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Metas XII

Politiszkos žinios, Isz Lietuvos.
Karė Maskolijos sn Japo

maskolišką portą 
Žinia ta pasirodė 

Londono laik-

CH1CAGO* ILL., PETNYCZIA, 19 d. Vasario (February) 1904 m

Anglijos. Ką Maskolija no
ri atsiekti, beaierzindama sn 
Anglija, negalima įspėti.

antBicyklistų Pliaciaus. Per- 
dėtiniu komiteto parodos li
kosi išrinktas kunigaikštis 
Drucky-Lubecky, jo vietinin
ko Wenclawowicz. sekretorius 
— Krasowski.

ką. Šeši laimingai 
rubežių, o septintą 
maskoliškas rubežiaus 
ir nuvedė į kardoną. 
kareivis suimtą parubežiu 
vedė'toliau, bet ant jo ažpuo- 
lė šeši suimto draugai ir

Vilniaus Labdaringa drau
gystė likosi uždėta 1807 me
tuose, uždėjo ją vyskupas 
Korwin Kosakowski. Namus 
ir pliacių j>adovanojo kuni
gaikštis' Radzivils, 1889 m. 
prie draugystės likosi pasta
tyti namai su pigiais gyveni
mais inteligentams, o 1898 m. 
kiti toki jau namai su 23 gy
venimais.

A. OLSZEWSKI, Publisher, 
S-H Stmt, Stati** «0, CHICACO, ILL

šum 900 rublių, taigi nema
ža suma ant naudos studen
tų. Musų ,,Aušra” su var
gu per metus ne ką daugiau 
surenka.

miestą Hokadade, bėt kad 
miestas tas sudrutintas, ja- 
poniečiai netiki, kad masko
liai jį įveiktų. Matyt stovin
ti Porte Arthuro kariški lai
vai ir kiti mūšyje likosi drū
čiai pagadyti, kadangi jie 
nedrysta ir dabar išplaukti 
ant jūrių.

Japoniečiai paėmė trįs mas- 
koliskus transportinius lai
vus su 2000 kareivių. Sulai
kė šešis norvegiškus garlai
viu gabenančius maskoliams 
anglis. Maskoliai gi paėmė 
pačtinį japonišką garlaivį 
„Nagane u ra Maru.”

Pereitos nedėlios naktyj ja
poniška laivyne antru kartu 
užpuolė aut Porto Arthuro ir 
drūčiai pagadino 11 masko
liškų laivų.

Korėja yra jau japoniečių 
rankose. Čia jie išsodino 
20000 savo žemės kareivių, o 
maskoliai dar didesnių pajie- 
gų nespėjo į Korėją atsiųsti.

Tos žinios yra randų pa
tvirtintos, todėl jas reikia už 
teisingas laikyti. Laikraščiai 
į svietą leidžia daugprivatiškų 
žinių, o jeigu ir tokių trūk
sta, tiesiog išmielija nebūtus 
daigtus. Todėl toms laikraš
čių leidžiamoms privatiškoms 
žinioms negalimą tikėti.

Pereitos nedėlios dieną 
laikraščiai garsino, buk ja- 
pon iečiai paveržė Portą Ar- 
thurą 
Dainy 
neteisinga.
raščiai dabar vėl garsina,

Iš Prūsų Lietuvos
Kaip paduoda ,,Nauja Lie

tuviška Ceitunga,” ant ama
tų jjarodos Tilžėj, kokia bus 
parengta ateinančiuose me
tuose, gal bus parengtas ir 
lietuviškas murėjus.

Ant pastatymo antro gele
žinio tilto po Tilže, iš Prūsų 
viešpatystės iždo bus paskir
ta 300000 M k. Tiltas gi kaš
tuos 1733000 Mk.

Dailidė Bergmanu iš Petri- 
kių, netoli Klaipėdos, antrą 
Kalėdų dieną, tarnaitę Oną 
Gudaitukę su peiliu į kaklą 
dūrė. Už tai sūdo likosi ant 
3 metų kalėjimo nusūdytas.

84 metų Jonas Angelynas, 
tarnaudamas už panaktinį 
ant garlaivio „Borusia," už
migo kajutoj, pasikabinęs 
likterną palubėj. Į kajutą 
nuolikternos priėjo tiek smal
kių, kad joje senelį rado ap- 
troškusį. Bevežant į ligon- 
butį, jis pasimirė.

Ties Doviliais, 17 d. sausio, 
per rubežių stengėsi pereiti į 
Prūsų pusę septpni lietuviški 
išeiviai, keliaujanti į Ameri- 

perėjo 
suėmė 
sargas 
Iš ten

A. OLSZEWSKIS,
924 33-rt Street, SUtion W. CHICA60, ILL

Japonija su pradėjimu ka
rės ne laukė nė išvažiavimo 
maskoliško - ambasado
riaus, bet tuojaus, kaip tik 
likosi pertraukti dipliomatiš- 
tbsusineėimai, su savo laivy
ne užpuolė naktyj ant sto
vinčios porte Port Arthuro 
maskoliškos laivynes ir su 
torpedoms teip pagadino trįs 
didelius maskoliškus kariš
kus laivus, kad,ant apsaugo
jimo jų nuo paskendimo, rei
kėjo užvilkti ant pakrančių 
pieskos. Du iš tų laivų rods 
paskui pakėlė, bet kad Porte 
Arthuro maskoliai neturi tai
symui laivų dokų, tai kaip 
mena, tie pagadyti laivai šio
je karėje ne galės jau daly
vauti. Porte Chemulpo ja- 
pouiečiai paskandino du mas
kolišku karišku laivu; jų ju
rininkų dalis, kad ne patekti 
japoniečiams, perplaukė ant 
stovinčio porte prancūziško 
kariško laivo, kita gi ant ita
liško. Čia pražuvo su vir
šum šimtas maskoliškų juri
ninkų. Tos žinios patvir
tintos lygiai maskoliško, kaip 
ir japoniško rando, taigi jas 
reikia laikyti už teisingas.

• Maskoliai labai pyksta ant 
japoniečių. kad jie,be forma- 
liško pagarsinimo, pradėjo 
karę, bet maskoliai užmiršta, 
kad ir pats ne kartą tą patį

Is Belostoko (Balstogės) 
Grodno gub.

Belostoke neužilgio bus 
atidaryta prekystoą, mokykla 
moterims ir merginoms. Vy
riška prekystes mokykla jau 
yra čia nuo kelių metų. 
Kaip vieną, teip ir kitą užlai
kys vietiniai pramonininkai 
ir prekė jai, randas iš savo

A4v»rti*ing rites m Application.

eiecute 111 klnds of Job and Book Prinling and Tranalat- 
ing in all molėm laoguages.

Iš Pinsko, Minsko gub
Kaime Porokonske, netoli 

Pinsko, turtingo ūkininko 
Luošos duktė, nevedusi, pa
stojo nėščia. Tėvai parvežė 
feldčerį ir prašė, kad jis nu- 
nuodintų jų dukterį, jeigu ne
nori,ar negali, išnaikinti vai
sių. Feldčeris už pinigus su
tiko. Po vaistų mergina pa
gimdė ne gyvą vai ką,bet pas
kui ir jmti numirė. Prie 
mirštančios buvo Pinsko dak
taras ir jis tuojaus patėmijo, 
kad mergina miršta nuo nuo
dų ir apie tai pranešė polici
jai. Felčeris likosi suareš
tuotas ir prisipažino, kad ant 
meldimo tėvų, davė merginai 
opiom. .j

Neseniai nežinomi pikta
dariai bandė padegti Pinsko 
galvijų piovinyčią. Ugnį 
vienog greitai patėmijo ir 
užgesino. Piktadarių nė jo
kio pėdsakio ne susekė.

Amerika „. < * ’
Columbijoj dar vis nežinia 

galutinai, ką per rinkimus iš
rinko už prezidentą. Vie
nuose štetuoee jenerolas Re- 
yes gavo, teisybė, daugiau- 
siaė balsų, bet kituose dau
guma balsų ne jo pusėj: iš 
kelių štetų nėra dar žinių. 
Tokiu budu dar nežinia, kas 
bus galutinai išrinktu.

