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Metas X

tais savo rasziniais, neva isz- 
reiszkiancziais tautos geis
mus, privertė raudą pradėti 
karę su Iszpanija. Isztikro 
vienog tuose rasziniuose buvo 
iszreikszti vien norai valdan- 
ežių krasztą republikoniszkų 
politikierių, žmonės gi ne no
rėjo karės. į karę Įstūmė 
krasztą politikieriai ir jų pa
pirkti Iaikraszcziai. Tą pati 
dabar daro Iaikraszcziai, no
rėdami suteikti randui progą 
griebti didelę salą San Do
mingo. Ar tas tautai iszeis 
ant naudos. Įiolitikierianis 
mažiausiai rupi, jiems rupi, 
kad jie jiats ir jų draugai ga
lėtų pesipelnyti kad ir visos 
tautos kaštais; pasipelnyti 
gi galima geriausiai laike 

: karių, ypacz gi szviežiai už
imtuose krasatuose, kur viso
kį menkesnės doriszkde ver
tės administratoriai be jo
kios kontrolės gali daryti tą. 
kas jiems patinka.

Filipiniszka 'Vashingtono 
senato komisija perkratinėja 
toliau prietikius ant'Filipinų 

įšalų. Iszeina vis daugiau 
negražių darbu civilizuotos 
Amerikos oticierų. bet kas 
isz to. kad pasirodo ne gra
žus darbai, jeigu kaltų nieks 
ne baudžia. Paleisti syki be 
bausmės, bianriai besielgę o- 
ficierai, jeigu jiems reiktų 
vėl su kuom nors kariauti, 
be abejonės elgtųsi dar biau- 
riau negu pirmą syki. Pa
prastai žmogus tik pirmą kar
tą bijosi peržengti doriszkus 
ir tikėjiiniszkus prirakymuF. 

Į juo toliau, juo su lengvesne 
szirdžia ta daro. Kad karisz- I *
ki sūdai ne baudžia nusidė
jusių priesz žmogiszkas tiesas 

i amerikoniszkų oficierų ne- 
žmoniszkai besielgusių su fi- 
lipiniecziais. matėme isz iki- 
szioliszkų provų,kadangi veik 
visi apskųstiejie likosi isztei- 
sinti, nors datomi jiems užme- 
tinėjimai pasirodė teisingais. 
Kamgi todėl rengti kariškus 
sudus, jeigu isz kalno visi 
žino, kad apskųsti bus nuo 
bausmės paliuoeuoti?

Jenerolas Chaffee sugrįžo 
į nuo salos Mhidanao i Mani- 
llę ir tvirtina. kad daugumas 

įvaldomi ant tos salos prilau
kus yra amerikonams; vien 
su vadovu Datto Ruty ame
rikonai ne gali susitaikyti. 
Jis atsisakė sugrąžinti ame
rikonam^ nuo jų paveržtus 
arklius ir atvirai jenerolui 
Davit» pasakė, kad jis be pa- 
siprieszinimo ne leis ameri
konų į-ealos vidurius. Ame
rikonai vienog tiki šito va
dovo tvirtynę lengvai paimti, 
kadangi galima ją apeiti, per
kirsti vandeni ir tvirtynės ap- 
ginėjhi.dėl stokos vandens, be 
muszip turės pasiduoti.

Azija.
Pabaigoj jiereitos sanvai- 

tės Chiuų raudas pagarsino, 
buk jam pasisekė galutinai 
sumuszti pasikėlėlius pieti
nėse provincijose ir stengiasi 
pertikrinti svetimų krasztų 
Įiasiuntinius, kad pasikėlimą 
galima laikyti už galutinai 
pergalėtą. Toms vienog Chi- 
nų rando paleistoms žinioms 
nieks ne tiki. Jis teip garsi
no nuolatai ir laike bokserų 
pasikėlimo;teip kaip tankiai 
daro Kitchener Afrikoj, net 
tokius muszius, kur jo karei
vius sumusza, garsina už di
delį įveikimą. Netiki to
kioms Chinų rando žinioms 
nė randai didžiųjų Europos 
vieszpatysczių. Prancūzija 
į Chinų pakrantes atsiun
tė jau kelis kariszkus lai
vus, o Maskolija nesiskubina 
isztraukti savo kareivių isz 
Mandžurijos, nors -pažadėjo

Politiszkos žinios.
—o--

Amerika.
Amerikos randas dar iš

kilmingiau negu kunjgaiksz- 
ti Henriką priima dabar sve- 
czius atsiustus Prancūzijos 
rando ant atidengimo pa
minklo. padėjusių Amerikai 
iszsiliuosuoĮi isz po Anglijos 
jungo, prancūziško jeuerulo 
K.ichambeau. Teisybė ir 
nmų^lnai Prancūzijos priesz 
Ameriką kur kas didesni ne
gu Vokietijos: Prancūzija 
siuntė i pagelbą . Amerikai 
savo kareivius, kurie liejo 
kraują už jos liuosybę ir da
rė tą ramias su pritarimu vi-

tautos. Teisybe, eilėse 
kariaųjanczių už Amerikos 
Ii uosy bę buvo ir vokiecziai, 
b t tie buvo l’.uoshoriai, at
kakę isz liueso noro teip kaip 
antai ir musų vientautis 
Kosciuška.

Laikas ištraukimo ameri- 
koniszkos kariumenės nuo 
salos Kubos jau atėjo ir A- 
menkos gubernatorius, jene- 
rolas Wood, atidavė valdžią 
naujam Kubos prezidentui. 
Iszvažiuodamas, dar jenero- 
las \Vood iszleido jmdavady- 
jimą, kuriuom prisako isz 
naujo perkratyti provą pra
sižengusių Amerikos rando 
paskirtų amerikoniszkų pacz- 
to urėdninkų. Pagal Kube s 
tiesas, prova teisingai nusū
dytų ypatų ne gal būt isz 
naujo perkratinėta (teip yra 
visuose civilizuotuose krasz- 
tuose), bet kad Kubos sūdo 
nusūdyti paczto urėdninkai, 
kaipo amerikonai, turi daug 
draugų terp galingų ir Įtek
mingų Amerikos politikierių, 
tai jie privertė prezidentą 
RooseVeltą paliepti jenerolui 
Wo*xlui.' pasibraukiant nuo 
Kulnis, iszduoti toki priešin
gą visu civilizuotų krasztų 
tiesoms padavadyjimą ant 
iszliuosavimo kaltų urėdnin- 
kų nuo bausmės. Visi gi 
padavadyjimai Amerikos je- 
neral - gubernatoriaus turi 
būt Kulnis rando pripažinti 
už tiesas, kokių vietinės vai- 
džio ne gal atmainyti. Nuo 
dabar vienog visgi vienog 
Kuba daugiau turės Ji uosy- 
bės. kadangi mat pasitraukia 
jau. iszėmus kelių vietų, ku
rias amerikonai pasilaiko, 
nors amerikoniszki kareiviai 
nuo tos salos, bet pasitrauk
dami.amerikonai suteikia Ku
bai.ant atminties negeistino 
jų administravimo.tokias tie- į 
si-, kokių nėra nė jokiame ci
vilizuotame kraszte.

Kadangi paskutiniuose lai- 
Kitose, ypacz gi nuo karės su 
teip lengvai* pergalėta Isz- 
pauija. amerikoniszkus poli
tikierius apėmė nepasotytas 
godumas ir geismai svetimų 
krasztų. tai jie jieszko visur 
priekabių ir progos iszplatin- 
ti savo valdybas, grėbimo vis 
naujų kitiems prigulinezių 
krasztų. Sztai dabar užgimė 
revoliucija neprigulmingoj 
negriszkoj republikoj Haiti, 
ant salos San Domingo, gu- 
linezioe terp Kubos ir ameri*. 
konųnuolszpanijos paveržtos 
salos Porto Rico. Amerikos 
iaikraszcziai jau dabar isz- Į 
reiszkia nuomonę, kad i revo
liuciją turi įsikiszti kokia jia- 
szalinė vieszpatystė (žinoma 
Amerika) ir revoliucijoms ga
lą padaryti. Rods revoliuci
joms galą padaryti butų ge
rai. bet Amerikos politikie
rių Iaikraszcziai, iszreikszda- 
mi tokią nuomonę, kalbina 
randą įiasinaudoti isz maisztų 
ir užimti salą San Domingo. 
Teip Iaikraszcziai darė ir 
priesz karę su Iszpanija, žino
ma, bu rando pritarimu ir

tą padaryti. Anglijos ka- 
riszki laivai teiposgi vis yra 
Chinų portuose, o Japonijai, 
ant kiekvieno reikalo, ne 
sunku juos atsiųsti ir tai 
greieziau negu kokiai nors 
kitai^vieszpatystei. Prancu- 
ziszki laivai sukinėjasi aplink 
salą Hainan, ir rodosi, ren- 

igiasi tą didelę prigulinezią! 
Chinams salą užimti.

Londono ir Paryžiaus laik- 
raszcziai pagarsino, jog pri- j 
gulineziame Prancūzijai Ton- 
kine, prie Chinų. rubežiaus, 
gyventojai pasikėlė priesz 
prancūzus. Dideli pulkai 
pasikėlėlių užpuolė ant pran- 
cuziszkos tvirtynės, bet gar
nizonas atmuszė jų užpuoli
mą. Tas pasikėlimas sutei
kia prancūzams į rogą su
traukti į Tonkiną didesnes 
kariszkus pajiegas, negu rei
kia ant suvaldymo pasikėli
mo; d»lĮ atgabentų ežia ka
reivių gali apverkti ant už
ėmimo salos Hainan arba ki
to kokio pietinių Chinų szmo- 
to„; Sala Hainan yra vaisiu- 

iga, jos viduriuose yra ir auk-J 
so laukai, turi ji netoli 2 mi
lijonu gyventojų.

Kadangi pietinių Chinų1 
pasikėlėliai turi gerus gin
klus, net kanuoles. tai ma
tyt, kad maisztininkus palai
ko kokia nors Europos viesz- 
patystė;klausymas tik kokia? 
Prancuziszki Iaikraszcziai me
ta nužiūrėjimą ant Anglijąs, 
angliszki gi apkaltina pran
cūzus; katrie t<Mlėl apkaltini
mai yra teisingi? Kad viena 
isz didžiųjų vieszpatysczių 
remia chiniszkus pasikėlė- 
liuš.apie tai negalima abejoti, 
nes be tokios paramos pasi
kėlėliai ne turėtų ginklų nė 
reikalingos amunicijos, o be 
to ir pasikėlimo ilgai palai
kyti negalėtų. Rodomi, kad 
szluoin kartu ne Anglija re
mia juos, kadangi, kol ka

irė su būrais ne pasibaigė, 
Anglija turi surisztas ran
kas, ji ne turi pajiegų ant
isztraukimo kokios nors nau-'

’dos isz maisztų Chinuose. j 
Turbut todėl ne Anglija, bet į 
kiti maiszatį Chinuose- kelia, 
bet tikrai nežinia, kas tą da
ro.

Pietine Afrika.
Apie pasekmes būrų vado

vų tarybų su kariaujaneziais 
būrais visgi teisingų žinių 
nėra, ateina vien prieszta- 
raujanezios. Dabar laikrasz- 
cziai pranesza, jog būrų va
dovai susi važiavo į Veereni- 
ging, kur tariasi apie iszly- 
gas, kokias reikia anglijo- 
nams j>aduoti. Telegramai^ j 
atėję isz Pretorijos, įduoda, 
buk suvažiavo 1H0 būrų dele- j 
gatų. Isz jų iszsitarimų ga-Į 
Įima buk spręsti, kad |jie nu
tars tolesnį karės vedimą. 
Kadangi vienog balsavimai 
bus paslaptį, tai gal iszpul-| 
ti visai kas kitas. Kitchener 
angliszkiems vadovams iszda- 
vė prisakymą, kol atsibūva 
tarybos terp būrų vadovų, 
neužkabinėti tų kariaujan- 
czių būrų, kurių vadovai da
lyvauja tarybose. Laikas 
paliktas būrams aut tarybų 
pasibaigė 15 d. gegužio, bet 
matyt iki tam laikui jie tary
bų negalėjo užbaigti, todėl 
Kitchener tą laiką turėjo įd
ilginti.

Savo kalboje garsus Angli
jos kolionijų m i Tosteris 
Chamberlain Londono par
lamente pirmiausiai užsigynė, 
buk jis kada nors statė bū
rams reikalavimą pasiduoti 
be jokių pasargų ant Angli
jos malonės, nors tokį reika
lavimą pats Chamberlain iš
statė per Kitchenerą ir Mil-

chistų buvo prisakyta, laike 
apvainikavimo - karaliaus, 
mesti į jo karietą. Terp su
areštuotų yra: 6 medicinos 
studentai, vienas zeceris. vie
nas dailidė ir vienas mūri- 
ninkas;tiek sziuom kartu yra 
suaresztuotų.bet isztikro prie 
sukalbio be abejonės prigu
lėjo ir daugiau jaunų vy
rų. “

Sveikata Holiandijos kara
lienės Vilhelminos jau ant 
tiek pasitaisė, kad dabar pa
vojaus nėra; daktarai 
I>aliovė garsinę kasdienines 
žinias apie bėgį ligųs,

nerį ir žinoma, ant tokių isz- 
lygų Botha atsisakė vesti ta
rybas. Potam karė traukėsi' 
I>er czielus metus ir per tą 
laiką, turbut, burei privertė 
Anglijos kolionijų ministeri 
kitaip žiūrėti ir sumažinti 
reikalavimus; todėl dabar 
Chamberlain pats užsigina1 
vieszai to, ko reikalavo isz 
pradžių nuo būrų. Apart 
to užsigynimo savo ieties žo
džių, pradžioj karės iszreiksz-į 
tų, Chamberlain pasakė, jog 
jis tiki, kad dabartinės tary
bos būrų vadovų prives prie 
užbaigimo karės; gal būt vie
nog, kad ji vėl atsinaujįs.bet 
visgi ji artinasi prie gilo ir 
turi pasibaigti neužilgio 
sziokiu ar tokiu budu. Bū
rai, girdi, gali statyti tokius 
reikalavimus, ant kokių An
glija ne galėsianti sutikti ir 
tokiu budu karė turėsianti 
atsinaujinti ir trauktiesi vėl 
per kokį laiką, kol būrai ne 
pamatys, kad besi priešinda
mi, ne gali iszkovoti to. ko 
geidžia. Jeigu todėl Chain- 
berlaiu i>asake parlamente 
teisybę, - tai išpultų, kad 
sziuom kartu Anglija būrams 
ne pastatė nė jokių reikala
vimų, bet i>avedė jų vado
vams patiems terp savęs 
susi važiuoti ir apkalbėti iš
lygas i>asidavimo ir tas iš
lygas išduoti Kitchenerui. 
Anglijos randas lyg ne j>asi- 
tikėdamas, kad karė j>asi- 
baigs, iszsiuntė į Afriką vėl 
daugiau kareivių: atsiszaukė 
į kolionijas.reikalaudamas ir 
nuo jų -daugiau kareivių. 
Australijos kolionijos tuo- 
jaus atsakė, kad ant karės 
su būrais daugiau žmonių 
duoti negal.

Iszpanija.
Iszpanijos karalius Alfons 

XIV sulaukė 16 metų. Nuo 
tiek metų valdonus pripažįs
ta už pilnameczius ir jiems 
atiduoda valdžią. Iszpanijoj 
atidavimą valdžios Alfonsui 
XIV apvaikszczioja su dide
lėms iszkilmėms; valdžiusi 
iki sziol krasztą karaliaus mo
tina atidavė valdžią dar ne
išėjusiam isz vaikiškų me
tų sunni ir ji ketina su visu 
iszkeliauti isz Iszpanijos. 
Ant iszkilmių atkeliavo į 
Madridą reprezentantai visų 
Europos vieszpatysczių, ku
rie atgabeno dovanas naujam 
Iszpanijos valdonui; atkelia
vo į Madridą ant iszkilmių ir 
speciališkai atsiųstas Ameri
kos reprezentantas. Isz jo 
atkeliavimo, turbut, mažiau
siai džiaugiasi lygiai jaunas 
karalius,kaip ir iszpanijonąi, 
kadangi,turbut,- ne daug yra 
ant svieto krasztų, kurie būt 
Iszpanijai tiek pikto pridirbę 
ką Suvienytos1 Valstijos Sziau- 
riuės Amerikos. Amerikos 
Iaikraszcziai raszo, buk jau
nas Iszjianijos karalius priė
mė szirdingiau negu kitus 
Amerikos reprezentantą; isz
tikro gi jį teip priėmė 
kaip ir kitus; rodyti jam di
desnį szirdingumą negu ki
tiems Iszpanija ne turi reika
lo: valdybų Amerikoj jau 
ne turi, todėl Amerikos bijo
ti ne mato reikalo,o ant mei
lės Išpanijos Amerika nie- 
kuom neužsipelnė; savo prie- 
szų, koki skaudžiai užgavo, o 
niekuom už piktą ne atlygi
no, nieks ne myli.

Madride valdžios susekė 
sukalbį anarchistų ant gy
vasties jauno Iszpanijos ka
raliaus. 9 yj>atas, prigulė
jusias prie sukalbio, suaresz- 
tavo. Gyvenime vieno sua
reštuoto, Lopezo, rado dina
mito patronus, kuriuos, kaip 
sako Lopez, jam kitų anar

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

V’bii ije i'.esugauli piktadir ai 
paleido <e p žmonių diktai ne 
tikrų imperinių pii>į?ų po 500 
rbl. Pinįgus tuo4 v euug.piiiiiiu 
rėjų*, galini* nuo tikrųjų'aUkir 
ti. Popiet a n* tikrų pinįuų yra 
lyges iė, euklijuota irz dviejų li
pų. d e* z nė pusė su paveikslu 
eieconaui Petm I ruklijuota irt 
Ir jų lapų, o patini paveikslaeį- 
kl juo as j v durį. D. ukai ir pe- 
czeeziai teip ntspau-ti, kad pnsi- 
i urėjus j juos, gali na patėmyti, 
kad jie gani hkiria-i nuo tų, ko
ki yra ant tikrų pihįgų. Ant 
užpakrhn^s pu*& peczėtis ant 
netikrų teip y|a ne ąiszkaa. kad 
v ako ne gabma matyt', o tek-te 
tesu yra klaida: Vietoj “bile 
tov", ant netikrųjų yra ••biletev”. 
I-a tos kl«i h a kiekvienas tno 
kantia 8<a t}ti ne tikruosius pioį- 
2U8 lengvai gali a'skirti nuo ti
ktųjų.

Ruimuose int luzentų Kdubo 
j u prasidėjo skaitymu pamoki 
n mezių prelekcijų. * Pirm^ pre- 
le'-c jj 'kaitė profesorius Dorpato 
univeoiieto Czii: Apie yokiszky 
fdozof^ N t chę; ant’p gi sąnarys 
Peterburgo mokslo ak'dennjos 
Ta’ehanov: Apie kuny ir dvasi/ 
im >gau<. ■

19 d. gegužio, važiuojant isz 
c rko j savo rum/ Vilnią i* guber
natoriui jenerolu Wah'iui, isz už
pakalio ptie jo prisiurt'tio koksai 
žydas ir paleido du szuviu: vie 
nas -žuvis \Vshliu' pat nkė j kojj, 
kitas gi į ranką. Policijuitų par 
mutztsa ant žemės, szovėjas palei 
do dar treczip szuvj. I>et t s nieko 
neužgavo. Szovėjas b kosi sua- 
resztu< t iš; ant po tcij' s stacijos 
jis pa-akė. Ink esąs H rsze' 
Derk.

J .vų prekės Vilniuje dabar yra 
-ekanezios: už pūdą kvieczių mo 
ka 1 rubl. 20 kap., rugių 78 kap., 
avižų 93 kap., žirnių 98 kap.— 
1 rubl. 38 kap., komų 79| kap., 
miežių 62} kap.

Naminė iszdirbysU Mins
ko gubernijoj.

Naminė iszdirbystė Minsko gu
bernijoj s'ovi žemiau negu kitose 
L’etuvos gubera jose. Guberni
joj yra 14 styriu naminės isz- 
diibyatės: st diori-zka, dailidisz 
ka, milo aujimo. audimo aude
klų, d<rh mo gurbų, puodų, dir- 
• imo akėczių. sziaucziszka, ben- 
doriszki, dirb'mo lovių ir rindų, 
szauksztų, kalvystes ir dirbimo 
vežimų. Šiitais iszdirbimais, 
i-zėinus audimo audeklų ir milo, 
kuom užsiima beveik kiekvienoj 
ūkininkų szeitnynoj,užsiima 2000 
žmonių visoj gubern'joj, kurie 
per metus uždirba 200000 rublių, 
taigi vidutiuiszkai iszpuola , po 
100 rublių ant žmogaus. Kadan
gi Minsko gubernijoj yra daug 
girių, tai, dėl pigumo medegos, 
lahiauriii iszsip atinusi pramonė 
apdnbimo medžių. Pirmą v etą 
trme užima Naumiestėlio pav., 
kurio ūkininkai už savo iszdirbi- 
mui bz medžių gauna permetus 
apie 50000 rubl.; antrą vietą už 
ima Minsko pavietia, produkuo
jantis kas metą iszdirbimų už 
20000 rubl., mažiiusiai iszdirba 
ūkininkai Rieczicos pav., nes tie 
ui 1500 rubl.

