos ant vienų metų vėliau. 
Taigi paroda atsibuaž>ne 1903 
m., bet 1904 m. Washingtono 
valdžios apie tai pranesz kitiems 
ant parodos užpraszytiems krasz- 
tams.

Airiu susirinkimas.
Toledo, Oh. Czianykszcziai 

airiai pereitę sauvaitę, teatre Va
lentine, atlaikė didelį susirinki- 
mę. Apkalbėti buvo reikalai Ai- 
riszkos Lygos, užsiėmusios kova 
su neteisybėmis angliszko rando. 
Kalbėjo ant susirinkimo teiposgi 
airiszki pasiuntiniai Londono par
lamento Redmond ir Devlin.

Giriu gaisrai.
Monument, Col. Į vakarus 

nuo czia, rando girių rezervacijo
se siauezia smarkus gaisras, kurio 
iki sziol ne įstengia suvaldyti. 
Ugnis isznaikino medžius ant 
ploto deszimties ketvirtainių my
lių. Dabar ugnis siauezia dar 
smarkiau negu isz pradžių.

Florisamt, Col. Giriose ap
link Turkey Creek siauezia gais
rai, kurie isznaikino medžius ant 
labai didelių plotų. Sudegė tei
posgi tūlas skaitlius prospėktorių 
triobų.

Ateiviai atkakę in Amerika,
New York. Per pirmutinius 

keturis mėnesius szių metų atka
ko į New Yorko portę 178605 a- 
teivių arba ant 30000 daugiau ne
gu per tokį jau laikę pereitų metų: 
sausio mėnesyj atkako ateivių 
18243, vasario 29519. kovo57175, 
balandžio 73567.

_>

Pasimirė vyskupas Corrigan.
Newark. N. J. 5 d. gegužio pa

simirė nuoplauczių uždėgimo vys
kupas Netvarko katahkiszkos di- 
jecezijos Corrigan. Pasimiręs vys
kupas gimęs 1840 m. Newarke; 
tėvai jo atkeliavo į Amerikę isz 
Airijos. Vyskupu paskirtas jis ta
po 1873 m. Mokslę baigė Ame 
rikoniszkoj Kolegijoj Ryme.

Suaresztuoti pinigu dirbėjai.
Springfield, Lll. Likosi czia 

suaresztuoti trys draugai pinįgų 
dirbėjai ir nugabenti į kalėjimę, 
kur jie pasiliks iki sūdo nuspren
dimui. Pas juos rado ,maszina? 
dirbimui pinįgų ir medegę.isz ku
rios dirbo neva auksinius pinįgus. 
Vadovas tos draugystėsfPowel, sė
dėjo jau kalėjime už tokius jau 
darbus, taigi už netikrų pinįgų 
dirbinę.

Stacija telegrafo be vielų
Amerikos randas, Sagapanocke, 

ant Long Island salos, netoli New 
Yoiko,neužilgio parengs Marconio 
sistemo bevielinio telegrafo staci- 
ję,susinėsimoms plaukianczių ant 
jūrių laivų.

Nelaime.
Philadelphia, Pa. Czianyksz- 

cziose Harburgero, Homano 
& Co. cigarų dirbtuvėse, ant 10 
str. ir Washington avė.,vienas dar
bininkas, besikeliantis augsztin e- 
levatorium, likosi sužeistas ir su
riko ant syk:“ugnis”. Dirbanczios 
cigarų dirbtuvėj darbininkės per
sigando ir pradėjo grustiesi 
prie trepu, o kad visos ant trepu 
patilpti negalėjo (merginų dirbtu
vėse dirbo 600), tai kitos szokinė- 
jo ant ulyczios per langus. Prie 
to 7 merginos likosi užmusztos, 
3 apeikulė mirtinai, o 20 nors 
sunkiai bet ne mirtinai tapo ap
kultų.

Kova priesz sukalbi mėsos pre
kiju.

Ballefontaine, Oh. 400 dar
bininkų “Big Four” geležinkelio, 
ant nubaudimo begėdiszkai pakėlu
sių mėses prekes susikalbėjusių terp 
savęs piovinyczių savininkų, nu
tarė nuo 2—30 d. gegužio ne val
gyti visai mėsos. Tuom.rodosi,sun
ku bus priversti neturinczius do
ros ir gėdos kapitalistus elgtiesi 
teisingiaus su žmonėms. Apsaugo
ti žmonis nuo isznaudojimo kapi
talistų tai priderystė rando.

Espllozfjos.
Phtladephia, Pa. Laike ban- 

davonių Amerikos kariszkai laivy

nei padirbto povandeninio laivo 
Fulton, ant jo atsitiko smarki ex- 
pliozija,kurios du oficierai ir trys 
jurininkai likosi gana sunkiai su
žeisti. Nors expliozija buvo gana 
smarki, bet ji tik ne znaimiai pa 
gadino laivę; ant p> taisymo pa- 
gadinimų užteko poros dienų dar
bo.

Vėtros.
Dės Moines, Ia. 1 d. gegužio 

smarkus sūkurys atlankė mieste
lį Bayard ir sugiiovė dvi javų 
krautuvi, geležinkelio staciję ir 
tūlę namų skaitlių. Geležinkelio 
agentas prapuolė, todėl mena, 
kad jis yra užmusztas. Van War- 
te vėtra teiposgi ne mažai blėdies 
pridirbo: sugriovė daug triobų, 
iszvartė augenezius medžius. Prie 
to daug žmonių likosi sužeistų, 
bet užmusztų nėra.

Davenport, Okl, 1 d. gegu
žio szitas aplinkines ir vi-ę Lin
coln pavietį atlankė smarki vėtra, 
kuri daug blėdies pridirbo ypacz 
ant farmų.kur iszvartė daug trio
bų. Prie to moteris farmerio 
Pune ir jo 10 metų duktė likosi 
užmuszti.*

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kewonee, Lll. Netoli nuo 

czia, važiuojant buggyje 2 jau
niem vyriezkiam ir 2 merginom 
skersai geležinkelio rėlių, atbėgo 
greitasis Burlington geležinkelio 
trūkis; vežimę sudaužė, o jame 
sėdėjusius iszmetė ant rėlių ir jie 
visi keturi likosi Der važiuot i ir 
užmuszti ant vietos.

Clydr, N. Y. Netoli nuo czia, 
pacztinis trūkis susimuazė su ta- 
voriniu. Prie to trys ypatos li
kosi užmusztos, o 15 paczto urėd- 
ninkų tapo sužeistų.

Connellsville, Pa. Netoli 
Rockwood, vežantis ateivius trū
kis susimuszė su tavoriniu. Prie 
to dvi ypatos likosi užmusztos, o 
45 sunkiai apkultos.

Kiakut, Ja. Netoli stacijos 
Coma, trūkis Santa Fe geležinke
lio i-<z8zoko isz rėlių ir susidau
žė. Prie to 6 ypatos likosi už- 
muszts, o 25 sunkiai apkulto*, 
terp kurių yra ir mirtinai apkul
ti.

Gaisrai.
Davenport, La. 1 d. gegužio 

sudegė czia dirbtuvės Betteudorf 
Steel Axle Co. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito ant 300000 dol.

Norfolk, Va. 1 d. gegužio 
siautė viduryj szito miesto didelis 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
150000 dol.

St Louis, Mo. Sudegė czia 
maszmų dirbtuvės Williamso ir 
Philipo Madartų. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ęnt 300000 dol.

Bcffalo, N. Y. Sudegė czia 
didelės WellBo javų krautuvės. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
300000 dol.

St. Louis, Mo. . Sudegė dirb
tuvės Hagers Steel Co. Madisone 
III. Blėdį ugnies padarytę akai 
to ant 300000 dol. dirbtuvės gi 
užsekuruotos buvo tik ant 100000 
dol. Per sudegimę szitų dirbtu
vių 500 darbininkų ne teko darbo.

New York. Sudegė įtaisos Eu
reka Bmiding Co. Besistengiant 
iszsigelbėti isz deganezioe triobos, 
vienas vyriszkis ir viena moteris 
likosi užmuszti, viena moteris 
mirtinai sumankyta; lengviaus su
žeistų yra daug.

Isz darbo lanko.
1 Bridgeport, Conn, 300 czia

nykszczių mūrininkų pakėlė 
sztraikę.

1 Cleveland, Oh. Structu 
ral Iron & Steel Workers pakėlė 
sztraikę.

Hazleton.Pa. Pasiliovė dar
bai anglių kastynėse Harle ir per 
tai 500 darbininkų ne teko darbo.

Paterson, N. Y. Elektri
kai dirbanti czianykszcziose dirb
tuvėse pakėlė sztraikę.

^Worce8Ter, Mass. Darbai 
sziuom kartu eina czia gerai, bet 
isz kitur pribuvusiam sunku gaut 
darbę.

Ilvicze.
T Blairsville, Pa. Czianykaz- 

cziai anglių kastynių darbininkai 
pakėlė sztraikę ir per tai darbai 
kaetynėse pasiliovė.

1 Cincinnati, Oh. Elektrikai 
nutarė pakelti sztraikę, jeigu 
darbdaviai nesutiks mokėti po 
3 dol. už dienos darbę.

•Į Buffalo, N. Y. Pakėlė 
sztraikę peczkuriai Great Lūkės 
Co. ir per tai velkanti laivus gar
laiviai ne gali pildyti savo tar
nystes.

1 Minneapolb, Min. Cziany 
kszcziai duonkepiai nutarė sztrai
kę pakelti. Jie reikalauja panai 
kinimo naktinio dirbo.

5 Toledo, Oh. Pakėlė sztrai
kę giseriai czianykszczių geležies 
dirbtuvių. Jie reikalauja ant 10% 
didesnių algų.

5 Buffalo, N. Y. 2500 darbi
ninkų dirbanezių prie triobų sta
tymo ir plumberių pakėlė sztrai
kę ant iszkovojimo didesnių algų.

Rochester, N. Y. Anglių 
iszvažiotojai pakėlė sztraikę. Jie 
reikalauja geresnio užmokesnio ir 
trumpesnio darbo laika

1 New York. Tarybos terp dar
bininkų kietų anglių kastynių ir 
kastynių savininkų likosi per
trauktos. Jos neiszdavė nė jo
kių vaisių. .

Kedwcod, N. Y. Sztraikss 
darbininkų elektriszkų geležinke
lių pasibaigė. Darbininkai iazko- 
vojo pakėlimę ant 10% už darbę 
užmokesnio.

1 Worcester, Mas. 125 czia- 
nykszcziai mūrininkai paliovė 
dirbę. Jie reikalavo 9 valandų 
darbo dienos, bet kontraktoriai 
tę reikalavimę atmetė.

1 Toledo,Oh. Darbininkai dir
banti ant frachtų stacijos Pennsyl- 
vanijoe geležinkelio pakėlė sztrai
kę; jie reikalauja po 15c. nuo to
nos aukrantų arba iszkrautų tavo
rų.

St. Paul, Min. 300 czia- 
nykazezių dailidžių pakėlė sztrai
kę. Jie reikalauja geresnių algų 
ir 8 valandų darbo dienos. Pakė
limo algų reikalauja ir czianyksz
cziai plumberiai.

1 Paterson, N. J. Pakėlė czia 
sztraikę darbininkai dirbanti prie 
triobų statymo. Simpsono par- 
vinycziose susitaikė su darbinin
kais, kitose vienog traukiasi dar 
sztraikai.

Bay City, Mich. Darbinin
kai dirbanti prie triobų statymo 
pakėlė sztraikę. West Bay City 
Sh p Buildmg Co. priėmė darbi
ninkų reikalavimus ir tuorn pra
šiai i no sztraikua savo įtaigose.

PnrsBURG, Pa. Nuo 1 d. 
gegužio visokiose dirbtuvėse su 
sztraikavo apie 12000 darbininkų, 
kadangi dirbtuvių savininkai atme
tė reikalavimę pakelti darbinin
kų algas.

1 Bridoeport, Con. :300 ciia- 
nykszczių mūrininkų pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja mažiau
sio užmokesnio po 2 dol. ant die
nos Dėl sztiaikų turėjo pasi
liauti darbii prie statymo tūlų 
didesnių triobų.

1 Louisville, Ky. Czianyksz 
ežiai organizuoti plumberiai pa
kėlė sztraikę. Jie reikalauja 8 
valandų darbo dienos, užmokes
nio po $3.50 ant dienos ir prasza- 
linimo mokintinių nuo darbo.

5 New York. Maszinistai ir 
teip vadinami Vendmenai New 
York ir New Jersey tne- 
blių dirbtuvių pakėlė sztraikę. 
Jie reikalauja po $2.50 už 8 dar
bo valandas.

LoRAiN.Oh. Bus czia pastaty
tos dideles plieninių dūdų dirbtu
vės. Parengimas jų kasztuos 15 
milijonų doliarų. Prie darbo pa- 
tilps, kada dirbtuvės bus gatavos, 
keli takstaneziai darbininkų.

•[ Grumpion, Pa. Neseniai 
czia atidarė tris kastynes, o dabar 
rengia ketvirtę, bet visose darbai 
eina teip prastai, kad darbininkai 
nė ant maisto neuždirba. Kasty- 
nių savininkai ir po 3 sauvaites ne 
užmoka darbininkams prigulin- 
czių algų.

1 Toronto, Kanada. 10000 
v šokių darbininkų, daugiausiai 
dirbanezių prie triobų statymo pa
kėlė sztraikę. Nuo 8 d. gegužio 
nutarė prie sztraiko pristoti raszto 
statėjai ir maezinistai dirbami 
spausvėse czianykszczių laikrasz- 
caų.

5 Springfield, Lll. Dides
nėj dalyj anglių kastynių Spring- 
fieldo distrikto, kuriose dėl už
gimusių darbininkų sztraikų bu
vo sustoję darbai, nuo 2 d. gegu
žio pradėjo vėl dirbti, kadangi 
mat kastynių savininkams pasise
kė su darbininkais susitaikyti. 
Szitame dietrikte yra dabar tik 
trys anglių kastynės, kurios iki 
sziol ne priėmė, darbininkų reika
lavimo.

New York. Szraikuoja czia 
gipseriai dirbanti prie triebų sta 
tymo, per tai darbai pne statymo 
didesnių triobų turėjo pasiliauti. 
Jeigu į trumpę laikę darbdaviai 
ne susitaikys su gipseriais, turės 
apsistoti darbai prie statymo visų 
triobų, o tęsyk apie 100000 dar
bininkų atsiras be darbo. Kiti 
dirbanti prie triobų statymo dar

bininką*, pritardami gipseriams, 
ketina patys sztraikę pakelti.