Apie įsiveržušius į Panamą 
Columbijos kareivius vėl nie
ko ne girdėt; tnrbut jie vėl 
sugrįžo atgal, iš kur atėjo. 
Iš tikro negalima karės pra
dėti, kol neišsiaiškįs, kas per 
rinkimus likosi prezidentu iš
rinktas. Salininkai neišrink
to, bet gavusio daugiau bal
sų, gali pačioj Columbijoj 
revoliuciją j>akelti. Tas Co- 
lumbijoj beveik po kiekvie
nų rinkimų atsitinka, gal at
sitikti ir datiar.

Waehingtono randas prisa
kė susodinti vieną ’batalijoną 
kareivių ant kariško laivo 
..Prairie,” stovinčio Panamos 
l>orte Colon. Kur tie karei
viai bus nusiųsti, tikrai neži
nia. Mena, kad jie bus nu
siųsti ant salos San Domingo, 
kur dal>ar yra revoliucija. 
Gal amerikonai bandysrepnb- 
likąSanDomingo paimti pona
vo globa ir platinti valdybas 
kitų Amerikos republikų kaš
tais. Ant suvaldymo tąso-

Iš Vilniaus gnb.
Per sanvaitę, nuo 14—22 d. 

sausio £ių metų,Vilniaus gu
bernijoj buvo sergančių įli
pančioms ligoms: Vilniuje: 
šlakuotoms šiltinėms a{>sirgo 
1. pilvinėms ’3, difteritu 2. 
Vilniaus pavietyj: pilvinėms 
šiltinėms apsirgo 27, Dianos 
pavietyj 6, Sventenų pav. 8, 
tymais 1, rauplėms 2. Lydos 
pav: pilvinėms šiltinėms 20, 
tymais1!. Ašmenų pav., pil
vinėms šiltinėms 1.

Antroje pusėj gruodžio 
mėnesio |>ereitų metų Vil
niaus gubernijoj buvo 41 
gaisras; gaisrai tie užgimė: 
nuo neatsargumo 7, nuo ne
gerai Įtaisytų ir nevalytų ka
minų 4, nuo įdegimo 4 ir 
nuo nežinomų priežasčių 26. 
Visuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 
86000 *

IŠ VIllllHlIB.
Vilniuje sugriebė netikrų 

pinigų dirbėjus, Į»as kuriuos 
rado netikras popierines 
šimtrublines, 25 rtlbl., 1 rub. 
ir 3 rubl. Likosi suareštuo
tas ūkininkas Jasevičia, mies
čionis Frakt ir įbėgęs iš ka
lėjimo Klizniščer. Rado jų 
namuųse ir padirbtus pini
gus.

Vilniuje duoda koncertus 
vienas iš garsingiausių ant 
svieto skripkorių, išpanijo- 
nas Sarassate. Didžiamjanie 
gi teatre pradėjo davinėti 
perstatymus vokiška oj>eretos 
tru|>a iš Vindobonos.

Kanceliarija Vilniaus je- 
neral-gubernatoriaus išsiun
tinėjo visiems Lietuvos gu
bernatoriams prisakymus at
siųsti į urną laiką žinias:kiek, 
koki yra dar Lietuvoj urėd- 
ninkai katalikai, kokius jie 
urėdus užima ir prie ko 
kios tautystės jie priguli, ko
kį nuošimtį tveria tie katali 
kai urėdninkai. Tokių ured- 
ninkų Lietuvoj yra labai ma
žai. dabar ant žemiškų načel- 
ninkų pateko keli katalikai. 
Gal jeneral • gubernatorius 
rengiami tuos dar užsilikusius 
lyg j»er užmirštį katalikus 
urėdninkus vaikyti iš urėdų 
lankant

Vilniaus girių aĮ>saugoji 
įmo komitetas uždraudė kirsti 
į medžius sekančiose giriose 
Vilniaus gubernijos: aut pen-

vo pajiegas. Matyt masko
liai netikėjo, kad Japonija 
išdrystų karę pradėti, arba 
gal ją laike už daug silpnės 
uę, negu ji yra. Be abejo
nės Japonija karės nepradėjo 
neištyrus! Maskolijos jiadėji- i 
mo, bet kartais visi pirm lai
ko aprokavimai būva supai
nioti. Europos viešpatystės, 
ant kurių pagelbos galėjo už- 1 
sitikėti Maskolija ar Japoni
ja, taigi Anglija ir Prancūzi
ja, Į>agarsino, kad (tasiliks 
neutrališkoms, į karę nesikiš.

Visos beveik tautos dabar
tinėj karėj rodo simpatiją 
Japonijai, nors tūlų viešpa
tysčių randai simpatizuoja su 
Maskolija. Vokietijos ran
das užtikrino Maskoliją, jog 
nereikalauja bijoti Vokieti
jos, ji karėj Maskolijai ne
kenks. Todėl, gavusi tokį 
užtikrinimą, Maskolija siun- 1 
čia savo kareivius į Aziją net 
nuo Vokietijos rubežiaus. 
Apart to Vokietijos ciecorius 
prikalbėjo sultaną kad laike 
Maskolijos karės užsilaikytų 
ramiai ir nesinaudotų iš pri
klaus Maskolijos padėjimo.

Vokietija mat bijosi, kad 
Japonija, jeigu sumuštųMas- 
koliją, ne sudrutintų Chinų, 
su kuriais susijungusi butų 
teip drūta, kad ant Europos 
ir Amerikos visai nepaisytų. 
Bet jeigu Maskolija sumuš 
Japoniją, po Maskolijos glo
ba pateks Chinai ir ji su Chi- 
nais susijungusi butų dar pa- 
vojiugesnė Europai ir Ame-1

rubl.
Net ketų mirčių per tą 

laiką buvo 16, vaikžudystė 1, 
staigųmirčių 1, negyvėlį ra
do 1. ,

Vagystų papildyta 12. Pa
vogė daigtų už 916 rubl., ga- 
ląvų pinigų 251 rubl. Arklių

Imperfect in original



Europos lietuvis

R. Gaubas.

Lietuviszku dirvų

rubliai 
sąnarė

gulti, 
p r aš y 
pagrį

jau 
vei-

Gaisras Šitame mieste, kaip da
bar apskaito, pridirbo blėdies ant 
ISO milijonų doliarių. . Sudegė 
2500 triobų ir 7000 pardavinyčių. 
Ildegusio liesto dalis apima rui
mą 140 akrų. Per sudegimą dirb
tuvių 50000 darbininkų atsirado be 
darbo. Ant suŠelpimo padegėlių 
renka aukas po visą Ameriką, šte- 
tas ir centrališkas iždas ir nuo sa
vęs paskirs kelis milijonus ant su
Šelpimo padegėlių.

Tai teip skamba ištraukos iš 
laiško to užsitarnavusio vaikino, ir 
kiek męs panašių ištraukų galėtu
me surinkti iš musų moksląeivių 
laiškų! Kiek musų geriausios ir 
prakilniausios jaunuomenės kenčia 
tokį baisų vargą, badmyrauja?!... 
Ne, jų męs negalime teip palikti: 
jei mums tikrai rupi lietuvių la
bas, męs turime juos šelpti, gelbė
ti, o jie paskui deŠimteropai atsi
mokės! d

žmones, tai šiaip negražiai elgiasi 
su žmonėms, tai vėl kad jie savo 
paveikslu piktina žmones. Pasi
skundimai tie didesnėj dalyj teisin
gi. Mes gi be kunigų ir bažnyčių 
apsieiti negalime, kadangi be to. 

kitos, augščiau ui 
tautos. Reikia to- 
įvesti kokią nors 
į musų bažnyčių 

Juk dabar musų bro-

Iš Brooklyno, Ji. Y.
Kaip kitur, teip ir čia žingei- 

džiausi apsireiškimai pasirodo pa-

matutę ir pats greit
labai lauksime — tarė

— Mano vaikeliai, 
man reikia važiuoti.