Antrą vietą užima puodų dir
bimas.' Ir tame Naumie.-tėlio

žmonelės Kauno gubernijoj iszgė- 
rė degtinės už 3417141 rubl. Ge
ras pelnas rando isz degtinės nuo 
lietuvių Kauno gub ! O kur dar 
alus, midus ir vynas, kurio ypacz 
poneliai ir kunįgai diktai i-zge 
ri i? Sudėjus vi-ką, pasirodys, kad 
vien Kauno gub. žmonelės i-zlei- 
do snt tvaiginanezių gėrymų 7 
milijonus rublių |>er vienus tik 
metus,' taigi isspuola po 5 rubl. 
ant kiekvieno žmogaus, skaitant 
vaikus ir moteris. K-d teip lietu
viai duoklua butų ant kitokių rei
klių kaip ant degtinės! Kaip 
aug'Ztai jie stovėtų, jeigu nori 
dešimtą dalį tų pinįjjų apverktų 
ant pras mokime, uzlavioimo ra 
vo Viikų ir ant apsi?zvietimo!

paviei’s užima pirmą vietą: jo 
puodžiai p.irduoda kas metą puo
dų ui 8000 rubl. Pinsko pav 
puolų dirbimu užsiima 100 szei- 
mynų, Bobruisko 55, Minsko 
40; vi-i tie puodžiai padirba 
pu dų už 12000 rubl. ant metų. 
Skurų, plėszkių dirbimu užsiima 
dauginus ai totoriai; tuom antai 
Siūčio p iv. užsiima 250 žmonių; 
uždirba jie vidutinrizkai pi 150 
rubl. ant metų. K dviai uždirbi 
po 30 — 200 rubl. ant metų. 
A| airiu i.naminė i-zdirbystė la
biausiai tars platinusi Naumiestė- 
bopavietyj. kur per metus i-z 
dirba v šokių dūkių ui 64500 
rubl., Sluckbpsv. už 42500 rb.; 
mažiausiai gi M >zyri iub pav. n-s 
tik už 2-500 rubl.1

Isz Ratloszkovicų. Vil
niaus gub.

Arki avagystos szitoee aplinki
nėse nesiliauja. Nėrį tos dienos, 
kad kur nors ne pavogtų arklių.

Netoli Radoszkovicų, kaime 
Manuiluige sudegė vienas uk n n- 
kas. Mat užsidegė pirtis, kurio
je lukmo n;ėsą. Uk niukse norė
jo i zgelbHi nors skiliiidžuis ir 
deszias, bet įėjus j im į pirtį, į- 
griuvo rtogas ir lub >s ir pris ėgė 
žmogų. K i'iue KI muituose siau
tė teiposgi gai-ras, kuris isznai 
kino visas triobis ir pipirą vieno 
ūkininko;

Isz Vitebsko
Pereitu* Be metuose szitame 

mie te siautė didelis gaisras, kuria 
isznaikmo beveik su visu czielą 
m e-todalį. Aut atstatymo, mas- 
koli.-zkas raudis paskyrė padegė
liams 20000) rublių ua-kolos. 
Rods reikalauja lik 6% palukų 
ant metų nuo paskolintos sumoe, 
gavima-* vienog paskolos apsun
kintai tokiais formabzma's, ko
kius ne kiekvienas gali ir not1, 
pi'dyti; t<-dėl t ii didesnė dal's 
padegėlių nė nesikreipia prie ran
do malonės; ant galo, kol gadua 
pa-kolą, reiki i ne vieną masko 
11-zką urėdninką geisi patepti, o 
t is juk visgi ne mažai k-*szt iojs. 
Aut galų galo iszeina,'kad ta ran 
do malonė t ii nė jokia malonė,tik 
gre czi.iuB apsunkinimas ir truk
dymą* padegėlių. Jie todėl, 
jeigu pr reik'a, greiėziiu kr ipia- 
si pris žydų pinįferų skolintojų, 
moka jiems po 25% palukų ir po 
daugiau, negu prie raudo, nors 
tas reikaliuja tik 6% palukų.

Isz Lietuviszko Minsko.
Minskeyia s ieculiszka žydisz 

ka draugys ė turinti už mie į pa
dėti jauniems žydukams isssimo 
kyt' amatų ir apszviesti žydisztus 
amatininkus. Neseniai m i lėta 
draugystė iszsidirbo vidaus minia- 
terij >s d įleidimą parengti vaka
rinius kursu* visokių pradm ų 
mokslų žyd i.-z kiems amatų mo
kintiniams. Minėti draugystė 
parengė mie-te paveikslingą ska1- 
binyczią. Pereituose metuose 
draugystė turėjo savo globoj 353 
mokintinius, j js kasztaii b simo- 
kinsnezius visokių amatų. Drau 
gyslės turtai susideda isz 5400 
rubl. geležinio kapitalo; ant bė- 
ganezių reikalų turėjo įplaukimų 
4000 rubl. ir t>ek jau bėganezių 
iszkidimų. Daugiausiai iszleista, 
nes J600 rubl ų, meisteriams mo
kinantiems amatų draugystės g o- 
bi'j esancz'us vrikus^ Draugystėj 
buvo 8 pagarbės san iriai ir 150 
tikrų 8in irių. Teip mat žydti ru 
pinasi apie ateitį neturtingų vaikų. 
Kągi daro kr kszcztonya? Bevei 
n eko. Todėl tai žydai teip ir isz- 
sivieezp itavo L'etuvoj ir kriksz- 
czionys neį-tengia priesz jų irz- 
naudojimą ir monopolius pr.de- 
rancziji atsiremt*, kadangi krik- 
szczionėms, dėl jų nerūpestin
gumo, trūksta iszlav.n’ų veikėjų. 
Vietoj niekinti žydus, kaip kar
tais daužyti jų pardavinyczias.kas 
nė jokių gerų vaisių ne gali isz 
duoti, knkszcziouėms reikėtų 
daugelyj daiktų sekti žydų pa
veikslą, nuo jų mokinVesi kaip 
pridera rupintiesi apie savo 
reikalus.

Kiek iszgere degtines 
Kauno gub?

Pagal apskaitymą akezyžio? 
užvaizdo*, pereituose metuose

Iszeivystė į Siberiją.
Szįmet laikai Lietuvoj niekai. 

Daugelis faOrinų sustojo, kiti,no-s 
dirba bet d dėmę dalį darbin'nkų 
paleido nuo daib ». Netekę dar
bo mie-tuose, žmoiėi ei ia ant 
kaimų jieszkoti ant ūkių dnbo, 
liet ir ežia visi ne pa’elpa; krausto
si t'dėl į kitus kra-ztus: isz Kau
no gubernijos keliauji į Ameriką, 
lokių buvo v 8zįmet daugiau 
negu kitais metais; i*z 
Vilniaus, Grodno, M nsko ir Vi
tebsko gubernijų daugia;si<i 
žmon ų keliauji į Siberiją. Per 
paskutinius tris nyrtus isz Lietu
vos iczkeliavo į 'Siberjją 14000 
žmonių; daugiausiai tokių bivo 
isz Minsko gubernijos.

Sukaktuvės Dorpato uni 
versiteto.

1 d. gegužio (pagal Amerikoj 
vaitojamą kalendorių), M ntau- 
joj,Rygoj ir kituose L it vijos ir Es
tijos miestuose iszkilmingai ap- 
vaik-zeziojo šimtmetines su
kaktuves uždėjimo vienaitinio 
Latvijoj Dorpato un:ve-steto. 
Visoj L’etuvos daljj, ėsanezioj ,o 
malon*ngo carpalaikio valdžia,nė
ra nė jokios augsztesnės mokslisz- 
kos įtairoi; buvusį seniai, dar ka 
raliaus Bitono uždėtą Vilniuje 
universite'ą pinaikmo’cira* Mi
kalojus I. Brangų knį^yną jis isz 
draskė, knįgas, rankraszczim isi- 
važiojo į vis ikius Mtskol jos mie
tus.

i l ■

Isz Dinaburgo. Vitebsko 
gub.

Netoli Diiubjrgo, ant uzės gy
veno 19 melų bijoraitis lenkas 
Liudvikas Byczkowski ir jo dėdė 
Aleksandras. Pasimirus tėvui, 
Liudvikus stengėsi visokiais bu 
dais dėdę i-z nnr.ų iszvyti, pra
dėjo prova's, ka 1 kasztų pridirbti. 
Rugsėjo mėnesyj sudegė triobos 
Aleksandro Byczkowski<», kurio
se buvo diktai avižų.szieuo ir do
bilų. Dėdė kaltino Liudviką,buk 
tas jo triobas padegė. Tuojaus 
po gaisrui pavogė arklius Alek
sandro; tame jau tvarte buvo ir 
arklys L udviko, bet tą vagiliai 
paliko. D.*dė pradėjo tirinėti 
ir susekė, kad L udvikas davė 
kalviui padirbdinti slapta kitą 
raktą nuo arklininkų. Todėl dė
dė apskundė į jsudą Li įdviką už 
pavogimą arklių. Apskriczio sū
dąs rado jį kaltu ir nusprendė ant 
8 mėnesių kalėjimo.

Pavasaris szitose aplinkinėse 
szįmet labai vėlybu;. Neseniai 
ant priemiesezio gyvenantis So- 
sinski nusiuntė savo 7 metų au
nu pas motiną į miestą nuneszti 
jai 7 rubliu*. Vaikas paklydo ir 
porą dienų vėliau rado jį ant lau
ko ne gyvą, suazalusį. Pinįgus 
pas jį rado visus. *

Isz Latvijos-
Dėt stokos lytaus viaoj Latvijoj 

laukai iszrodo prastai. Žolė ir 
žieminiai javai ne želia, laukai pa
geltę kaip žiemos Hike. Ūkinin
kai, netekę paszaro galvijams, 
baigia szerti sziaudinins triobų 
s'ogus. Bežemiai ukin nkai, su 
vaikais, besigelbėdam nuo bado, 
kraustosi į didesnius Maskolijos 
miestus, tikėdami greieziau teu 
darlią gauti negu namieje, kur, 
dėl sunkių ekonomiškų sinlygų, 
visokį darbii aps stoj ».

į Liepojų, Rygą ir kitus Latvi 
jos portus atkako daniški agen
tai, kurie kalbina latvius keli tu 
ti į Kopenhageną užimti vietas su

sztraikavusių tenykščių poit» 
darbininkų. Nežinia, ar daug 
kvailų rado.

Szią vasarą visokiose Litvj<« 
vietose atsibus 16 že ndarby-tės 
parodų. Žemlaiby^tės mini-te- 
rija n io savęs pas tyrė 503 do
vanas už gerinusius ant porodos 
atgabentus iszliib mus, prodūk-i 
tus ir naminius gyvulius.

Maskoliszkas randis nuspr< n 
dė Litvijoš pakranlėte parengti 
bevielinio telegrafu 8'acjas n» 
Marcouio, bet S aLy - Arco siste- 
mo, taigi tokio, 4 kokio stacijas 
rengia ant Baltiko pa k rančai ų 
Pru-ų ratilas.

Isz Prūsų Lietuvos.
Sidi iiiikų dvare, prigulinezią- ’ 

me dvarponiui R< emeriui, ku- 
mecrių ntmuose pasirodė ugnis, 
kuri įeip greitai platinosi, kad 
vargszai kumecziai ui^ko isz sa
vo krutmezių turtų įsinešti ne 
spėjo. Kumetis Ja'ažlaitis no
rėjo ką |'en isz degaucz’o; triobos 
išnešti, bet teip sunkai pats 
apdegė, kad jį reikėjo gabe iti į 
i gonbutį.

Tilžėj !■ kosi sui ntis kareiv sz- 
kuose rubpose koks ii m >skolius. 
Nužiūri, kad tai yra tąs niekszas, 
kuris-Snalin nkuose užmušė pa- 
ežią t rekęjo "Simono ir paszlsvė 
s; jos n linų 5)05 markių pinį- 

gM-
Kliipėdoj, vieną nedėldienį du 

sūnūs laivo kapitono Goerkio 
ujažoje valtyj išplaukė ant jū
rių, kur juos užklupo sūkurys ir 
apvertė valtį. Abudu jaunikai- 
cziai prigėrė.

Szaisginuose propuolė kar- 
czemninkas G lango. Jo lavoną 
kelias dienas vėliau rado szulinyj. 
Rankos ir kojos buvo druciiaisu- 
risztos. Nežinia, ar jis pats, bu- 
raisziojęs rankas ir kojas, su mie- 
riu nusižudyti įvirto j raulinį, ar 
gal kokių piktadarių likosi su
risztas ir į šul-uį įmestas.

Viename rna-kol sekame tru- 
grįit inczimie i*i Prūsų pu

sės į Virbaliu, už mašinos kati
lo muitininkui rado 5 centne
rius paslėptų visokių tavurų. ku
riuos, žin ima, s jkonfiskavo- 
Trūkio vedėjas užmokėjo 100 rbl. 
bausmės, o rubežinį sirgą, kur s, 
išvažiavus trūkiui į Presų .pusę, 
turėjo jį d i bot i, auaresztavo.

Pereitą tanvaitę Tilžėj mokėjo 
už kitu es: už parsz-Js 6 nedėtių 
mokėjo |>o 26 - 23 mk., už se
nesnius 26 — 32 mk* ;už kiaules 
po 30 — 53 mk_ o už peaėtns 
po 42 mk. už centneri svarumo.

Už laukų produktas Tilžėj mo
kėjo: už lOOkylogramų kvieczių 
18 05 — 18 35 rak , rugių 14.00 j
— 14 50 mk., mielių 13.30— ’ 
14.00 mk., avižų 14.10 — 15.75 
mk., žirnių 18.50 rak., ropuczių
3 90mk., šieno 5.40 mk., sziau- 
dų 4.80 mk.

Klaipėdoj mokėjo už šėpelį 
kvieczių 7.45 — 7.50 mk., rugių 
5. 55 — 5.6) m k., miežių 4.90
— 4.95 mk., avižų 3.95 — 4.00 
mk., taltujų žirnių 8.50 — 9.00 
nik., rainųjų 8 00— 8.50 mk., 
ropuczių 1.40 — l.tO mk. UI 
centnerį sziaudų 1.41)—1-70 mk., 
šieno 1.50 — 1.90 m k.; už sva
rą sviesto 0.90 — |J10 mk.; ui 
kapą kiau-z mų 2.40 m z.

L dke paskutinio gyventojų bu 
skaitymo, atlikto sausio mėnesyj 
šių metų, Ksraliaucziuje buvo 
gyventojų 191200; jią todėl yra 
tii didžiausias L etuvos mieitas, o 
kas svarbiausia, Lietivos miestas 
turintis universitetą.

Inarutyj likosi parengta p ina 
katilikiszka parapija, pr e kurios 
priguli katalikai pavhczių: Iub- 
ruczio, Gerdtunių, teiposg sziau- 
rinės dalės Darkėmių,kaimai Dum
bli ia:, Karkliniai, Trumpiai, So- 
denii ir Szeberaiai.

Klaipėdoj l'kosi uždaryta mo 
kykla teip vadinama Kettverge, 
Schul|\alast”,kadangi mat išgriu
vo vieni jo* siena, tik aut laimės 
tas atsitiko tąsyk, kada mokykloj 
moks'.o ne b-ivo.



LIETUVA

I«z Londono.
Kooperatyviszka Draugystė 

‘‘Lietuva” laikė abelnę susirin- 
mę nedėlioj, 27 d. balandžio, 
1902 m. Atsibuvo rinkimai pirm
sėdžio ir jo pagelbininko. Vieton 
p. K. Verbuno, tapo iszrinktas 
p. G. — pirsėdžiu, o vietoj p. V. 
Birulio, iszrinktas tapo V. Žemai 
tis—pagel bi ni uku.

Apie szitokį rinkimo budę dar 
niekada nebuvau girdėję* ir dėlto 
perstatysiu. P.rma negu apraszy- 
siu atisitikimę, supažindįsiu savo 
brolius su tais paragrafais (Staty
mų, kurie aiszkiai priesztarauja 
tokiam rinkimo budui. Neturė
damas po ranka įstatymų, nega
liu, žinoma, nurodyti tam tikrų 
paragrafų numerių, bet ant kiek 
pamenu, tai apie priėmimu sąna
rių yra teip pasakyta: Pirma ne
gu kas galėtų tapti draugystės są
nariu, turi pasiduoti į kandidatus 
ir tik po dviejų sanvaiczių, per 
pirmę draugystės susirinkimu, 
jeigu priesz jį neatsirastų jokių 
liudijimų kaslink jo nedorų pa
sielgimų, galėtų būti draugystės 
sąnariu pripažintas.

Kitas-gi paragrafas sako:Jeigu 
draugystės sąnarys per tris mėne
sius neužsimokės mėnesinių mo 
kesczių, taps isz draugystės knį- 
gų iszbrauktas ir žudįs sąnario 
tiesas.

Nedėlioj, kada rinkimai buvo 
apgarsinti, atėjo ir p. G. Užsi
mokėjo įairaszymę, iszp rko vienę 
akciję ir iszsykio tapo sunariu 
draugystės pripažintas, vėliaus-gi 
net kandidatu ant pirmsėdžio per
statytas ir daugumu bilsų pirm- 
sėdiiu iszrinktas. Privedu pama
tu, ant kurio pasiremdami, sąna
riai jį rinko:G. gali daug akcijų 
iszpirkti ir kad draugystė nebūtų 
jamto“unaro” suteikusi, tai jisai 
gal ne tik kę akcijos nebūtų pir
kęs, bet galėjo dar užkenkti 
draugystei, kę jau neeykį ant pa
silinksminimų draugystės darė.

P. Vincas Žemaitis dalyvavo 
prie sutvėrimo draugystės, taigi 
senas sąnarys, bet jau nuo kokių 
7 mėnesių neuž-imokėjęs savo 
mėnesinių mokesczių ir po isz- 
rinkimui jo pirmsėdžio pagelbinin- 
ku, sekretorius Krajauckas jam 
apie tai priminė, bet p. Žemaitis 
jam atkirto, kad jau daugiau,gir
di, nė farthingo (j peno) nemo
kėjęs.

Taigi dabar užklausiu visų, ke 
no tame kaltė, kad panaszios isto
rijos pas mus dar net ir šiądien 
atsitinka? Pagal mano suprat mę, 
yra kaltė tų, kurie laiko sąu po 
nosia (statymus, pats jų nedaboja 
ir kitiems pavelija juos laužyti. 
Ak p. Verbunas, apleisdamas sa
lę. gana daug teisybės pasakė, bet 
liko už tai iszjuoktas.

Buvęs ant susirinkimo.

Isz Amerikos.
Atsidarė vulkanas.

Omaha, Nebr. Sztete Nebras- 
koj, Ceder pavietyj,yra vulkanas, ' 
kuris per 30 paskutinių metų ra
miai miegojo: nuo dviejų vienog 
dienų isz jo kratero kyla durnai 
ir garai. Gyventojus apėmė bai
mė, kad ežia ne atsitiktų tas pats, 
kas ats tiko aut salos Martiniųue 
ir kitų Antilių salų, kur netikė
tai atgiję isz ilgo miego vulkanai 
tokię batsię nelaimę pagimdė: ant 
salos Martiniųue pražuvo 30000 
žmonių, o 50000 ne teko turtų ir 
pastogės, o ant salos Szv. Vin
cento pražuvo žmonių 3000, M e 
xike atsidarė teiposgi nuo seniai 
užsiraukęs vulkanas Coli na.

Kova negru su baltveidžiai*.
Muskaoee, Ind. Tek- Lii- 

krsszcziai praneszi, buk aplinki
nėse Bragys pulkas ginkluotų ne
grų isz 75 žmonių užpuolė ant 
baltveidžių kolionijos, kur jų gy
veno 15 szeimynų. Muazyje 5 
negrai likosi užmuszti, o vienas 
baltveidis mirtinai sužeistas. Be 
abejonės negrai l>e priežasties ne 
užpuolė; juos baltveidžiai turėjo 
kokiu nors budu įžeisti.