Port Huron, Mich. Sąna
riai Federal Labor Union organi
zacijos padavė darbdviams savo 
reikalavimus, Reikalavimai tie 
yra sekami: paprastiems daibi- 
ninkams kad mokėtų po 15—17jc 
už darbo valandę; Sveutbord 
Men reikalauja po 22|c už darbo 
valandę. Ant tų reikalavimų 
darbdaviai ne sutinka, todėl be 
abejonės užgims czia dideli sztrai
kai. Neužganėdinti isz dabarti
nių algų teiposgi darbininkai dir
banti prie triobų statymo; sunke
nybių neaziotojai ir frachtų iszne- 
sziotojai pakėlė jau sztraikus.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Reikaluose Tautiszkojo 
Susivienyjimo.

Artinasi jau Tautiszkojo Susi
vienyjimo seimas, o terp jo sina- 
rių iki sziol neiszsidhbo dar vie
nokios nuomonės, ant kokių pa
matų pastatyti tę musų tautiszkę 
organizaciję. Svarbiausias klau
symai, ant kurio sanariai ne gali 
susitaikyti — yra klausymas priė
mimo kunįgų į tę tautiszaę orga- 
nizvciję: vieni mena,kad kunįgus 
galima priimti tik dėl posmerti- 
nės(to jie mažiausiai reikalauja,ka
dangi terp jų varguolių beve k 
nėra, jie juk ne turi nė szeimynų, 
kurioms butų reikalinga posmer- 
tinė.), kiti norėtų kunįgus visai 
isz Susivienyjimo iszskirti, ka
dangi bijosi, kad jie per visokias 
intrigas vėl teip neiszsivieszpa- 
■tautų.kaip iszsivieszpatavo priesz 
pasidalinimę senojo Susivienyjimo 
į dvi dali; treti gi nori pripažin
ti kunįgams lygias tietas su avie- 
tiszkais sąnariais, tik ne pripažįs
ta jiems nė jokių privilegijų. 
Katrų todėl reikalavimai yra 
praktiszkiauai ir geriausi, katrie 
gali labiausiai sudrutinti musų 
tautiszkę organizaciję?

Kiekvienas isz tų reikalavimų, 
iszėmus pirmojo, kuris musų ku
nįgams mažiausiai gali rūpėti, 
yra praktiszku atsikaneziose šau
ly gose. Tautiszkos organizacijos 
visur remiasi ne ant atskirų luo
mų, bet ant sąnarių. Jeigu sa
nariai gerai supranta savo tiesas 
ir pareigas, jie ne daleis iszsi- 
vieszpat auti organizacijoj kokiai 
nors luomai, o antai kunįgų į Su- 
sivienyjimę, nors visi prigulėtų, 
ne gali patekt daugiau kaip 15 — 
20, kadangi lietuViszkų kunįgų, 
turbut,iaz viso Amerikoj nėra dau
giau. Kę gi tie 20 kunįgų gali 
padaryti priesz 1000 ne kunįgų 
sąnarių, jeigu tie su protu ir san- 
žine pildys savo pareigas? Jeigu 
gi sanariai ne pildys savo pareigų 
kaip reikia, bus vien keno nors 
įnagiu, tai ir ne priimant kunįgų 
į Susivienyjimę, per tokius savo 
įnagius jie gali,valdyti ir Tautisz- 
ksjį Susivienyjimę, o su laiku į jį 
gali įeiti ir iazsivieazpatauti teip 
jau kaip iszsivieszpatavo Katali- 
kiszkame, kuriame juk svarbiau
siais virsz niukais yra ne kunįgai 
bet vien kunįgų įnagiai ir tarnai; 
sąnarių kunįgų buvo seiliaus tei
posgi ne daug, o vienog ta dau- 
gum»<8anarių daleido kunįgams 
sulaužyti Susiv. komtituciję ir vi 
sę organizaciję paversti į kunįgų 
įnagį. Pareiga sąnarių yra da
boti, kad organizacijos konstitu
cija ne butų laužoma;jeigu jie to 
ne pildys, visgi gali atsirasti toki 
ne tik kunįgai, kurie gali steng- 
tiesi paversti organizaciję į įnagį 
savo asabiszkų siekių. Viskas 
todėl rymo ant sąnarių. Jeigu 
j e pildys savo pareigas, tai gali
ma juk konstitucijoj padaryti to
kias pasargas, kad nė jokia luo
mą ne galėtų organicijos isznau- 
doti,paverst] ję į savo įnagį. Ne 
tiek kunįgai todėl vodingi Susi- 
vienyjimui, kiek sanariai ant or
ganizacijos ne naudos kunįgams 
tarnaujanti Juk Milukas su 
Kaupu ne butų nė bandę ardyti 
senąjį Susivienyjimę, jeigu ne bu
tų žinoję, kad toj organizacijoj 
turi daug savo įnagių, spangai 
galinezių patarnauti; kunįgai pats 
ne lenda juk į pryszakį, bet stu
mia pirmiausiai savo tarnus, o 
pato už jų nugaros kavojasi.

Tautiszka organizacija ne gali 
skirstyti tautos vaikų ir vienus 
prie savę priglausti, kitus gi in- 
skirti dėl luomos į kokię jie pri
guli ; tautiszka organizacija, jeigu 
uori užsipelnyti ant tikrai tau- 
tiszko vardo, privalo priimti vi
sus lietuvius. Teip bent privalo 
būti normaiiszkai surėdytose or
ganizacijose; ar tas pas mus da
bar jau galimas,apie tai mes spręs
ti ne galime, kadangi, kaip sa
kėme, viskas rymo ant paežių 
organizacijos sąnarių. Gal da
bar pats kunįgai nesiskubįa pri

gulėti į tautiezkę Susivienyjimę, 
tūli mažiau turinti proto keiks jį 
ir niekį9, kaip tai daro antai di
desnė dalis lenkiszkų kunigų su 
“Zffięzku”, bet ateis laikas, kad 
ir jie supras,kad toks darbas blo
gas, nesiezalįs nuoTautiazkojo Sus. 
ir jam ne kenks. Czia reikia vien 
sykį suprasti, kad tautiszka orga
nizacija,nors ji stovi ne ant tikėji- 
miszko pamato, vienog tikėjimui 
ne kenkia. Svarbiausios juk ki
tų tautų tautiszkos organizacijos 
ne ant tikėjimo paremtos, kadan
gi suteikiant organizacijai dvigu- 
bę ųžduotę.ne galima visų parei
gų prideraneziai atlikti: visgi ar
ba tautystė arba tikėjimas turi 
būt į szalį nustumti. Geriausiai 
todėl saugojimui tikėjimo tverti 
tikėjimiszkas organizacijas, o tau- 
tiszkiems reikalams vien tautisz
ka?, be jokių kitų mierių.

Jeigu vienog Tautiazkas Susi- 
vienyjimas priims kunįgus, tai 
ne gali juk jiems aprubežiuoti 
tiesas, kadangi aprubežiavimas 
tiesų sąnarių tik dėl jų luornos, 
užsiėmimo,ne(butų iazteisinancziu, 
Tautiszkos organizscijos ne gali 
dalinti savo sąnarių į privilegi- 
ruotus ir ne privilegiruotus, bet 
visi sanariai turi turėti lygias 
tiesas; priderystė sauarių yra da
boti, kad atskiri sanariai nesisa- 
vintų sau didesnių tiesų negu 
jiems priguli. Kaip tauta ežiuo
se laikuose ne gali dalintiesi į 
kastas au tiesoms ir pareigoms 
jos vaikų, teip ir tautiszkos orga
nizacijos ne gali skirstyti savo 
sąnarių į ponus ir helotus. Ant 
tokio skirstymo laikai jau seniai 
perėja

Isz Ashland, Wls.
Czianyksztė Szv. J urgio Dr-tė 

yra papratusi parup nti lietuvį 
kunįgę kartę ant metų; szįmet 
pakvietė kun. M. Pėžę, kuris pri
buvo 15 d. balandžio.

Kitais metais Draugystė paves
davo pardavimę iszpažinties laisz- 
kelių vietiniui air.ų kunįgui, bet- 
szįmet, apsvarszcziusi, kad airių 
kunįgui per daug gaiszaties su 
lietuviais, isz kurių naudos 
neturi, pasiryžo/paskirti komite- 
tę laiazkelių pardavimui, o už 
laiko gaiszinimę ir kasztus, nu
tarė duoti laiszkelius sąnarių mo
terims dykai Tai tas nepatiko ne- 
prigulintiems draugystėn, tie pa
sistengė iszpaž ntin neiti, o kuuį- 
gę, atlikus Draugystės reikalus 
airių bainyczioj, parsikviesti į 
lenkų bažnyczię. Kunįgas, dasi- 
žmojęs apie tokį pairimę, tikėda
mas, jog per tai mažai dolerių jo 
delmonan pateks, labai užpyko.

16 d. balandžio,po miszių,pasa
kė pamokslę visos draugystės są
nariams, apart kurių buvo keletas 
moterų bei ihergaiczių ir keletas 
bvetimtauczių moterų, kuries pri
buvo ne dėl iszpažinties, bet vien 
ant iszklausymo miszių.

Atlikęs viskę, Komitetas nune- 
szė pinįgus kun. Pėžai, kuris, pi
nįgus paėmęs, nupeikė Komitetę 
užtai, jog Draugystė laikosi airių 
bažnyczios o ne lenkų; mat Ko
mitetas už plėszimę avalo ir gai- 
szavimę užsi]>elnė ant nupeikima 
Oi kunįgėli, mes tvėrė m e parapi
jas ir organizavome organizacijas, 
norėdami nuo visur mums kenkian- 
czių lenkų atsikratyti,o musų ku
nigėliai norėtų dar su pagęlba isz- 
riszimo ir iszpažinties prisakyti, 
kad lenkams vergautume ir dova
nas mokėtume. Mat musų kunį
gas užmirazo, kad pribuvęs vie
nus metus pas lenkų kunįgę, ne 
daug laimėjo, o atvažiavęs pas ai
rį, iszsivežė arti po $100; szįmet 
tikt nuo vienos Draugystės gavo į 
$50. Airių kunįgas mums ne ro- 
kavo nieko, ant musų nutarimų 
visada sutinka, o kada ėjom prie 
lenko, kad szis parūpintų lietuvį 
kun., tai szis apart vieno isz Chi- 
cagos, kuris už pribuvimę $12.24 
kelionės reikalavo $125.00, kito 
kunįgo jis nesurado per kelis mė
nesius, nors tuomet Chicagoj bu
vo kėli liet, kunįgai.

Kunįgas Pėža nupeikė czionaiti 
nius|kunįgus zokon inkus dėl to, kad 
užsiima vien bažnyczia,o apie kitus 
reikalus nesirūpina—visos aukos, 
girdi, eina vien ant sokono. Nora 
czianykszczių zokoninkų aukos ir 
eina vien ant zokono, vienog nuo 
zokoninkų negirdime niekad ru- 
gojimų ir keiksmų isz sakyklos, 
kad per mažai aukų įplaukia, 
prieszingai, už surinktus pinįgus 
ant fairų ar perstatymų, nors ir 
mažai jplaukia,isztaria isz sakyklos 
aeziu! Ne plėszia czia už kriksz- 
tus, szliubus ir palaidojimus su 
kraujais, bet ima tiek, kiek kas 
duoda, nemėto isz suolų nemo- 
kanezių po 10c. nedėliotus. Asz 
pats savo akimis regėjau, kaip 
vienas žmogus (kokios tautos ne 
žinau) norėjo mokėti paskutinį 
pinįgę už palaidojimę savo mote

ries, o Tėvas Fabijonas ne ėmė 
n eko, tardama, jog piAįgų jis 
palauksęs,kol anas vargdienis pra- 
aigyvęs. Besirūpinantis apie len- 
kiszkus tautiszkus reikalus len- 
kiszkas kunįgas ne laukia su už- 
mokesniu, jam reikia isz kalnu už
mokėti.

Tę paczię dienę, vakare, kun. 
Pėža nuėjo ] lenkų skiepę 
(nės dar bįžnyczia nepabaigti) 
klausyti iszpažinties kitos partijos 
lietuvių, už kę nuo kiekvieno pa
ėmė po keletę doliarių. o iszrisz- 
tiejie gyrėsi, tardami: “kad 
mums ir brangiai kasztavo, vienog 
padarėme kaip norėjome”.

• Žambris.

_Ibz Philadelpios, Pa.
~ 21 {d.balandžio czianyk>ztė Gie- 

dorių ir Teatrališka Dr-tė parengė 
teatraliszkę perstatymę. Duota 
buvo komedija p. a. “Amerika 
pirtyje”. Ant perstatymo žmonių 
atėjo tiek, kad nė sėdynių neužte
ko. Salė buvo žmonių kaip kimsz- 
te prikimši ta. Žmonelės teip ra
miai užsilaikė, kad net toliausiose 
sėdynėse galima buvo girdėti 
kiekvienę aktorių žodį. Mat atsi
traukę nuo savo dvasiszko vado
vo,žmonelės į trumpę laikę iszmo- 
ko ant susirinkimų gražiau užsi
laikyti; vedami dar vis to paties 
vadovo, kaip matyt buvo ant jo 
15 d. balandžio parengto baliaus, 
ne moka dar vis prideraneziai užsi
laikyti.

Aktoriai »avo roles teip gražiai 
atliko, kad nuo neiszlavintų speci 
jaliszkai geria u s ir reikalauti ne
galima. Rolę Bekampio loazė 
Petras Paszakarnis; Bekampienės
— Ona Meczeniutė; Agotos — 
Teresė Anskaiczutė; Vinco—Vin
centas Daukszys; žydo szinkoriaus
— Antanas Juszka; Antano — 
Mikolas Veli kis; pirszlio — Ni 
kodemas Cheledinas; — Kredito
riaus — A. Juszka; piemenuko — 
Kazinreras Tamulis.^Režisierium 
buvo Juozapas Ruszkie.

Tarpuose Lietuviszka Giedonų 
Dr-tė dainavo lietu visikas dainas, 
kurios žmonelėms labai patiko. 
Chorę vedė Antanas Diczkauskas. 
Po pirmutiniam aktui padainavo 
dainę Varguolio; po antram — 
Medėjo dainę, o po trecziam — 
Lai gyvuoja musų tauta. Visiems 
dainos ant keturių balsų sutaisytos 
labai patiko, jie dėkavojo daini 
ninkama gausiais rankų plojimais, 
ypacz atsižimėjo savo gražiais 
baldais Philadelphios lietu
vaitės; jos eina isz vien su vyrais 
priesz musų skriaudėjus ir piudy- 
tojus brolių su broliais, stengiasi 
iszlavinti savo protę, skaito, dai
nuoja, mokinasi raszyti ir teatrus 
loszti. Garbė užtai musų mote 
rėlėms. Jeigu visos tokios butų 
moterėlės, vyrams nereiktų nesz- 
di n tiesi isz namų,norint laikrasztį 
skaityti.