Jš Waukegan. III.
Darbai eina čia prastai. Drato 

dirbtuvėse teip numažino darbinin
kų algas, kad negalima buvo už
dirbti daugiau kaip po >1.25 ant 
dienos. Darbininkai ant to nesu
tiko ir metė darbą. Nors darbi
ninkai čia nesusiorganizavę ir pri
guli prie visokių tautysčių, bet jie 
greitai susiprato ir stojo visi už sa
vo reikalus. Per tai nereikėjo il
gai štraikuot: užteko 3 dienų ir 
kompanija sutiko mokėti 5% dau
giau. Dabar darbininkai gali už
dirbti po >1.75—2.00 ant dienos. 
Dabar cianykščiai darbininkai pra
deda organizuotis, rengiasi sutver
ti uniją. Ją priderėjo jau seniai 
sutverti, bet jr tai gerai, kad nore

Washingtoj<, D. C. Pasimirė 
skmingiausias repubiikoniškas

Naujau archivyslcupaa.
Milutavkee, Wis. Katalikiškas 

vyskupas iŠ Green Bay, Sebastijo
nas Messmer, likosi pakeltas į ar- 
cbivyskupus Milwaukee diecezi
jos. Messmer ne airys bet vokie
tis, jis pagarsėjo savo neprilanko
mu neangliŠkai kalbantiems katali
kams, žinoma,4Šėmus vokiečių.

Katalikai Suvienytose Valstijose.
Pagal „Catholic Directory”, 

Suvienytose Valstijose šiuose me
tuose yra 11887317 katalikų, taigi 
ant 600000 daugiau negu pernai. 
Katalikiškose mokyklose buvo 986- 
088 vaikai, arba ant 20000 daugiau 
negu pernai. Daugiausiai katali
kiškų bažnyčių yra Chicagos dije- 
cezijoj, nes 316, antrą vietą užima 
Milwaukees dijecezija, o .trečią 
vietą New Yorko dijecezija.

Kares pasekmes.
New York. Katė Maskolijos 

su Japonija jau atsiliepė ir Ameri
koj: dėl tos karės visur Amerikoj 
pabrango lygiai 'žali Šilkai, kaip ir 
visokį šilkiniai audeklai. Mat ža
lius šilkus Amerikos dirbtuvėms 
gabena daugiausiai iš Japonijos, o 
dėl užgimusios karės atgabenimas 
šilkų bus apsunkintas. Šilkų dirb
tuvėse dirbo Amerikoj diktai jajpo- 
niečių ir jie dabar iškeliavo į karę, 
jų vietoj atseina už didesnes algas 
samdyti kitokius darbininkus, per 
tai dirbimas šilkinių audeklų pa
tiems fabrikantams atseina bran
giau.

paėmęs 
skaityti, 

ar nuo ma

ketas Davenport iš Bridgeport, 
persistatęs savę už reprezentantą 
„A'ntiboycott Association” reika
lavo, kad butų atmestas užmany
mas priverstino įvedimo 8 valan
dų darbo dienos. Matyt šitą ad
vokatą siuntė fabrikų savininkai, 
kuriems labai nepatinka 8 vai. dar
bo diena.. Davenport atsisakė 
duoti kokias nors artesnes idforma- 
cijas apie organizaciją, kurios re
prezentantu savą persistatė, apie 
skaitlių jos sąnarių.

* Baltimore, Md. Dėl pasku
tinio gaisro, laike kurio sudegė 
daug dirbtuvių ir pardavinyčių, ne
teko darbo 50000 žmonių. Prie 
valymo degėsių 3(.X)0 darbininkų 
rado darbą.

5 New York. Ant Erie gele
žinkelio pradėjo varyti nuo tarny
stes moteris ir merginas, jų vietoj 
priima vyriškius. Kompanija tvir
tina, buk moterys netinka ant 
augštesnių urėdų, kur neapsižiūrė
jimas patraukia gana svarbes ne
laimes.

neapsieina ir 
mus stovinčios 
dėl neatbūtinai 
geresnę tvarką 
surėdymą.
liai kunigų nuskriausti neturi nė 
kur pasiskųsti, su svetimtaučiais 
vyskupais lietuviai parapijonai nė 
susikalbėti negali, vyskupai nesu
pranta skundų lietuvių katalikų. 
Ant prašalinimo to negerumo lie
tuviai turi neatbūtinai rūpintieji 
turėti savo vyskupą, kaip tai turi 
airiai, vokiečiai, prancūzai, ar ita- 
lijonai. Reikia mums sykį susitar
ti ir jeigu tiesiog Amerikoj to iš
gauti negalima, reikia kreiptiesi 
prie popiežiaus su prašymu, kad 
mums duoti^ musų tautos vyskujią.

vaikeliai miegoti negalėjo. Jis vis 
mintimis prie jos buvo, čia-gi liūd
nas glaudė vaikas prie jo stovin
čius ir neliepė jiems eit gulti.

Staiga šuo sukaukė, jis, palikęs 
vaikus, priėjo prie lango.

— Kas čia? — sušuko, 
už lango šešėlį.

— Telegramą atnešiau 
liepė kas už lango.

Vyras, atidaręs langą, 
telegramą, atplėšęs, ėmė

— Ar nuo matutės, 
tutės? — sušuko vaikai.

Jisai drebančiu balsu vaikams 
atsakė:

— Teip, nuo matutės, — aš šią
dien prie jos važiuosiu. —

— Ir męs važiuosim, pas matutę 
važiuosim.

— Ne, jus nevažiuosit, jus dabo- 
sit savo mažą brolelį....

— Teip, męs dabosim brolelį, 
tėtukas sako, kad nevažiuosim, tai 
ir nereikia. Bet, tatušėli, pra
šom labai, labai širdingai, pasvei
kinti matutę — tarė vyriausias 
vaikelis.

— Tatušėli, tatušėli, parvežk 
grįžk. Męs 
jo seselė.
eikit 

Jūsų 
mus gal greitai išpildysiu, 
šių su matute, o gal.... 
jam balso pritruko, nuvedęs, vai- 
kelius suguldė į loveles ir vos lai
kydamasi ant drebančių kojų, sėdo 
vežiman.

Vaikai nujautė, kodėl tėvelis 
toks liūdnas. ' Jam išėjus, pradėjo 
verkti, ant galo, išvargę, užmigo, 
o tėvas važiavo per kiaurą naktį.

Anksti rytą suskambino prie du
rų tų namų, kuriuose jo pati bu
vo.

Išėjusios tarnaitės paklausė:
— Ar geriau?
Bet ta nieko neatsakiusi, įvedė 

jį į tą kambarėlį, per kurio langą 
matyti buvo sodnelis.

Moteriškės vyras skubinai įėjo, 
bet žvilgterėjęs, atšoko atgal. 

’ Kerčioje, ant baltų patalų, jo pati 
, gulėjo, balta kaip drobė. Prie lo

vos, ant žemės gulėjo plunksna ir 
palietas rašalas, sustingusioje ran- 

i kelėje laikė popierą, ant kurios 
. tiek tebuvo parašyta: „Mylimasis, 

greit jau pas jus sugrįšiu.. .. ”
— Grįžk, grįžk pas mus — Šau- 

, kė vyras, puolęs ant moteriškas 
i kojų — mano mylima, męs tavęs 

jau seniai laukiam...... Kodėl* 
. nieko nesakai?.... ar užmiršai 
, kart’ pragyventą laiką?.... ar tau 

negerai buvo?.... Bet kokia tu

,.Aš greit pas jus pa 
grįšiu! ...” 

Par**A Lendrė.
Mažame kambarėlyj gulėjo 

na moteriškė. Išblyškęs jos 
das rodė, jog buvo nesveika, geros 
-gi jos akįs šiądien liūdnos, reiškė 
jos neišsakomą kantrybę. Lieso
je baltoje rankelėje laikė knygą, 
bet jos akelės ne į ją žiurėjo.... 
Pro langą jos žiurėjo, kur buvo 
matyti sodnelis. Tur-but tas ma
žas didžio miesto sodnelis atminė 
jai jos namus, kurie buvo gilioje 
Žemaitijoje, arba davė užmiršti so
pulius ir vargus, kurių niekam ne
sakė, kad neužgauti jautrių širde
lių. O gal dėlto nesakė, jog žino
jo, kad tarp svetimų sunku jas at
rasti ....

Kadan-gi jauna moteriškė gulė
jo paskendusi savo mintyse, pro 
atvirą langą įsiveržė skambus ma
žų vaikų balseliai. Moteriškei 
knyga išpuolė iš rankos ir didelės 
Šviesios ašaros pasirodė akyse ir iš 
lengvo riedėjo per veidą.. . . Rie
dėjo tos šviesios ašarėlės, kaskarts 
didesnės, kaskart šviesesnės, ant 
galo nebteko jų.... Tada išsi
veržė iš krutinės skaudus vaitoji
mas; moteriške negalėjo atsikvėp
ti, siekė vandens, bet silpna ranka 
nusviro....