(dalioj galima gaut žeme.
Prezidentas iszleido prokliama 

ciję, per kurię atidaro kolioni- 
zacijai Fort Hali indijonų -rezer 
vac j;, apimanezię 400000 akrų 
žemės, kuri rando likosi nuo in
dijonų nupirkti. Dalis tos že 
mės bus 17 d. liepos parduota; ki
ta gi bus iszdalinta teiposgi 17 d. 
liepos norintiems ant žemės spsi 
gyventi kolionistams dykai. Isz 
to galėtų ir lietuviai pasinaudoti.

Pasiute 20 milijonu doliariu už 
Filipinų salas.

Garsus Amerikos milijonierius 
Carnegie pasiūlė Amerikos ran 
d ui 20000000 doliariu, taigi tiek 
kiek iszmokėta Iszpanijai ui Fi
lipinų salas, bet pareikalavo, kad 
nuo tų salų butų praszalinti A-

menkos urėdninkai ir kareiviai ir 
kad filipimecziams butų pripa- 
žinta visiszka neprigulmystė. 
Žinoma, valdanti Suvienytas Vals
tijas politikieriai ir spekuliantai 
ant to ne sutiko, kadangi isz to* 
kio užbaigimo pasikėlimo filipi- 
nieczių pats nieko ne pelny
tų.

Audra.
Great Falls, Mont. 16 d. ge

gužio szitose aplinkinėse siautė 
ežia smarki audra ir lytus, nuo 
kurių užgimė tvanai. Mieste vi
sos kelnorės ant 10 pėdų giliai 
likosi vandens apsemtos. 300 
žmonių ne teko pactogės. Už- 
tvinę vandens iszgriovė daug 
ttiobų. Great Northern geležin
kelis likosi ant didelio ploto 
vandens iszardytas.

♦ 
Grabas be numirėlio.

Pereitę metę,gruodžio mėnesyj, 
ant Filipinų salų viename susirė
mime su pasikėlėliais likosi už- 
musztas kareivis Henry Sweeger. 
Apie tai karės ministerija prane 
szė kareivio tėvams,gyvenantiems 
mieste Silver Spring, Pa ir pri
dūrė, kad kūnas kareivio yra ke
lionėj į Amerikę. Szio e dienose isz 
tikro atėjo grabas pas tėvus. Bet 
kad grabas pasirodė per lengvas, 
tai ant geležinkelio tėvai pareika
lavo, kad butų atidarytas. Pasi
rodė, kad grabo viduryj, yietoj 
kūno, yra tik suterszti visoki 
skudurai. Kur dingo kareivio 
kūnas, nežinia.

150 uzniusztu.
Knoxville, Ten. Fraterville, 

& Keiatle anglių kautynėse Coal 
Creeks.Ten, pereitę panedėlio die- 
nę atsitiko baisi dujų expliozija, 
kurios visi buvę oloj darbininkai 
likosi užmuszti, vienę* 
expliozijos smarkumo likosi 
isz olos iszmestas. Kastynių su- 
perintendent *s skaitlių užmusztų 
darbininkų paduoda ant 150.

Orlaiviu lenktynes.
Laike v sosvietinės parodos, 

kuri 1904 m. atsibus mieste SL 
Loui*, Mo., bus parengtos terp- 
taut’szkos orlaivių lenktynės. Da
lyvaujanti lenktynėse orlaiviai 
lakios ant ploto terp St. Louis ir 
Washingtono, taigi turės atlikti 
kelionę apie 1000 angliszkų my
lių.

Nauji aukso laukai.
Sunkiai prieinamuose kalnuose 

sziaurinėj dalyj Idaho rado nau
jus aukso laukus,kurie esę bbai 
turtingi ir užima didelius plotus. 
Žemė iszduodanti daugiau aukso 
negu kur nors kitur. Laukai tie 
yra paupiuose Thunder Moun- 
tain.Idahoj.

Apsivedė 104 metu senis.
New York. 15 gegužio apsi

vedė gyvenantis Jamaikoj, ant 
Long Island, 104 metų indijonas 
Miller. Kiek metų turi jauna

martė, laikraszcziai ne paduoda.

Gaisrai.
Peoria, III. Sudegė ežia di

delės javų krautuvės Smith Hi- 
ggins & Co. Blėdį ugnies pa
darytu paduoda ant 100000 dol.

Point Pleasant, W. Va. Su
degė ežia American hotelis. Ug
nyje pražuvo 5 hotelyj apsistoję 
svecziii.

Racine, Wis. Netoli nuo ežia, 
ant farmos Andriaus Uihlein, 
kur augina specialiszkai brangius 
arklius, sudegė arklininkai, o juo
se 102 brangių veislių arklių.

Huntington, W. Va. » Netoli 
nuo ežia, mieste Ceredo, siautė 
gaisras, kuria isznaikino Kennedy 
& Co. lentų piovinyczias, staciję 
Camden Interstate Railway gele
žinkelio ir 20 namų. Blėdį ug
nies padarvtę skaito ant 300000 
d< 1.

Lvurel, Neb. Sudegė ežia 
namai Johno Jacob-ono. Ugny
je pražuvo patsai Jacobson, jo pa
ti ir vaikas. Jacobson, klerkas 
ir kitas vaikas pavojingai apdegė.

5 etros.
Houston, Tex. Ties miestu Go- 

bad pereitos nedėlios dienę siautė 
būsi vėtra, kuri iszgriovė 8 namų 
blokus. Prie to 27 baltveidžiai ir 
30 negrų likosi užmuštų, o apie 
80 sunkiai sužeistų. Tu* pati vė
tra daug blėdus pridirbo ir mies
te Beaville. Isz viso sugriovė 100 
namų ir dvi bažnyczias. Vėtra už
griebė ir da'į miesto S. Hous
ton.

Brazil, Ind.' Baisus sūkurys 
atlankė miestelį Clay City, 20 
mylių nuo Brazil. Nuueszė sto
gus nuo daugelio triobų. o pu 
bliszkę mokyklę su v-su sugriovė. 
Vienuose namuose už miesto, Wi- 
lliam Martin ir John Stanley liko
si piiolanczių balkių užmuszti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Greenvood, Nebr Netoli 

nuo ežia, ant Bourlington gele-

žinkelio sueimuszė du trukiai. 
Prie to 7 ypatos likosi sunkiai su
žeistos.

Lincoln, Nebr. Netoli nuo 
ežia susimuszė du bėganti į prie- 
szingas puses trukiai. Prie to 4 
ypatos likosi užmusztos.

1 Berryburg, V?. Va. Ap
linkinėse anglių kastynėse užgi
mė darbiniukų sztraikai. Kasty- 
nių agentai iszkeliavo į kitus 
krasztus jieszkoti darbininkų ant 
vietos aAsztraikavusių. Tegul 
lietuviai kalnakasiai apsisaugos ir 
nesiduoda pagauti į kastynių a- 
gentų tinklus.

Isz darbo lanko.
Toledo, Oh. Darbai mies

te ir v sose aplinkinėse sziuom 
kartu eina gerai.

1 Lebanon, Pa, Darbininkai 
Iron & Steel Co.sztraikuoja ant 
iszkovojimo didesnių algų.

•| Reading, Pa. 400 darbinin
kų Shernbergo szriubų diibtuyių 
pakėlė sztraikę, kadangi darbda
viai atsisakė pakelti algas.

•į Toledo, Oh. Szlraikss gi- 
sierių czianykszcziose liejinycziose 
pasibaigė: gaus jie nuo dabar 25 
centus ant dienos virszaus už sa
vo darbę.

T New York. Szvino ktarpin- 
tojai chemikalijų dirbtuvėse ant 
Staten Island Sund pakėlė sztrai- 
kę ant iszkovojimo 9 valandų 
darbo dienos.

Denver, Col. Darbai me
džių apdirbimo dirbtuvėse pasi
liovė, kadangi darbininkai su 
sztraikavo. Sztraikuoja ežia ir 
duonkepiai.

•Į Scranton, Pa. Aglekasiai 
szito dutrikto ne dirba. 5000 
darbininkų iszvažiavo isz ežia į 
Europę, Rengiasi gi iszvažiuoti 
dar apie 30000 darbininkų.

1 Paterson, N. Y. Czianyksz 
ežiai szilkų parvuotojai ir finishe- 
riai gavo nuo unijos prisakymus 
pristoti prie sztraiko.

Reading, Pa. Philadelphia 
Reading Railway Co.,dėl angle 

kasių sztraiko, praszalino 3000 
daibininkų ir tarnų.

Toi’EKA. Kans. Szteto dar
bo agentas Gaor garsina, kad 
Kansase nereikia visai ant nuva
lymo laukų svetimų darbininkų, 
kadangi Vietinių yra pakaktinai.

5 Loli-ville, Ky. Continen
tal Tobico Co. pakėlė visų savo 
dirbtuvių darb ninku algas ant 
10%. Szitos kompanijos dirbtu 
vėse dirba 5000 darbininkų.

T Chicago, III. 600 darbinin
kių ir darbininkų Eisendrath Glo 
ve Co. pakėlė sztraikę, kadangi 
du darbininkai, norinti sutverti 
uniję, užtai likoei nuo darbo pra- 
szalinti.

Wa“HINgton, D. C. 2400 
darbininkų dirbanezių prie triobų 
statymo likosi kontraktorių nuo 
darbo praszalintų, kadangi jie ne 
norėjo dirbti su plumberian ne 
prigulineziais į uniję.

5 Youngstown, Oh. Pasibai
gė sztraikas darbininkų Ameri
can Bridge Co. dirbtuvių. Nuo- 
dabar dirbs darbininkai po 8 vai. 
ant dienos ir gaus po 47jc.už dar
bo valandę (reikalavo jie po 50 
centų). ,

5 Chicago, III. Dirbtuvėse 
American Bridge Co., ant kertės 
Wrightwood ir Clybourn avė., 
1100 darbininkų pakėlė sztraikę. 
Sztraikuoja Chicagoj ir stiklo pu
tojai : jie reikalauja geresnių algų 
ir trumpesnio darbo laiko.

1 Piitsburg, Pa. Pasibaigė 
sztraikai darbininkų dirbanezių 
prie triobų- statymo, Kontrakto 
riai priversti tapo nusilenkti: jie 
priėmė visus daibininkų reikala
vimus, taigi sutiko mokėti po 
$3.50 b n t dienos.

Detkoit, Mich. Czianyksz- 
cziai dunkepiai pakėlė sztraikę. 
Mat duonkepinyczių savininkai 
pareikalavo, kad duonos iszva- 
žiotojai pasitrauktų isz unijos.ant 
ko darbininkai ne sut ko ir paliovė 
dirbę.

Hazleton, Pa. Ant atsibu
vusios ežia konvencijos kalnaka
sių kietų anglių kautynių likosi 
galutinai nutarta varyti sztraikę, 
sztraikuoti teip ilgai, kol kasty 
nių savininkai nenusdenks. Sztrai- 
kuose kalnakasių szito apskriezio 
dalyvaus 145000 darbininkų.

5-Pitssburg, Pa. Maszinistai 
dirbanti prie triobų statymo susi 
taikė su kontraktoriais ir sugrįžo 
prie darbo: nuo dabar jie gaus 
po 14c.daugiau už darbo valandę. 
Pasibiigė sztraikai ir blekorių, 
kuriems pripažino po $3,20 už 
dienos darbę.

1 St. Louis Mo- Czisnyksz 
ežiai darbininkai dirbanti prie 
triobų statymo paliko koutrakto- 
riams laikę iki 23 d.gegužio pri
imti darbininkų reikalavimus;nuo 
tos dienos,jeigu kontraktoriai ne 
iszpildys reikalavimų, užgims 
sztraikai.

ISZ 
Lietu viszku dirvų.

Kum kenkti viens kitam?
Musų silpnybė labiausiai paeina 

nuo to.kad mes nenorime sujung
toms visų lietuvių pajiegomi dirb 
ti ant musų tautos labo. Dirbti 
isz vien didesniu pulku nedalei 
džia mums musų partiszki nesi- 
kentiiuai ir ne užsitikėjiinaų per 
tai mes skirstomės į mažus pulke- 
,lius, kurie no daug gero gali nu
veikti. Užtenka būreliui lietu
vių sutverti kuopelę tuiinczię 
platesnius mierius.o galima tikėti, 
kad kitur susitvers kita neprigul- 
minga organizacija su tokiais jau 
mieriais,o kaip kada tveria ję net 
žmonės tos paezios psr ij< s Pasi
dalinusios į smulki s dalia tokios 
organizacijos, suprantama, kad ne 
daug gali nuveikti. Kodėl gi mes 
ne galima tveri vieni s organizaci 
josbz daugelio smulkių kuopelių? 
Tęsyk juk daug svarbesnius rei
kalus galėtume nuveikti, negu 
iszsiskirstę?

Tėvynės Mylėtojų Dr. savo 
konstitucijoj turi už mierį ir szel- 
pimę besimokinanezios jaunuome
nė, bet iki sziol ji tuom užsiimti 
negalėjo; prie metinio mokescz o 
sąnarių po 60 c. ir ant toliaus 
sunku jei bus tę mierį iszpildyti. 
Rods yra “Motinėlė”; bet kad jos 
vedėjai patys atsakanezioms pa
sargoms i«zskyrė dalį lietuvių, tsi 
tuoin paežiu jos virszininkai pa
rodė, kad ne nori padaryti “Mo
tinėlę” visuomeniszka. Chicigoj 
susitvėrė “Austroe” Dr tė, turin
ti už mierį .szelpti be>imokin«n- 
czię svietiszkų mokslų lietuviszkę 
]aunuomenę(Bereikalo* Žvaigždė” 
pasiremdama ant konstitucijos, 
kurioj p iminėta, kad teologai.nuo 
paszelpos iszskirti, apszaukia 
,,Auszros” Dr-te prieazininke ka- 
talikiszko tikėjimo. Mieriai“Ausz- 
ro>" yra szelpti besimokinanczius 
svietiszkų mokslų, o teologai juk 
mokinasi ne svietiszkų, todėl 
jie nuo paszelpos ir iszskirti. Ne 
užkanti tikėjimo “Auszros” uždė
to j ams ne užėjo ant mislie-); 
susitvėrė gi todėl, kad ne buvo 
kam tuom užsiimti. Dabar vienog 
galima manyti, isz pagarsinimo 
“Vienybėj”, kuri užmano aukas 
sudėtis ant “Freedom” pavesti 
fondui azelpimo besimokinanezių, 
esaneziam prie Tev. Myl. Dr.kad ir 
toje rengiasi tuom paežiu užsiimti. 
Tokiu budu bus dabar dvi 
svietiszkos organizacijos turinezioe 
tuos paežius mierius ir žinoma,abi
dvi bus silpnos ir per tai ne daug 
galės nuveikti. Ar ne galima todėl 
pasiskirstymę, darymę vieni ki
tiems konkurencijos kaip norą sū
dą vadyti,kad nors svietiškieji vie
ni kitiems ne užbeginėtų už akių, 
kad jie viens kitam ne kenktų? 
Sudavadyti gi lę galima tik arba 
priskiriant Chicagoj ausitvėrusię 
“Auszroe” draugystę prie szakos 
szelpimo besimokimnezių Tėvy
nės Mylėtojų Dr., arba kad 
tojė szaka pristotų prie“Au- 
szros”.KIausymę tę mes pavedame 
ant apsvarstymo lietuviszkai vt- 
soumenei. Kasoj “A'nzros” Ditės 
yra apie 40 dol. pinįgų. Teisybė, 
skaitlius sąnarių jos nesidaugina, 
kaip visi laukė ;ėsant dviem drau
gystėms su tais paežiais mieriais, 
kiekviena skyrium turės permažai 
pinįgų, kad galėtų savo svaibų 
dartiji atlikti ir tai teip ilgai, kol 
visi lietuviai n°supras, kokiu svar 
biu įnagiu tautų gyvenime yra 
svletiszkas mokslą-. Dabar gi su 
prantanežių turime Itbai mažai.

Reikli dar pridurti, kad antai 
Europoj panaszius mierius turi 
“Žiburėlio” Dr. Argi ne geriau 
todėl butų isz trijų sutverti vienę, 
kad ir permainant szį tę įstatuose 
dabirt nių draugybių ir szelpi- 
mui besimokinanezių turėti vienę 
organizaciję teip Europoj, kaip ir 
Amerikoj?

Isz Brooklyno, N. Y,
Nors vėlai, bet kad niekas apie 

tai neparsszė, praneszu, jog kaip 
laikroszcziuose buvo pirma pa 
garsinta, 19 d. balandžio atsibuvo 
lietuvaiczių siuvėjų unijos pareng
tas balius.

. Vietinė Sifiano Daukanto Dr- 
tė atloezė dramę Si bėriokai. Lo- 
szikai at'oszė roles gana gerai; 
geriausiai gi atloszė rolę vaitas ir 
Motiejų k ta. Daugelis sveczių lai
ke perstatymo nemokėjo pride 
rancziai užsilaikyti, nes szneku- 
cziavosi ir juokėsi teip garsiai,

kad sėdinti užpakalinėse sėdynėse 
negalėjo aktorių žodžių girdėti.

Po teatrui keturi jsuni svetim- 
taueziai pagrajino ant citrų kvar
tetu, o lietuviszkss choras, po va
dovyste p. Eremino, padaintvo ke
lias lietuviszkus daineles, kaip an
tai: „Saulelė tek”, „Sugrįžk Sū
nau”, „Viena daili mergelė” irtt.

Po tam prasidėjo balius. Vis
ki s ant baliaus atsibuvo kuo gra- 
žiau-iai. Ž nonių susirinko diktas 
būrelis ir merginom siuvėjos gra
žiai priėmė svecziu<. Garbė mer
ginoms už jų pa»id»rbavimę ir 
ksd nepaiso ant iszniekinimų ne- 
suprantaiiczių. Yra ežia diktai 
I etuvių ir lietuvaiczių, kurie mer 
ginoms loszimę teatrų skaito už 
didelį prusižengimę, o laiko už 
pritinkanti, jeigu mergina e'na į 
saliunę ęlų pirvilkti. Teip mat 
atžagarei protauja tūli musų bro
liai ir seserys! Peiktinę laiko už 
gėrę, o nuo gero szalinasi.

Palionė Stankevyczienė.

Isz Pottsvilles, Pa.
Neseniai laikraszcziuose buvo 

paduotas apgarsinimas, per kurį 
koksai lietuvys pajieszkojo j iun< s 
lietuvaitės norėdamas aps.rbsti. 
Pamatęs tę apgarsinimę, vienas 
czianyksztu niekszas, užsimanė 
pasinaudoti. Nuruszė pas vaiki
nę, persistatė mergina, nusijuntė 
net kokios ten merginos fotogra- 
fiję. Vaikinui mergina patiko ir 
praszė, kad ji atvažiuotų. Nick- 
szaa, gavęs laiszkę, pareikalavo 
9 dol. ant kelionės. Vaikinas 
pinįgus iszsiuntė, bet kad mer
gina ilgai ne atvažiavo, {.vėl 
paraszė laiszkę, užklausdamas,ko
dėl ne" atvažiuoja. Ant to ęnsai 
niekszas atsakė, jog brolis atėmė 
likie'tę keliones ir pasodino į ka- 
lėjmię; praūžė atsiųsti 13 dol., 
kad su advokato pagalba gęlėtų 
pasiliuosuotiisz kalėjimo. Vai
kinas pasiuntė 13 dol. Pereitę 
aanvailę, kaip atėjo pinįgai, tai 

I viskas iszėjo į aiksztę; eziaj dar 
i niekusis norėjo savo draugę<į be- 
dę įklampytį, ant kurio vardo vi- 
sę priaavystę padarė. Reiktų 
tokius niekszus atiduoti į tieida- 
rių rankas, kadangi jie gal ir ki
tus ne lik prigaudinėti, bet | bė- 
dę įstumti. Skundėjui prova ne 
kasztuotų, kadangi toks darbas 
ysa knminaliizku nusidėjimu, o 
priesz tokius provas varo į pats 
randas; provę galėtų varyti ir 
pacztas, kadangi niekam ne: vaba 
naudotieji ant pfigavysczių iez 
paczt» pagelbės. Cz<a reikia dar 
pridu’ti, kad tas nieksiąs vadina 
savę dievuoeziu, laisvamanių ne 
kenezia labiau negu velnias szvęs 
to vandens.

Pottsvillietis.