Broliai ir s serys! Dirbkime vi
si ant musų visų labo, neklausyki 
me siundytųjų ir piudytojų.norin- 
czių isz musų vaidų asabiskę nau- 
dę isztraukti, nori n ožių mus iaz- 
naudot. Neklausykime iszgamų, 
vedanezių mus isz doro kelio; te 
gul jie sau eina savo keliais, o 
mus ramybėj palieka. Szalyn nuo 
musų visi lenkbėrniai ir musų tau
tos prieszai 1

Už parengimę teatro didžiau
sia garbė priguli broliui Juozapui 
Ruszkiui.

Aleksandra Jocis.

Isz Elizabeth, N; J.
Darbai eina sziuom kartu ne 

praseziausiai, bet szviežiai pribu
vusiam darbininkui darbę ne 
lengva gauti be pažįstamų; iszla
vinti štai i oriai, mechanikai, ma
szinistai visada gali gaut darbę.

Kaip visur, t^ip ir pas mus at
siranda daug pritarėjų Tautisz- 
kam Susivienyjimul MusųKliu- 
bas, ant paprasto susirinkimo, 
laikyto 27 d. balandžio, pakėlė 
klausymę prigulėjimo prie Tau- 
tiszko Susivienyjimo, bet kad tę 
dienę ant susirinkimo atėjo ne 
daug ^anarių, tai likosi ant ap
svarstymo to klausymo nutarta 
ant 1 d. gegužio suszaukt extra 
mitingę, ant kurio susirinko be
veik visi Kliubo sanariai. Rado
si keli smarkuoliai, kurie rėkė, 
kiek galėdami, kad tik nedaleisti 
įkūnyti užmanymę; vienas nubė
go net pas kunįgę melsti “ratun- 
ko” ir pagelbos; kunįgas vienog 
atsakė, kad žmonių valia prigu- 
lėt ar ne prigulėt, kisztiesi į tę 
negalįs. Kadangi ant minėto 
susirinkimo likosi paaiszkinta, 
kad prigulint prie Susivienyjimo, 
Kliubas galės duot didesnę pa- 
sželpę ligoj, o pasimirus sąnariui, 
jo szeimyna gaus didesnę posmer- 
tinę, ne paisant ant priesztaravi- 
mo rėksnių, likosi nutaria pristot 
prie Tautiszko Susivienyjimo ir 
ant ateinanezio mitingo užmokėti 
prigulintį į Susiv. mokestį.

Elizabethe priderėtų lietuviui 
uždėti duonkepę, iez ko turėtų 
gėrę pelnę; dabar svel’mtaucziai 
nuo'lietuvių ne mažai pelno; s»- 
viejie jį remtų, kadangi girdėt 
dabar labai rugojant ant peisuo- 
czių, ieznaudojanezių lietuvius; 
lietuviai todėl paremtų pavajį, 
kuris panorėtų juos isz pe’uuoczių 
nelaisvės iszliuosuoti.

Elizabetieth.

Isz Brooklyno, N. Y.
Kaip paprastai, czianykszczioa 

lietuviezkos draugystės apvaiksz- 
czioja savo patrono dienę, teip 
padarė ir czianyksztė Szy. Jurgio 
Dr tė: ji apvaikszcziojo savo pa. 
trono szventę 27 d. balandžio. 
Draugystės komitetas vienog, vie 
toj paaukauti kę kunįgui, užmo
kėjo parapijos komitetui už sėdy. 
nes 10 dol. miszių ne užpirko, ka
dangi palaikė tas už geras, kurias 
kunįgas atlaiko kas nedėldienį. 
Kunigui vienog toks Draugystės 
pasielgimas labai nepatiko, už tai 
per pamokslę, baigei įtūžęs, isz- 
niekino, net koliojo Draugyste. 
Kada Draugystė atneezė į bažny
czię savo vėlavę (gal patrono a- 
brozdę? Rd.), kunįgas ir užtai 
barė, liepė tę andarokę laukan 
iszmesti. Po tam pamokslui Dr-tė 
Szv. Jurgio suszaukė ne papras^ 
susirinkimę ant apsvarstymo, kę 
daryti su niekinkneziais žmonis 
pamokslininkais? Na, o dar kar
tais mes rugojame, kad musų ku
nįgai mažai darbuojasi ant atida
rymo žmonėms akių! Argi rei
kia, ant prakrapeztymo akių ir 
mažai suprantantiems, geresnio 
darbo kaip koliojimas ir niekini
mas ne kaltų žmonių vien todėl, 
kad jie ne matė reikalo duoti ku
nįgui kelis doliarus.

Daugmatys.
J 

Gardner, Mass.
Turime pranežzti, kad musų 

garbus tautietis, V. J. Uszkuris, 
kuris daug darbavosi ant pakėli
mo ir suorganizavimo czianyksz
czių lietuvių ir ant galo sutvėrė 
kuopę Tėvynės Mylėtojų Dr-tėe, 
isz czia prasiszalino ir persikėlė 
į Waterbury, Conn. Turėjo isz 
czia pras'iszalinti dėl persekiojimo 
neužkencziancžii| tautiszkų dar
bų tamsunų, kurtuos p. Uszkuris 
stengėsi isz miego prikelti. Per
sekiotojai garsiai kalbėjo, kad 
reikia jam galę padaryti, kadan- 
gi, girdi, jis skaito, lietuviszku* 
iaikmszczius: “Lietuvę”,ir “Vie
nybe”,' 4 pagal jų nuomonę, kas 
skaito szituos iaikraazczius, tas y- 
ra bedievis. Mat apie dievuotu- 
mę ir bedievystę tie musų broliai 
dar mažiau iszmatio negu kiaulė 
apie aksomo dirbimę. Mes, vir 
sziainkai naujai susitvėrusios 
kuopos Tėvynės Mylėtojų Dr-tės 
protestuojame priesz tokius dar
bus musų tamsunų, kurių yra czia 
gana didelis būrelis. Apgailes
taujame musų gero tautieczio, 
kad jis dėl minko proto tamsu 
nų turėjo apleisti musų miestelį; 
velyjame musų tautieczįui Uszku- 
riui kuo geriausios kloties kitur, 
terp geresnių ir sumanesnių bro
lių, kur tik jis nusiduos.

Tėv. Mylėt. Dr. Kuopos virszi- 
uiukai:

. Prez. — A. Kreivatis,
Sekr. — J. M. Paszakarni?, 
Kn]gius — J. Tauteris.

Nenusigąškime niekinjinų
Užstojus pavasariui, medžiai 

sprogsta, žaliuoja, laukų kvietkos 
pradeda žydėti, džiaugiasi, jog 
saulelė szvieczia ir szildo žemę 
bet ir pavas&ryj sziluma ne isz syk 
užstoja, tankiai žiedus ir žalius 
lapelius užgriebia szaltis, sulaiko 
ų bujojimę. Ateina vieuog lai

kas, kad szviesa ir sziluma galuti
nai pergali szaltį ir vėtras. Lie- 
tuviszkų moterų gyvenime mato
me tę patį. Jos, kaip augmenys 
pavasario sulaukę, pradeda jau 
glaustieji prie szviesos, bet a t ra n 
da ant kelio ne draugus neva vieu- 
tauezius, kurie pavydi jomsszvie- 
808, stengiasi jas į tamsę nustum
ti. Tusczias tai darbas! Musų 
moterys turi sekti paveiksię mo
terų kitų tautų, prieszai ne su
laikys jų nuo szviesos. Nesibijo
kime todėl,Lietuvos dukterys,mu
sų iszgamų, eikime tik prie szvie- 
sos, musų prieszai ne įstengs mus 
į tamsę nustumti; atsieksime mes 
tę, ko geidžiame, nors kasžin kaip 
visi iszgamos musų prieszai steng
tųsi mums kenkti; nepaisykime 
todėl ant jų zaunų, bet eikime sa
vo keliais!

Nr 15 “Žvaigždės” p. Žiūronas, 
net abejodamas, ar nr. 13 “Lie
tuvos” patilpęs straipsnis raszytas 
moteries, užsipuolė ant visai ne 
kalto žmogaus. P. Žiūronas, ge
rai pažindamas ir karsztai pildy
damas krikszczioniszkas tiesas(mes 
apie tę karsztę pildymę tų tie*



labai abejojame; gal rastume jus, skiepijanti jiems apsilpnytas 
sziek tiek medegos iszrodymui, 
kad ne jam priguli būti mokinto- 
jumi knkjzczioniszkų tiesų, bet 
gyvenime paežiam reikėtų jų pasi
mokyti nuo doresnių už savę) ši
ko.,buk jo) man labai ne pitinka. 
Krikszczioniszkas tiesas vienog vi
si privalo pildyti, nuo pildymo jų 
ne paliosuoti nė moterys,nė vyrai, 
no paliuosuoti nė kunįgai; kodėl 
vienog gyvenime reikalauja pil
dymo jų ypacz szeimynose vien isz 
moterų pusės, vyrszkiai tinklai 
jų ne pildo, o jau kunįgai, žinoma 
tūli isz jų, juokus sau isz tūlų 
krikszczioniszkų tiesų daro, laužo 
jas beveik kasdienę visokiais bu
dais? Kodėl teip yra — teiksis 
dievobaimingas Žiūronas paaisa
ki u ti>

Sztai Grand Rapidse, Mich., 
kur ant tūlo laiko apsistojau, vie
nę vakarę, kada buvo szaltas o- 
ras, užkalbino manę ant ulyczios 
viena jauna moteriszkė,melsdama, 
kad duoeziau jai rodę, kur ji gali 
pernakvoti. Daviau jai rodę eiti 
į kotelį, bet ji atsakė, kad žino, 
jog hotelyj galima, užmokėjus, 
pernakvoti, bet ji ten eiti nega
linti, kadangi ne turi pinįgų. Pa
sirodė, kad tai yra lenkė. Ji mat 
atsiskyrė nuo blogo vyro, su ku- 
riuom ne galima buvo gyventi, o 
neturėdama draugų, pristojo ant 
tarnystos pas vienę didžturtį. Į 
porę dienų jos nedoras vyras atsL- 
szaukė į lenkiszkę kunįgę, praszy- 
damas jo surasti pasitraukusię pa- 
czię ir su policijos pagelba ję jam 
sugręžinti (kodėl pati per sudę ne 

-bandė nuo nedoro vyro pasiliuo 
suoti? Tęsyk ir policija ne butų 
galėjusi jos vyrui arba ir lenkisz- 
kam kunigui patarnauti. Rd.). 
Kuriįgas, su anglijonų pagelba, 
greitai dažinojo, kur tarnauja ano 
jė moteriszkė; atėjo jis pas didž- 
turezius, kur ji tarnavo, pagal 
krikszczionybės tiesas, apskėlbė 
ję už paleistuvę ir liepė nuo dar
bo praszalinti, jeigu ne grįž pas 
savo vyrę. Moteriszkei todėl, dėl 
pildymo isz pusės vyro ir kunįgo 
krikszczionybės tiesų, atsėjo nuo 
vietos pasitraukti, butų reikėję al
kanai ant lauko nakvoti, jeigu ji 
būt neiszdrįsusi teisybės pasakyt 
apie priežastį savo vargų. Paau
kavau anai vargšei kiek centų, 
už kuriuos ji galėjo bent paval
gyti ir pernakvoti nakvynės na
muose. Argi todėl krikszczio- 
niszkoe tiesos apsaugos moterį 
nuo skriaudų isz vyto pusės, 
jeigu ji nesirupįs pati iszkovoti 
sau prideranezias tiesas, jeigu jos 
vyras ne norės elgtiesi pagal 
krikszczioniszkas tiesis? Dievas 
juk visiems liepė rupintiesi apie 
savo reikalus ir tik besirūpinan
tiems žada padėti. Nesirupinan- 
czios apie savo reikalus moterys 
tokiu budu nė ant Dievo pa
geltas ne užsipelno. Reikia to
dėl joms, rupintiesi paczioms.nors 
tas p. Žuronui ir jam pana- 
sziems ir labiausiai ne patiktų. 
Laikas jau, rodosi, mums suprasti, 
kur yra tikra teisybė, o kur veid-

- mainiavimas.
Taigi mieles Lietuvos dukterys, 

nepaisykime nė ant zaunų p. Žiū
rono nė kitų apuokų, besisten- 
gianezių isz mus padaryti tam- 
sius vien vyrų įnagius, bet skai
tykime laikraszczius ir mokslisz- 
kas knįgas; isz jų apszviesime 
musų protę, suprasime ęnusų tie
sas ir pareigas, suprasime, kur yra 
teisybė, o kur jos nėra. Tęsyk su- 
prasime, kad moteris privalo būti 
drauge ir padėtoja savo vyro, 
privalo jį godoti, bet godoti ga
lima tik godonės veitę žmogų, 
girtuoklio ir niekszo juk nieks ne 
godoja! Tekėdamos merginos, 
pr.valo žiūrėti, kad jų iszrinkta- 
sis butų isztikro godonės vertas, 
o tęsyk ir nesutikimų ir vaidų 
szeimynose bus mažiau.

Marė Pateckaitė.

bakterijas, galima nuo džiovos 
apsaugoti. Gal tas pats būt ir su 
žmonėms, bet ant jų Behring ban- 
davonių daryti ne galėjo.

Nauji rasztai.
Paslaptis saviesiu žmonių. Sutaisė 
K. W Geiienilnas. Dalės 1. Del- 
ray Mieli. Turtu ir spauda. K. 
Gedemino.l0O2 m. Prekie $1 OO.

32 puslap. 16 formato.
Po tokiu užvadinimu likosi isz- 

leista mažytė knįgutė, kurioje tel
pa keliolika? daktariszkų receptų 
suta'symui vaistų nuo ligų. Apart 
to yra kelios pasargos ir vardai tū
lų ligų, tik tų ligų yra paminėta 
labai jmažai ;paveikslan: akių liga 
paminėta viena, o jų yra daug ir 
kiekviena reikalauja kitokių vais
tų; tę patį galima sakyti ir apie 
kitas ligas. Kalba prasta, rassy 
ba dar prastesnė, arba, geriau sa
kant, sutaikytojas nė jokios nesi
laikė. Nusipirkęs už pusę rublio 
nors Peterburge maskoliszkų dak 
tarų kas metęlszleidiiamę dakta- 
riszkę kalendorių,szimtę syk dau
giau receptų ten rastų, bet, žino
ma, isz jų mažai naudos turėtų, 
kadangi nežinotų kada kokį re
ceptu vartoti.

Tę patį galima sakyti ir apie szitę 
lietuviszkoj kalboj iszleistę knį- 
gutę su jos receptais. Nesupran
tantiems apie daktarystę receptai 
nuo ligų gali tankiau kenkti negu 
pagelbėti ypacz Amerikoj, kur 
aptiekos ant jeib recepto iszduo- 
da vaistus. ,

Maskoliszkoj kalboj iazėjo nau
jos knįgos apeinanezios Lietuvę:

Lubanskio, L 
ko-ruskyj se i‘m. 
tuoja ji 4 rublius.