Tą valandą, tarytum aniuolas 
sargas, įėjo daktaras.

— Kas tamistai? — paklausė nu
sigandęs, — juk buvo geriaus. 
Tamista vėlei ką nors atsiminei? 
Ne sykį prašiau, visus rūpesčius 
palikti kitam laikui, dabar reik gy
dytis, ne liūdėti.

Ir baisiai susiraukęs, padavė 
vandens gerti, bet moteriškė, at
stūmusi vandenį, tarė:

— AČiu, tamistai, jau perėjo...
— Tai dabar, prašom saugotiesi, 

kad vėl neužeitų — tarė linksmiau 
daktaras.

Buvo tai nebejaunas vyras, iš
mintingo veido, matyt stipraus bu-

Selpimas mokNlan einan
čios lietuviškos jaunuo

menes.
Be abejonės Šelpimas mokslan 

einančios jaunuomenės, auklėjimas 
darbininkų ant tautiškos dirvos — 
tai yra labai svarbus daigtas. Juk 
iš tos jaunuomenės bus tautos va
dovai, jų rankose guli ateitis. O 
kiek tų busiančiųjų vadovų pas 
mus žųva ne savo laiku, kiek jau
nų, vos tesuspėjusių pražydėti 
spėkų nuskina nemielaširdingoji 
giltinė* Pavyzdžių čia man nebe
reikia minėti: kiekvienas skaityto
jas žino, koki baisus vargai reikia 
pakelti musų mokslan einančiai

jam kas metai po kokią dalį pini
gų-*)

Teip, moksląeivių, reikalaujan
čių pašelpos, pas mus yra labai 
daug; jų visų anaiptol negalima 
sušelpt — tam reikėtų kelių dešim
čių tūkstančių kas metai; užtai rei
kia šelpti tiktai išrinktiejie — tie, 
ką jau yra kuo nors atsižymėję, ką 
jau dirba. Apskritai sakant, labai 
retai kas iš tą, ką besimokindami 
nepradeda dirbti, paskui beprade
dą. Nedirbančių negalima šelpti 
— yra užtektinai ir dirbančių.

„Žiburėlis” tai jau suprato, pri
pažino ir savo senąsias klaidas ir 
rūpinasi eiti naujuoju keliu. Lie
tuvoj jis įgyja kas kartą vis dide
snę ir didesnę simpatiją, auga są
narių skaitlius. Moksląeivių, ką 
kreipiasi prašydami pašelpos, yra 
labai daug, liet „Žiburėlis” nešel
pia antgreitųjų, akių plotų, kas tik 
paprašo, o gerai ištyręs prašančio
jo darbus, curriculum vitae (jo bi
ografiją) ir gyvenimo sąlygas 
(§17). Be to da reikia pridėti, 
kad šelpia ir• „Varpo”, ir „Darbi
ninkų Balso”išalininkus.

„Aušra”, kiek man yra žinoma, 
eina tais pačiais, kaip dabar „Ži
burėlis”, keliais, tik ir ji turi aiš
kiau pabrėžti ir ant kiekvieno žing
snio atsiminti, kad reikia šelpti jau 
dirbantiejie moksląeiviai. Rasti 
jų visuomet galima užtektinai, jei 
ne Amerikoj, tai Vakarų Europoj, 
jei ne Vakarų Europoj, tai pačioj 
Lietuvoj ir Maskolijoj.

Užbaigdamas Šitą straipsnį, aš 
! da paduosiu ištraukas iš vieno vai- 
' kino ,laiško, stropaus darbininko 
ant lietuviškoj dirvos: gero agita
toriaus tarp žmonių, gero raštų 
platintojo, rašytojo > jo raštai bu
vo talpinami ,,Ūkininke” „Naujie
nose”, „Varpe”, „Darbininkų 
Balse”), persekiojamo valdžios 
tarnų, atstumto tėvų ir giminių už 
tai, kad nėjo į seminariją, nugrū
sto likimo toli nuo tėvynės, nes tik 
ten jį, kaipo neištikimą, tepriėmė 
į mokyklą:

„AČiu už laišką.... Ir aš šven
čiu Kalėdas, bet ne linksmiausia. 
Pas manę Kalėdos niekuo nesiski
ria nuo paprastų dienų; gal tik 
tuo, kad neiiįu į mokyklą ir da 
tuo, kad iš sivo kambario nė no
sies niekur neparodau. Laike Ka
lėdų turiu-neatbūtinai pavyti mok
sle savo draugus, už tai per dienas 
sėdžiu už knygos. Pasiviešėti nė
ra pas ką, nes pažįstamų neturiu, 
išskiriant D., .pas kurį per šį pus
metį buvau du syk, ojaike Kalėdų 
jo nė kartą nėradau namie. Kaip

m. viena sąnarė numirė, į jos vie 
tą prisidėjo viena nauja; 1899 m 
prisidėjo aštunta sąnarė, 1900 m 
viena atsisakė, tokiu budu 
liko tik 7 sąnarės.

Sąnarės mokestis — 5 
kas metai; be to kiekviena 
turi rupintiesi kuo-daugiausiai pi
nigų surinkti. Nežiūrint į tokį 
mažą sąnarių skaitlių, nuo.įsikuri- 
mo „Žiburėlio” iki 1900 m., tai 
yra per Šešerius su puse metus jis 
iš viso perleido per savo rankas 
3.258 rublius 40 kapeikų ir sušel
pė nevieną moksląeivį.

Šelpė „Žiburėlis” gimnazistus, 
gimnazistes, realistus, klierikus 

1 (bene tik vieną tesušelpė), įvairių 
l fakultetų studentus ir daildary- 
' stos mokinius. Vieni tegaudavo 
' pašeipą tik tam kartui, kiti — dar

gi kelerius metus, kartais visam 
1 savo pragyvenimui ir už mokslą 
* užmokėti. Iš viso moksląeivius 

„Žiburėlis” sušelpė iki 1900 m. 
2.76* rubliais ir 40 kapeikų.

Be to, savo pinigų dalį „Žiburė
lis” apverzdavp aptariamamjam 
laike šelpimui, „Varpo” bei •Ūki
ninko” reikalams ir Paryžiaus pa
rodai. Bet laikui bėgant, pasiro
dė, kad neparanku ir nenaudinga 
teip plačiai užsibriežti sau darbas; 
norėdamas daug ką atlikti įvairio-, 
se dirvose, blaškydamas savo spė
kas į visas puses, kur-kas mažiau 
gali atlikti, negu kokį vieną darbą į 
paėmęs ir jam pašventęs visas sa
vo spėkas. Supratęs tai, „Žibu
rėlis”, nuo 1902 m. atmetė tokią 
daugybę savo darbų ir apsirinko 
.vieną, būtent lietuvių moksląeivių 
Šelpimą.

Iki 1902 m. „Žiburėlis” neturė
jo rašytų įstatymų; 1902 m. jau ta
po parašyti ir atspauzdinti įstaty
mai, 1903 m. tie-patįs įstatymai 
tapo da smulkiau išdirbti. Dabar 
„Žiburėlio” sąnariais jau gali būti 
ir vyrai — doros, ištikimos ypa- 
tos (§2).

§1. „Žiburėlio” tikslas yra: 
šelpti nančius į mokslą neturtin
gus lietuvius ir lietuves, ypatas, 
kurios:

a) su nauda darbuojasi lietuvių 
raŠtenybės dirvoje, arba

b) yra linkę prie daildarystės: 
skulptūros < vaizdakalystės), archi
tektūros, maliorystės < vaizdarašy- 
stės), muzikos ir t. t.

Pasarga. „Žiburėlis” ap
riboja savo veikimą nurodyta dir
va tik tuo tarpu. Atsiradus ište
kliui, „Žiburėlis” šelps apskritai 
▼iaua tuos mokinius, kurie ar šio-

IšGrand Kapids, MJch.
Jau keturi metai kaip čianykštė 

draugystė Švento Petro ir Pauliaus 
pasistatė locną salę, kurioje iki 
šiolei nebuvo nieko gero matyt, 
tik retkarčiais parengdavo šokius. 
Sumanesni lietuviai tai žodžiu, tai 
korespondencijoms į laikraščius 
kalbino prie parengimo teatrų bei 
prakalbų. Užtai tūli draugystės 
sanariai labai pykdavo.