Isz New Yorko.
Naujas ateivių užveizdoe komi- 

^orius New Yorko porte pasiro
do daug didesniu ateivių prieszu 
negu buvo praszalintasis. Dabar 
labai daug ateivių gražina atgal 
ir tai tokių, kokių prie senojo ko- 
misoriaus niekam nė ant mislie* 
ne hutų užėję gręžmti. Dabar 
gręžina daug ateivių tunnczių 
jau 40 metų amžiaus, jeigu ka
tras ne gali parodyt kas jį užlai
kys. Ne leidžia keliauti toliau 
nė turmezių ženklus kokių nors 
ligų, net tokių, kokias lietuviai 
ne laiko už ligę, kaip antai akių 
uždegimę vadinamę trachoma 
(tokių ir seniau ne leido, kadangi 
trachoma yra užkrecziama Rd.). 
Tuos visus, be jokio teisinimosi 
gręžinį atgal, ■ nors giminės žadė
tų užliikyti. Apskritai, norinti 
į Amerikę keliauti,turėtų keliauti 
ne perNevv Yorkę, kur naujas a- 
teivių užveizdos komisorius daro 
visokius trukdymus, bst per ki
tus perlus, kaip antai per Bilti- 
morę,Philadelph'ę arba Bostonę. 
Kaip girdėjau, naujas New Yorko 
porto ateivių užveizdos komiso
rius laiko už geriausius tuo* in
spektorius, kurie daugiausiai a- 
teivių gręž'na atgal; jeigu katras 
isz inspektorių ne klausytų asz- 
trių nauju komisoriaus padava- 
dyjimų, butų nuo tarnystos atsla- 
tytis. Dėl tų esetrių padavady- 
jimų New Yorko porte, daugelis 
ateivių keliauji dabar per Bos-
tonę.

J. Naujokas.

Isz Trenton, N. J.
Buvo ežia susztraikavę molde- 

riai; kompanija vietoj sztraikuo- 
jancz'rų, bandė parsigabenti ecab- 
siis, bet juos organizuoti sztrai- 
kieriai išvijo. Kompanijai atsė
jo nusilenkti ir teip kaip darbi
ninkai reikalavo, pakelti ant 10% 
molderių algas. Mat kokius vai
sius vienybė terp darbininkų isz- 
duoda.

Gaila, kad terp czianykazczių 
lietnvių nėra nė vienybės, nė tau- 
t isz k o/ supratimo. Lietuviai

krauju turtus lenkų kunįgui ir 
visaip stengiasi lenkams patar
nauti,savo vaikus mokina lenkisz- 
kai. Daugelis vaikų norėtų mo
kėti savo prigimtę kalbę, bet per 
tėvų kvailumę jie likosi sulenkin
ti, terp jų yra ne mokanti savo 
prigimtos kalbos. Argi tai ne 
juokas!

J. Orininkaitis.

Isz Waterbury, Con.
Waterhuryj yra didelis buria 

musų brolių, terp to didžio būrio 
yra trys dalys sumanesnių, o vie 
na dalis tamsunų, kurie tarnauja 
musų miesto vadovui. Musų va
dovas labai gerai stovi materija- 
li«zkai, isz sur nktų aukų nuosa
vo avelių, kurios duodasi kirpt 
iki paežiam kailiui. Mu-ų pie 
muo'kun. S.'nupirko namus ant 
Green st., kuriuose gyvena 2 li«w 
tuviszki 8 9zeimyn<?8 musų vadovo 
neužkeneziamoa: J - Žemantauc- 
kasir J. Drivenss. Nupirkę* tuos 
namus, prisakė minėtiems tautie- 
cziame, kad iszsikeltų i-z kunigė
lio nupirktų namų, nors tie žmo 
nės-užsimokėjo už visę mėnesį.

V. J. N. Szlubis.

“TCvynei”.
Nuo tūlo laiko kunįgas Kaupzs 

tankiai duoda naudingus pamo
kinimus Szernui. Pradėjo nuo to, 
kad jam paskyrė pirmiausiai n>lę 
komedijanto; paskui juokėsi, jog 
Szernaė už piktę laiko, jeigu ku 
nįgas, paėmęs nuo žmonių depozi
tus, norinezių atgauti sudėtus pi
nigus klausia, kam reikalingi pi
nįgai? Dabar vėl paskutiniame 
“Tėvynės” numeryj tvirtina, buk 
Szernas nesiliauja drabstęs ant ku 
nįgų purvais; ant galo prsszo 
jam net Dvasios Szvento«(už tokį 
praszymę dagi dykai Szernas ku
nįgui Kaupui Jsztaria szirdinuę 
aeziu. ).

Mums rodosi, kad nė Szer.iui, 
nė Kėksztui nėra reikalo leszime 
komedijų daryti konkurenciję ku- 
nįgo Kaupo draugams, terp ku
rių yra ne tik komedij^ntai, poli- 
szineliai, bet net paprasti bajacai. 
Kunigi todėl tiems specijalistams 
daryti konkurenciję? Jie lo- 
szimę komedijų teip sumo 
nopdlizavo, kaip Amerikos 
galvijų piovinyczių t-avininksi mė
sos prekystę.

Szernas be peikė niekada kuuį 
gų turinezių žmonių de|>ozitus už 
tai, kad jie, atiduodami pinįgus, 
klausia, kam jie depozitoriui rei
kalingi, liet todėl, kad daro viso
kias kliūtis depozitoriam*, ne no
ri, kaip priderėtų, depozitų ati
duoti. Todėl terp to, kaip per 
stato kun. Kaupas Szerno raszinį 
ir to kaip Szernas paraszė, mat 
yra labai didelis skirtumas. Ar 
to skirtumo kun. Kaupas ne ga
li suprasti?^ Ksmgi todėl kun. 
Kaupas iszverczia visai iszvirksz- 
cziai Szerno žodžius, primeta jam 
tę, ko jis ne sakė? Ar tas ne da
roma su mieriu. perstatyti Szer. 
nę jo raszto ne skaieziu- 
siems už kokį ten niekszę, ku
rio žmonės privalo saugotiesi? 
Jeigu teip — tai rodosi ir kun. 
Kaupas supras, kad tokv darbas 
ne gal būt doru vadintas.

Szei nas ne mėtė ir ne mėto 
dumblų ant visų kunįgų; jeigu 
užgriebia pasielgimas kunįgų, 
tai todėl, kad jų eilėse isz t ikro 
yra, ypacz Amerikoj (ant to turi
me pakaktinai davadų), net per 
didelis dumbluose besivoliojan- 
czių kunjgų nuoszimtis, o ir už 
tokios užstoja lygiai kun. Kaupas, 
kaip ir kiti jo draugu. Kis už 
užstoja, pats paima ant savęs dali 
kalczių apgimmų. Tę, mums ro
dosi, it k'inįgas Kaupas pripažįsta? 
Tegul kuuį?ai ne .užstoja už ne
gražiai besielgiinczim kunįgus,te
gul pats stengiat-i iszvalyti savo 
luomę nuo dumbluone besivoliojan- 
czių sandraugų, tegul neužtarinėja 
už piktuosius, bet jeigu piktai ei 
giasi, tegul drauge su ne kunigais 
kovoja priesz tuos, tęsyk nieks 
ne užkabinės visos kunigijos, bet 
peiks vien piktus kunigus. Soli- 
dariszkumas terp kunįgų ir gim
do 1ę, kad užgriebdami darbus 
v eno kunįgo, ne galime aplenkti, 
iszkirti viso* kunįg'jos.

Perkraipinėdamas Szerno isz- 
sitarjmus, kun Kanpas juk gerai 
žino, kad tokiais motyvais ne per- 
tikrįa; ne ant pertikrinimo ir lai
kosi tokios paiemikų metodo*. Kol 
kun. Kaupas raszė pagal savo nuo
monę, galima su juo ra buvo dar 
gi nežus vesti, bet nuo kada atsi
rado po įtekme ir suggestiję neu- 
rasten kų ir nuo kada jų ginezų 
metodę perėme, su juom 
palemizuoti negalima; geri aus 
ant jo visų . ragožiavimų tylėti. 
Kas gi gali atsakinėti ant atžaga
riai, visai prieszingai perstatytų 
iszsitarimu? Polemizuoti au ko
ki ris oponentais ne galima, turime

vienog tiesę pasakyti, kad toks 
polemizavimo būdas ne gali būt 
doru vadintas. Mokinti vienog ku- 
nįerę Kaupę doriszkų principų mes 
nelaikome už musų pereigę, to 
dėl priversti ėsame atsisakyti nuo 
kokių nors su juom pelemikų bent 
ant teip ilgai, kol jis neiszriliuo- 
suos isz po įtekmės myniojanezių 
visokias pritinkanezias laikrassti- 
ninkams formas neurastenikų, 
neužmes nuo jų perimtos polemi
zavimo formos ir ne sugrįž prie 
seniaus vartotos.

Kun. Kaupas ir jo draugai per 
“Žvaigždę”, gerai žinodami, me 
luoja, tvirtindami,buk “Vienybė” 
ir “Lietuva” remia Dilionį ir ne 
pngulmingę bsžnyczię. ^“Vie
nybei”, nė “Lietuvai” ne galvoj 
veisimas sziokių ar tokių bažny- 
czių, ne rupi nė Dilionio reikalai; 
tikėjimo reikalai priguli tikin
tiems, jie privalo sau tverti tokias 
bažnyczias, kokių nori; stoti už 
tikėjimę sziokį ar toki g8'* tikėji- 
miszki laikraazcziai, koki užsiima 
tkėjimiszkais klausymais. Visi 
gi skaitanti žino gerai, kad nė 
“Lietuva”, nė “Vienybė”,nė“Var
pas”, nė' Ukininkas” nė užsiima 
tikėjimiszkais klausymais; jeigu 
užgriebia bažnyczios surėdymę 
arba kunįgų pa-ielgimę, daro tę 
ne dėl tikėjimo. Tę gerai žino 
musų mokintojai, o vienog nesi
drovi meluoti.

atvira policijos užžiura,jus,žmonės 
liuose-nės valdžios, dabar nė su
pratimo neturite; jei bent pasi- 
sznekėję su sene-niais žmonėin*, 
kurie atmena surėdymę vok:szkų 
valstijų iki 48 m. praėjusio am> 
žiau8,sziek tiek apie tai das'protė- 
tumėt Tiek tik saktu, kad pa
gal tai administracija gali užgin 
ti “viskę”, kas pasral jos nuomone 
neva priessingas valdžiai ir žmonių 
“romai”....

Imkim: man, kupo gydytojui, 
gali nedalebti užsiimti gydymu 
žmonių serganezių. Ir tikrai ne 
žinau dar, ar daleis. B. t jei ir 
daleis, tai ant'to viisgl iszei* 3—4 
mėnesiai, kol iszgaiusiu tę ,kę man 
duoda daktari-zka$ diplomas. Lz 
to Tarostėlė ir skolininką galite 
num*nyti, kaip man reikalingi 
bus pinįgai, kol rasiu kokį nors 
uždarbi pragyvenimui s iv ir pa- 
cziukęi. — Dėkavodamas dar sy
ki Tamstai ir skolininkui,pasilieku 
su didžia guodone.

Liudviis Vaineikis.
8 21 IV. 02.

Mintiujos kalioj j.
N. 29.

Gyva numirėle.
Prancuziszk»<8 laikrasztis “Figa

ro” rtszo apie vienę merginę, gy- 
venanezię kaime Tenelle, netoli 
miesto St. Quentin. Mergina ta 
miega jiu nuo 19 metų ir per vi- 
«ę tę laikę nieko ne valgo, o vie
nog yra ji gyva, nors sietingusi: 
nors kūnas atszalęs ir oda irzdžiu 
vuri, bet szirdts plaka ncrmalisz- 
kai nors teip silpna', kad tęplaki- 
mę v< s patėmyti galim*. Jeigu 
pakelti raukę, tai ji stovi teip, 
kaip ję pakelia, su-tingus:, ne 
puola žemyn. K*d mergina gy 
va rodo ir tas, kad kūnas ne pū
va, per 19 metų laikosi. Dakta
rai isztyrė, kad minėta|mergini Ii 
kosi įv<ryta kokio ne paszaukto 
hypuotizoriaus i hypnotiszkę mie- 
gę ir užmigdyto* ne tik jis, bet ir 
specialistai daktarai dabar ne į 
.-tengia prikelti; jos organizmas 
ne sugrįžo į ly^svarvs'ę, ji pa 
silieka su*tingusi teip, kaip buvo, 
kada įvarė į hypnotiszkę miegę ir 
tokiame padėjime minėta mergina 
iszbuvo jau 19 metų, be valgio, o 
vienog ne numirė. Jeigu tokia
me padėjime mergina iszgyveno 
per metų eiles, tai matyt, kad 
mirtis p įtiko kokį nors kūno or
ganų pasiprieszin mę;kokį vienog, 
to negalima ^susekti bent tuom 
tarpu. Jeigu daktarams pas sek 
tų surasti tas gyvybės paslaptis, 
jie turėtų savo rankose niuję gin 
klę priesz visokias s įtrumpinan- 
czias žmonių amžį ligas, su mir- 
czia kovotų paezios žmogaus kū
ne ėnanezios, užlaikanczios jame 
gyvybę pajiegos; tuom paežiu 
daktarai galėtų žymiai pailginti 
amžį žmogaus. Kid tas mokslo 
žmonėms kada nors pasiseks, jei
gu ne pilnai, tai nore isz dalies, 
kad jie kada suras paslaptis pa jie 
gų užlaikanczių gyvybę, apie tai 
abejoti nėra reikalo, o tęsyk mir- 
czių butų daug maži«u, žmonės 
mirtų ne nuo ligų bet vien nuo 
senatvės,, kada • susi naudoja visos 
užlaikanczios gyvybę organizmo 
pajiegos. Pagal isztirimus specia
listų, žmogaus kūnas teip surėdy
tas, kad je;gu užlaikancziae gyvy
bę pajiegas at?akancziai sunaudo
ti ant viso organizmo naudos, 
žmonės galėtų i-zgyventi iki 209 
mėtų buvo vienog laikai,kada žmo 
nės gyveno dar ilgiau,bet tęsyk ir 
visas žmogaus organizmas buvo 
tvirtesniu negu dabar, todėl ir kū
no organai ne teip greit susinau- 
dojo.

Kankintlnio laiszkas.
Pagarbi Panužė! Tamstos gro 

matę nuo 10. 4. 02 au peukesde- 
azimts (50) rub. apturėjau 16. 4. 
Nuoszirdžiai aeziu Tamstai, kid 
nepadidžiavai man paraszyti. 
Meldžiu isz savo pusės padėkavo- 
ti tam mano skolininkui, kurs apie 
pinįgus atsiminė tokiame dėi ma
nęs sunkiame laike, kuomet asz 
pats esmi paslėpta po geležies tink 
lai* ir sergėjams szarvuotų žmo
nių ant kožno žingsnio. Pinįgai 
man dabar labai pritiko, nės vei
kiai prieeis iszvažiuot toliau kaip 
7000 kilometr. nuo gimtinės pa 
dangės, pagal nusprendimę ru
si-z ko* adminiracijoe su daleidimu 
cieooriaus —(12.III 27.11 1902). 
Tę, kę sėdėjau nuo 23.V. 1900 m. 
ilk sziol priskaityta į korę.o potam 
liepta iszvažiuoti ant penkių me
tų į Rytinę Siberiję — po atvira 
policijos .užžiura. Kaa tai yra

Nauji rasztai.
Darbininku Balsas. Lietuvos 

darbininku laikrasztLs,Užleidžia 
mas L. 8. D. P. ne periodiszkai 
Paryžiuje. 1902 m. 40 ptislap.

Apart visokių darb ninkiszkų 
žinių isz Lietuvos ir svetur, apie 
lietuvių judėj'mę svetur, kaip 
antai: Szkotijoj, Londone ir E— 
sene (Westf>lijojj, Prusuo»e) ir 
bėganczių žinių isz svetimų kra-z- 
tų, telpa ežia rasztai; Ap:e Su- 
sivažiavimę L. Su D. P. ir nuta
rimus ant to Susivažiavimo; 
Szvęskime darbininkų szvente; 
eiles Bauda iįr Varguoliams: pa
veikslėlis p. a Dvare; straipsniai 
apie Boikotę ir Apie musų kunį 
gUH.

Žinyczia, Apszviestesuinju Lie
tuviu Laikrasztis. Nr. 4. - 5. 
Tilžėje. 1902 ni. 124 pusi.

Svarbiausi raSttai szitoje Dir
vos knįgoj patiljye yra: r.i-ztas 
kun. Žilinsko ir Szvojn. Apie 
L'etuvių senovę; Jurgo ir N., 
Moksliszkas senų rasztų ] ers| a i 
dinimas; Jono Jakszto, Apie 
I iet-u viszk uosi us szvent rast ežio 
vertimus; Padėjimą* kitalikrstės 
Rusijoje; Samogitos, Pra-iuė ir 
Gražumas Dainų; Tautiszka lie- 
tuviszka dainai Gaila, kad pati 
daina parinkta ne geriausia,, ir 
pati meliodija jai padirbta nie- 
kuom ypatiszku ne atsižymi; to
dėl ne gali turėjti nė pžeteo-ijos, 
kad ji pastotų taut:szka lietuvių 
daina. Toliaus eina apysaka P. 
B. Vien * mano pažį'tama; Sz tri- 
jos Raganos, Nusiminimas ir V 1- 
tis; Uosio.J'. Lietuv szki chroni- 
ka. Rasztai apie lietuvrizkę ra- 
szybę. Turime ežia pridurti, kad 
prie Uzlę:sU»jų*'Szviesos” daugiau 
prigulėjo suvalkieczių negu £e- 
maiezių. Toliaus eina keli smul
kus atsrizaukimai. Ant galo pa- 
•ti'po protestai lenkų ir 'lenkber- 
nių priesz litvonianus. Yra dar 
kelios poezijo*; vi“nos szvelniau, 
kito* sziurkszczi*u paraszytos, bet 
terp jų atiižymiticzių kuom nors 
labiau nėra. Isz visų straipsnių, 
patilpusių szitame “Dirvos” nu
meryj, kaip jau pradžioj paminė
jome, svarbiausias ir geriausiai 
paraszytas yra straipsnis kun. Ži
linsko. Jis patalpintas ant pir
mos vietos ir ant to užsipelno, 
kadangi isz visųrasztų jis yra ge 
rišusiu Prekė tzito Dirvos nu
merio yra tik 50 pfenigių.

Liudvikas Buechner. Spėka ir 
Medega arba Principai Prigim
tinio Surėdymo Visatos. Liet 11- 
viszkai pergulite l>-ra* Jonas 
Szllupaa. 380 pusi.

Buechner, pagarsėję* sviete 
mokslinczius, daug didelės 
vertės moksliszkų knįgų 
paraszė, isz kurių svar 
blausiu yra Spėka ir Medega, k u 
rios lietuviszkas vettimas liktai 
dabar iszleistss. Nors kunįgų 
laikraazcziai nuo seniai v saip nie
kina szitę Buechnerio darbę, bet 
jis yra ne mažos Vertės, kę ge
riausiai rodo jau tas, kad Spėka 
ir Medega versta yra beveik į vi
sas civilizuotų tautų kalbas, kas 
rodo, jog rasztas tas ne ma
žos yra vertė*.' Klausymas lik 
ar jie dabar jau at-ako lietuvių su
pratimui, ar jie jį pnderanez'. i 
supras? Mums rodosi, kad «iuom 
kartu priderėtų mums labiau rū
pintieji apie it-zleidimę popuha- 
riszkų knįguezių supažindinimui 
lietuvių su gamtos surėdymu ir 
jos tiesoms apskritai, o paskui jau 
galima iszleisti ir kitokias. Re> 
kia mums pirma iszdirbti eka.ly
toj u a svarbesnių moksliszkų rasz
tų, o paskui rengti rasztus atša
ka nezius jų eupratimui. Spėka ir 
Medega mažai ras skaitytojų tfą- 
linezių tę rasztę tikrai suprasti; 
net daugumas tų, kurie jį stati, 
už valmmanybės bibliję,ne supras 
teip, kaip reikia.



LIETUVA

Isz visur.
1! Mieste Laricada, Iszpanijoj, 

sugriuvo laike lekcijos viena mo
kykla. Mokyklos direktorius ir 
penki mokintiniai likosi užniusz- 
ti, sužeistų yra .daug.

d Londono laikr sztis “Cent ral 
News” pranesza, jog uimuszėjas 
maskoliško vidaus ministerio Si- 
piagino Balczanov, pereitos san- 
vaitės panedėlyj likosi pakartas. .

|| Poitugalijos eostapilėj L;sa- 
salame siautė baisus gaisras, ku
ris isznaikino beveik visą žemesnę 
miesto dalį. Blėdį gaisro pada 
rytą skaito milijonais doliarų.

|| Austrijoj, anglių kastytė
se Bruex atsitiko dujų expliozi- 
ja, kūrins 6 dirbi įlinkai likosi 
užmuszti, keturi sužeisti mirtimi, 
o ket ;ri nore pavojingai bet ne 
mirtinai.

Į| Laike paskutinių rinkimų 
Galvay epskrityj, Airijoj, užgimė 
smarkios musztynės terp airių 
prOtestonų ir katalikų. Muszty- 
nėse net kelios deszimtys žmonių 
likosi sužeistų.

| Arabijos pakrantėse pasken
do Brernos garlaivys Ehreufels. 
Viena daliį žmonių nuo szito gar
laivio atplaukė į Adeną; kas at
sitiko su kapitonu ir 40 jur.ninku, 
kurie plaukė prie kranto kitoje 
valtyj, nežinia.