Maksimenko, 
mi Litevsko 
gosudarstva. 
2 rubliu.

Kasz

Sei- 
r u ssk a ho 

Kasztuoja

Isz visur,
I Pradžioj gegužio. Japonijos 

pakrantėse siautė smarkios vėtros, 
laike kurių prigėrė 250 žmonių.

U Vokietijos dirbtuvėse dirba 
1 milijonas vaikų neturinczių dar 
14 metų, o aut laukų dirba 2 mi
lijonai vaikų.

J Aut Sziaurinių jūrių prancu 
ziszkus žvejus užklupo vėtra, ku
ri paskandino tris žvejų laivus. 
Prie to daug žmonių prigėrė.

|| Isz kastynių Essen apskri- 
czio, W esi fili joj, Prūsuose, ba
landžio mėnesyj praszalino 30000 
darbininkų, daugiausiai lenkų.

|] Egipte, d e toj upės Niliaus, 
iszdegė miestas Mit Gamti. Ug
nyje pražuvo 50 žmonių. Sude
gė keli szimtai namų ir 200 par- 
davinyczių.

|| Maskoliszkas randas paskyrė 
420 milijonų rublių ant įtaisymo 
tvirtynių ant Austrijos ir Vokieti
jos rūbelių;turbut, rengiasi į karę 
su Vokietija.

H Mieste San Martin, Lzpani- 
joj,likosi suaresztuoti du vyrisz- 
kiai, kurie stengėsi su dinamitu 
iszmesti į padanges medvilnės’au- 
dinyczias. Minėtose dirbtuvėse 
dirbo tęsyk 400 darbininkų.

H Pagal surinktas Vokietijos 
žemdarbystės ministėrijos žinias, 
javai ant laukų Vokietijoj szįmet 
visur sužėlė gražiai, todėl galima 
laukti gero užderėjimo.

Nauji iszradimai

|| Rytinėse Indijose, Bengalio 
apskrity], siautė 1 d. gegužio bai
sios vėtros, kurios beveik suvisu 
iszgriovė miestę Dacca ir kelis ki
tus. Prie to mažiausiai 400 žmo
nių likosi užmusztų.

I Buvusi Serbijos karalienė 
Natalija, staeziatikė, perėjo į ka
ta lik iszkę tikėjimę. Perėjo į ka- 
talikiszkę tikėjimę teiposgi Itali
jos karalienė, kuri kaipo duktė 
Montenegro kunįgaikszczie, už
gimė stacziatikiszkame tikėji- 
mė.

0 Atėjo jau į San Francisco 
per pacztę platesnės žinios apie 
paskutinius baisius žemės drebėji
mus Vidurinėj Amerikoj, repu- 
blikoj Guatemalėj. Isz tų žinių 
matyt, kad laike tų žemės drebė
jimų mažiausiai .1000 žmonių pra
žuvo, o 30000 neteko turtų ir pa
stogės.

H Prūsų seimas pripažino ran
dui toletnj kreditu 100 milijonų 
markių ant iszpirkimo žemės nuo 
lenkų,gyvenančių rytinėse Prū
sų provincijose, kuri turi būt pa
dalinta terp sutrauktų isz vaka
rinių provincijų vokieczių kolio- 
nistų. Darys mat tę su mieriu 
apsilpnyti lenkystę ir audrutinti 
vokietystę provincijose paveržto
se nuo buvusios Lenkijos.

| Mieste Cape Town, pietinėj 
Afrikoj, pasibaigė prova aunįgai- 
ksztienės Radvilienės, apskųstos 
už padirbimę ant vekselio paraszo 
neseniai pasimirusio pietinės Af
rikos didžturczio ir politikieriaus 
Cecilio Rhodeso. Sūdąs lietuvisz 
kę kunįgaiksztienę rado kalta ir 
nusprendė ant dviejų metų į pa
taisymo namus.

| Pereituose metuose masko
liszkas randas isz mokesezių nuo 
žmonių surinko 1798000000 rubl. 
taigi ant 94 milijonų rublių dau-' 
giau negu užpereituose metuose. 
Iszdavimų gi turėjo 1561000000 
rublių,arba ant 128 milijonų rubl. 
daugiau negu užpereituose metuo
se. Tokiu budu isz di
džiųjų avieto vieszpatysczių teip 
surinkimai kaip ir iazdavimai Ma- 
skolijos yra didžiausi, tik ji mažai 
pinįgų apverezia ant pakėlimo 
žmonių.

Į Užmuszėjas maskoliszko vi
daus minutei io Sapiagino,studen
tas Baiszanov, likosi kariszko sū
do ant pakorimo nuspręstas. Jis 
bus pakartas 3 d. gegužio pagal 
maskoliszkę kalendorių. Tikra 
jo pravardė yra ne Baiszanov ir 
jis ne studentas, bet oficieras. 
Tikrę jo pravardę slepia valdžios 
nežinia dėl kokių priežasezių; 
turbut jis paeinu isz galingos ir 
įtekmingos giminės.

H 1d. gegužio visokiuose krasz- 
tuoso Europos darbininkai ap- 
vaikszcziojo savo molinę szventę/ 
Iszėmus Maskolijos, kitur ta die
na praslinko ramiai, be jokių 
3u8imu8zimų. Vokietijoj darbi
ninkai atlaikė susirinkimus su 
prakalboms, kalbėtojai iszreiszkė 
savo kalbose darbininkų geismus, 
isz kurių svarbiausi: 8 valandų 
darbo diena, pataisymas darbinin- 
kiszkų tiesų ir nuėmimas muitų 
nuo valgio produktų, kad per tai 
sumažinti jų prekes Vokietijoj.

| Borovsko pavietyj, Vorone
žo gubernijoj, užgimė smarkus 
darbininkų ir kaimieczių maisztai, 
Susirėmimuose su užsiųstais ant 
jų'suvaldymo kareiviais, pėkszti- 
ninku regimentas likosi ma:szti- 
ninkų sumusztas ir turėjo trauk- 
tieai atgal ] miestę. Kareiviai ne 
visur klauso valdžių prisakymo, 
ne nori szaudyti į savo brelių mi
ni t s, isz ko matyt, kad kareiviai 
pritaria ne valdžioms, bet maisz- 
tininkams. Valdžios priverstos 
tapo, isz baimės, kad kareiviai at 
virai nepristotų prie maisztinin 
kų, isztraukti kelis regimentus ka
riu menes isz maisztų apimtų 
krasztų ir jų vietoj atsiuntė nau
jus regimentus.

tas juos perdavė laivo “Chicago” 
kapitonui. Czia todėl pasirodė, 
kad Italija žmogiazkume stovi 
augszcziau už Ameriką, kur be 
jokios priežasties tankiai užpuldi
nėja ant italijonų ir net užmusz- 
tų szeimynos nė jokio atlyginimo 
ne gauna; uimuszėjai retai būva 
nubausti.

Vietines Žinios.
— Ant Ehton avė. prieszaia 

namus nr 550, liktai elektriazko 
karo pervažiuota? 3 metų lenkias- 
kas vaikas Kazimieras Lisevvski. 
Dar gyvę vaikę nugabeno į Naza 
retho l'gonbutį, • bet daktarai ne
turi didelės vilties jį Iszgydyti, 
kadangi gatves kaulas yra suski
lęs.

— Gaynoro hotelyj, ant ker
tės Adams ir Canal sL, rado lovoj 
negyvę vienę isz apsistojusių 
sveczių, kokį ten Joe. Turnerį. 
Užtroszko jis nuo priėjusio j 
kambarį gazo. Gazo dūdos kam 
baryj buvo atsukinėtos,isz ko ma
tyt, kad Turner tę padarė, norė
damas nusižudyti.

— Pereitos ranvaitės aeredoj. 
saliune Netroys, pn. 873 Blue 
Lland avė., laike ten užgimusių 
musztynių likosi paszaulas lenkas 
L. Lewandowski, kuris nugaben
tas į preebiterijonų ligonbutį, pe
reitos nedėlios dienęten pasimirė. 
Suaresztavo jau kelis airius daly
vavusius tose musztynėse, bet ar 
kas isz aresztuotų yra užmuszėju 
Lewandowskio, tikrai ne žinia.

— Gyvenanti namuose pn. 500 
N. Paulina st vokietė Lena 
Schramberg, matomai įgavusi 
proto sumaiszymę, pagriebė bute
lį su karboline rugszczia ir dalį 
jos iszgėrė. Pamatęs tę jos vyras, 
stengėsi stiklinę atimti, bet tuom 
tik dar labiau supykino beprotę. 
Ji atėmė nuo lupų stiklinę ir su 
rugszczia apliejo veidę savo vyra 
Abudu nugabeno į ligonbutį ;dak- 
tarai abejoja, ar moteriszkę gali
ma bus iszgydyli, sužeidimus vy
ro laiko už nepavojingus.

— Rosso darbo parupinimo 
biure pereitos nedėlios naktyj 
aut nakvynės likosi užrakyti 25 
darbininkai, idant panedėlio ryię 
galėtų geležinkeliais iszkeliauti, 
kur reikia. Vienas isz darbinin
kų, vietoj užsukti gazę, užputė 
tik liepsnę. Į kambarį priėjo ga
zo ir nuo jo be abejonės visi dar 
bininkai butų užtroszkę, bet ei 
nantis ulyczia policinius pajuto 
gazę, iizmuszė biuro duris ir to
kiu budu iszgelbėjo nuo užtrosz- 
kirao 25 vyrus, kurie gazo visai 
ne jautė.

ir apeje kelete ulycziu gryž atgal in sale- 
Tenal bus įsakytos prakalbos lietuvisz- 
koj, vok laikoj ir anghszkoje kalbose, 
teipgi dekliamacijoe, o potem balius. Są
nariai virsz paminėtu draugyseziu teik
sis susirinkti po nr. 93 Grand st. Brook
lyne 6:30 vai. vakure. Inženga su pasi- 
dėjimu drabužiu sąnariams imamiems 
apvaikszczipjime dalyvuma 10c.; nee- 
musiems dalyvumo 25c.; moterims 10c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvieczia atsilankyti ant ežios teutiszkos 
asventes apvaikascziojimo. Pelnas isz 
apvaikszcziojimo eis ant tautiszku reika
lu. A. Lesniauckas, sekr.
144 E. Houston st. New York. N. Y.

Scranton, Pa. Moterų Dr-ste turės sa
vo balių seredoj, 14 gegužio. Musical sa
leje ant Lackswanna avė. Prasider 7JO 
vai. vakare. Kiekvienam vaikinui pri
sega kvletka ir merginos tarnaus prie 
padavinejimo gerymu. Visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai kvieesia susi
rinkti.

Draugyste.

Chicago. Teisybes Mylėtoju Dr-ste tu
rės savo metini susirinkimą nedalioj, 11 
d. gegužio, 1 vai. vidurdienio, K. Liau- 
danskio saleje, 3301 8. Morgan st., ant 
kurio visi sanariai privalo būti. Nau
jiems instojimas 11.00.

T. M. Dr-ste.

4 d. kovo Paryžiuj atliko 
bandavones su nauju orlaiviu pa
dirbtu kito brazilijono, Severą 
Nors vėjas buvo gana smarkus, 
bandavonės iszpuolė gana gerai. 
Severo orlaivys turi teip jau ba- 
lionę, kaip ir orlaivys Santos Dū
mon to. Isz krasztų yra keturi 
szriubai,varanti orlaivį pryszakin; 
maszina apkuriama kerosinu va
rymui szriubų, turi 24 arklių pa-

Vokiszkas mokslinczius 
D ras Behring iszleido knįgę apie 
džiovę ir jęgimdanczias bakterijas, 
kurioje priesztarauja nuomonei 
Dro Kocho,buk džioves bakterijos 
nuo galvijų ne gali pagimdyti 
džiovos pas žmonis. Behring sa
ko, kad džiovę galvijų ir žmonių 
|gimdo tos paezios bakterijos. To- 
liaus Behring isz savo bandavo- 
nių persitikrino, kad jaunus galvi-

U Netoli salos szv. Magdalenos,- 
ant Terpžeminių jūrių, ant anglisz 
ko kariszko laivo “Formidable” 
expliodavo kanuolė. Expliozijos 
trys angliszki kareiviai likosi už- 
muszti.

| Ant salų Filipmų, ant salos 
Mindanao, gyventojai iszsirinko 
sau nauję valdonę arba sultanę; 
iszrinktas likosi Rajah Maudi. A- 
merikonai tiki, kad naujas sulta- 
nas yra jiems prilankus.

|| Kaime Schalke, Arnsbergo 
apskrity]. Prūsuose, visa viena 
szeimyna,susidedanti isz 6 ypatų, 
nusinuodino nuo alaus ir visi nu- 
sintaodinę pasimirė. Isz kur į a- 
lų pateko nuodai, dar neiinia.

Ii Pabaigoj balandžio mėnesio 
visoj Austrijoj užstojo vėl žiema, 
oras atszalo,o daugelyj vietų Ga
licijos, Czekijos ir Moravijos buvo 
smarkios sniego darganos. Szal- 
cziai tie užkenkė jau gersi salė
jusiems žieminiams javams.

|| Darbininkų ir baduojanczių 
kaimieczių maisztai Maskolijoj 
traukiasi savo keliu; maisztinm- 
kai, juo toliau, juo daugiau įgau
na dręsos. Maisztų apimtas jau 
ir vidurinėj Maskolijoj visas plotas 
terp Maskvos ir Vladimiro. Buvo 
jau keli susirėmimai terp maiszti- 
ninku ir kareivių, kuriuose daug 
žmonių likosi sužeistų ir užmusztų. 
Iszsiųstas priesz darbipinkus vie
nas u anų regimentis po vadovys
te pulkauninko Morozovo atsisa
kė kę nors pikto daryti minioms. 
Voronežo gubernijoj maisztinin- 
kai užpuolė ant dvaro Chateau 
de Ramone kunigaikszczio Alek
sandro Oldenburgo.vuoszvio caro 
sesers ir tę d varę beveik su visu 
iszgriovė.

|| Nuspręsti ant kalėjimo Vene
cijos sūdo už musztynes su polici- 
| a ir užpuldinėjimę ant žmonių, 
amerikoniszki ofcierai nuo ka
riszko laivo “Chicago” likosi Ita
lijos karaliaus paliuosuoti nuo ka
lėjimo, bet jie turi užmokėti 2000 
dol. jų sumusztiems ir tiems, 
kuriems iszdaužė langus. Minė
ti ofjcierai likosi italiszkų valdžių 
iszduoti Amerikos konsuliui, o

Redakcijos atsakymai-
Lietuviams isz St. Charles, 

Mich'Gan. Korespondencija ap- 
raazo privatiszkę gyvenimę žmo
gaus, laikraszcziai gi užsiima vien 
vieszais reikalais;perkratinėti pri- 
vaticzkę keno nors gyvenimę 
laikraszcziams ne valia, to nė jo
kio kraszto tiesos ne daleidžia. Už 
tę reikia priesz sudę atsakyti. 
Už pinįgus laikraszcziai talpina 
tik apgarsinimus- apie visokius 
biznius, straipsnių gi nė jokių ap
mokamų nesitalpina. Jeigu at
siųstas straipsnis geras ir tinka į 
laikrasztį, jeigu yra gera medega 
nors perdirbtam rasztui, redak
cijos noriai talpina ir sunaudoja, 
jeigu ne tinka, jeigu nėra rasz- 
te nė tinkamos medegos, atmeta; 
tokių nė už jokius pinįgus ne tal
pina.