Pereitą pavasarį p. Juozas Ka
mantauskas gavo laisnį ant saliu- 
no. Įėjęs į biznį, turėdamas dau
giau liuoso laiko ne kaip šapoje, 
dalį jo pašventė parengimui lietu
viško teatro. Dar pereitą metą 
gegužio mėnesije pradėjo rengtis 
prie atlošimo dramos „Pirmutinis 
Balius”. Tas jo darbas įvyko šių 
metų 7 d. vasario vakare. Tą 
dieną draugystės salė prisipildė 
pilna vyrų, moterų, merginų ir 
vaikų ir visi ramiai užsilaikė. Už 
tai jie pagyrimo verti.

Teatras tapo atloštas teip, kaip 
rengėjas jį galėjo parengti ir akto
riai lošė savo roles teip, kaip ku
ris mokėjo; daugumui truko drą
sos, ne visi roles gerai išsimokino. 
Reikia tikėtis, kad toliau vis eis 
geryn, tik nereikia atstot nuo j»ra- 
dėto darbo.

Priderėtų ant perstatymo imti 
tokios dramos, iš kurių lietuviškai 
tautai šiokia-tokia butų nauda, kad 
ji galėtų Šio-to išmokti; dMfcnos 
kaiji „Pirmutinis Balius” lietuvy
stės nebudina, o juk mums Grand- 
rapidieČiams reikia dar daug ant 
galutinio pabudimo ir prisikėlimo.

Roles reikia teip išsimokint,kaip 
parašyta, nė pridėt, nė atmest ir 

i nepermainyti žodžių, lošti teip, 
kaij> autoriaus parašyta, tai vis 
dailiau išeis.

r Joliet, III. Varstotuose El- 
gin, Joliet & Eastern R. R. Co. 
katilioriai ir mašinistai pakėlė 
štraiką, kadangi jiems kompanija 
numažino algas ant 5 c. už darbo 
valandą, o pailgino darbo laiką 
nuo 9 ant 10 valandų ant dienos.

’ Chicago, III. Arklių pri
žiūrėtojai galvijų piovinyčiose pa
kėlė Štraiką. Jie reikalauja 55 dol. 
ant mėnesio.

Darbininkai parvų dirbtuvių, 
kurie nuo tūlo laiko Štraikavo, su
sitaikė su darbdaviais, todėl štrai
ką reikia laikyti už pasibaigusį.

* Chicago, III. 200 arklių 
kaustytojų pristojo prie Stockyar- 
dų arklių prižiūrėtojų štraiko. Ar
klių kaustytoiai atsisakė kaustyti 
seabsų ant pakaustymo atvestus 
arklius.

Indiana Harbor, Ind. Netoli 
nuo čia, Buflfingtone, rengia dide
les cemento dirbtuves, kuriose ras 
darbą keli tūkstančiai darbininkų.

* Chicago, III. Štraikuoja or
ganizuoti bendoriai čianykščių bač
kų dirbtuvių. Darbininkai reika
lauja 8 vai. darbo dienos.

Tą neteip lengva apturėti, kaip 
autoriui atsiliepimo rodosi, o jei
gu ir butų lietuviškas vyskupas, 
jis nepagerįs prietikių čianykščio- 
se lietuviškose parapijose. Prie 
popiežiaus lietuviai neprieis, o ir 
priėję su juom nesusikalbės, ka
dangi jis, teip kaip ir Amerikos 
vyskupai, lietuviškai nesupranta 
(dabartinis popiežius moka vien: 
lotyniškai, itališkai, prancūziškai 
ir vokiškai*. Vyskupo galėtų 
prašyti tik tie pats Amerikos kuni
gai, kurie musų bažnyčias į dum- 
blyną-įstumė; jie i§ savo tarpo 
pats ir kandidatą išsirinktų. Toks 
vyskupas nepagerįs bažnytinių 
sanlygų, jis butų tik dar didesniu 
ramsčiu musų kunigams; išeitų 
ant didesnės naudos kunigams, o 
ne jų išnaudojamiems lietuviams 
katalikams. Red.

Nežaliu e kastyneae.
Stevbenville, Oh. Kastynėse 

Carnegie Steel Co. didelis rudos 
šmotas nupuolė ant darbininkų ir 
keturi darbininkai likosi sutrinti.
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Trumpa senobės Istorija
Įsa niaskotisakos kalboM verte D.
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Finikai atvažiuodavo tiktai dėl pramo
nės, naujai atrastose šalyse jie neapsigyven- 
davo. Jie išsirinkdavo atovynę laivams, tur- 
gavietę pirklystei ar padėliui atvežtiems 
pirkiniams: ant kranto jie statydavo tiktai 
klėtis ir palikdavo keletą prižiūrėtojų. Tam 
tikslui jie sujieškodavo parankų atienę arba 
uoluotu salelę pas įėjimą įlankon, kur nesun
ku butų apsigint, užpuolus vietiniams gyven-

ras didis
- 'o». -- miestas fini- 

kų tėvynėj, 
35 TiraSy buvo

Bl“Sipastatytas 
» ’ ir-gi ant sa-

' A \\\*
skirtos 
ka »«o 

7=?s~7at'''=;=:^ sumos.
Finikų laivas ant assirų vaizdo. * F i 11 i k a i 

naudojasi iš Babilidno ir Egipto padarų ir 
išradimų. Jie iš ten prisisavino saiką ir 
svarmą, prisisavino ir abėcėlę. Pirklystėj 
jiems reikalingi buvo neginus ženklai, ko
rius galima greit parašyt. Jie prisisavino 
tiktai garsines raides. Pertai jų abėcėlė bu- 
vof^tiktai iš 22 raidžių. Nuo šitos finikų abė
cėlės Įiaeina visos Europos abėcėlės (grėkiš- 
ka. lotyniška, lietuviška, vokiška, gudiška).

Atradimai vakaruose. Tiro pirkliai 
nuvažiuodavo dar toliau į vakarus. Saulės 
dievas, jų kalboj Melkart, t. y. miesto die
vas. keliavo kartu su jais rodė jiems kelią. 
Jo stovylą jie statydavo uoste; išvažiuojant 
ir pabaigus kelionę, aukaudavo jam jukas. 
Jie atrado Siciliją, Italiją, Sardiniją _ 
ją ir žiemrytines Afrikos pakrantes, atskirtas 
nuo Egipto ant sausumos didžiais tyrais. Iš 
Ispanijos kasyklų jie vežiodavo daugybę si
dabro. kurio pristatydavo visoms rytų ša
lims.

Privažiavę Gibraltaro uolas, prieš ku
rias stūkso augštas Afrikos krantas, finikai 
iš pradžių nusprendė, buk čion Melkartas 
pastatęs žmonėms rubežinius stulpus: už jų 
dievas nukeliaująs ant pasilsiu. Bet paskui 
pasidrąsino ir už jų nuplauki. Aut Išpani- 
jos kranto, tiešAtlantišku didjuriu,jie pasta
tė, kaip visuomet, ant išsikišusios augštos 
uolos Gadiro miestą, t. y. tvirtynę (dabar 
Kadiks). Ypač toli nuplaukdavo jie į pie
tus nuo Gibraltaro Afrikos pakraščiais: jų 
žinota — Kanariškos salos, Gvinėjos 
kraštas ir turėta ant vakarinio Afrikos pak
raščio keletas miestų. Jurininkai, teip toli 
nusitraukę, jau nebe iš paties Tiro buvo, ale 

' iš miesto, pastatyto tiriečių dabartiniame Tu
nise, iš Kartagina („Naumiestis”— tini kiška i 
Karta ginas).