J Angbszkose Indijose baisi 
vėtra atlankė provinciją Scinde, 
i-zgriovė ne tik daugybę triobų, 
bet net geležinkelio liniją ant 
ploto 50 mylių. Pražuvo prie to 
ir daug žmonių, bet tikro pražu
vusių skaitliaus dar ne žino.

|| Londono laikraezcziai gavo 
žinią, huk isz generaliszko sztaho 
Kriokavo] nežinia kas pavogė mi
lijoną rublių (turbut l likra-zcziui 
ką* tyczia apie tai prane.-zė, ka
dangi Kriokavoj generališzkas 
sztabas savo kasoj nelaiko rublių, 
rublius laiko tik Maskolijoj.

|| Alpų kalnuose, terp Szveica- 
rijos įr Italijos, per visą 19 d. ge
gužiosiautė smarkios sniego dar
ganos. Svarbiausi terpkalnės, 
kurioms eina keliai isz Szveicari- 
jos į Italiją, teip sniego papildy
tos, kad per jas negalima nė per
eiti, nė pervažiuoti.

U Szvedijos sočiai demokratai, 
ant privertimo Vesiarių buto pri
pažinti visuotiną balsavimą prie 
rinkimų tautos reprezr*nt ni
tų, paliepė vbiems Szvedijos dar
bininkams pakelti sztraiaą ir 
&ztraikuoti teip ilgai, kol 
tas reikalavimas ne bus iszspildy- 
tas.

i| Indijų pakrantėse, angliszkas 
pasažierinis garlaivys Comowa, 
(ant jo buvo S50 pasažierių), ku
ris jau 8 dienos atgal turėjo atei
ti į miešti Ranguną, ne atkako į 
paskirtą vietą. Tas laivas paskendo 
ant jūrių, prie ko ir pasažietiai 
turėjo prigerti, kadangi apie 
juos nieko negirdėt.

J Vokiet'jos žemdarbystės mi
nisterija ir žemdarbiszkos drau
gystės paskyrė dovaną 30000 mk. 
tam iszradėjui, kuris iszras būdą 
džiovinimo nulvių teip, kad isz 
džiovintas galima būt laikyti per 
metų eiles ir jos ne pagrstų; rei 
kalaujama vien, kad kasztai džio
vinimo ne butų didesni kaip 5 
centai nuo centnerio (100 svarų).

|| Tūluose Vengrijos krasztuo- 
se žmonės ir n lininiai gyvuliai 
kenczia badą. Ministerija pasky
rė kiek pinįgų, už kuriuo**pripir- 
ko bulvių it daliu i jas baduoj lu
tiems varguoliam-*. Tuldose valsz 
ežiuose reikėjo uždaryti mokykla-*, 
kadangi iszbadėję mokintiniai ne 
įstengia netik mokintiesi, bet ir 
ateiti į mokyklą.

H Ant Amerikos geležinkelių 
skaitlių užmusztų pasažierių kas 
metą skaito jeigu jau ne tukstan- 
cziais, tai szimtais. Anglijoj ir 
Irlandijoj per visus pereitus me
tus iki 1 d. gegužio szių melų nė 
vienas pasažierius ant geležinke
lių nepražuvo, vien 476 likusi su
žeisti; geležinkelių tarnų 11 liko
si užmusztų, 16 sužeistų. Ge
resnė mat Anglijoj yra tvarka ant 
geležinkelių pegu Amerikoj.

I Pagal pmcuziszkų valdžių 
suruktas žinias, laike paskutinio 
vulkano iszsiveržimo ant 
>-alų Martiniųue, mieste Si. Pierre 
pražuvo 28000 žmonių, 3000 
žmonių^*prigėrė jūrėse,/o apie 
6000 pasisekė iszsigelbėti ant laivų

stovinezių porte. Vulkaniszki 
i-zsiveržimai cz a vienog ne pasi
liovė: isz senes o'os ir kelių nau 
jai pasidariusių bėga vis lava, le
kia liepsna ir kar>zti pelenai.

|| Maskoliszka carienė vėl lau
kia kūdikio; nežinia dar vis, ką 
suliuks:*o*t> įpėdinį, ar caro ne 
keneziamą mergaitę? Gar«u»,m<s 
kolių st cziat kių laikomis už 
szventą, popas J<*uas isz Kron- 
stadto vėl cerkvėj laiko specialisz- 
kas dievmaldyi-ta* aut iszprsszy- 
mo, kad bent sziuom kartu Die
vas carienei duotų soito įpeiinį, 
taigi J vynsi’coi lybei v ii <ą. Ar 
maldos d ibtr pigelbės, pamatysi
me.

|| Londono laikraszt's “Daily 
Mail” paduoda, buk važiuojant 
Austrijos ciecoriui isz Vindobdnos 
į Peszią. trūkio vagone paskirta
me ęecoriui rado pamestą į po- 
pierą įvyniotą dinamitinę bombą. 
Įstabu szitame atsitikime yra 
v en tas, kad žinia pirmiiusiai pa
teko Londono laikraszcpiui, o szi
to miesto laikraszcziai, drauge su 
amerikonhzkais, pagarsėję sviete 
savo melagystėmis; tame anglisz- 
ki ir amerikoniszki laikrat-zcziai 
ne turi konkurentų, jie tankiai 
iszmislin^ja net negalimus atsiti 
kimus.

|| Griuvėsiuo-e nelaimingo 
miestu St. Pierre vieni jieszko, ar 
nėra kur gyvų žmonių, norėdami 
tuos gelbėti; kili plėszia kunus 
ne gyvų, vagia daiktus i-z namų. 
Suaresztavo 50 tokių niekszų. 
Ant vogimo brangių bažnytinių 
indų’ likosi sugiiebtas vienas an
gliszkas ofic eras. Ant kalno^Pe- 
lie atsidarė 7 nauji vulkano kra- 
terai; tulo-*e ,vietose nugrimzdo 
žemė ir pasidarė olos. Vienur 
krautis nuslinko į jūres, kitur gi 
jūres pasitraukė ant 2<>0 žings
nių toliau. Ant silos Szv. Vin
cento vulkano iszsiveržimas isz 
n ikino viską, net medžius, žolę 
ir laukus ant dar didesnių plotų 
negu, ant Mariiuiųue, nois anl 
anglbzkoi falus ne teip daug 
žmonių pražuvo.

Į| Doriausias isz vi-ų maskolių, 
grafu Tolstuj, pasitiisęs nuo pas
kutinės ligos, paraszė liiszką pas 
carą, kuriame isz rodi nė j a sunkų 
padėjimą maskoliszkų ūkininkų. 
La szke savo carą vadina tu, be 
jokių augsztų titulavimų. Gra
fas užbaigia savo laiszką szitais 
žodžiais. “Tu vienas,mielas broli, 
gali viską padaryti. Argi yra ki
ta didesnė už tavą galybė, kuri 
galėtų tavo norus stabdyti? Jeigu 
teip, lai duokle luosybę ukinin 
kams ir kitoms luomomsrupintie- 
si patiems apie savo reikalus. 
Tokiu budu pats pasiliuosuosi 
ifuo didelės sunkenybės ir ne turė 
si tiek rupeizczių kaip dibar”.

Sivo laiszke Tolsta] užmano, 
kad randas nupirktų didelius že
mės plotus ir juos ant lengvų isz- 
lygų parsamdytų ūkininkams Ca
ras perskaitė laiszką ir jis ant jo 
padarė didelį įspūdį. Caras pripa 
žino Tolstojui te.sybę.

|| Visuose krasztuose renka da
bar aukas ant nelaimingų aukų 
žemės drebėjimo ant salos Murti- 
niųue. Suvienytų Valstijų randas 
paskyrė phsę milijono doliarų, 
iszsiuntė laivus su valgio produk
tais ir drabuž ius. Vokietijos ir 
Austrijos ciecoriai, Itilijos kara
lius ir popiežius nusiuntė Prancū
zijos randui isz savo kiszeniaus 
pinig nę auką; net nelaimingas 
Tran-vaąliausprezident s Krueger 
prisiuntė Prancūzijos prezidentui 
800 frankų isz savo kiszeniau-*. 
Negyvėlių kunus aplieja su kero- 
sinu ir sudegina, kad nuo puvan- 
czių kūnų ne užgimtų ma'as. Ant 
prigulinezios Anglijai- salos ISzv. 
Vincento, kur vulkaniszki iszsi- 
veržimai dar ne pasiliovė, pražu 
vo teiposgi apie 3000 žmonių. 
Anglijos randas ketina n to tos 
salos perkelti vi-«us gyventojus ki
tur. Koks didelis karsztis buvo 
laike vulkano iszsiveržimo m es 
tė St Pierre, galima manyti jau 
isz to, kad stovinti ant ulyczių ge
ležiniai stulpai, balkiai fabrikų 
sienose su visu sutirpo.

Isz Perth, Vakarinėj Au
stralijoj.

Szitose aplinkinėse jau nuo 4 
mėnesių ne buvo nė laszo lytaus, 
bet už kokio mėnesio, kada oras 
atszals, laukta žmonelės lytaus. 
Už kokio mėnesio ir darbai pa*i- 
gerįs. D augiausiai yra cz:a auk
so kastynių,o 15 myliu nuo Perth 
yra anglių kastynes. Darbo sau- 
lygbk ežia geresnės negu Ameri
koj idaugiau galima uždirbt irdar- 
bas lengvesnis ;dirba visur lik 8 va
landas. Jeigu kas isz lietuvių no 
rėtų ktkakti.gali važiuoti į Vakari

ne Australiją.bet tegul nieks neva
žiuoja į didžiausius Australijos 
miestus: Sidney arba Melbourną, 
nes ten laikai niekai, darbų nėra: 
norinti važiuoti, tegul keliauja į 
Perth, We>t Au*lrdijoj.

J Ciekanovs'iis.

Nauji iszradimai,
Prūsų valdžios atlieka 

bandavones terp Berlyno ir Lon
dono su nauju telegrafavimo bu
du isz rast u Donaldo Mur ay.kuris 
daleidžia vienu kartu ir vienu 
drat i siųsti 12 telegramų.

Mieste Kiel, Prusnose, lii- 
vynės ministerija darė bandavo 
nes su tszradimu chemiko Huels 
bergo, kuris iszrado kokį ten 
skystimą, kuriame iszmirkinlas 
medis nedega ir didžiausioj ugny
je. Bandavonės pzpuolė geriau 
negu tikėj >. Iszradimas tasjpicz 
svarbus prie dirbimo medinių lai
vų.

•,*Salietri ir salietrinė rugsztis 
yra labai svarbios medegos neat
būtinai reikalingos ant pigerini 
mo žemės ir pakėlimo jos vaisin
gumo; gaila vien, kad t js mede 
gos žemėj yra ne daug. Dabir 
vienas Buffalos laikrasztis prane
sza, buk likosi iszrastas būdas isz- 
traukimo s Jie t ros tiesiog isz oro, 
kur jos yra ne mažai. Susitvėrė jau 
kompanija,kuri užsiims graibymu 
salietros isz oro.

Redakcijos atsakymai. -
P. J. Cz. Baltimokk. Tamistos 

rasztelis nepatilps,kadangi tas, ką 
Tamista raszai, jau buvo pagar
sintas, nors ne teip kaip Tamista 
raszai. Laikraszcziai negali po ke
lis kartus tą patį atsitikimą apra- 
szinėt. Laiszkai Kaminsko ir Kaz 
lausko jau seni ii patilpo ,,Žvaigž
dėj“; j e butų patirpę ir „Lietu
voj”, jeigu juos Tannsta savo lai 
ke butum atsiuntę*. Nė kolioji 
mai, nė gazdinimai negali turėti 
nė jokios. įtekmė* ant talpinimo 
arba netalpinimo atsiųstų kores
pondencijų. Kad Tamista kartais 
dėl nežinios, neįpultumei į bėdą, 
priduriame, kad hiszkų su kolio 
jonais per pacztą siųsti nė valia. 
Kad korespondencijos be permai
nų galėtų patilpti, reikia jas teip 
bent paraszyti, kad jos t ktų į 
spaudą; kitaip juk redakcijos vis 
turi jas perdirbti. Kam nepatinka 
pertaisymai, gali korespondencijų 
nesiųsti. Redakcijos atsako už vi
sus laikresztyj patilpusius rasztus, 
Lzėmus. apgarsinimų, todėl jos 
turi ir tiesą juos p»erdirbinėti teip, 
kaip laiko už reikalingą.

P. Andr. Rimkui, Jer*ey City. 
Tas viskas negerai, bet tai priva- 
tiszkas reikalas ir tame laikrasztis 
negali pagelbėti; pagelbėti gali 
tik sūdąs.

P. BizNieRiui. Neparanku laik- 
ruszcz tuose nurodinėti masko
liams kelius, kuriais Lietuvoj pla
tinasi lietuviszki rasziai. Masko- 
liszki žandarai skaito juk lietu- 
viszkus laikraszczius, užlaiko net 
specialiszką vertėją.

Vietines Žinios.
— Pereitos pėtnyczios vakare 

Stoėk Varduose siautė baisos gai
sras, laike kurio net keliolikas 
žmonių likosi sužeistu.

— Pn. 1425—29 State st. arkli
ninkuose užgimė gaisras. Baisiai 
apdegė negras Hairy Brovęs ir 
szeszi arkliai sudegė. Negras 
miegojo, kada užgimė ga sras; jis, 
pabudę*, iszszoko laukan, bet bu 
vo teip baisiai apdegęs,kad nu
gabentas į Samaritonų ligonbutį, 
į porą valandų ten pasimirė.
— Gyvenantis pn. 1432 Michigan 

avė. czekas siuvėjas Edvardas W. 
Cee (pravardė matyt perkeista), 
dėl ilgai liesitraukianczios ligos 
įgavęs proto sumaiszymą, užsima
nė nusižudyti. Pereitus nedėlios 
rytą jis pagriebė britvą ir su ja 
perpjovė siu gerklę ir tuom ne- 
pasiganėdinęs, nuo ketvirtoaugez- 
to per langą i-zszoko ant ulyczios 
irufsmiurzė ant vietos.

— Ilgai gana vieszpatavo Chi- 
cagoj fzalcniai; pereita vienog 
nedėlios diena gali būt pavadinta 
jau tikrai kurszta: 3 vai. po pie
tų buvo 86Q szikmos. Pereitos 
nedėlios dieną jau tapo vienus 
darbininkes kurszczio užgautas: 
yra tai Jonas Pulaski, gyvenantis 
pn. 649 Noble st. Panedėlio die
na buvo dar karsztesuė: vidurdie
nyj termometras rodė jau 90°.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
Evanston s\ iszazuko isz smar
kiai bėganezio karo jauna mergi
na ir parpuolė teip smarkiai, su
davė galvą į bruką, kad nuo to 
apmirė. Apmirusią nugabeno į 

ligonbuiį, bet daktarai abejoja, 
kad ji galėtų iszgyti. Karas gi 
visai nesustojo, matyt mot irma- 
nas, pamatę*, kas atsitiko, tycz'*a 
pabėgo. Praeiviai vienog užra- 
azė karo numerį, todėl kaltinin
kas v sgi ne n-zaisuks nuo bau 
s nės.

— IVreitoj sanvaitėj pasiekė di
delė neliime pagynėjus] Ch ei
goj nepa-ziuktą pranaszą Dowię, 
kuris jau seniai iszkeikė daktarus 
ir aptieks* ir gydo ligo iius mal
doms Jo duktė, besimokinanti 
Chicigos universitete, norėdami 
už-iraityli su įkutyta geležėle 
plauku*, užsidegu spirit nę liain- 
putę; liamputė ext liodaVo ir de 
gaini* apirit's uiliejo merginą ir 
jo* spiritu permirkę drabužiai už
sidegė. Kol ugnį užgesino, mer- 
glu baisiai apdegė. Pasznukt 8 
per telephoną prausias atkako 
pas mirazt mezią dukterį ir nors 
ru i-avo pas kėjais n ė dėsi prie 
lovos, bet savo szeimynos varguo 
se pats maldoms ne pssit'sėjojiet 
parznukė ir irakeiktą daktaią. 
Ir daktaras vienog ne daug galė
jo padarytu mergina nuo apdegi- 
mų ant rytojaus pasimirė.

Iteikaliogaa geras ieceris in „Lie
tuvos" spaustuve. Teip<i viens vaikas, 
ne senesnis 15 metu, mokantis rassyti ir 
skaityti, mokintis drukorystes darbo.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-sle D. L. K. Zigmanto tu

rės savo pirma pikninua d arte p. P. Ka- 
recko, W. Pullman, III., 27 d. liepos, 
1902 m. Todėl meldžia visu kitu draugys
cziu Chicagos,8o. Cbicagoe ir aplinkiniu, 
kurios dar neturi rengiamu pikninku ar 
balių, idant teiktųsi ant vinį minėtos 
dienos nedaryti balių ne pikninku, kad 
vieni kitiems nekemktumem:

Su guodone, 
Dr-ste D. L. K. Zigmanto.

Chicago, Liet. Polit. Demokrutiszka 
Le.iga turės savo balių, subatoj, 21 ge- 

1 gūžio, Pulaskio salėj e, 800 S. Ashland 
avė. Prasidės 7 vai. vakare. Inženga 

i vyrui su metere 50c. Ant szio baliaus 
bus gera muzika, bus visi demokratiszki 
politikieriai irfMts miesto Majoras, Har- 
rison, kuris ves szoki Graud Mareli. Bus 
tai vienas isz didžiausiu lietuviszku ba
lių Chicagoje. Todėl Visus lietuvius ir 
lietuvaites kviecziame kuoskaillingiau- 
siai susirinkti ir pripildinti didele-sale.

KOMITETAS.
Chicago. Draugyste Vyskupo Motie

jaus Valanczausko turės savo balių neda
lioj, 25 d. gegužio, Freiheit Turner salė
je, 3421 S. Halsted st. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Inženga vyrui su moteris 25c. Vi
sus lietuvius ir lietuvaitrs kvieczia atsi
lankyti.

Komitetas.
Chicago. Apveizdo* Dievo parapija tu

rės savo antra metini pikninka nedalioj,8 
berželio, parke Reisines O rovė, Kiver- 
side. Iii., prie 27-tos ui. Prasidės 9-ta va
landa ryto. Inženga vyrui su moteris 25 
c. Pavienėms moterims ir merginoms in
ženga dykai.

Reising's G rovė daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elektriką apazviestas, graužus ta
kai pasivaikszczioti,.sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukinei! ir viskas kas lik 
ant zabovos reikalinga. Ant pikninko 
bus parengtos lenktynes ir šitokios zabo- 
voa, kuriose geriausiai atsižymeje gaus 
prezentus. t k

Imkit Metropolitan Elevalori iki W. 48 
avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui. Prie 48-os avė. ir prie parko sto
vės komiteto sanariai ir kiekvienam pa- 
rodis reikalingus streetkarius ir piknin
ko daria.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti.

Su guodone,
Komitetas.

Wilkes Barre, Pa. Susiv. Liet. Amer. 
kuopa turės dideli susirinkimą ir prakal
bas nedelioj, 25 d. gegužio,, Fr. Kunco 
saleje, 88 E. Main st. Prakalbos bus apie 
Susivienyjimo reisalus. darbininku ir 
kitokius tautiszkus reikalus. Tarp kal
bėtoju bus ir d-ras J. Ssliupas. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia skaitlingai 
susirinkti.

Komitetas.
Susirinkimai

Brooklyno, N. Y. Laisvamanių kuopos 
bus 25 gegužio. 3 vai. po pietų po nr. 73 
Grand st., Brooklyne. Teiksis visi sana
riai neatbūtinai ateiti, ypatingai ant ap
svarstymo nusprendimų apie Laisvama
niu seimą. Norinti prigulėti prie Lais
vamanių Sdsivienyjimo teiksis ateiti ir 
prlsiraszyt'.

Draugas.
Chicago. Dr-ste 8. Daukanto turės sa

vo metini apvaikszcziojima ir losz teatre 
nedelioj, 16 lapkriczio, Freiheit Turner 
saleje, 3421 S. Halssed st. Todėl meldžia 
visu kitu draugyscziu nedaryti toje die
noje teatru ne balin, idant vieni kiliems 
neužkenktumeme.

Komitetas.
Teatras

Minersville, Pa. Alekrandro Gužuczio 
Teatraliszka Dr-ste losz pirma teatra 
„Ponas ir Mužikai” ketverge, 29 d. gegu
žio, Opera House saleje. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Tikietai 50c., 35c. Ir 25c. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites, vielinius ir 
aplinkinius kvieczia atsilankyti ir pama
tyti perstatymą, kaip seniau ponai pasi
elgdavo su musu proseniais. Laike per
statymo bus dekliamuotoe eiles. Ut- 
kvieczia visus

Komitetas.