PaRapijonui isz Brooklyno. — 
Korespondencija atsiųsta anony- 
miszka, be paraszo ir adreso ko
respondento. Tokių laikraszcziai 
ne talpina, jie turi žinoti, kas ra- 
szo, raižantis turi atsakyti už tę, 
kę raszo. Korespondencijų nuo 
nežinomų rasztininkų nė joks 
laikrasztie ne talpina.

Draugysczin Keikalai
Chicago, List. Poli t. Demokratiszka 

Leagą tursa savo balių, aubatoj, 24 ge
gužio, Pulaaklo saleje, 800 S. Ashland 
are. Prasidės 7 vai. vakare. Inženga 
vyrui su metere 50c. Ant ssio baliaus 
bus gera muzika, bus visi demokratlszki 
politikieriai ir pats miesto Majoras, Har- 
rison, kuris ves šiokį Grand March. Bus 
tai vienas iss didžiausiu lietuvisrku ba
lių Chioagojs. Todėl visus lietuvius ir 
lietuvaites kviecziame kuoskaitlingiau- 
siai susirinkti ir pripildinti didele sale, 

i KOMITETAS.

Apvaiksacziojirnae Gegužines 
Szventee.

Brooklyn, N. Y. Dr-ste Lietuvos Hu
nu, auti vieny] us su draugystėmis: ssv. 
Kazimiero, ssv. Juozapo, ir ssv. Jurgio 
isz Brooklyno ir Dr-ste Algirdo isz Jer- 
aey City, N. J. apvaikszczioe szvente 
„Pirmos Gegužio Dienos” subatoj, 10 d. 
gegužio, Palace saleje, 93 Grand st. 
Brooklyne sekaneziu programų: 7 vai. 
vakare visos virsz paminėtos draugystes 
iszmarszuos in corpore su muzikoms isz 
virsz paminėtos sales in miesto ulyczias

Pajieszkojimai.
Pajieeikau savo pusbroliu: Juoiapo ir 

Jacento Lieponiu, Suvalkų gub., Vladi- 
slavavo pa v., kaimo Sintautų. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso: 

Antanina Lieponiute, -
Boz 236, Union City, Conn.

Pajieazkau Kazimiero Kvedaro, Kau
no gub, Sziauliu pav., isz miestelio Jo- 
niszkes. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso:

Tndeuszas Balakas,
1124 Moyamensing avė., Philadelphra, 

Pa.

Pajieszkau savo tėvo, Jurgio Suszkelio, 
Vilniaus gub., Traku pav., Aleksandravo 
vol.. kaimo Alovės. Jis pate ar kas 
kitas teiksis d^uoti žine ant adreso: 

Miss. Alena Susskeliute,
(5—16) Boz 201, Union City, Conn.

Pajieszkau savo sesers, Alenos Jaszku- 
lienes, gyvenusios Chicagoje. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Vincentas Motiejūnas,
3329 S, Morgan st., Chicago, III.

Pajieszkau Antano Ssetkaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Batakių vol., kaimo 
Eidimtu. Jis pate ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant ant adreso:

Jonas Tamaszauskas,
765 W. 18 th st., Chicago, III.

Pajieszkau Juozapo Srebaliaus, gyve
nusio 8o. Bostone, Misa.. Jis pats ar kas 
aitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Adomas Deivikis,
217| First st, Elizabeth, N. J.

Pajieszkau savo szvogerio, Liudviko 
Paulausko, Suvalkų gub., metas atgal 
gyveno jis Londone, Anglijoje. Jis pate 
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

George VVitikauskas, 
20-th Field Batry, Fort Riley, Kana.

Pajieszkau savo draugo, Domininko 
Ssemetoa (jis raszoai D. Smith), 3 metai 
atgal jis gyveno Brockton, Mass Jis 
pate ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso:

J. Malinauskas,
512 Black si., Steubenville, Ohio.

Pajieszkau Kazimiero Ulinsko, Suval
kų gub., Vladislavavo pav., kaimo 
sziu. Jis pats ss kitas teiksis duoti 
ant adreso:

Wm. Vengraitis, 
34 Morris, st, Lynn, Mass.

Pajieszkau savo brolio, Vinco Mikolai- 
czio, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Balbieriszkio gm., kaimo Piloliszkiu. 
Jis pa ta ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Kaz. Mikolaitis,
509 So. Howard st., Baltimore, Md.

Pajieszkau savo brolio, Jurgio Gabri- 
iolo, teipgi Kazimiero Kuntrimavicziaus 

?ranoVelavicziaus, Kazimiero Ruzgio 
ir J ievos Kasmauskiutes, visi gyveno 
Chicagoje. Teiksis duoti žinia ant adreso: 

Stanislovas Dauksza,
Boz 291, Pueblo. Colo.

Pajieazkau Jono Trumpio ir Juozapo 
Bortus. Jie patys ar kas kitas teiksisduo- 
ti žinia am adreso:

Mikolas Trumpis, 
86 Main st., Seatle. Wash.

Kas kur užtėmis Antena Matuka ir 
duos man žinia, gaus nuo 92 iki 95 atly
ginimą. Jis paeina isz Sziauliu miesto. 
Kauno gub., 40 melu sena.*, apskrilaus 
ir tankiai smulkiais puczkeliais iszberto 
veido, vidutinio ūgio, szneka lietuvisz- 
kai ir lenkiszkai, angliszkai nemoka. 
Duokite žinia ant addreso:

S. Zachareviczia, 
110 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Kas pažino Joną Martinku, paeinanti 
isz Kaltinėnų voiosties, Raseinių pav., 
Kauno gub? Ji rado prigėrusi Chicagos 
kanale 2 d. szio menesio ir jo kūnas guli 
Duningo truperneje. Pas ji rado kisze- 
niuje gromata ir tiktai isz tos gromatos 
dasižinojo apie jo varda. Platesne žinia 
gausite pas joną Petrosziu, 168 W. 18-th 
str. Chicago.

Luk- 
iinia

Iteikaiingus geru zeceris in ,,Lie
tuvos” spaustuve. Teipgi viens vaikas, 
ne senesnis 15 metu, mokantis raszyti ir 
skaityti, mokintis drukorystes. darbo.

Ise Itockland Lake, N. Y.
Jonas Banas, turtingus ūkininkas isz 

Rockland lake, N. Y. raszo szilep:
“Nerandu žodžiu ant apraszymo mano 

kentėjimu, -kokius turčiau deszimtyje 
paskutiniu menesiu. Prispaustas reu
matizmo su smarkiais skaudėjimais tu
rėjau gulėti lovoje. Negalėjau ne vaiksz- 
czioti ne pasijudinti. Visus muskulus 
ir visa kuna gele didžiausi skausmai, o 
daktarai nieko negelbėjo. Pradėjau gerti 
TrinerioGydanti Kartųjį Vyna(Triner’s 
American Elixir of Bltter Wine) ir po 
ketvirtai tankai pasijutau pagerejima 
ir povalei pradėjo gryžti sveikata ir Ant 
galo visai pasveikau. Sziandien nors 
aucziuoei visiszkai sveiku, bet pasiry
žau te gydykla visada laikyti savo na
muose ir todėl meldžiu vėl man prisiųsti 
viena tuziną bonku togydanezio vyno”.

Trinerio Gydantis Kartusis Vynas 
(Triner's American Elixir of Bitter 
Wine) praszalina reumatizmo nuodus 
iss kraujo, daro ji sveiku ir naturalisz- 
ku, organams sugražina sveikąją veik
me, sistema padaro gausum, muskulus 
tvirtais,- ambicijai gyvumą ir tokiu bu
du atnaujina visa kuna ir protą. Ant 
pardavimo visose aptiekose ir pas pati 
fabrikante, Juozapa Trineri, 799 8o. 
Ashland avė., Chicago Il|.

AR SLENKA PLAUKAI
Jctru teip. Ui pameirTk mnin naujai lama u ry- 

tfnoteKari uzcivaUa galva nuo plelakanu, autvlr- 
tins plauku aaaknU. sulaikys ju slinkime, vieton 
iazpuolusiu auugins naujus. Kiekvienam duosi
me uMikrtnlma, ir jeigu nepadarys to ka sakome. 
Ui sugruSlmime pinigus. Bilu gyduole yra kaip 
dėl vyru teip Ir dėl moterų. Preke Sl.oo oonka. 
Gailia prisiųsti poplertny dolerv prastoj gromatoj. 
THE JjilMATOR, SM ŪrdSu, Chicago, IU

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

niečių randame rytinėse viešpatystėse. Vi
sas krašto surėdymas uždengtas tikėjimiškais 
rūbais; tikėjimas valdo kiekvieną žmonių 
žingsnį ir stabdo kiekvieną liuosesnį jų pasi- 
kruti n imą.

Terp visų tautų pietrytinės Azijos tikė
jimas apftnė visą žmonių gyvenimą, supan
čiojo kiekvieną liuosesnį žmonių pasikrutini- 
mą. Per tai suprantama, kad dvasiškija į- 
gavo per daug visokių privilegijų su nenau
da kitų gyventojų luomų. Privilegijos dva
siški Jos terp lamaistų Tibete dar didesnės ne
gu kur kitur šitoje Azijos dalyj, kur Buddos 
tikėjimas ne tapo teip išvirkščiai išverstas, 
sunaudotas vietoj įnagio geresniam išnaudo
jimui žmonių. Pas lamaistus tikėjimiški rei
kalai į užpakalį nustūmė visus kitus, iš visų 
gyventojų luomų tik lamos arba dvasiškija 
veda vertą pavydėjimo gyvenimą. Lamų tų 
neišpasakyta daugybė,gyventojai, galima sa
kyti, dalinasi tik į du skyrių: į privilegiruo- 
tus lamas arba kunįgus ir į jų išnaudojamus 
baudžiauninkus, taigi ne prigulinčius prie 
dvasiški joe.

Pas lamaistus kiekvienoj šeimynoj tik 
vyriausias vyriškos lyties vaikas pasilieka 
svietišku, visus gi kitus tėvai pašvenčia ku
nigijai, tokius atiduoda į klioštbrius. To
dėl pas šitas tautas ir vaikų išauklėjimas pa
dalintas į du skyrių: svietišką ir dvasišką. 
Pirmutinius mokima tik to, ką jie,užaugę,tu
ri dirbti; taigi iš vaikų stengiasi padaryti ka
riautojus už kunįgijos reikalus ir užsimany- 
mus ir darbininkus dirbančius ant klioštorių 
labo.

J*mni ne pašvęsti ant kunįgiškos tarnys- 
tos vaikinai mokinasi šaudyti ir jodinėti ant 
arklių. Kitokių mokslų ir darbų mokina jų 
mažai, kadangi nėra kam mokyti. • Dva
siškų mokslų, kokius sumonopolizavo kunį- 
gija, ne kunįgams ne tik nieks ne suteikia, 
bet nuo tų tie mokslai yra slepiami. Pra
monės pas lamaistus stovi ant žemo laipsnio, 
profesijonališkų išlavintų amatininkų labai 
mažai ir jeigu toki yra, tai dirba tik ant ku
nigijos ir savo kunįgaikščių naudos. Reika
lingus sau darbus visi dirba šeimynoj, teip 
kaip antai yra iš dalies ir Lietuvoj ūkininkų 
šeimynose: visi šeimynos sanariai, ypač gi 
moterys,trupina anglis, sierą ir salietrą ant 
dirbimo parako, padirbti jį moka kiekvienas 
šeimynos sąnarys lygiai vyrai, kaip ir mote
rys. Žinoma,jų išdirbtas parakas ne geriau
sias, bet tokio jiems užtenka, kadangi geres
nio ne pažįsta. Šeimynoj dirba audeklus 
drabužiams ir pasistatymui šėtrų

Apie protišką išlavinimą ne kunįgų ma
žai kas rūpinasi; vienaitiniais apšviestojais 
svietiškų žmonių yra vaikščiojanti iš namų į 
namus dainiai: jie dainuoja dainas, seka pa
sakas ir pasakoja tautiškas legendas. Tiktai 
lamos arba kunįgai moka skaityti ir rašyti 
tibetoniškoj . kalboj, kurioj parašyti ir at- 
spaudinti visi beveik lamaistiški raštai. 
Svietiškiems žmonėms nėra viešų mokyklų, 
tik turtingesni tėvai paveda savo paskirtus 
eiti į kunįgus vaikus kokiam lamai ant pra- 
mokinimo, kuris vaiką išmokina rašyti ir 
skaityti tibetoniškoj kalboj. Toliaus toki 
norinti būti lamoms vaikai eina į klioštorių 
mokintiesi kitų pritinkančių lamoms mokslų 
ir darbų. Lamų rankose sumonopolizuoti 
visi pažįstami mokslai. Apart lamoms rei
kalingų mokslų, jie piešia abrozdus, plausto 
stovylas, stato triobas klioštorių ir žinyčių, 
užsiima gydymu sergančių, taigi jie yra ne 
tik kunįgais, bet teplioriais, architektoriais, 
daildariais, inžinieriais ir amatininkais; jų 
sumonopolizuota viskas, kas reikalauja la
biau išlavinto proto. Kadangi išplatinus 
lamoms pažįstamas žinias terp liaudės, įtekmė 
lamų galėtų sumažėti, jie rūpinasi, kad jiems 
pažįstami mokslai nesiplatintų terp ne pa
šauktų. SolidaJriškumas terp lamų dar di
desnis negu terp musų kunįgų. tokią užduotį 
palengvina, todėl šviesa nesi platina terp ne 
lamų. Lamaistų klioštoriai yra ne tik vieta 
gyvenimo lamų,bet ir vieta mokslų,pramonės 
ir prekystos; juose yra dalys pašvęstos žem- 
darbystei, gyvulių auginimui, amatams ir 
prekystai; čia parduoda klioštoriuose išdirb
tą sviestą, surius ir kitokius valgio produk
tus; Įiarengia net pasilinksminimus, gėrymą 
arbatos. Vieni lamos siuva čebatus,kiti dra
bužius, treti užsiima dažymu gijų, ketvirti 
velia skrybėles. Kiti užsiima perrašinėjimu 
rankraščių, dar kiti jų atspaudinimu, taigi 
išleidžia knįgas, kurias skaito tik prigulinti 
prie lamų luomos, kadangi liaudė, net kunį- 
gaikščiai,skaityti ne moka. Nors tibetonai 
turi savo atskirą alfabetą, turi literas, bet 
knįgas stato ne iš atskirų literų, bet visą raš
tą išpiausto čielai ant medinių lentučių, kaip 
tai daro iki šiol ir chiniečiai. Lamų yra teip 
daug, kad visų nė daugybė klioštorių ne gali 
patalpinti; tūli lamos, negalinti rasti vietos 
klioštoriuose, gyvena drauge su paprastais 
žmonėms: kaip terp kokių tautiškų pulkų, 
ant 50 šeimynų yra vienas toks lama, ’ kurį 
tos šeimynos turi užlaikyti. Tie liuosai gy
venanti lamos kaip kur užlaiko mokyklas, 
kuriose mokinasi norinti pastoti lamoms vai
kai. Tokiose mokyklose mokina tibetoniškos 
kalbos, kuri yra šventa kalba lamaistų, varto
jama Jų dievmaldystoj teip kaip lotyniška ' 
katalikiškoj; mokina giesmių ir griežti ant . 
muzikališkų instrumentų, vartojamų prie . 
dievmaldystų. Kad pastoti vienog tikrais 
kunįgais, lamos turi keliauti į rezidenciją 
augščiausio tikėjimo viršininko Dalai - La
mos, į miestą Lbassą, kur tampa įšventinti. . 
Sugrįžę atgal, jauni toki kunįgai arba vaikš
čioja iš vienos vietos į kitą, pildydami savo 
pareigas, arba apsigyvena kokiame nors i 
klioštoriuje, kur gali rasti visoki užsiėmi
mą.