Fin|kai susipažino beveik su visais Terp- 
žeminės juros pakraščiais Apšviestoms Azi-

■pairi-

Grčkc vadai. Atvažiavus Azijos pirk
liams į Egcišką jurą, grėkai daug išmoko sta
tyt didžias ėgiptiškas triobas, išdegint moli
nius indus, važiuoti muštis; o ypač pas juos 
priviso Dauginiai giklai. '

Apsitaisę žalvariu ir geležim, grėkai pra
dėjo kelt dar didesnius užpuolimus. 4 Iš se
nobinių t. vari, brolysčių dabar susitvarky
davo didelės talkos. Vadai, pagarsėję savo 
guvumu ir buklumu, pririnkdavo minias 
draugų ir tarnų iš kuo stipriausių vyrų. 
Prie dalybų išplėštų turtų ir užgriebtos žemės, 
žmonės yjiatinga dovana paguododavo tokius 
vadus: duodavo geriausius žemės rėžius, 
brangiausius belaisvius, kurie vergais tap
davo. Žmonėms susėjus iš visos šalies ant 
bendros puotos savo dievo-globėjo garbei, 
vadą sodindavo augščiau visų ir duodavo 
jam geriausius kąsnelius aukų mėsos. Ga
lingas ir turtingas vadas Įiasistatydavo ant 
stataus kalnelio didžius stiprius rumus, ap
mūrydavo kiemą augšta siena su bokštais ir 
viešpataudavo iš čion ant apygardžių; jis 
priversdavo praštus žmonės dirbt jam ir už
tatai duodavo jiems prieglaudą pas savę, už
puolus priešams. Terp paprastų kaimiečių 
kapų jis pasistatydavo kapus, Įianušius į 
ėgiptiškas piramidas.

Greit vadai pradėjo skaityt savę už y pa
tas augštesnės veislės, prasiurinė dievų ai
niais ir carais. Bet jų nėr ką ir lygint su 
rytų carais: Egipto, Babiliono ir Assirijos. 
Grėkų carai jianašus į Kaukazo kunigaikš
čius arba į buvusius dvarponius: kartais jų 
klausė nedaugiau kokio šimto žmonių.

Liekanos sienos ir vartų senobinio statymo ii gerai priglaustų 
akmenų be jokio sulipdymo.

Isz visur.
II Rumunijos randas gavo duo 

Maskolijos ir Austrijos užklaugi- 
mą, ar užgimus maištams ant Bal
kanų pussalio, jeigu į juos Bulga
rija įsikištų, Rumunija panorės 
užimti Bulgariją su savo armija? 
To vienog Rumunija be karės su 
Bulgarija negalės padaryti, per ka
rę gi teiposgi nelengva tą podary- 
ti. Rumunija į karę gali stumti 
175000 kareivių, Bulgarija gi 206- 
000. Įsipainiojusi į karę su Japo
nija Maskolija mat norėtų, kad ki
ti ant Balkanų pussalio jos reika
lus dabotų, neturėdami sau nė jo
kios naukos. Rumunija dar neda
vė savo pritarimo ir rodosi, kad 
nesutiks būti dabotoja Maskolijos 
reikalų, neturėdama iš to pati nė 
jokios naudos. Ką gi duos Mas
kolija Rumunijai už kraują ir gy
vastį jos kareivių? Duoti nieko 
nežada, o reikalauja, kad Rumuni
jos kareiviai už Maskolijos reika
lus kraują lietų.

ta geroji, kuri blogoji ?— užklau- KoeiltgCIlO Npilldllliili f F 
sė vėl kunigas.

— A-a—a, prabaščiuk!
nau, numanau!....

— Gal tu ir mirties minuią nu
manai?

.— Numanau, prabaščiuk, ži
nau!

— Kuomet-gi tu mirsi? — pasi
juokė kunigas.

— A-a—a! Ogi kūčių naktį,
prabaščiuk!

— O kada aš? — paklausė apie 
savę kunigas.

— PrabaŠčius?— Velykų naktį!
— pamislijęs atsakė žmogelis.

— Kad tu daug žinai, gal pasa
kysi, kaip išsigelbėti nuo mirties?
— Užsirūpino kunigas.

— A-a—a, prabaščiuk!.... Jei
gu apsivogsi, tad nenumirsi, atsa
kė žmogus.

Nepatiko kunigui 
jis pavažiavo toliau.

Atėjo Kalėdos.
žmogus pasimirė.

Atėjo didžioji nedėlia,
Pavakaryj kunigas,

II Į Berlyną atkako iš Meksiko 
tikras indijonas mokintiesi muzi
kos. Garsus vokiškas muzikas 
Joachim tvirtina, jog minėtas in
dijonas turi nepaprastą muzikališ- 
ką gabumą. Bus tai, turbut, pir
mutinis Amerikos indijonas iš liue
so noro užsiminęs Europoj mo
kintiesi ir dagi muzikos, kurios 
vertę dar Amerikos indijonai ma
žai supranta. Tuotn tarpu muzi
ka, žinoma nepritaikyta vien prie 
šokių, yra vienu iŠ svarbiausių pa- langą ir 
linksmintojų ir įnagių doriškam 
pakėlimui žmonių.

|| Maskoliškas carpalaikis prisa
kė Einlandijos senatui visus išlei
džiamus jo raštus, korespondenci
ją rašyti maskoliškoj kalboj. Tik 
su vietiniais urėdais, kur nėra mo
kančių maskoliškai, daleidžia susi
rašyti vietinėse kalbose, taigi finij- 
kai ir Švediškai ir tai tik tol, kol 
neatsiras pakaktinai mokančių 
maskoliškai.

šita kalba, ir

Tikrai anas
Kunigui liko

Galingiausias iš carų, ką nors užmanęs, 
šaukdavo talkon kitus, smulkesnius. Seno
binės grėkų dainos pasakoja, kad tūlas ga
lingas pietinės Grekijos (Pelopouėzo) caras, 
Agamemnonas, su savo talkininkais, užpuo
lęs nuo juros ant Priamo, caro Trojos miesto, 
riogsojusio žiemryčių kampe Mažosios Azi
jos. Grėkų karžygiai su savo žmonėmis iš
vilko ant kranto savo laivus ir pastatė drūtą 
stovynę, su perkasu ir apkasu. Kasdien jie 

į išeidavo muštis su trojiečiais, kurie pasiro- 
įdydavo už drūtų savo sienų, palikę tik ae-

II Maskoliška vidaus ministerija 
daleido priiminėti į aptiekas ant 
mokintinių ir merginas drauge su 
vyriškiais, tik merginos turi gy
venti ne aptieko). Merginos, bai
gusios gimnazijas, gali būt prilei
stos prie egzaminų ant aptiekoril- 
kų pagelbininkų.

U Ant užlaikymo katalikiškų ku
nigų Maskolijoj, ant ateinančių

neramu, 
atėjo subata. 
apsivilkęs tarno rūbais, išėjo, nie
kam nematant, iŠ klebonijos ir nu
ėjo karČiamon. Rado jis tenai ne
pažįstamą žmogų, begeriantį deg
tinę, prisiartino prie jo, pradėjo 
šnekėtis su juo, gerti ne tiek pats, 
kiek vaišinti naują pažįstamą. Be- I 
gerdamu juodu susikalbėjo eiti 
vogti. Kur eiti? - Žinoma kle- 
bonijon, pas kunigą’ Eina juodu 
kkbonijon, o kunigas ir sako:

— Aš numanau, per kurį langą 
i įlįsti lengviau. — Abu juodu iŠ- 

sulindo klebono 
kambarin, sudarė pinigus ir rengė
si jau grįžti atgal. Tuo tarpu gir- j 
di, koridoriuj pasitiko lekajus su , 
gaspadme ir kalbasi terp savęs: 

Kurgi klebonas išėjo ir ne
grįžta dar; bus j>ervėlu su vaka- ! 
riene, o viskas gerai pataisyta — 
tarė lekajus.

— Gaila! reiks brukti laukan! — 
atsakė gaspadinė.

Šitie žodžiai įsmego klebonui 
Širdin. Patyloms išlindo abu iŠ 
kambario ir nuėjo klojiman lobiu 
pasidalinti. Kunigas atidavė drau
gui daugiau kaip pusę, tardamas:

— Duodu tau daugiau, kad tu 
nebevogtum; žinok, kad aš esu 
klebonas.