Seimas.
Seimas Susivienyjimo Lietuviu Lais

vamaniu Amerikoje atsibus nedelioj. 8 
d. birželio, Palace saleje, 93 Grand st., 
Brooklyn, N. Y. Prasidės 1 vai. po pietų, 
o 7:30 vai. vakare bus laikytoc prakalbos, 
dekliamacij^s ir dainos. Kalbėtojai yra 
užkviesti ir isz kitu miestu tarp kuriu 
bus ir garsus D-ras J. Ssliupas. Polam 
bus balius. Delegatams vieta aprsinkta 
pas p. Draugeli, 73 Grand st., Brooklyn, 
N. Y. Visus geros valios lietuvius už- 
kyieczia prisirengti ant viręs minėtos 
dienos.

Centralisskas Komitetas.

Brockton. Msss. Dr-ste szv. Roko tu
rės savo 6-ta metini bailu ketverge, 29 

”d. gegužio, prieše „Decorotion Day”, Old 
Pythian saleje, 757 Main st, Menulio. ' 
Prasidės 8 vai. -vakare. Visus lietuvius 
ir lietuvaites ss rdingai kvieczia auilan- 
kyti.

Komitetas.

ETHNOLOGIJA, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.
AtNiszaukimas.

Szitas Atsiezaukimas kreipiasi prie vi
sų Brolių Lietuvninkų eyangeliszkoeios 
vieros, kurie yra po visas szalis 
tolimosios Amerikos iszsklaidyti. O kurs 
szitą Ataiszaukimą iszleidžia. yra Pa
siuntinys Tossneriszkosios Pasiuntinys
tės Draugystės, kuri Berlyne savo būvį 
Ir Ryt lndijoj savo vyriausią darbo lau
ką turi. Asz pats gimęs lietuvninku bū
dams, ten terp teip vadinamų Kolų In
dijoj pusdevinto meto dirbau. Tris me
lus ant vieuos senesnės stacijos užsilai
kęs ir ten labiausiai reikalingas kalbas, 
būtent Indi bei Urau. iazsimokiuęa tu
rėjau asz kokias 30 angdszkų mylių to
liau? [pietus traukti, ten Jutnlėjaussta
ciją musų Pasiuntinystės- tarp Kolų 
gruntavoti, prie kurio darbo daug ne- 
prietelystės bei sunkenybių patirdams, 
per penkis metus procevojausi. Pargrįž
dami isz Indijos, asz ir per Szventąją Že
mę perkeliavau ir per Syriją, Mažąją A- 
ziją bei Turkų žemę keliaudama, Berly
ną ir putam savo tėvisskę atsiekiau.

Beveik pilną metą dabar jau Vokieti
joje ir Lietuvoje esiu ir aplinkui keliau
dama, Pasiuntinystės Miszias bei Buria
mus laikau. Ateisiantį rudenį man 
jau reiktų atgal grįžti į Indiją, bet ma
no vyresniejie nutarė manę dar vieną 
metą czionai palaikyti ir ant pusės me
to į ssiaurinę Ameriką siųsti, kad ten 
musų pasiuntinystės prieteliams už jų 
vierną pagelbą dėkavoeziau, jiems apie 
pasilaikymus Indijoj bei apie musų Pa
siuntinystės darbą pranesscziau ir dau
ginus prieteliųszitam darbui laitnėcziau. 
Dabar, žinodama, kad ir Amerikoj dar
bą paaiunUnystės mylinezių Lietuvnin
kų yra, asz ten prie vokiec.zių apsilan
kydama, mielai ir savo brolius lanky- 
cziau ir jiems Dievo alužbas bei susirin
kimus jų kalboje laikycziau, ir kur jie 
povisam be kunįgų yra, juos ir su sakra
mentais aprupineziau, Dėlto dabar mel
džiu visus, savo parapijose Lietuvninkų 
turinozius kunįgus ir kitus Dievo kara
lystę bei Pasiuntinystę mylinezius, kad 
man dėl apsilankymo saVb adresus at
siųstų. tiktai reikia kuoveikiausiai da
ryti, kadangi kelionė - turi būt veikiai 
sudavadyjamn, kad putam be reikalo 
nereikėtų szian ir ten keliauti ir iszsi- 
kasztuodinti.

Szitą atsiszaūkimą meldžiu, kiek ga
lima, iszplatinti, kad visos los parapi
jos ir visi tiesusirinkimai apie tą patirti 
gautų, kur rasi lieluvlszkiejie laiszkai 
neskaitomi Ik> galo berželio asz gyven
siu: Memel.Tpepferstrasse 3,Ostpreussen: 
o nuo to laiko iki rugsėjo, kad man į A- 
meriką reiks iszkeliauti: Friedman - 
Berlin. Handjeryslrasse 19/ 20 Į tas pri- Į 
duotas vietas turėtų man grumstas at
siųsti.

Vieszp'ats ale nfttetų dovanoti, kad ten 
su daug mielais Lietuvninkais žegnotą 
susiregėjimą turėcziau!

Su szirdingu sveikinimu.
B. Laužėmis. Pasiuntinys.

BajieHZkojimai.
Reikalingas jaunas vyras nuo 18 iki 35 

metu, mokantis gerai raszyti - lietuvisz 
kai, maskoiszkai ir lenkiszkai, leipgi tu
ri mokėti angliszka kalba. Butu geidžia
mas toks kurs yra apsi pažinei su szi f kor
eliu ir pinigu siuntimo bizniu. Gera ai 
ga ir darbas ant visada geram darbinin
kai. AtsiszsuKkite pas:

Julius Rottenberg, 
115 Salem st , Boston, Mass

Pajieszkau savo brolio Juozapo Jonato 
Kauno gub., Panevėžio pav.. Rosalino 
vol. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

Karol Jonatas, 
Box 245, Westville, III.

Pajieszkau savo tėvo, Žekonio, Kauno 
gub., Vilkmergėspav.| Kupiszkio parap. 
kaimo Buvainiu. Jis pats ar kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Misa Ona Žekonaiczia,
10 So. River aide st., Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo paozioa, Magdės Ketu- 
rakiutes, kuri pernai meta pametusi ma
ne nusidangino In Binghampton N. Y. 
Ji paeina isz Suvalkų gub., Marijampo
lės dav., Freidos gm., Garlevoe parap , 
kaimo Podlesiu. Asz noreczia gauti jos 
adresa ir tada pareikalauti sūdo persky
rimo manės su ja ant visados. Kas pri
duos man jos adrese gaus *1.00.

Vinc. Janczaiiia, 
Box 560, Kent, Ofaio.

Pajieszkau Juozapo Krebždoe, isz Kau- 
nogub., Raseinių pav., Kytavo parap. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Ant. Briedis,
9012 The Strand, So. Chicago. III,

Pajieszkau Juozo Birgailaiczio, isz 
kaimo Slavikų, Szilnliu gm , Vladisla- 
vavo pav.. Suvalkų gub. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Karalius Elvis, Wanamib, Pa.
Pajieszkau Viktoro Skirmonto ir Juo

zapo Jagmino, abu szimet atvažiavę isz 
Lietuvos. Skirmontas nuvažiavo m An- 
sonia, o Jagminas iii Baltimore. Jie pa- 
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant adre
so:

Jos. Survilla, 
Box 147, Spnng Valley, III.

Pajieszkau Jono Ir Mateuszo Buikiu, 
Isz kaimo Bereiktu, Juozapo ir Kazimie
ro Paroczkiu ir Juozapo Knizino isz kai
mo Vaitimėnų, ir Antano Kasparavi- 
cziaus isz kaimo Kreiviu, visi Rasei
nių pav., Kauno gub. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Vinc. Jaksztas.
Bos 41, Himrod, III.

Pajiesskau Jono Ijesausko, isz foivar- 
ko Antopolis, Kauno gub., Raseinių pav. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Liudvik Btanievicz, M«rquette. Iii.
Pajieszkau savo draugo, Jaksite, isz 

kaimo Derkintu, SzlieMo parapijos, Ra
seinių pav.„ Kauno gub. Turiu svarbu 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso:

Jos. Umant,
72 Liberty st.. Chicago, III.

Palieszkau savo brolio Vinco Jankaus
ko, Vilniaus gub., Traku pav., Merkines 
vol., kaimo Ryliszkiu. Jis pats ar kaa ki
tas teiksis duoti žinia ant adreao:

• Michael Jankovaki,
Box. 263, Prooktor, Vt.

AR SLENKA PLAUKAI
Jrtrn teip, tai pamegvk nrasu n»n>l l»xra»ta gy- 

duote kurt lūeiystte galva nuo phiskaau, sutvir
tins plauku ssaknia, sulaikys lu slinkimą, vieton 
iszpuolusiu ataušins naujus. Klekvineasi duosi
me attlkrlnlma, ir jeigu nepadarys to ka sakome, 
tai sugražinsime pinigus. Bslta gyduole yra kaip 
dėl vyru teip ir dėl moterų. Preke 11.00 bonka. 
Galiteprtaiaati p>>pteriny dolery prastoj granatai

Nuo 15 metų vaikus mokina gimnasti
kos, Aaudymo, bet to mokina ne visų luomų 
vaikus. Chinuose mat didžiausioje panieko
je yra kareiviškas užsiėmimas, todėl ten visi 
turtingesni stengiasi pasiliuosuoti nuo karei
viškos tarnystos; kareiviškų mokslų mokina
si tik mandarinų vaikai, norinti paskui už
imti augsztesnius urėdus.

Svarbiausiais mokslais Chinuose yra: 
chiniška kalba ir raštas. Išmokti t;į vie
nog ne teip lengva, kaip rodosi ant pirmo 
požvilgio.

Chiniška kalba susideda iš atskirų skam
bėjimų,paeinančių nuo šukavimų, arba nuo 
megždžiojimų visokių gamtos balsų; iš jos 
galima manyti, kad ji užlaikė pavidalu pra
dinės žmonių kalbos, kada jie kalbėti pradė
jo. Skambėjimų tokių yra ne daugiau kaip 
484. Iš tų kelių šimtų žodžių, arba, geriaus 
sakant, skambėjimų reikėjo sutverti kalbę 
gana augštai civilizacijoj pasikėlusiems žmo
nėms, turintiemsdaug reikalavimų ir jaus
mų, kurių išreiškimui tų kelių šimtų skam
bėjimų neužteko;ir iš tikro susitvėrė gana tur
tinga kalba. Ant padauginimo žodžių pasi
naudojo iš ištarimo atskirų žodžių ir tvėrimo 
sudėtų žodžių iš atskirų skambėjimų. Išta
rimai chiniškoj kalboj yra keturi ir su jų 
vien pagelba chiniečiai galėjo padauginti 
skaitlių žodžių keturis kartus. Teip, pa- 
veikslan, žodis <?u, ištartas ilgai,su paaugšti- 
nimu balso — reiškia mokintojų, ponų; iš
tartas gi ilgai bet lygiu balsu — reiškia 
paršų. Ištartas tykiai ir greitai — reiškia 
virtuvę; ištartas garsiai bet užbaigoj pažemi
nant balsų — reiškia stulpų. Iš to matome, 
kad ne vien per akcentavimų galima perkei
sti prasmę žodžių, bet ir per būdų jų ištari
mo, per pažeminimų arba paaugštinimų bal
so, per pratęsimų arba sutrumpinimų, išta
riant žodį.

Ciniškoj kalboj žodžiai ne turi gramatiš
kų atmainų, teip kaip tai yra antai europeiš- 
kose kalbose, bet tas pats žodis, pagal vietų, 
kurių jis užima, gali reiškti visokias kalbos 
dalis. Su pagelba visokių pridėjimų prie 
pamatinio skambėjimo galima skaitlių žodžių 
padidinti tiek kartų, kiek tik patinka. Pa
veiksimi, skambėjimas mu — reiškia medi ir 
girių; mu - leao — reiškia medį apdirbtų 
statymui triobų; mu- lan—reiškia lieptų 
ir medinę užtvarų; mu - chia — karklinį 
gurbelį, dėžutę; mu - cian.g — dailidę; mu - 
nu — apelsinų arba orenžių veislę; mu - 
sing — plianetių Jupiterų ir tt. Tokiu 
budu, kaip matote, su pagelba visokių pri
dėjimų prie pamatinio skambėjimo, galima 
skaitlių žodžių ant tiek padauginti, ant kiek 
tik reikia; per permainų vietos teip padau
gintų žodžių galima skaitlių jų dar žymiau 
padauginti.

Chiniškoj kolboj ne trūksta žodžių ant 
išreiškimo mielių, priešingai, gal nėra ant 
svieto kitos kalbos, kuri tiek žodžių savo žo
dyne turėtų; paveikslan, karvė kitokiu var
du vadinama, kada ji apsituri, kitaip jų va
dina, kada ji paliauja vedusi veršius. Kiek
vienas daiktas pas chiniečius gali turėti ne 
vienų, bet keliolikų vardų.

Išmokti Chinškų kalbų ne teip lengva, 
kaip išmokti kokių nors kitų kalbų, neišski
riant šiaurinėj Išpanijoj gyvenančių baskų 
kalbos, apie kurių išpanijonai sako, buk pra
garo valdonas už kokį ten nusidėjimų nusiun
tė jaunų velniukų mokytiesi baskų kalbos, 
bet tas , besimokindamas, paseno, o kalbos 
viįigi neišmoko ir ant galo pabėgo. Chiniška 
kalba dalinasi į kelis provincijonališkus dia
lektus, kurie teip labai skyriasi nuo viens 
kito, kad, paveikslan, pietinių Chinų gyven
tojai ne gali susikalbėti savo dialekte su gy
ventojais šiaurinių provincijų.

Ne dėlko kito, tik norėdami palaikyti se
nų Chiniškų kalbų, kuri pradeda nykti, su
tvėrė čia luomų teip vadinamų mokslinčių, 
bet tas neišduoda laukiamų vaisių: senas 
knįgas supranta ir skaito tik tie mokslinčiai, 
o dabartinė paprastų chiniečių kalba jau 
atsitolino nuo senosios, kaip, paveikslan, 
itališka arba prancūziška nuo lotyniš
kos.

Chiniški istorikai paduoda, jog prieš 
priėmimų dabartinio chiniško rašto, cbinie- 
čiai vartojo mazgus, panašius į tuos, kokius 
vartojo ir senovės peruvijonai Amerikoj; 
mazgai tie buvo vienog ne tikru raštu, bet 
vien buv.o pažekliniinais skaitlinių, teip an
tai kaip katalikų vartojami rąžančiai palen
gvina atminti skaitlių atkalbėtų poterių. 
Mazgus tuos išstūmė išrastas' ciecoriaus Fu 
- Chi raštas kua. Ciecorius Fu - Chi vieš
patavo Chinuose iki 3369 m. prieš Christaus 
užgimimų.

Pirmutinės chiniškos literos buvo tai pa
prasti brūkšneliai, jie buvo paskirti vienog 
tik paženklinimui skaitlinių, teip kaip tų 
pirma atliko mazgai. Tikras gi pirmutinis 
chiniškas raštas buvo abrozdinis, teip kaip 
tai yra ir kitur, net pas nuožmias tautas,ku
rios, norėdamos kų išreikšti, piešia abrozdus 
savo mislių. Ženklų tų chiniškuose raš
tuose iš pradžių buvo ne daug, daugiausiai 
koki 800: kadangi ir pačioj kalboj ne daug 
buvo žodžių, tų ženklų užteko ant paženkli
nimo viensilabinių skambėjimų chiniškos 
kalbos; ženklai tie pastojo pamatiniais, arba 
teip vadinamais raktais, kuriuose buvo su
rinkti giminingi žodžiai. Skaitlius abrozdi- 
nių chiniškų literų ne pereina skaitliaus 695. 
Tiekjau ženklų yra ir senovės Egipto hero- 
glyfuose ir tuli ženklai beveik tie patys hero- 
glyfuose ir cbiniškame rašte. ’• Tas vienog 
ne reiškia, kad Egipto heroglyfai butų per
imti nuo chiniečių, arba kad tulus ženklus 
savo raštų chiniečiai butų perėmę nuo seno
vės egiptijonų. Teip Chinuose, kaip ir 
Egipte žmogui pirmiausiai puolė į akis tū
las skaitlius visokių daiktų Ir ant išreiški
mo tų daiktų, jis pastatė atsakančius savo 
supratimui ženklus. Nieko įstabaus nėra, 
jeigu chiniečiai ir egiptijonys tulus daiktus 
paženklino panašiais ženklais. Atsiminkite 
pats savo vaikystes amžį, o rasite, kad pra

dėję kalbėti, jeigu išgirdote kokį ne pažįsta
mų žodį, tai savo mislyse stengėtės perstatyti 
sau, kaip išrodo tas daiktas, kurį negirdėtas 
ir ne suprantamas žodis turi reikšti. Jeigu 
sulygintume savo vaikiškus perstatymus tūlų 
žodžių, su tokiais jau perstatymais kitų vai
kų, tai persitikrintumėte, kad tokiuose per
statymuose tankiai yra didelis panašumas: 
tankiai tūli žodžiai lygiai jums, kaip ir ki
tiems vaikams teip jau persistato. Tas pats 
sutvėrė ir panašumų tūlų ženklų chiniškuose 
ir senovės Egipto heroglyfiškuose raštuose. 
Kad tasai raštas tiktų išreiškimui mislių ci
vilizuotesnių amonių, chiniečiams .atsėjo 
skaitlių ženklų padauginti. Likosi išmislyti 
ženklai sudėti, atsakanti sudėtiems žodžiams. 
Ženklai iš pradžių ženklinanti abrozdus daik
tų persikeitė su laiku į reiškiančius skambė
jimus.

Ženklų reiškiančių skambėjimus chiniš
kuose raštuose yra 24235, bet apart šitų, 
yra dar čielos eilės kitokių ženklų arba lite- ’ 
rų; visas gi skaitlius literų pereina 80000 
ženklų. Ant išsimokinimo visų tų ženklų 
arba literų ir ant jų palaikymo atmintyj ne
užtenka paprasto žmogaus amžiaus, todėl 
visas jas mažas skaitlius teip vadinamų moks
linčių pažįsta. Ant skaitymo Chiniškų knį- 
gų reikia pažinti mažiausiai 8000 literų. 
Suprantama, kad tų ne kiekvienas gali mo
kėti.

Chiniečiai, spaudindami knįgas,išpiaus- 
to visų raštų ant medinių lentučių. Bandė 
jie spaudinti su pagelba krutančių literų, 
kaip tai daro visos civilizuotos tautos, bet tas 
neišdavė vaisių, tų būdų reikėjo užmesti. 
1838 m, vienas prancūzas užmanė padalinti 
ženklus rašto teip, kati galima spaudinti knį
gas su 1U000 ženklų, bet ir prie to pagerinto 
budo spaudinimas chiniškų knįgų dar vis 
labai painus.

Kadangi mokėti skaityti ir rašyti chi
niškoj kalboj ne lengva, reikia nors ant pa
viršutiniško išsimokinimo ilgo laiko, tai mo
kinimas rašto yra vienu iš svarbiausių moks
lų, mokinamų viešose ir augštesnėse mokyklo
se. Apskritai, chiniečiai godoja raštų: ne 
mėto jie nė lapų knįgų, nė laikraščių, bet 
vi»kų kavoja. Ant ap vyniojimo- ta vorų var
toja speciališkų popierų. ant kurięs nieko nė
ra rašyta, kadangi mat raštų laiko už šventų 
daiktų, kurio ne valia niekinti. Chinuose 
yrą speciališkos draugystės, turinčios už mie- 
rį rinkti po šašlavynus j>o pi ergą liūs, ant ku
rių yra kas nors paiašyta; surinktus gabena 
į kokių bažnyčių ir ten su didelėms iškilmėms 
sudegina.

Nors chiniškas raštas, kaip matote, yra 
labai painus; išmokti jį ne lengva, bet moks
las rašto kur kas labiau išsiplatinęs terp chi
niečių negu terp lietuvių. Teisybė, 
visus rašto ženklus pažįsta tik teip vadinami 
mokslinčiai arba mandarinai, bet kiekvienas 
chinietis moka ir pažįsta tiek ženklų, kiek jo 
jiadėjime reikia. Chinuose beveik visi, ly
giai turtingi, kaip nuvargę darbininkai mo
ka rašyti ir skaityti tokius raštus, koki jiems 
reikalingi. Išsimokina to visi daugybėj 
esančių krašte mokyklų.

Chinuose yra pradinės ir vidutinės mo
kyklos ir ciecoriškos kolegijos, kuriose moki
nasi vaikai didžturčių ir augščiausių urėd- 
ninkų.