Vienu iš svarbiausių užsiėmimų gyve
nančių klioštoriuse lamų, apart pirma jau 
paminėtų, yra rinkimas gydančių žolių. 
Kunįgai Kunbuna klioštoriaus turėjo įtaisę 
speciališkai botaniškai-medišką staciją. Pa
baigoj rugsėjo mėnesio keliaudavo speciališ- 
kai išlavinti botanikoj ir medicinoj lamos

rinkti visokius gydančius augmenis; jaunus 
mokintinius vedė senesni,gerai išlavinti tuose 
moksluose, po jų’ akims ir jauniejie turė
jo progą išsilavinti. Surinktas ir išdžiovin
tas žoles gabeno į klioštorių, kur jos buvo 
sutrintos į miltus, sudėtos į mažus pakelius 
iš raudonos popieros. Pakelius tuos kunį
gai už brangius pinįgus pardavinėjo besiren
kantiems iš visų kraštų, nuo Astrachaniaus, 
Siberijos, Himalajų kalnų lamaistiško tikėji
mo pelegrimamsų lamaistų klioštorių patekti 
išpažintojams kitokių tikėjimų ne visada 
lengva, kaip kada net pavojinga.

Ant išlavinimo lamų geriausiai suorgani
zuotos mokyklos yra Butane (Himalajų kal
nuose) ir Tibete. Butane skaito apie 50000 
speciališkų lamų arba teip vadinamų geilan- 
gų, kurie priima į savo klioštorius norinčius 
pastoti lamoms vaikus, už ką tėvai moka at
sakantį mokestį. Patekęs į klioštorių,vaikas 
atsiranda visiškai po jo valdžia, visai atskir
tas nuo šeimynos ir viso svieto, su ku- 
riuom neturi susinešimų. Vaikus į kliošto- 
rius priima ant mokinimo nuo 5 metų. Mo
kina juos skaityti šventas knįgas, maldas ir 
dievmaldiškų ceremonijų. , Paskui jie pasto
ja klioštoriaus broliais ir prisiekia užlaikyti 
nekaltybę; pažadėjimus tokius vienog tan
kiai duoda ant paskirto laiko, o ne ant viso 
amžiaus. Sulaukęs 15 metų, klioštorių mo
kintinis pastoja toba, taigi gauna pirmutinį 
pašventinimą, o sulaukęs 21 - 24 metų, išlau
kęs egzaminą, pastoja geilongu arba tikru la
ma.

Pirmuose metuose jauni lamos tarnauja 
savo mokintojams teip kaip broliai katalikiš
kuose klioštoriuose, mokintojai juos verčia 
siūti drabužius, čebatus, peltakiuoti, teplio- 

. ti abrozdus. Mokinimas atsibūva pagal tą 
pačią metodą kaip buvo antai 100 metų at
gal ir Lietuvoj klioštorių mokyklose. Pir
miausiai lamos mokina savo mokintinius ant 
pomietės visokių maldų. Rytmetyj mokin
tiniai šluoja, verda valgius, o atlikę tuos 
darbus, paėmę knįgą, eina pas mokintoją ir 
jam paduoda knįgą; jis, paėmęs knįgą, per
skaito maldą, kurią mokintinis per dieną tu
ri išsimokyti. Per visą dieną mokintinio 
nieks ne daboja, jis gali daryti, kas jam pa
tinka, bet vakare turi mokėti paskirtą ant 
išsimokinimo maldą; neišmokiisį baudžia vi
sokiais budais, tankiausiai plaka. Rykš
te ir čia pripažinta už “Dovaną Dvasios ŠVen
tos”.-

Apart to, lamaistų klioštoriuose būva 
dar viešos prelekcijos paaiškinimui daktariš
kų raštų ir knįgų. Kituose vėl klioštoriuo
se, apart tibetoniškos kalbos, mokina toto
rišką, verčia tibetoniškoj kalboj išleistas 
knįgas į totorišką. Mokyčiausi tokiuose 
klioštoriuose yra raštininkai,kurie paprastai, 
apart tibetoniškos kalbos.mokia: mongolišką, 
totorišką, o tankiai ir chinišką. Kad pa
tekti į klioštorių už raštininką, reikia išlai
kyti gana sunkų egzaminą, kuris atsibūva 
prie visų mokyčiausių lamų ir svarbesnių 
tibetoniškų valdžių. Toki raštininkai veda 
visus raštiškus darbus klioštoriuose: jie už
rašo į Knįgas visus įplaukimus, viską, kas 
varduota ir pirkta; jie rašo visus padavady- 

. imus klioštoriaus perdėtinių ir prisakymus 
Dalai - Lamos.

Lamos, teip kaip ir katalikiški kunįgai, 
ne gali vesti moteries, jie yra administrato
riais krašto, užima visus urėdus, turi tokią 
valdžią kaip chiniški urėdninkai, tik užveiz- 
da kariškų valdžių yra svietiškų žmonių ran
kose. Lamos valdo visą Tibetą, o svietiš
kiems palieka vien apgynimą 
maloningai daleidžia užsiimti žemdarbyste,J 
bet dalį savo darbo vaisių žemdarbiai turi ati
duoti ant lamų naudos ir žinoma, turi ati
duoti valdantiems visą kraštą lamoms geriau
sius savo darbo vaisius.

Žinoma, kad toki* organizacija, kur val
džią sumonopolizavo viena luomą, valdanti 
kūną ir dvasią žmonių, ne gali i prisidėti nė 
prie pastumėjimo pryšakyn viso krašto, nė 
prie pakėlimo mokslų;- todėl tai pažintis 
mokslų Tibete stovi ant tokio jau laipsnio 
kaip ir pas tūlas besivalkiojančias, nomadiš- 
kas tautiškas gimines. Midieina, kuri spėjo 
Tibete šiek tiek pasikelti, ne gali vienog būt 
prilyginta prie to mokslo stovinčio terp civi
lizuotų tautų. Tibeto lamos pripažįsta 440 
ligų, nė daugiau, nė mažiau,ipagal lamų su
pratimą, jų būti ne gal. \Mediškos knįgos 
Tibeto lamų yra tai surinkimas tuščių aforiz
mų be jokios vertės. Visas žmogų kankinan
čias ligas jie stengiasi pažinti iš myžalų, su
rinktų visokiose dienos valandose, ligonio vi
sai ne reikalauja matyti: vien suduoda į 
stotką, kuriame yra myžalai ir iš to, kaip 
stengiasi jiems tikintiems įkalbėti, gali pa
žinti žmogaus ligą ir žino, ko reikia ant jos 
išgydymo.

Skaitymas ilgesnių laiko perijodų pas 
tibetonus remiasi ant to paties pamato, ką ir 
pas senovės meksikonus. _i Ilgesni laiko peri- 
jodai pas juos apima po 50 ir 60 metų, o tie 
padalinti į 5 mažesnius, turinčius po 10 ir 12 
metų.

Nė moksluose, nė pramonėj,'nė prekys- 
toj, savo dvasiškijos valdomi ir išnaudojami 
tibetonai niekada ne stovėjo augštai, tokiose 
sanlygose, kokiose jie yra, iš tikro augščiau 
ir pasikelti ne galėjo.

Daug augščiau kultūriškai spėjo pasi
kelti indo-chiniečiai arba malajo-chiuiečiai, 
kadangi ant gyventojų Indo - Chinų pussa- 
lio ne mažą turėjo įtekmę svarbiausios Azijos 
civilizacijos: iš vienos pusės civilizacija Indi- 
jų, iš kitos vhinų. Kultūriška įtekmė Indi- 
jų aiškiai matyt Burmoj ir Siame, kur ji 
prisigriebė drauge su Buddos tikėjimų; ryti
nėj gi dalyj pussalio, taigi Kochinchinoj ir 
Aname, matyt įtekmė chiniškos civilizaci
jos.

Aname, teip kaip ir Chinuose, yra jau 
teip vadinamų mokslinčių luomą, nors jos 
sanariai ir neprisideda prie pastumėjimo 
pryšakin mokslų, bet visgi turi išlaikyti at
sakantį egzaminą, kaip tai yra ir Chinuose. 
Iš tokių neva mokslinčių renkasi mandari
nai, užimanti augščiausius urėdus krašto ad
ministracijoj (dabar Kochinchina ir Anamas 
priguli prancūzams). Ant ko vienog remia
si mokslas ir apšvietimas žmonių ant Indo - 
Chinų pussalio?

(Toliams bus.)

krašto,
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AUGSZCZIAUS.

d™ai šute Medical DisDensaru oaii ius iszooduiil
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Motėm Sieli Siutai, Skirtai ir Vaistai.
Moterų Dress Skirtai,grynai vilnonio venetian ir kriau- 

czinio seržo, sumestas užpakalis, pilnai ripuliuota apa- 
czia, apseziai apgrazninti apvadais satyno ir^kriauczisz- 
kais siuvinėjimais, visokiose spalvose 
paprasta preke 85, per szita iszparda-Mk 
vima tik....... .......................................

Moterų Siutai, grynai vilnonio broadeloth, su ngujos 
mados bliuzine jake, naujos mados placzia apaciiv sijo
nas, siutas apseziai apgraznintas sa-^j^ 
t y no apvadais, gerai pamusztas, ver-^C>% 1111 
tęs #9. tik..................|.................... tPViVV

Moterų Bailkiniai Wautai, puikios grynai szilkines 
taffeta ir moire, padaryti pagal szio sezono mada, szmu- 
ruoti aplink, visi nauju , spalvų g*
atszviesiu, paprastai patsidavinejo po 
•5, perszita iszpardavima po............

Vaiku Jacketai, grynai vilnonio broadeloth, su gra
žiais jureiviniais kalnieriais. apseziai apgraz-^^^^^ 
ninti pynele, labai gražiu spalvų, paprasta 
preke 82, per szita iszpardavima tik.............“

Dressems Ceikiai ir Szilkai.
4Ostukiu5O coliu ploczio grynai vilnoniu Granite 

Cloths, Cheviou, Storm Seržu. VVhipcordu, Venetians, 
ir daugybe kitu pageidaujamu styliu, viso- g& 
kiu nauju spalvų ir juodos, vertes 88c.,

2000 y ardu Tikru Taffeta Szilku, plynu ir gf^^^ 
raibai dryžuotu,spalvuotu ir juodu, pigu po V^ĮĮ 
85c. yardas.......................................................

10 stukiu labai puikiu tikrai Szilkiniu 
Peau de Soies, apseziai satynu finiszuotu, 
vertes #1 yardas................................................

DYKAI .•L*?ue‘‘ mėtyklė ir musztuvas,gaudymi- 
ne pirsztine arba geras kriauninis peilis 

’prie kožno vaiku siuto.
už vaiku abi szali segama, trumpkelnini siu- 

Vl*^^ ta, dei amžiaus nuo 8 iki 15 melu, padaryta 
isz gerai devineziusi cheviotu, Daube, Cohn 

& Co. pardavinėjo juos po $2.00.
s už vaik.u'3-piece Vest Siutus, dėl am-

Uj I VI Iv H*us nuo 8 iki 15 metu, teipgi vestee, I blouse. Norfolk ir abi szali segamus
siutus dėl visokiu senumu, Daube, Cohn & Co. pardavi
nėjo juos po #3.50.

j už bėrai okszcziu puikiausius siutus,
VI ^Vdel amžiaus nuo 12 iki 20 metu, pa- 

daryti isz Clay Worsteds, Seržu, Che
viotu ir K asz m i ra. juodu, mėlynu arba dailiu pavasari
niu spalvų. Daubes, CohnirCo-jūs paprasta preke #9.

į Galvareda: Stjliosir Grožis.
> Didžiausia sortacija gatavu dėvėti ir apgraznintu
| skrybėlių, visos vėliausiu graznų
■ materijolu. prekes už kožpa laips-Ma^F 

niuoja nuo W8c. iki.......................
į Skrybėlės Merginoms Merginoms Leghorn sziaudi-
i nes skrybėlės, margai iszpintais krasztais.
J gražiai apgraznintos szydu ir kvievkomis

J Muslino Naktivalkai Moterų muslininiai^^
> naktivalkai, V mados apkakle, apgrazninti
j mezginiais, vertes 59c. po..............................

Muslino Sijonai Moterų muslininiai sijonai su pia- 
cziais kembriko ripūliai* ir sumetimais, pa gA gA 
prasta preke 59c.. per szita iszpardavima « «

Madiniai czeverykai pigiai.
Moterų Vici Kid ant szniuru czeverykai, smailais ar 

bukais galais, patentuotos skuroe antgaliai, storais ir 
placzlais padais, visiszkai sveikos 4 g įB
ros, mieros nuo 3 iki 8, teipgeri kaipbi-Mja I 
le koki už #2, iszpardavi mo preke.........

Vyra 8atyn verazio skuroe izniuriniai czeverykai, 
smailais ar bukais galais, su antgaliais ar be tuju, svei
kos skuroe, placziais padais, mieru nu0^|k 4
6 iki 11, tszpardavimo SI fcV

Vaiku Dongola knypkiniai czeverykai, smailais ar bu
kais galais, patentuotos skuros antgaliai, 
rankomis siūti, miera nuo 2 iki 5, vertes 
50c. per szita iszpardavima...............