Bendras puolė kunigui po kojų, 
atsiprašydamas: jis prižadėjo dau
giau nebevogti. luodu persisky
rė. Kunigas, persirėdęs atgal ku
nigo rūbais, sugrįžo klebonijon. 
Jį patiko lekajus:

— Prašom, prabalčiau, skubin-

limpunčioN Ilgos.
Nyo neseniai prie gydymo lim- 

^pančių ligų, ypač tokių, kokių ne
galima buvo išgydyti su pagelba 
kitokių vaistų, daktarai pradėjo 
vartoti garsius Roentgeno šviesos 
ir radiaus spindulius, turinčius pa
našias ypatybes kaip ir Roentgeno 
spinduliai;!ypač pasekmingais pa
sirodė Roentgeno ir radiaus spin
duliai prie gydymo ligų, kurias 
gimdo bakterijos, taigi neužmato
mi liuosomis akimis gyvuolėliai ar
ba grybeliai. Tankiausiai tuos 
spindulius daktarai dabar vartoja 
prie gydymo vėžio, ant kurio iki 
Šiol, apart tankiausiai negelbinčio 
išpiovimo, kitokio vaisto 
neturėjo. (

Į Paryžiaus ligonbutį atgabeno 
senyvą moteriškę su labai jau išsi
šakojusiu vėžiu ant krūties; motina 
jos numirė teiposgi nuo vėžio. Ži
nomas Paryžiaus chirurgas Troi- 
sier, apžiūrėjęs ligonę, atsisakė da- 

’ ryti operaciją, kadangi ar šiaip, ar 
’ teip ligonė visgi turinti mirti ir tai 

neužilgio. Tokiame tai padėjime 
D-ras Mondin užsimanė ant ligo
nės išbandi’ti garsius Roentgeno 
šviesos spindulius. |is ant vėžio 

’ užimtos kūno vietos užleido 40 sy- 
’ kių tuos spindulius ir laikė juos po 

i 7—10 minuįtų. Iš pradžių dūdelę 
1 nuo spindulių laikė ant pusės ma

sto nuo vėžio apimtos vietos, pa
skui tolumą sumažino ant pusės 
to. Po dviejų mėnesių žaizda ir 
aptinimas krūties išnyko, ant žaiz
dos užsidėjo nauja oda. Po dar 
dviejų mėnesių gydymo su Roent
geno šviesios spinduliais ligonė, 
daktarų nuspręsta ant mirties, su- 
visu išgijo.!

Nesentai, Paryžiaus mediškoj 
akademijoj daktarai Lemoine ir 
Commer perskaitė pranešimą apie 
pasekmes Roentgeno spindulių jų 
pritaikytų prie gydymo pilvo vė
žio. Po jtėkme tų spindulių tu
rintis vėžio suėstą pilvą ligonis su- 
visu išgijo. 1 Pasekmingi buvo pri
taikymai Roentgeno spindulių prie 
gydymo vėžiu sergančių ir Ameri
kos daktarų daryti, nors tie vėliau 
griebėsi jų sunaudojimo. Dar pa- 
sekmingiau gydo vėžį radiaus spin
duliai.

Kadangi lygiai Roentgeno, kaip 
ir radiaus spinduliai naikina au
deklus žmogaus kūno, todėl varto
jant juos, reikia labai didelio at
sargumo.

Apart to, Roentgeno spinduliai 
pasekmingąi gydo ir kitokias ligas 
gimdomas bolcterim. Prie tokių

užbėgo ant skersai šėnių važiuo
jančios dorožkos, numetė nuo sėdy
nės vežėją, kuris mirtinai likosi 
sužeistas.

— Ant kertės State ir Polk str. 
pereitos nedėlios dieną rado be ža
do gulinčią 18 metų merginą Mary 
Hurney. Kaip pasirodė, ji užsi- 
nuodino su karboline rūgščia.

— Chicagos policija rado ant 
gatvės peršautą negyvą žmogų, 
kuris, kaip pasirodė, yra lietuvis 
Montvidas. Matyt jį užmušė plėši
kai.

J. J. RotokM. E. 8t. Ix>oU, Dl........»
Surinku ant prakalbu Liet. Nu- 

prigulmlngos Visu Szv parapijos, 
VVatorbury, Conn , pritinau per J. 
ŽemaoUuaka.........................................1.07

Nuo krlkaztynu paa J. Rusuai. 
Philadelphla, Pa., prisiūtu perK. 
Velikl. ................................................ 81.M

Buvo 8280M
Myki u 82874M

Draugyscziu Reikalai
Kuopos.

Auszroc Draugystes kuopos turi pilna 
autonomija. Surinktus nuo sąnariu mo- 
kesezius kuopos prlsiuczia Centralisz- 
kamKasieriui, vardus gi sąnariu ir kiek
vieno mokeseziu rokunda prisiunczia 
Centr. Finansų Sekretoriui.
Adresai virszininku , AazrotC I)-en
Prezidentas A L. Graiczunasi M. D.

167 W. 18th su, Chicago, UI. 
Kasierius A Olszevskir,

924 33rd su, Chicago, III. 
Susmesz. Sekr. J. Szernas,

5236 Indiana av., Chicago, 11!. 
Fin Sekr. A Lalis,

5236 Indiana av., Chicago, III. 
Prot. Sekr J Žukauskas.

167 W. IHth st„ Chicago. III

PajieHzkoįimai.
Pajieszkau savo brolio, Petro Szimu- 

liuno ir szvogerio Izidoriaus Jociaus, 
abudu Kauno gub., Raseinių pav., Gir
kalnio parap. Kas duos man nors apie 
viena žine gaus 82.00 nagrados.

John Szimuliunas, 
406 Market st., Waukegan, III.

Pajieszkau Jono ir Praociszkaus Kus- 
likiu ir Antaninos Lieponiutes, visi Su
valkų gub , Naumiesczio p*v., Sintautų 
parap.Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Jos Dumczius, 
Red Camp. Schoodic, Me

Pajieszkau Jono Daniliaucso, Suval
kų gub., Naumiesczio pav., T<estrustvos 
gm., kaimo Rudžiu. Jis pa u arkas Ki
tas teiksis duoti žine ant adreso.

K. I’ecziukailia,
208 6th avė., Homestead, Pa.

Pajieazkau savo draugu, Johane Girai- 
cze ir Juozapo Dabrovolskio.su kuriais 
persiskiriau pereita pavasari New Mezi- 
ke. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Mik. Kungis,
P. O Boz 351, Troy, UI.

Pajieszkau Kazimiero Mickevicziaus, 
Kauno gub.. Rasei-iu pav., Jurbarko 
vol., kaimo Eiczu, 2 metai atgal gyveno 
McKees Ročka, Pa. Jis pa U ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso: 
_______ Jonas Ambioziejus,________

Imperfect i n original i

Pigiai ant pardavimo paikus namas 
su saliunu ant Haisted st., arti 18 aly- 
czios. Auiszaukite po nr. 667 8o. Hale- 
ted st. Chicago, III.

Pigiai ant pardayimo pirmos kliasos, 
duokepinyczia su 3 pecziais, 4 vežimais 
ir S arkliais. Biznis nuo seniai iszdirb- 
tas, vieta lietuviu apgyventa. Gera vie
ta dėl lietuvio. Atsiszaukito in „Lietu
vos” redakcija. (3—4)

Pigiai ant pardavimo ant dvieju fami- 
lijų murinta namas su lotu, arti szv. 
Jurgio lietuviszkos bažnyczios. Dasiži- 
nokite „Lietuvos” redakcijoj.

Pigiai ant pardavimo šluba, geroj vie
toje ant ketvertu familiju ir sztoras at- 
neszas 62.00 ant menesio, preke 4800 dol. 
Attiezaukite pas agenaa.

Bimon Mack,
212 First at„ Elizabeth. N. J.

Reikalingas buezeris, suprantantis sa
vo darba ir mokantis vokiszkai susikal
bėti nors biznio reikale. Ataiszaukit 
pas Paul Bakovitch, Franklin ant Pier 
su., Port Washington, Wis. •

Reikalauju 500 matmenų, ieootu ar
ba pavieniu dirbti in mainas 1111 no jam, 
Indianos, Colorado. ir New Meksiko 
sztetus, geras uždarbis. Tepei reikalauju 
100 žmonių už darbininkus ant f mitiniu 
laivu važiuoti isz New Yorko in Europa 
Ataiszaukit paFlietuviszka agenta.

J. Lucaa, 
(Room 6; 122 La Šalie st., Chicago.UL 

(ž-l»)

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y.

Jonas Naujokas, 336 Broome su
A. Lesniewskis, 144 E.Houaton St.