Kiekviename mieste ir kaime, net ma- 
žiausiame kaimelyj, yra mokyklos jaunuome
nei. Turtingi laiko,mokinimui savo vaikų, 
mokintojus namieje, kurie mokina vaikus: 
istorijos, krašto tiesų, stengiasi įkvėpti mei
lę gero, išmokinti gražiai elgtiesi ir visokių 
apeigų. Kiekvienas valščius turi viešų mo
kyklų. Miestuose gi speciališkai išlavinti 
mokintojai užsiima platinimu augštesnių 
mokslų, supažindina mokintinius su raštais 
svarbiausių chiniškų raštininkų. Į ciecoriš- 
kų kolegiją priima tik vaikus augsčiausių 
urėdninkų, kur jie išbūva per 6 metus; mo
ka už kiekvienų vaikų po 100 lanų ($150) 
ant metų. Toje kolegijoj mokina: chiniš
kos, mandžuriškos ir mongoliškos kalbų, tei
posgi matematikos. Mokinasi joje chiniškos 
kalbos ir keli europiečiai.

Suprantama, kad pradinėse mokyklose 
vaikai ne gali susipažinti su visoms lite
roms chiniško alfabeto. Todėl Čia parenka 
jiems tik kelje šimtus svarbiausių.

Kaip visur, teip ir Chinuose, mažai ap
šviesti žmonės kalboje vartoja daug mažiau 
žodžių negu apšviesti: neapšviestiems užten
ka kelių šimtų žodžių ant išreiškimo jausmų 
ir reikalų; todėl tokiems užtenka kelių šim
tų ženklu chiniško alfabeto paženklinimui 
jiems reikalingų, jų vartojami} žodžių. Jei
gu jie nori pasiskaityti, tai visur gali rasti 
pakaktinai pigių knįgų,atsakančių jų supra
timui, apimančių tik tokius rasto ženklus, 
su kuriais juos mokykloj supažindino. Ant 
galo, nors knįgų ne pirktų, turi progų ir ki
tur skaityti: ant sienų triobų, priešais baž
nyčias, net prieš panlavinyčiąs, ant išpliektų 
stučkų, parašyta daugybė visokių doriškų pa
mokinimų ir sentencijų. * Nerastume visuose 
Chinuse gal namų, kur ne butų tokių para
šų su doriškais pamokinimais.

Apart to, po kaimus ir }>o miestus važi
nėja vieši prelegentai mokintojai, kurie skai
to prelekcijas iš istorijos, aiškina visokius 
istoriškus atsitikimus. Taigi visi chiniečiai 
turi šiokį tokį apšvietimų, visi supranta vertę 
knįgos ir raštų, jų ne naikina, bet saugoja, 
kaip galėdami, nuo sunaikinimo.

Ant įkvėpimo noro mokslo tingintiems 
vaikams paprastai įkrečia po 8 arba 10 kir
čių su bombusine rykšte.

Rengimas mokyklų, kokių yra labai daug 
Chinuose, yra liuosas; mokyklos yra svietiš
kos, liuosos nuo tikėjimiškos įtekmės; nore 
jas visi vyriškos lyties vaikai lanko, bet lan
kymas tas ne priverstinas, paeina nuo 
liuoso noro. Kiekvienas chinietis, ar jis iš
davęs egzaminų, ar ne,gali,kur jam patinka, 
rengti mokyklų; rinkimas mokintojų paves
tas patiems vaikų tėvams, iš valdžių pusės nė 
prie rengimo mokyklos, nė prie rinkimo mo
kintojų gyventojai ne patinka nė jokių kliū
čių ir stabdymų. Didesne dalis pradinių 
mokyklų mokintojų susideda iš besirengian
čių ant teip vadinamų mokslinčių egzaminų,

(Toliau^ bus.)
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Vtru Swell Siūtai ir Virszutioiai Coa!ai.
Vyru siutai padaryti isz puikiu clay srorsteds, seržu, 

kaszmiru ir cheviotu naujaudu pivasarimu ir vasari
niu naszainiu szviesaus, tamsiai abejopo szv esiauz, lan
gučiu. dryžu, maiszytu ir plyhu spalvų, virszutiniai ko
tai naujausio trumpo ar vidutinio ilgio, padaryti isz co- 
vert eloth, whų>cord. ir v.cunas. f 
visi 815 vertes, per szita iszparda-

Vyro Prigulminiai Siutai ir Vinzctiniai 
Coatai.

Siutai padaryti isz grynai vilnon’u cheviotu, kaszmi
ru. chy srorstedu ir seržu, tam tyczia gerai padaryti ir 
pagrazninti. nauju ir gražiu spalvų, virszutiniai kotai 

•Isz grynai vilnoniu covert gelumbes ir whipcordu, szvie
saus ir vidutinisak'ai rusvo szviesiaus, ■■ 
visi kirpti pagal naujausias pavasari M* > 
nes madas, vertes 810 iki 812, po. —

Viikiscziu ir Vaiko Siatii pigians negu kuo
met nors biYJ.

DYKAI! Melykfe ir musztuvas, gaudymui pirsziioear- 
; ba geras ‘ knauninis i«ilis prie kožno ..vaiku 

siuto duodasi dykai.
Turgti* 1 —500tikrai vilnoniu siutu, ahi szali se

gamu, vestee ir mariokiszku bluxu, visokiu tnieru, pa
daryti isz grynai vilnoniu dievinat 
kaszmiru. dailiu szvie-iu ir vidutinisz-Mlk I 
kai tamsiu atszviesiu. tikra verte 83, poW^ ■
Turg-iis 2 — 6U0 szimtai vaiku siutu. 3 piece. abi pusi 
segamu, vestee. blouae.ir Norfolk styliai, nauju ir gra
liu spalvų, kaipogi juodfi ar mėlynu, mietam 3 iki 16 
metu, kožnasailltas padarytas isz vrryafla 4 Kf 
nai vilnones gelumbes, neprastesni užUT ■ 
pardavinėjamus mieste po 81. pas mus

Naujausios Mados Motera Skirtai, 
Jaukėtai ir Waistai.

Motetu smilkiniai skirtai geres storos szilkines 
tos. su naujos mados ripuliuota apaezia, ap-icziai ap- 
graznlnti eilem s szilkiniu apvadu, kriaucziszko darbo, 
puikiai stovi, patnuszti geriausiu pa-^j^ 
muszaht. paprasta preke *9, per I II I
iszparda vima..........................................

Moterų Szilkiniai Waistai. szilkines taffetos.ir moire, 
padarvti su naujausios mados rankovėmis ir antranko
viais, gražiai apgrazninti visur szmu■■ 
relių, visokiu nauju spalvų ir juodosMa^p 
paprasta preke 81 50. dabartės po.. V

Moterų keipaY. grynai vilnonio broadeloth. su sumes-

Staline kede.vie- 
noaržuolo, nendri
ne sėdynė, gražiai 
gaubta, surakinta, 
81 g.itanko po 71>c

Drabužiu departa- 
tamentas adaras
kožna nedeldieny 
iki pietų.

tu užpakaliu, antpetes ir apikakle gražiai apgrazninta 
szniureliu ir raikszcziu, geras ilgis
piotis, gerai padaryti, paprasta prekeSA Vm JK 
85.00, po..................................... ?.....SPfcSVO

Moterų Dress Siutai, grynai vilnonio venetian, kriau- 
cziniu seržu ir humespun, bliuzines ir etono mados, an- 
darokai pilnos ripulines mados, siutas apseziai apgraz- 
nintas satvno apvadaia, gerai pamusz-a** mw 
t>, kriaucziu daryti, paprasta prekeeA g I
iki 815.00, lik.........................................^P f iVV

Moteriszka skrybėlė, padirbta isz geros sziaudines py
nes, gražaus effekto. aperazninta szilkinetnis rožėmis, 
atlasiniais raikszcziais ir karolmemisgg 
graznomis, skrybėlė, kuri lengvai at-V* 
nesztu -85 00, musu preke........... .'... NiP As ■

Parvnoti ir Juodi Szilkai.
20 stukiu geriausiu szniuruotu Jekiniu gm 

szilku, |>atogiu parvu ir juodos, vertes 58c. *V|^ 
vardas...................................................................WVV

20 stukiu 31 coliu ploczio tikru juodos la 
f fe tos szilku geriausio gatunko, po 81 25 į 
vardas................................................................ ■ V W

6 skrynios \Villiamso Broliu augszto gatunko Balbrig- jį 
gan apatiniu marszkiniu ir pritaikytu keliniu. 3 skrynios 
augszto gatunko Egyptiszku raikszcziuotu tavofu, rus- 
vu. mėlynu ir kūno spalyos, visi szilkais finiszuoti ir pa- įį 
daryti su dvigubo mezgimo antrankoviais, S
lai|«niuojanti nuo 48 iki 58 ir 68c. gatuuke,' « g 48 
visi po.......................... ......... ........................Vv F V ££

410 tuzinu sampeliniu moterų ir vaiku apatiniu Jį 
marszkiniu ir keliniu, augsztais ir apakricaiais apkak- žH 
liais. su rankovėmis ir pusrankoviais, teipgi gražus ga- Tf) 
tuii as szniureliu grazninlu keliniu dėl |>ritai-g S 
kymo. — Vaiku gražaus gatunko ir sziUin s Ty
mezginiui* apkaklis. 25c ir 29c. gatunko. įjo. ■ H

Geležine Lova, stori szuleliai ir szonai. anameliuota Ogi 
kokioje nori spalvoje, baltoje, mėlynoje, mahogany, aly- įf 
vinej if žalioj, vieno misingio anlg.i- S
liai, per szita iszpardavima mA
uk.............................   iPfcavO g

Lova tiktai geriausios vertes pagal pinigus.' ztnanie- 3$ 
liuota kokioj nori spalvoj, turi storus siūlelius irszoniis. ® 
storus misinginius antgalius, misingiu apgrazninta, rei- fl® 
kia matyti, idant nuspręsi i jo* verte g @
Szita lota yra verta 88 00 A/

Sofos aptrauktos geriausiu apmu-a*a 49
sz lu. į>iinas ilgis ir |.lot>s, jier szita llll
iszpardavuna .........................................MPvaUV

VeainycEios. Vesinyczlos, iszmusztos galvanizuota © 
gelcž a ar cinku padalytos isz kietmedžio, juodo ar- 
žuolo finiszuoto. I’asidejimas yra beore vieta su neper- Sk 
leidžiamu apmuszalu. get iaus o darboįV "f įV 25- 
sialies. gryno misingio zovieskos ir 3B>
spyna, 86 98 gatunkas, ti< .............

Didele supama ke'de, sziksanine ar nendrine sėly- 
ne, augszta atlasza, juodo aržu»lo^*a MM i?
fm szuuto. dideles rankenos, 81 ga-V*^^ I II I df

KLEIN BROS
9 J35-805 S? Halsted St *

Cor Canalport Avė

6 pėdu ilgas, pada
rytas isz k iet me
džio, gerai finL 
szuotas, vertes 86 
po.........  >ft4.5O

Reikalauja 1000 darbininkų, vyru ir 
moterų prie miesto it* kaimo visokiu dar
bu. Chicago Employment Agency, 118 
5-1Ii avė.. Chicago. Mes sznekame ir 1 le- 
luviszkai.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po..................... 52}c
Nuo.500 iki 1000 rubliu, rublis po...52jc 
V rsz 1000 rubliu, rublis po............. 52įc

Galima siusti szimtus ar tukstanezius 
ub iu kiek tik nori, bet siuneziant ma- 
aukaip 100 rubliu, neikia s'usti tik szi- 

oktas 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.

37 rublius.;
40 rubliu.
43 rublius.
46 rublius.
49 rublius.
50 rubliu.
53 rublius.
56 rublius.
59 rublius.
6J rublius
65 rublius.
68 rublius.

78
81
84

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

87 rublius. 
S rubliu.

rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubliu.

96
99

100
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 

30c. ant paczto kasztu. .
Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 

čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos” redakcija.

■ Baudžiava Lietuvote. I’araszč žmogus. Iszleido 
T. M. D. Yra tai raudžiai<>* istorija kokiu bū
da Ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepė aut lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada U kaip tapo pa

naikinta ............................................. 13c
Gleografija arba žemes apraezyma*. Pagal įvei

kia. Naikovskl ir kitus, sutaisė Szeruar. Yr* 
tai naudinirisusia isz visu sulyitsziol i-zeju 
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir suprati- 
laniai apraszo visa nulio žeme, jo* pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju var ius 
augszti. vulkanus metancziu* is? save, usnį: 
uz kokiu žeme sluoksniu susideda khr ir 
kiek joje yra anglių, geležie*, aukso. dru« 
kos ir kitu gervbiu: kiek mariu, ažeru uplu. 
jo vardai, ploti*, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, prėski, saldus, ar lartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua irtt. Žeme aprū
dyta dalimis užskaitytos visos vieszpatys- 
tei. karalystes, kunigaiksziysles, reapub'j- 
gra ir tt. Ktek kurioje žemeje yr* gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, papročiai, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tie«os; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu: kur koki orai: szalczlai ar karsi 
c’iai. lietus ar giedros: kur koks ilgis dieno* 
ir nakties; kur Visada yra lygi diena ir nak- 
i‘s kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knvga didele Os1* talin. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudi n ta, su 71 pa vėla (lėliai*: mapu gvvu- 
l’u ir tt.........................................................<>4>

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis litaromis atspausti para
šui ant nudaro* ir srono Preke.

' Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz ssrtuonių 
sekanczių gražių pasakaieziu: Atsisveikini
mas; — vagis: — Kas Kaitas; — Gatvė* vai-

i kai; — Paparczk> Žiedas: — Mlszko Sargas;
— Signalas; — Keleivis............................   13c

istorija suvienytu fieisiiju 8ziaur>ne*/.men
kos. Apraszc kaip Kr.liunibas atrado A mu
rks, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.1 isz Eurąpos pradėjo va
inota in Amerika, kokio* ka/vs buvo, už ka 

..arevo ir šokiuos? metuose; kiek prezidentu i 
buvo, koki ir klek kuri* gero padare sziai 
žemei O ant pat žalo taip uasi Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiaasiu 
da./kc perskaityti kiekvienam žm:>gui 
szioje Amerikos žemeje „yvenancilam. idant

Naujausios Knygos.
Sugriautas Gyvenimas...................... 5c.
Szunadvokatis........ ...........................15c.

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

3M. Preke «ioo

Šiais McūiGdi Džonsam oaii jus iszouoijiii
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikuoja!

jeigu esat iszegzaminuoti .
Per specijalistus “State Medical Dis- 

peitsary”. ant pietvakanuio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

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

Farmeriai
iržmbnesisz priemieseziu. ir aplinki

niu miestu pr-buva ant kožno trūkio 
(tiriiio) idant butu iszgydytais per pa
garsėjusius .(■ecijalislus. Jie užtikrina 
tazgydyma kiekviename dalyke.

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

Specijdistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
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 neatsakanesiai 
gydytu ligų, kurios yra priežuczia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo. nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užaili- 
kepinu, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasztu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog vist žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, je gu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas

Hgzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

ž surasti liga.
Saitie daktarui klaidos jokios negali 

padaryti, urs jie visk* daro su pageiba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i •

tai dėlto, jog b'ivai gydomu pagal sena* 
ir neniaakanckias metodas. Gydymai

YARICOCELE‘^~!
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos' 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi-: 
stsxko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie Jums tszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
uenuaikiebesit jog jieiszgyde virsz.850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|«istoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi-1 
rinkes išdidintose gyslose iszsiskirsto! 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu-i 
mn ir |>*vid:ila. Visi ženklai I gos ir silp-1 
nuino pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy-: , 
r unikumui.

KRAUJO UZNŪODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiau?* 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kad* sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rbeumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sa/iariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kimo, 
mažu skaudulio ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradimu guzeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi azito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egz«minavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gj,’vojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tiknA*. greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz
gydytu.

8 p h i g m o g r a p h o, E

te ir 8tethecropo P h o • 
n o n d os'crope tirinejtmo,
iszcziup nejimp, iszbraszkimmo ir įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (mižaluoce) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispenaarv”, ant piet
vakarinio kampo State in Vau Buren ui.

dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
3b metu atgal. Szitie specijalistai gali 
■szgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj fiaslaptyj. Szitie spe
cijalistai turi szinitus geros valios |>ade- 
kavonių nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

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

ezia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes i kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydvs jus, jeigu tik ats>szank- 
s-t ir im«it g dėtis. Kiekviena liga pri-

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim* 

toj ant gydymo.
Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kurrspecijalistams 

illiPKNSAHTj yra paprasta, turi ruzyt 
apraszydami savo liga ir jįigu Jie atras 
jog namiejie gali gydytis, ūda priim* 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mu nįeko ne kuztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau ‘ State Medi* 

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

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipti menesiuk, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. mapturedamas jokios nau
dos Netikėta laime padavė mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja jiagelbos, su 
kuria kaipo specijalistni esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

State of Illinois Į
Countyof Cook j *' *’

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

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai. '

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

Conrad Hoaard Czarra
(Seal)

George Steriin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai; po piet. Ne4eiioj 
ryto tiktai,

nuo lO iki 12

Gyduoles dykais
i TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ D Y K * l'!

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Dievas, dangus ir pragaras..........

Mužikėlis.............................. .. ....
Vaiazea Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis...'.................................... .
Bestiality of Kussian Czardom.. 
Auszra 1681 metu.........................
Auszra 1883 metu..........................
Kalendorius 1893 metu......;.... 
Programas Liet. Sočiai. Partijos 
Žirgas ir Vaikas........... ...............

Szios knygos likosi nepatalpintos 
talioge.

25c.
10c.
10c.
5c.

..5c.

81.00.
81.00.
..15c.
...5c.

...30c.
ka

Istorija Chicago* Lietuvio, ju parapijų irta. 
Kraucziuno prova su laikraszczln “Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje, 1899m. 586 puslapiu 
didelo formato, alszkaus drnko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraucziuno, 
“Lietuvos” Užleistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chicagę* S.Jurglo lietuviszko* bažnyczios. 
Popieros apdarais..............................  $U OO

Audimo kietais apdarais, auksiniai* 
titulai*...i,.......................................................50

I«z kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevicziu, sutaisė

- Szerna*. Chicago III. 1901 mz Puslapiu 73.
8u paveikslėlis......................................,...2Oc

Kaip gyvenk Augmenys? Yra tai moksliss-

gahis.ju sudėjimą, atmainai, gyvi ir plėtojimai! 
ni^o pat menkiaoilii pavidalu Iki didiiauiiu 
Ir tobuUauaiu. Su 30 paveikite!in., ISO palie
piai ..........  :i5c.

Knygos sawos spauuos.
ne* nuolatos žiuri, bet ju Kerai nesupranta; 
so 7 abrozeliai*. Nsudingtause knygele ant 
»w'>eto dasižlnojimui isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietu* ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko ji* laikosi......... ... 3Oc

Aritmetika. Knisa Iszsimokinimniroknndu.
Preke...................................................‘..........•-!.■»<■

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
spie užlaikymų sveikatos, isz kurio* gali be 
pagelbės daktaro iszsig.vdyti nuo daugybe* 
ligų. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuose.' ne* kas jų su atyda persksi- 
ty*.pataikys apsisaugoti nuo tekstaneziu vi
sokiu ilgu, pataikys užlaikytier.ielybejesavo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtai* savo vaikelius.
Preke....................     3So

Ar vyskupas Tslanczlua (Valanczauskas) nebu
vo vtrtugu lietuvystes? Paraszyta kn. Demb- 
szio. Iszletsta kuziais Bosivlenyjlmo Liet, 
talsv. Jua. 27 puslapiai.........................15c.

4.pie turtu iszdirbima. Pnrasre Schram; verte 
S. M Veikalu gvildenant:* politi*zkų:ų eko
nomijų. Kokiais keliai* issidirbs turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
dm cijos cvvenimo. . ........................ 3Sc

Biologija arba Mokslu apie Gyvu* Daiktus 
Pagal prof. Nusbanmų. Sutaisė Szernu Chi
cago, IU. 1901. Puslapiu 147.Mokslu kokiu bud u 
rsdose gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu 
daejolkt pauksacziu^vieriu ir paties žmogau*, 
bu pa veikslais.... .... i.................4Oc.

Dvyniai Vagiu. Psruze kun. Dembski*. lu 
leido Susiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupes. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkė*. Ji nurodo priežastis detei 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyriuk! ir 
paduoda rodykle* ant Jo* pakėlimo..Voc

Kaip Maskolij* persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
pres>ion russeen Lithuanie suplesze kun. V. 