LACE KORTINOS PIGIAI.
Lazda Ir prietabsoN dykai su kozna pora kur

tinu nuo$l augsztyu.
Muslino kortinos, rauktos, 3 y arti u ilgio, ■■■ aą 

labai gero gatunko, rinkamos miegotuvei ar g 
valgruimiui, vertes $1.25, už pora................ ■ V

Lace Kortinos, baltos ar gelsvos, 3į 4|h 4 
vardu ilgio, pilno ploczio, vertes iki #2, I Ilgi 
per szita iszpardavima už pora.............

Lazda ir prietainos dykai.
Rasztuotos Portjeros, visu-pirmuojan-^gs J 

ežiu spalvų, su tankiai mazgiotais Vai ^^11 
krasztais, vertes #2.50, pora..................

5 BALDU,[SPECIALYBES.
Vaiku Vežimėliai, didelio padarymo, apmuszalas vė

liausiu rasztu Cretone, parasolius da-g 
rinktas, ratai guma aptraukti, vertes VI JK
#8, per szita iszpardavima............................................. tete

Vesinyczios, iszmusztos galvanizuota geležie ar cinku 
padarytos isz kietmedžio: isz auksaaržuolu finiszuotos, 
Pasidejimas yra beore vieta su nėperieidžiamu aprnu- 
szalu, getiausio darbo szalies. 8r.vno4ih g 
misingio zovieskos ir spyna, #6.98ga-IL^L VI 
rankas, tik ......................................................llVU

Geležine Lova, stori szuleliai ir szonai, anameliuota 
kokioje nori spalvoje, baltoje, mėlynoje, mahogany, aly
vinėj ir žalioj,vieno misingio antga- /VtfV
liai, per szita iszpardavima tik..........

Matracai, padaryti su storais impilais, gerai iszkimsz- 
ti, medvilnių virszus, iszmaizgioti 4 g
dem, vertes #2, isz|>ardavimo preke...IK |

Augszta krese, pavilkta aržuolu, raudona 
ar mėlyna, prieszakyj staliukas, gerai pada- g Vm^ 
ryta, už...................... .....................................■ Motete

DIDELIS KARPETU PASIULINYS-
Mes Muštuvam, Užtiesiam ir iszklojam visus 

karpetus nuo 33c. augsztyn dykai.
Ingrain karpetai,storos audos, visi n*ujau~^g)^^ 

siu rasztu. raudoni ir žali, pusvilnoniai, ver- 
les 50c. yardas, per szita iszpardavima po.. W

Susiuvami isztiesiami ir iszklojanii dykai.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijaliztus “State Medical Dls- 

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

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą; Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztueja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate lazgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant koino trūkio 
(treino) idant butu iazgydytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie-užtikrina 
iszgydyma kižkviensme dalyke.

egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi- 
eroseopa, H a r m o c y t o m e • 
tero, S p h i g m o g r a p b o, fi
lė k tris z’k u balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo iriaz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali st- 
rastie liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia prięaz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
•‘State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Vaa Buren ui. 
t3T Inejimas per 66 Van Ruren ui.

Patemyk adresa.

ŪRAB VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

SpeciJistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iizgydo nerviazka nnsilpnejima 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame Ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin-, 
gumo persi žagi m o senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neataakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fizitsko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam psnasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
iu mislls ir manavimus. Liga, jeigu per; 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir, 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktarą ir ne likai izzgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas : 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai ' 
“State Mtdical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Bzitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe
cijalistai turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina privalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnsktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturoa, tai paairodavik zu galviniu 
daktaru Štate Medical Dispensary. Ne 
kentek n u o 1 a t a i. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit Ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

KRAUJO UZNUODYJIMASYARICOCELEra^i
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiau** 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Ka^a *y- 
tlrinejimus. Yra gana sakytie, jog ap-'. sternn yra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki- Gausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu pasirodymą plėniu^n^e'do‘^“tio, 

.... . _ ____ t. „„..k ..i mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima gūželi u,
*'pUOijm& plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaukiu Jeigu turiszito- 

kius, arba tam panaszius symptomus. tai pasirodavyk su specijalistiais tuojau* ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojau*. Nieko ne moki jeigu neesi' 
gydytu.

na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
slszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu:* Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiškirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui. ' .
— , . , . v... . . . Turėdamas paslaptinga liga daugiauTeisdariszkas užtikrinimas bus kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
[JT* Prekes yra pigiausios.

Asz likau iszgydytū.
Asz pasirodavyjau ‘'State Medi- 

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

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispensaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami 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.

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

gydytoju ir suvartojau visokiu pa ten t uo
tu gyduolių, neapturedatnas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju-’ 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino mansvaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystea darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois Į
County of Cook | •* ••

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “Šute Medical Dispensa- 
rr", ant pietvakarinio kampo State ir 
Van B u re n ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu
dyt imas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

isz-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo 
blikai.

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

Conrad Howard Ozarra
(Seal) 

George Bterlin, $otary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai

pu-

ma-

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyv4DADCZ*u irfar- 
merių, kurie geidžia atvaduoti czionai.

RODĄ DYKAI!!
KuygOM wwus H|>auuo».

su 7 abroaeliate. Naudingiau** knytrein ant 
,wteto dasižinojimul iax ko darosi tai 
bal. griausmai, lietu* Ir sniegas: kaayra 
debesiai ir ant ko jis laikosi.................. 3Oc

Aritmetika. Knlga teulmoklnimul roknndu.
Pnik*................................................................ USc

HYGfKNA Daktariszka knyga arba mok*!** 
sp>« uilalkymf sveikatos, te* kurio* g*U be 
pageibo* daktaro teuigydvtl nuo daugybes 
ilgu. Szita knygai* privalo rasti* kiekw>e- 
nuo*e namuose, ne* ka* J) su atyda perakai- 
tya,pataiky*apalaaugotl nuo tukatanczlu vi
sokiu liga, pataikys u Malkyti anie lybėje *a«o 
•velkat^. pailginti *awo am*l ir mokė* u*au- 
glutl (veikale ir tvirtai* savo vaikeliu* 
Preke.... ................................................. HSo

Arryskapaa Valaaealu* (Valanczauakate) nebu
vo vliiagu lietuvyste*? Paraižyta kn. Demb- 
Mtlo. Ivalei*ta kaistai* 8u*lvienyJlmo Liet. 
Latev. A*a. Z7 puslapiai......................... I5o.

turtu tezdlrblma. Paraaze Schram; verte 
S. M. Valkele* gvildenanti* palitiizksja eko
nomiją. Kokiai* keliate iaaidirba tartai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atalirepla ant 
draugijos gyvenimo. ................................35c

Biologija arba Mokais* apie Gyvu* Daiktas 
Pagal prof. Nusbaum^. Sutaisė Szerna* Chi- 
oago, III, 1901. Puslapiu 147. Mokais* kokia bodu

Tiktai 25 centai.
Kas prisius 25 c. paczto markėmis, ap-^ 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raazitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinezevonem. Už tl.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
P. O. Dox 234 Lawrence, Monk.

710 M iii būry'81 . Worcei»ter,Mass. 
Pirmas Lietariszias Agentas. 
Siunczia pinigus i visas dalis svieto.

Parduoda szifkortes ant visu linijų ir ge
riausiu laivu i Amerika ir isz Amerikos. 
Iszjieszko ir perraszo dalis Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

jie vystėsi pradėjus nuo malu vabalėliai Ha

Su pavalkaleia.............................................-AOc.
jjeograf i ja arba Sėmės apraszymaa. Pagal Got - 

kie, Naikovskl Ir kitas, sutaiso Ssernaa. Yra

Brussels karpetai 
vieno vilnono vir
szus. stora auda, 
szito sezono mados 
didele sortacija, 
vertes 75c. yardas, 
per szita iszparda- 
vima ...........  51k-

KLEIN BROS
J95-805 S? Halsted St_ *

Cor Canalport Avė

Rasztuoti , Brus- 
sels ruloniniai kau
rai, didume 9 per 
1CU pėdu, su maus
tais krasztais, vil
nonis virszus, gau
sios spalvos, pa
prasta preke $16.

diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardus. 
aagssU. vulkanus metanolius Iss savęs ugnį: 
lai kokiu žeme sluogui u susideda, kur ir 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu. 
ju vardai, ploti*, gyli*; koki kurtuose Vla
de a y.: euru*, prėski, saldu*, ar kartu*, ko-

P. K. BRUCHAS & CO.
1614 ll^asoiįic Terųple, (Jljicago, III

tos, karalystes, kunlgaiksatvstes, ,reapu>>»- 
koa ir tt K i-k kurioje temeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalboa. paprocsial. u4- 
aiemimal. pramones, isidlrblai ir tiesos, ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra
mosiu; kur koki orai: ssslcslai ar karas, 
c-ial. lietus ar giedros; kur koks Ilgis dienos 
ir nakties; kur vi.ada yra lygi diena ir nak- 
1 *s kur aaule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6ri) toliu. 
Ste puslapis, ant geros standžios popieros 
apgudinta, su 71 pa este staliai.. ma pu. gyvu 
Pu ir tt..................................................... tU.OO

Didžiausia firma 
laikrodžiu, laikrodė
liu, armonikų, auksi
niu ir deimantiniu 
žiedu, sidabriniu ir 
pasidabruotu peiliu, 
szauksztu ir t.[t.

Su skožnu pirkiniu 
gaus dideli* katalioga 
1902 meto

DYKAI.

ruošė, auksinėm!* literomis atspausti para
šui ant nugarų* ir *rono. Preke ..$12 SO 

Istorija Suvienytu W»lstlju Bzlaurlne* Aroert- 
kba. Apraszc kaip Kohumba* atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmone* pirmlaustt1 isz Europos pradėjo va
žiuoti In Amerika, kokio* kare* buvo, už ka 
karevo ir cokluo*? nVtuoee; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare szlal 
žemei. O ant pat galo taip'nul Konstitucija 
Suvienyto .Valstijų, kari yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
šitoje Amerikos žemeje gyvenanezlam. idant 
ssprastu kokes jis czia tiesu turi, ka* jam 
yra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
384. Preke............................................»16o

Unituose, graliuose apdaruose. ........3rt
Istorija Chicago* Lietuviu, Ju parapijų irkn. 

Kraueziuno prova *u lalkruaczlu "Lietuva’’ 
buvusi balandžio men**yje,lfWm. 566 puslapiu 
dldelo formato, atezkau* druko. Potogrsfljoa 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraueziuno, 
■'Lietuvo*'* tezieistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chicago* S.Jurgio lietuvisako* bažnyczioa 
Popieros apdarais...................... $U.OO

Audimo kietai* apdarai*, auksiniai* 
U tu lai*.........................................................|9 5O

Btorn**, ChicagoIII. 1901 m. Puslapiu 73.
Bu pavulksMuto................................... ....SOc.

Kaip ayv*aa Ausmenysf Y r* tai mokslisa-

V. J. Ushkuris, 21 Green st., Water- 
bury, Conn. yra „Lietuvos” vietiniu ir 
keliaujancziu agentu.

Reitcalingas geras kriauezius prie gero 
kostumieriszko darbo, ne preseris ar ope
ratorius, bet toks, kurs isz seno k rajaus 
yra kraueziumi. Gera mokestis.

J. Penn,
615 E. Main st., Richmond, Va.

Del Pakeleivingu.
Kurie atvažiuosite In Seatle, Wash., 

ateikite pas mane, o busite gražiausiai 
priimti. Asz ežia atidariau nauja galiū
ną, turiu gerus gerymug, gerus cigarus 
ir nakvynes galėsiu parūpinti. Adresas 
mano: .

Mikolas Trumpis,
86 Main st., Seatle, Wash,

Sudrutlnlmas plauku.
Tikrai vienailine gydykla ant užželdi- 

nimo plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodą dykai. Apeikite arba raižykite.
J. M. Bruudza, Chenilat,

313 Bedford Avė.. cor. 8. 2-nd St. 
Box 106 Sta. W. Br'klyn, New York.

GYDYKIS NAMIE!
Jeigneai kankinamas kokis lies, tai Juani 

užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka isrgy- 
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyrilz- 
kumo, nusiipnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, 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, pustkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nutiegimus, mal
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
stnktura, syfiliazka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviazka, skutos, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnas? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas ulapume? 
t Jelga teip, tai Viropotens'Co. užtikrins jum 

nuoszakny ir visis/ka iszgydyma už 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jutu liga yra iš
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
tnatu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa- I 
slaptyj. Ligonius per gromatas gydo su di- I 
džiauna pasekme. Atsilankymo nėra reiks, j 
liūgas. Jokio paraszonuo ko, ant gromatu ir Į 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam Į 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil- . 
nos klausimu listoa.

AfsaAancziaust ir pigiausi g>dynyctia 
ražaraose. KODĄ DYkAl. •' 1 ' |
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto iki 8 vakaro, |

Nedelioms nuo 10 ryto iki 12 pietų.

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 L. Van Būrai 8L GhlcagoA

Armonikų
dėlių,
kitokiu daiktu

ir brangiu, laikro- 
žiedu ir ezimtus 

galite iszsirinkti ir 
parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu
su lietu- 
viezka ka
talioga, ku
ri prisiun- 
cziame *ko- 
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

U CentreKelpsch S Co.
Succ. to Kelpsch, Nore Ik o & Co.

Chicago, IU.

> Aleksandra viezia ir Szvankus |
J ...DRUKORIAI... 5
f 3215 S. Morgan St. Chicago, III. *

I
p. Turi puikiai iurengtas drukoriszkas maszina* ir pertai įg
M \ visokius drukoriszkus darbu* atlieka dailiai ir greitai, o K
S ypatingai draugystėm* konstitucijas, tikietus, programas, knygas rasztininkams ir tt. ““ 
S Maino, ir 3iunbzia pinigus in visas dalis svieto per bunka, expresa, 
g arba paczta; kaip kas nonT Užlaiko knygas visokiu intalpu ir dialdaknyges.

Liet u v Įtaka Portretu Dirbtuve.
J. Rodis, P. Ilimaviciii.

ARTISTAI.
134 Oornelia St., Chicago, III.

Iss paprasto* fotografijos padaro dideli pa
veiksle Darba atlieka gerai ir pi tai. Prisiūk 
savo fotografija ir puakyk koki paveiksle nori: 
Miela y p* ta. ar tik sulyg Juostai; kra)onuoee *r 
parvoae. Pavienio* y pa to* po |l (O, grupo*
Drengiau.

Reikalaujame agentu — visose lletuvtezkOM *e- 
dytoee. agentai daro geru* pinigu*.

DR- A. G- FREEDOM, 
(LIKTUVIS3KA8 DAKTARAS) 

Pasekmingai užgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa Įteka. Jo prekes 
labai pigios, 
Osnuas: 411 8. Sharp St., BALTIMORE. MD. 
Arnas*: ant kampo Ezaler Ir Fayette SU.

F.PBradchulis
Attoney and Coanselor at Lai.