Dembski*...................................................lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlny* Dro 

L. IVeblam Isz anglį-..ko Užgaide kun V. 
Dembski*............................................... ..15c

LZekal ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 
ragai leukiszkus l*u>rikus Žemkalnio. 1 sa
lei sta "Tėvynė* Mylėtoju Draugystes".—Yr* 
tai apraazyma* Lietuvos so Lenkija susivie- 
nvjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
.letuvos kunigaikszcziais: Keistucziu. Vy- 
autu ir k italą įsa szios knygeles skaltyto- 

>-s aiszkiai supras, ar lenku prteielygte yra 
mum* naudinga ar bledinga...............15c

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko p svaidai > -r.-r*u. Paresze L v 
tuvo* Mylėtojau. Kn. ga lurtz^l pui.apiu* 
ir 4 dideles mapaa. parodaneztas vieta*, kur 
senovėje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimu dar 80U metu priesz Kris
tau* gimimų........................  5Oc

Braziu 8kerdyae.Apra*zo ana baisu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuola aat bažny
czios miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo
vė nekaltu* žmonis, i*zgriowe altorius Ir už- 
pecze Ujo bažnyezia. Aiszkiaustai apra*zc 
ta visa atsitikima................................. 13c

Uetuvlszka* Lementorlus su noteriai*. kate
kizmai* Ir mlstranturu........................13c

.Mokslas apie Žemį ir kitus svietus. Jn būvy ir 
pabaiga. Aprarzo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda. ant ko laikosi Ir kaip sukasi: kas 
yra saule, žwaigždes.menulis; kaip toli yra 
In kitas žvaigždes: kas yra plian os. kome
tos Ir kitos retai matomos žiraigades. Su 30 
astronomlszku abroiellu turinti pusią 
plūs. Yra tai vienatine knvga. Isz kurios 
tikrai žmogus gali apeisziviesti.....

Drūtuose, gražiuose apdaruose............ $1.00

tflbdaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Xouklszksi pa
rai z? ■ Julius Slovacki, befuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. USo

Rankspaudis
(ttuber Stainp)

Su tavo vardu, pra- 
i varde ir žirgvaikiu 

65c. O jei nori, kad 
butu vardas, pravarde 
su žirgvaikiu ir apa- 
ežioj eilute. ..Tėvynės 
Mylėtojas”, 75c. Al- 
ramento paduszkute 
25c. Toki* rankspau- 

dis priderėtu kožoatn lietuviui turėti dėl 
atspaudimo antgalvio knt iaiszko. Rei
kalaujame visur agentu.

Lilhuanian Bros. Co.,
P. O. Bos 399, Brockton. Mass.

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
ruzitie, su puikiom kvietkom. apakaiti- 
mais Ir pavinezevonem. Už 8100 ap- 
laiky* 5 tuzinus virst minėtu popierių.

Adresuokit-teip: •

W. Kudnrauckas,
P. O. Bos 234 l^swren<*e, Mumk.

GYDYKIS NAMIE!

ęaujausls Lietunisikas Sapnlnjkas. surinktas : 
U survdit. isz daugrl sweiiniUutia/ku sapnl- 
nyku ir surėdytas pasai tikra Prrsiszkai 
Egtptlszka sapniuyka.—su 310 aiszklu abn>- I 
želiu.—su apraszy'mu planetų Ir pa«la|.-ziu ; 
kokias »enowes Žmones nertojo tikėjimui 
ateltet —Geriausei iszguldo maoklus 
sapnus....................................  l»O<
Apdarytas...................... ... ................... O3c

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tauii.stai l^aikrodelio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
ži«d u, lenciūge! i u, masziueliu gromatoms 
drukavoti Ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios i n t, alpus istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knvgu. pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomts ir lavincziavonemis, abrtįzu 

-ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- j 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit pž 
2c. marke, o gausite katahoga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adie>ax.

Joneiili Matuti*.
113Grandst. Brooklyn. N. Y.

A. Ginkus.
715 Millbury St , Won*e8ter,MaM.

Pirmas Lietuviszkas Agentas.
Siunczia pinigus i visas dalis svieto. 

Parduoda szifkortcs aut visu linijų irge^ 
riausiu laivu i Amerika ir isz. Amerikos. 
Iszjieszko tr perraszo dalis Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

Gal»"cziu wisu amžių. Czia jr» paillpg 12S 
graiiu.Juok>i>uu ir iviuiiuiimru pasukamam r. -----..——. —ii_ .—-----—įmoki

knin-nancziu skaitiniu teitai
gvlj. n gardžiai pssijunL-. ---------- . ...
pspusakoti D ant tieka ieno užklausimo mo
kės duoti iszmintinit* atsakymu.......  . 5Oe

Rankvedis gmmatų raszymul. Pamokinanti 
knyir>-lė kaip Masyvi nr<>niat*s visokiuove rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugus, prekfju*. ponus, kunigus, unMinu- 
kus. Tr į patį carą. Teipgi meilingi laiszkai 
launlkaiczių į merginas ir merginų | jaiipi- 
Kaicziu* reikale susipažinimo ir apsive- 
dimo...................................................... ... IO- I

Roln n.onas Kruzins. moraliszka ir žingedi aov- I 
saka. žiesta jaunumenei................. U.’sc

Spėka ir Medega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge ,u nioraliszku neiks
iu ant anų jiaremtu. V i šiem* s u prast i na i j>ara. 
szeprof. liras L. Kuechtier. pagal \I.\ voktsS- 
ka laidų, su mažais prideczkais isz srnesaių 
laidų lletuviszkai pergulite liras J. Mhupas. 
8u paveikslu ir biografija ra-zaliaus. Yra lai 
mokslas gvildenantis gamtos dalyku*, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdymu.... fili. i»<>

Gražiuose, drūtuose apdaruose . 81'4 OO .
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szlų knygely lOc
L>lltypa. apysaka isz laiko terpsa*i*zko* karas 

Indijonu Amerikos.... ........................... 9Sc
Huiki istorija ape Kantria Alana.kurl per 22 me- 

t’is waikszcz>odama po sudėta, daugyba 
tadu ir w*rgu kantrvi isaksntajo...ižOo

Senu Gadynių Itznyke Gvgt Sutvėrimai. Pagal 
Hutchtnsoag: sutaisė Szerna*. JI apra*zo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyva- 
nusius *m žemes dar priesz žmogau* aut jos 
atsiradimu. Sziandien tu sutvėrimu kunu* 
žmones kasdami gilius nuliniu*, kauaiu* ar 
Imdami isz žeme* anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sulvrrimu a'rsdo czfe- 
ius, nesugadintu*, kunu*. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žeme* Tie strasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszsiatyti ivat 
riuose n. ūse juose, isz kuriu žmones mokinėsi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo Jo* eite keliolikos sieks
niu stono. Moksllncziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
bud“ gyvi sutvėrimai keitėsi Isz žem-smu 
in augsztesne* veisle*, ir pagal storuma ir 
senume žemes slaogsnla. kuriuose tu setvs- 
rimu kum* randa, gali be apairijtlmo >prens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at 
•irsdo. Knyga turi 379 puslapiu stambaus 
druZo, act graž.o* popieros ir apie 150 pa
veikslu invairiu *enu gadynių Is-Jiykųda su
tvėrimu. Preke........................ 81.00

Tikyba ar mokslas? Tyrlnejite.i ukejlmiszkl 
moksliszkl ir draugijlszkal poutiszkl. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu ..................SOc

Trumpu Geografija. Butais* Neri*. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo wisa* 6 dali* *wieto. Su 
74 paureiksteliais: mapu. žmonių, gyw” >u ir 
medžiu. Tlakamizuse geografija in pradine 
mokslaiuf....................................  25<

Vanduo ant žemes, požeme ir virszoje 4eme> 
Rusiszkal parasze Rubakin's. Verte Drugy*. 
Iszleido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj calboj. apraszo visas vaudens 
permainas ir veikmes: kaip Ils persikeieil* 
in gura, kyla in viražu ir tanai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvesų. keieziaai 
!t> vandens laszeiius ar sniego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žemes, Iss kurio* buvo pakilg. 
Czia nukritę dideliu* darbu* veikia: (Ole
gas k .rtais uždengia cielu* kaimu* ir laid<- 
ja savo pusnyse žmoni* ir gyvulius, paskui 
tiesiam* nuo saule* keicziasi in vandeni ir 
ūži ėja laukt *, iszrežo ravu*. upe* ir upelius 
ir kavoj*si po žeme, kur vėl veikia tų pati 
darbų kaip ir ant viruaus nemes.....lOo

Pigiai ant pardavimo naujas 2 pentru 
namas su lotu ir gražum sodeliu. Svei
kas oras! arti geri darbai prie ..Carshops” 
Kuro pirkti niekad nereikalauja, nes 
prie geležinkelio galima pasirinkti an
glių ir malku uždyk'ą. Gera vieta žm<- 
gui darbininkui., Atsiszaukkite „Lietu
vos” redakcijom

Sidrntininras plauko.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nirno plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalin t visokis neezysta sis
tema. ir stabdo galvos skaudejitna.

Rodą dykai. Ateikite arta raszykite.
J. M. Brandos, (jheniiot,

313 Redford Avė., cor. 8. 2-nd -t. 
Box 106 Sta. W.y Br'klyn. New York.

užsimokės r asz y t in yirapotens Cii. lurm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina risiszk* iaųęy 
dytna k užuos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ar.t menesi<x

>4 r esf nerviszkas. Ai stojęs vilties irvyrisz- 
kumo, nusiipnejes, ngvargeš rytmeczisis, ne
rangu*. greitai pailstantis, gedingas.nusiminės, 
oeužsittkintis. ne«pakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, virdies plakimą, jiaraudonavu- 
sias. mdubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkoczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktiniu* nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant kratines, puvimą 
gerkles, pusi-s ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfilisųk* kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka. skaros, arba 
kroniszks liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapume?
f J eiga teip,' tai VimpotpnsCo. užtikrins jum 

nuoszakdy ir visiszka iszgydyma už 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. Jus pajausit pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neuždgio atsira- 
sit karaliumi terp vyra, ant kūno, proto ir 
azirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime pvaszalina. Jokiu gro- 
matu negarsi na. Viską užlaiko didžiausioj pa- i 
slaptyj. I -igonius per gromatas gydo su di. I 
džiausią pasekme. Atsilankymas nėra reika- • 
lingas. Jokio paras/onuo ko. ant gromatu ir Į 
gyduolių nėra. Gyduoles prisinnczia niekam 
nežinant. Raszydapias indek marke ant pil- . 
Dos klausimu listos.

4r*ažancztausi Ir pigiam! gfdfnyctia 
vakaruose. ROD4 Drąsi.

Ofisas atidarytas: nuo 10 ry to iki 8 vakaro, | 
Nedėliotus nuo 10 ry to iki 12 pietų. |

VIROPOTENS CO.
Room 10,43 L. Van Buren St. Ghicago,IO*

Armonikų pigiu ir brai giu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir 8zimtu8 
kitokiu Idaiktu galite išsirinkti ir 
• parsitrauk 

ti. ' jeigu 
turite rau
tu lietu- 
riszka ka- 
alioga.ku- 
*i prisiun- 
•ziamn ko
žna m dX- 
kai aut pa- 
praszyrao.

74 Centre

Kelpscb & Co.
Succ. to Kelpscb, Norciko & Co.

^vgp^'AleksandravicziairSiYankiis 1
...DRUKORIAI... S

3215 S. Morgan St. Chicago, III. <
i’y,'-,, Turi puikiai inrengtas drukoriszkas niavinas ir pertai S

visokiu* drakoriszkus darbus atlieka. <Joi‘ūai ir greitai, o B 
ypatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programas, knygas rasztlninkams ir tt.
Maino, ir siunczia pinigus in visas dalis »vieto per banka, expresa, # 
arb.1 paeita; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu inulpu ir maldaknyges. g

Aljrtbai.
inžlauz galas Ponsko Piloto, kurs baro ta- 

diia Vieszpaties Jėzaus..... ..................... 5c
kulma Vllls, naujausia ir gražiausia pasaka,

- kana skaitytojas aUidiiaagt negales ....75c 
t pleką Dievo, pasaka ..........................................80c
indenono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa-

; raku vienoje knygelėje.................................... 15c
,pie Jr>n* Tvardsocza garsu burtiuyka

ir Jo darbus sykiu su apraazymais apie bur
tus................................... ... 35c

Ą sataZgtann zsi ia|ned|uns nfiit np ij 
stuz|nqmt«z(i e|dv vumi(oqwed raku|v>af 

SS* snaiĮossum vjgpjUM od nyopnn

<M*P-J|3 Snvp n« 
«^»«vH pavaikome_ __

-(vojAMon >«)) imi«*va«o lamiasalf 
— laavvzd ‘oLioapnvjj od^is rztuiuaaat 

... ............. nsi«* vm|a;>a» «ixid

H w.'p>»Ads *|«(<>«o^z(^t soaon< 

, aztnvtšvut
■x»; sops »x«»£d« ■«ni«aal:

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ 

kuris pasekmingai gydo li- 
ponius, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi 20 metu 
» praktikos ir kiekvienam>4 ISZ6YDYMA UŽTIKRINA.

Ffc _ Jr'lri1 biri kokia nors pa-
slaptinga liga, kraujo'už- 

nuodyjima. jeigu esi nu- 
rilpneje* ant viso kūno 

ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojau* ta- 
szyk aria pats ateik jias visiem žinoma pa
garsėjusi ęhieagos specijalista vyriszku ligų 

olB.M.ROSS 
Rooms 1 to 7, 175 S. Clark St. 
karto Moaroo, Chicago, 111. Moda dykai.
Ofisas atidarytas kavdi-n nuo 9 Iki 4. Panedello, 

Srredoa. Pvtnvczias ir Kutiatos vakarais nuo? Iki 
8:30. Nedeliom nuo 10 iki 1. Galima suslsineke- 
Ue taturįsakai. Aut atsakymo Indek ui to marke.

F.PBradchu|is
Attorney and Counselor at Law.

Chamber of Commerce BIdg. Room 709.
$ 8. E. Corner LaSalle A Washingfon sts.

Lietus iufka Portretu Dirbtuve.
J. Kodis, P. Klimaviciia.

ARTISTAI.
134 Cornelia 8t . Chicago, III

Itz papra»tO4 (ofoicrafij >a padaro dideli
reiksią Darba aUiekn ^<*rai ir pi Ui Prisiusi 
•aro fotografija ir pasakyk koki pav~ik*>la nori 
cii^la y pa ta. ar tik tulyg juostai: kralonuoM* « 
Įmrvo-e. Patinu i ?0 y p stos pj $| <u0 grupot 
braučiau.

Reikalaujam? — riers? iirtuvisrkn*? 
dyboee. Ašutai daro geru* pinigus.

DR. A. G. FKEEDOM, 
(LIKTVVISZKA8 DAKTARAM I 

Paseknongai įsuvilo nerviškas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios, 
Oznsss: 411 S. Sharp St , BALTI MORE MD

CHICAGO, 1LL. j
Telephone Main 3642. 1

YVienintelis-lietuwy* advrokatas, baigęs 
mokslj jurtsprudenci josezion Amerikoj. 
IVeda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose guduose, z
Kert. 168W 18th Cor. Union St.

Telephone Cąnal 788.

Popieros groinatoins.

8a gražioms kvietkoms, paveikslais ir 
meilingais apskaitymais popieros gro. 
matom* ir pavineziavones kortos Pada
rysime tuziną popieru ir tuziną kortu su 
tavo vardu už 60c.

Lilhuanian Bros. Co..
Box 399. Brockton. Mass

|1 00 vertes pirksi už 25c

8u m gyduole Užgydyti iu5 diet as visokias 
užtrins* srspnudukus ant kojų ar kur nors Ka
ulydami sjusklte ir pinigus drauge, o gausite gy- 
duols su visais pamokinimais Siusjiiae plnigalt 
arba ir markėmis. Adresuokite:

Josepb K Sukųr's* m r g
S4 E. Malusi., CbicagoHelghU.nl.

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

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, inportuoti cijAtrai ir 

*Free Lunch” kasdien.

D-ras A. L. Graiczimas,
16T W. IK-1 h St., C h i rago. Ui.

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

11X11

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Saauliu pa svieto.

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

Teieionaa:
Telefonu

Canal 78.
galima isz kiekvienos 
aptiekos.

rinhį ’r paslapthi^iiju
Offiso valandos: nuo 9 iki 10 ryto ir nuo 2 iki 8 vakare.

Dr. Louis Bottlik,
4-0 SO. HTIIiSTED ST., CJIICTIGe.

Terp Bunker ir Dekoven ui.
Į:

JEI reikalauji diktaro, tai kreipkis.prie Dro Botilik. o 
persitikrinsi kad tave gydo daktaras. Jis yra baigės dak
tarystes mokslą Europoje ir turi labai didele praktiku teip 
kad ligoni tikrai pagvdys,

J is ytu specijalistus vidų-

SERGANTIEMS
Gvarantuojams pilna iszgydyma.

Pavekmlngiaazlal gydan vlaokiaa panlvptat 
ir pavltzzinn ligas, kaip antai liga* zzirdio*. 
plaucziu. inkstu, pilvo, galvos skaud-jimus, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytlszkss 
silpnybes, szleivuma. sutinimą, veil. blykizle 
pas moteris, kraujarima ir tt.. nervu ilgas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyfiu ir tt. 
Praszallnu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc.'Nerviazkai Ilgas gvdau 
su pagalba geriausiu elektrlazku prietaisu.

nuodyjlmu*. odos ligas, semens beginta, kals- 
das aėriclej ir burnoj. noeyj. akyse Ir ausyse, 
netekimą vyritkumo. lyciiu nusilpnėjimą ir tu"

llazatimū. Gyvildabrto nevartofū. Nuo- 
dugnus izzegzatnlnavimaz ligonio p Jo Izzgjr-

DR. LANDĖS •
Sipitollnls specialistas.

134 E. 24.1a ai., kampas Lezington ava., 
NEW YORK.

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

Negalinti asabiszkal atsilankyti, gali para- 
szytt laiszka; būtinai reikalaujame pacijento 
insltlkejimo.

Bzneku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanon Hellevue Poat Graduate Unlversity 
HospitaJ. Direktorius Medicinissko Instituto.

F"' Daagiaa kaip 
30 actas iszacgiatas!

Dr. RICtfTERO

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER.

Rbtumatizmo, 
neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudojlmo Ir tt.)

. ir visokiu Rheuznitiszku i 
skaudėjimu.

tptiekorius srbs j

F. A*. Rkhter & Co. 
215 Peari Street, 

New York.

Vienatine Lietuvittr.ka Aptieka 
Chieaifoje!

— Atkreipiame lietuvir atyda ant vie
natinės lietuviazkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai euro|>ėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokestieš nereikslr.nja.

Teipgi ssioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" knygų, abrozėlių, gra
žių su pavinczikvonėmis popierų groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuviiskoje k a’boję.

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

bažnyczios Apveizdos Dievo parapijos.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSKIO

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

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonistkosir europeiazkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt>. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktaru 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Williatnson.

Dr. M. Kassakovaki. 3312 8. Halsted st. 
Telephone Yards: 709.

Auiszaukusiema per laiszkus ir apra- 
■santiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Yarm7O9.

D-ras A. M. Bacevicze,
----GTVBKA re XI ——

8839 Commercial are. So. Chicago, III.
Gydo visokias ligas be skyriaus Ir viską •zžiai- 

ko tvirtoje paslaptyje. Vi Ui lietuviai, kurie 
Ūktai-reikalauta daktarisikos parelboa, tegu) 
kreiptasi pas savo tautos daktaru, su kunuon 
savo prigimtoje kalboje gali suszueketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, noriutiejie šašti pagelha per gro- 
matas. isz kitu mieste, tegul pilasi aprašau savo 
ilga, o tada gaus pagelba

Puiki Dovana.
Kas prisius 25c paczto markėmis, ap

leis 12 puikių popieru ir paveikslą D. L. 
K. Keistuczio su Birut* vertes 25c. dy
kai. Už 81.00 5 tusinus ir dovana vertės 
5ric. Agentu pardavėju reikalaujam. 
Adresuokite teip:

The Lithuania Co., 
70 W. 5-1 h sL, 8o. Boston, Mass.

VYRAI AR ŽINOTE?

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 8. Halsted St.

S2.00

Kad ui atidariau nauja lietuviszka 
karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randui visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcaiausiu ir skaniau
siu alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
azviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, bailu ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę icz kitu 
miestu, gali pu mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Salaku, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į buriu*, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa
melavime. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pat* galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
nes perskaitęs Burtininko Knygele žino
si liek, kiek geriausiu burtininkas. Ass 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tu lietuvisz.koj kalboj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

K. Intas,
Box 551, Pituburg, Pa.

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

Lietuyiszkas Saliunas.
Užlaiko seniausiu arielka*, gera alų ir 

kvepianczius cigarus. Saliunas naujai 
atidarytu ir visi tafrorai nauji. Todėl vi
sus aplinkinius ir pažystamus kviecsiu 
atsilankyti ir mano nauja vieta pamaty

(30—5) ! f

CbicagoHelghU.nl
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