Chunb«r of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle'A Washington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephooe Main 3642.

Wienint«lis lietuwy* adwokat«s, baigęs 
mokslę jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowai kaip cįwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuoseauduote.
Res. 168 W. 18th Cor. Union St.

. Telephone Canal 788.

Kartino Trąjanka privalo rastis kiekvienoj lietuyiezkpj szeimynoj dėl 
greito pareikalavimo laike ligos. Kazano Trajanka yra sudėta dabar popieri
niame geltoname baksakyje ir pirkdami nuo sztorninku visada reikalaukit Kazu- 
no Trajankos. Jeigu negautume! tos pas savo sztorninka tai prisiuskit manmoney 
orderi ant 55c, o prisiusiu jums per paczta in trumpa laika.

KAM SIRGTI GUMBU, SKAUDĖJIMU PO KRUTINĘ 
arba panaszioms ligoms, kada KartinoGurubo-Kura n« tik apmaiszina ta liga, 
bet ir praszalina in trumpa laika. PrekeMl.00.su prisiuntimu per paczta #1.25. 
Gumbo-Knra susideda isz dvieju preparatu: bonkutes vaistu ir tablete. Gumbo 
Kūra No. 1 yra labai geri vaistai moterims po paiagui, greit apstabdo skaudejima 
Preke su j>risiuntimu per paczta tik 75c.

LUKFTS RHEUMATIC CURE.
Szita* preperatas yra gerai iszbandytas ir daugely žmonių juom iszgyde nuo 

Reumatizmo. Užtikrinu, kad szita* preparatas praszaiins Reumatizmą per atsa- 
kanty laika, jeigu bus vartojamas sykiu su Expeller Linimeatu. Prisiusk Mo- 
ney Orderi ant #1.50 ir gausi per paczta in trumpa laika. Adresuok:

L. M. KAZUNAS, Aptieiiorius.
107 So. Main St., 8HENANDOAH, PA.

Pigiai ant pardavimo 6 ruimu medi
nis namas su lotu po nr. 3422 8. Morgan 
st. Apie preke galite dasižinoti „Lietu
vos” redakcijoj.

Pigiai art pardavimo visi naminiai 
daigiai „furniture”, kukniniai ir viskas 
kas tik reikalinga pne dideles namu 
szeimynos. Gali ir ta pati narna pasiran- 
davoti.

Ant. Noraeviczia,
885 34-th st., Chicago, IH,

Jos- Juknius, 
160 W. 14-th Place, Chicago, III. 

Lietufiszkas Saliunas.
Užlaiko seniausias arielkas, gera alų ir 

kvepianezius cigarus. Saliunas naujai 
atidarytas ir visi tavorai nauji. Todėl vi
sus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti ir mano nauja vieta pamaty
ti.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,52|c 
V rsz 1000 rubliu, rublis po.............. 52|c

Galima siusti szlmtus ar tukstanezius 
ub iu.kiek tik nori, bet aiuneziant ma- 
aukaip 100 rubliu, reikia s'usti tik szi- 

okias sumas:
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

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

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaikęs- 
(zlotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

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

71 
74 
75 
78 
81 
84 
87 
90 
93 
96
99 

100

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

Zatatju MKlejima, atmainų, (tyri lt pletojimaal 
nuo pat menklaualu pavidalu iki dldžiau>iu 
Ir tobnllauaiu. Su 30 paveikslėliu., 199 puala- 
plsi.....................................................................»5c.

Kaip Mukohla persekioja Lietuva. Pagal L'ojp- 
preselon ru.se en Lithuanle suplesss kun. V. 

Dembskis...............................................lOc
Kaip gertau.ial laidoti numirėli' Pleasiny* Dro 

L. Weblam. l*s angliuko iisgulde kun V. 
Dembskie.........................  Iftc

fCraaiu 8kerdyne Apraato ana bailu atsitikima 
kada 1883 m. meškeliai užpuolė ant bainy- 
csloe miestelyje Krežiu, mu.se, ssaude ir p jo
tas nekaltus žmoni., Issgnota* altorius ir už- 
pecseujo bažnycsta. Atsiklaustaiaprasso 
ta visa atsitikima..................................10c

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

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

OfBso valandos Šitokioms dienoms nuo 4 iki 8 
vakarais.

Rodąs ligoniams duoda dykai 3 sykius 
ant sanvaites Illinois Medical College 
Dispenaary, ant kertes So. Halsted ir 
Washington Boulward, Utarninkais, Ke- 
tvergais ir Subatoms nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų.
Gyvena: 863 Milvvaukee avė.

Telefonas: Polk*221.

J. SYMANT,
71 N. 7-th St.* Brookly n, N. Y.

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, i n perluoti cigarai ir 

‘Free Lunch” kasdien. •

D-ras A. L. Graiczunas,
167 V. 18-thSt,, Chicago, 111.

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

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonu gėlimą isz kiekvienos 

aptiekus.

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

Uetuviizka* Lementorlus *u toteriuls, kate
kizmui* Ir mlztrantnru.........................ISc

Bruchas, reprezentantas firmos K. 
Krachas & Co. 1614 Masonic Temple, 

*lhicago, apsilankys su „samples” tavo- 
4ru valstijose New Yorko ir Pennsylvani- 

Jos, priimdamas orderius ir prie kiek- 
/vieno orderio duos 160 puslapiu katalio- 
' ga dykai.

(30-5)

Alokilas apie Žemę ir kitu* (Vieta*, ju būvy Ir 
pabaiga. A prasto kai yra žeme, 1*1 ko ji *u- 
•idbda. ant ko laiko*! Ir kaip lukan; ka* 
yra .aule, žtaaigžde*.menuli*; kaip toli yra 
In kita* žvaigždei; ka* yra pliaupto*, kome
tai ir kito* retai matomo* žvaigžde*. Su 30 
(•tronomiizku abrozeliu, turinti 225 pu.la 
ui u*. Yra tai taienatlne knyga, l«i kurio* 
tikrai žmogų* gali ap*l*zwleau......

DriituoM, gražiuoi* apdaruoie............ ft.OO
l_X-ekai lt Lietuviai nuo 1228 Iki 1430m. Parašte 

pagal lenkiuku, i.torlku* žetnkalnt*. ]as- 
Jeista "Tėvynė* Mylėtoju Draugyitoa'* —Yra 
tai apraaiyma* Lietuvo* su Lenkija luilvia- 
nyjimolr jo paaektne*. Cala aiizkiai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie paafeige *u 
uietuvo* kunicalkisczial*: Kelatuoiiu. Vy- 
autu ir kitai*. Iss *xio* knygele* įkaityto

je* aiiakial tūptas, ar lenku prtetelyita yra 
mum* naudinga ar bledinga. . .......... loc

D-ras A. M. Bacevicze,
8839 Commerciil ne. So. Chlca^o, UI.

Gydo visokias ligas be skyriaus Ir viską užlai
ko tvirtoje paslaptyje. Ui tai lietuviai, kurie 
Ūktai reikalauja daktartezko* pageltos, tegul

savo prigimtoje kalboje gali sussneketi ir gauti

Lietuviai, nori n t te jis gauti pagelba per gro- 
matas, les kitu miestu, tegul pilasi apraišo savo

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa- 
melavima, bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pats galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
nes perskaitęs Burtininko Knygele žino
si tiek, kiek geriausias burtininkas. Asz 
parduodu Burtininko Knygele Ir kor
tas lietuviszkoj kalboj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

K. Intas,
Pittsburg, Pa.Box 551,

Popieros ffrotnatoms.

Su gražioms kvietkoms, paveikslais ir 
meilingais apskaitymais popieros gra
natoms ir pavincziavooes kortos. Pada
rysime tuziną popieru ir tuziną kortu su 
tavo vardu už 60c.

Lithuanian Bros. Co.,
Box 399, Brockton, Mass-

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

kuris pasekmingai gydo li- 
gonius, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi zo metu
■ praktikos ir kiekvienam

«į jį! ISZGYDYMA UŽTIKRINA.
Jeigu turi kokia nors pa- 

slaptinga liga, kraujo už- 
~ . nuodysima, jeigu esi nu-

silpnejes ant viso kūno 
ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojaus ra- 
szyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagoe specijalista vyrauk u ligų 

Ū1B.M.ROSS 
Roottis 1 to 7, 175 S. Clark St. 
karte Moaroe, Chicago, IU. Rodą dykai.
Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 Iki 4. Pavadėlio, 

Berodo*. Petnyoiios ir S u balos vakarais nuo 7 iki 
8:30. Nedaliom nuo 10 iki 1. Gailma soslsanake- 
tte lietuviukai. Ant atsakymo ladek ui te marka.

Vienatine Lietuviszka Aptieks 
Chicagąje!

— Atkreipiame lietuvi'* atydę ant vie
natines lietuviszkos aptiekoa Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokio* tiktai europėjiszkoee ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuviu
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodę dykai; už rodos davimę 
mokesties nereikalr.it ja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuvink" knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincztavonėmia popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tf visę gali
ma atlikti littuvi&zkoje kalboje.

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

bažnyczioa Apveizdoa Dievo parapijos.

Lietuviu pratęstai Mažojoje A sijoje nuo senovės 
Iki jie pateko p> valdžia -nnu. Paraaze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga iuriK3 paalaplus 
ir 4 didele* mapa*. parodanosla* vieta*, kur 
•enoveje gyveno lleiuvlnpratevlal. Apratao 
Betariu padėjimą dar 800 meta prie» Kri*- 
Ma* gimimą.......................................... SOc

Indaugi* Ltetuvos Karalių. Iitorfstku pa- 
Telksiu penkiuose sktuose. Lenklstkal pa- 
ruir Julius Slovaoki, hetuelitkal verte 
Vincu Kapu* (Dra* Kudirka). Knyzele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. USo 

Naujau*!* Lletuvlssku Sapnlnyka*. surinkta* 
ir luredlt. l*s daugel **etlmteutiszku sapnl- 
■yku ir .urėdyta* pagal tikra Per*l*ak*l 
Egiptliika Mpniayka,—*u810 aluklu abro- 
aeliu,—su aprutymu planetų ir paslapcziu 
kokiu ienose* iniune* sartojo lupę;: m u 1 
ateito*.—Geriausi iszguldo visokiu 
•apnu...................................................... SOc
Apdarytu........................... 0Se

OUtypa. apysaka lis laiko tarpuwl*xko* kars*
Indtjonu Amsrtks*............................  USc

Puiki latorijs sps Kantria Alana,ku>l psr 23 me
tu* sraiksseuodama po surista, daugyba 
Lodo ir vargu kantrai teškintojo...SOo

’ Pamokslai Iszmlattos ir Teisybe* teiguldineU
Galvoczlu visu amtiu. Csla yra patllpf 138 
graliu.Juoklugu ir tesminUngu paėakafciiu 
Ka* nori tarei! grasiu juokingu ir painoki 
nenešiu .kaitimu tegul nusiperka *ii|knln- 
gele. o gardžiai ps.ljuok*. žmonėse ture* ka 
pspuakotl ir ant kiekvieno uiklausitno mo
ka* duoti teimlntinga ateakymg...........-SOc

Trumpe Geografija. Butelio Narte. Trumpai ir
■uprantesul apruao visu 5 dalia svieto. Su 
74 paveik.lėliai.: mapu, žmonių, gyvu Iu ir 
medžiu. Tinkamisue geografija in pradine I 
moksteinę.......................................................880 ’

Dr. RICHTERO

^ANKER^omus)
PAIN EKPELLER.

itizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tt. 

ir wlrokiu Rhaumatigairn

tįitUkorltu Arba, j
F. AtRicfcter&Co.,

SERGANTIEMS
GvarantuoĮame pilna iszgydyma.

Pa*akmingiau*ial gydau visokias paslėptas 
Ir pa virsz Ine* lizas. kaip antai litrai silrdies. 
plaucslu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvuiszka nusilpimą. Ivtlsskaa 
silpnybes, silelvuma. sutinimu, veli, blvksile 
pas moteris, kraujavime ir te. nervu liga*. po
dagra, reumatizmu dusinimą, paralriiu Ir tt 
Prūsini Inu rumba, gydau gimdymą ligas, vi
sokius sutinimus eta. Nervlszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektrtezku prietaisu.

I-ytiaskn daliu ligas 
iszgydsu per keist* dienu, krauto už-

■uodyjlmu*. odos ligas, semen* beginta, Žaiz
das gerkle) ir burnoj, noayj, akyse ir ausyte, 
netekimą vyrUkunao, lycziu nusilpnėjimą Ir tt.

kuopasekmingiaustai ir gvėra n 
ItioJU mine ieagydyme. Chro-

dugnus issegsaminavlmas ligonio ir jo iugy. 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Bipltollnls specialistas.

134 E. 24-ta ei., kampas Lezington m., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 8 vakare. Nedaliom* 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabltzkal atsilankyti, gali para
ižyti latezka; būtinai re te alau jam* padienio 
insltlkejimo.

Szneku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebaoon Bellevue Post Graduaie ūnivenlty 
UospitaL Direktorius Mediclniasko Instituto.

Bronzine Sutua Sz. Tėvo, 

Popiežiaus Leono XHL 
Nufotografuota laike, kada jis turėjo 

93 metus amžiaus ir padirbu ant atmin
ties Jo 25 metinio popiežystes jubiliejaus. 
3 coliu augszU. Prisiusk 50c markėmis 
ir gausi ja. Ar nori katalioga musu 
kloku, moteriszkir skrybėlių ir bižuteri
jos? Baazyk ir gausi.

Freedman & Co.
1614 Masonic Temple, Chicago, III.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSK10

315 8. Morgan St., CHICAGO. 
Padubdu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir eąropeiszkoa, tikros 
Datentuotoa medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomoa. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktarą 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Wiliiamsoit.

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

Atsišsaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
ežiu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke uždu centu.

Tblkfonab Yards 709."

»1.00 vertes pirksi u*25c

Su si a gyduole iazgydysl infi dienas visokias

vyrai ar žinote?
Kad asz atidariau nauja lletuviszka 

karezema po numeriu 3321 AuburnAvė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
azvieeiauaia ir didžiausia Lletuviszka Sa
le dėl mitingu, veaeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvyne. Su guodone,

Petras Szlakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

■lydami staukite Ir pinigus drauge, o gausite^y- 
dnols su visais pamokinimais. SiasklM pinigais ' 
arba ir markėmis Adresuokite:

Joaeph K. Sukuria* mrg.
34 K. Maln st, Chicago Helghts, Iii.

Kntaliogas Lenkiszkn Knyga.
Kas reikalauja lenklszku knygų tegul 

prisiunezia už 2c. marke o gaus ju kata
lioga isz kurio galės pasiskirti kokias no
ri. “Lietuvos” LuAeistuve

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8408 8. Halsted St.

82.00

PrekeMl.00.su
nereikalr.it
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