80. BOSTON, MAS8
Nikod. Gandrelis, 344 Broadvray

NEWARK. N J.
V. Ambrazeviczia. 180 Ferry su
A Šienelis, 281 Morris Avenue

BROOKLYN. N. Y.
SUnialovraa Rinkesriczms, 73 Greod cL
K. Balczi tinas 256 Grand st,

ELIZABETHt*! J.
Jurgis Oi Įnikai tie, 75 Broadway

SHENANDOAH. PA.
Andrius Miežis. 133 S. M ai n su

WATERBURY. OONN.
Jonas Tareila, 844 Bank su

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

E.ST. LOUIB, ILL.
J. J. Ražokas, 471 CollinsviUe Am.

NEW BRITAIN, OONN.
Motiejus Mažeika, 57 Whitney «L
M. J. Cheponia, 72 Jubilee Si, 

BALTIMORE. MD.
L GawlU, 2018 N. WaahingtmM

Dabrovolskio.su
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Naujausios Knygos.

4 i PMakoc tos gyvenimo lietuviuku 
Veliu bei Velniu '^surinktos DroJ. 
Buanbviczlaus. 470 puslap., Chi- 
ca<o, UI. 1903m. Szloje knygoje 
telpa keli szi m tai gražiu panku: apie 
rojų (danguj, .ciyscziu, pekla; apie 
giltine, maru, kolera, apie dvasec 

J (dunias), velnius ir ju vaidinimui 
ir tt. Rankos užraszytoe tokioje 
kalboje kokioje buvo pasakoto*. 
Panevėžy] pagal Panevėžio kalba. 
Suvalau gubernijoje, pagal Suval- 
kiecziu skalbt, Prusu Lietuvoje pa
gal Pruau lietusiu kalba, Dzūkijoj 

‘ pagal dzuku kalba ir'tt. Kas mėg
sta gražias pasakas, tegul nusiperka 
nia knyga, o joje ras salintus gražiu 
panku. Preke neapdarytos.. .82.00 

Apdaryto* ................................... 82.50
65 Karalius Apysaka. Dievu ir Kara

liai, Evaldo panka.r įsileido L. S. 
D. P. Londone, 1903, pual. 16.. .10c 
Lietuviuko* Pasako* Y vairios. Da
lia L Surinko Dr. J. Kannaviczius. 
Chicago. UI. 1903 m. pusi. 280. Ozia 
talpa 141 labai gražiu, juokingu, iši
mi nting u ir žingeidžiu'panku- Kas 
uita knyga turės, tam geru ir gra
žiu panku ni*kada«netruks. ..11.50 
Lietuviuko* Pasakos Y airi o*. Da

lis II. Surinko D-ru J. Basan a vi
eši ua, Chicago, III. 1903 pusi. 330. 
Telpa ežia 205 gražiu, žingeidžių ir 
juokingu pasakųJbovyjancziu kiek
viena skaitytoja ir klausjrtoja. .81.50 

X71 Lietuviu uiaros, tris vaizdeliai isz 
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi. 23. Labai graži pasakaite.. 10c
Prie dvaro. Parasze Žemaite. Til- 

žeie 1903. pusi. 47. Graži pasaka.20c 
Robinsonas Kražius. Graži ir mora- 
liuka-panka. Antra per tai sy ta lai
da. Chicago, III. 1903. pusi. 83..25c 
Vaidyla. originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
atabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus ............................    yl5c
Sofoklis Antigona. Tragedija te

atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39... ,30c 
Eiles Pranciukaus Vaiczaiczio (8a- 

*kupanko*l. įsileido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903. pusi. 165. Czią 
talpa su virsz 100 labai gražiu dai

nų............ ........-............  .50c
M7 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

verte Dras A. Baceviczia, spauda 
a „Lietuvos” Chicago, puslapiu 209.

Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, žuviu. žmonių, me
džią ir akmenų trumpai, aiszkiai ir 
suprantarnai iszaiszkina mums gam
tos istorija, ypacz tuos dalykus, ant 
kuriu žmones nuolatai žiuri, bet j u 
gerai nesupranta. Preke.......50c 

636 Dvideszimtmetines ..Auszrus” su
kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo Uik- 
raszczio „Auszros” iszeidinejusios 
Prūsuose nuo 1883 m.............. 40c

889 Kaip žmogus uyveno ant žemes?
Parasze 8.- M. Iszleido T. M. D. 

į pusi. 47. Chicago, III. 1903m. Kny
gute apraszo vin gyvenimą žmogaus 
ant žeme* nuo pat jo atsiradimb iki 
DMiekimocivilizacijo*. 25 payeik- 

•Miai parodo senove* žmonių varto
tus akmeniniu* inrankius, namus.

"TO

114

1*4

178

301

No.1904.
Juodo* fraucuziiko* ly

gto* įkureUs, minki t ai iė- 
kimitl apdarai, kampai 14- 
marginti, suktiniai parakai 
•nt nugaros ir komx raudo
nai bagotai auksinti lapą 
kraStal, rundint kampai.

Prekė Bl.kZS

No.1905.
Baltut skuteli* kieti 

drūti * (atarai, grąžą* 11- 
spausti tlniargtnlmai, auk
suoti lapą kraltal.

Prekė 3Oc

No. 1906.
Baltos skute lės minky

tai likimžtl apdarai, per a- 
bu galu bėga auksuoto* 
juosto*, auksuotas kryžių* 
ir ant nugarei* paraka*, 
auksuoti lapą k raitai, rau
dini kampai. Ptvki.

No.1907.
Balto* celuloidoa grą

žą* apdarai, terodo kaip 
balsiausia* tlouiaua kau
las. čysta, slidi, žvilganti; 
ant tono auksuota* kiell- 
ka* ir kvietkelė žaliai* ir ki
tokią purvą lapeliai*, ran- 
dinl kampui, tapą kraitul 
bagotui auksinti, su viena 
kauline ant vidurio kabu
te. Prekė......... 8150

MALDAKNYGES.
Mažai Aukso Altorių*.kaialiktszk* malda knj 

,-tvle Maldo* yra rytmetine*. wakarine*, prie 
*pa*iedne*. komunijos ml-ziu. mi*zp*ru ir 
daugybe kitu; tniaaiu maldo* tu abrorehal* 
mtaxparai giedami Uetuwls»k> ir lotimtžkl 
daug lotymtsku giesmių giedamu prie isuta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yh* 4 lifanijo* psalme* St. Marijos 
P. ir Karaliau, Dosndo; aktai, ražnnczlai 
stacijos, karunk*. keliolika assrenta gietm.u

1** Visu lietuwi*z»u tntldastiygiu. daili, ta) 
ta, slidi popiera. .tambu*, tiszku* druka* 
M tara n*>4n coliai. Sznu knygeliu apdarai 
ir preke* yra *ekauuzio*._________

Na 1. Maža* Aukso Al tortas, prastai* drū
tai* apdarai*, tukdutal* kratztais.be »p 
baltalo..........................   oOu

TAI RODS NAUJIENA.
J uotas M. Sarocika lietu visikas a gan

tai siuncala pinigus in visas sulis svie
to, Ir parduoda szlfkortes pigiau grei- 
osiaus ir teislngiaus*ui,visus kitus agen
tus. Todėl reikale kreipkitės vien pas 
Ji. Jis teiposgi turi puikiausia saliuna 
kur gausite puikiausios degtines alaus ir 
cigaru, n*užmir*zkit* adreso;

J. M. 8AKOCZKA, ” w • 
471 CollitiMvilleav. E. 81.Unite,Iii. 

Telefonas Rali East 936 A.

vedyti, nes jis turi 
puiku ir stalu ba- 
varska alų, gardžia 
runka octisicsena 
arielka, cigarus net

Ratilai kur tu 
begi? Nugi pas 
PlatraNzieki nes 

isitroszkea, o 
pas Ji galima atsi-

isz Havanos, o iusigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su lamina kalbeli negaliu Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaci ui llumoetiu 
susikalbėti angį sakai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Auburu av., Chicago, III.

(Tarpe 33 1 o* ui. ir 33-io PI.) 
Telephonas Root 21.

Ant 17 Almeno 
RillrttdLailrodelis 

Pslraluola* r«|tultato- 
rl«*. susąli. uSsukaoia* : 
Ir ***c*iom**.Tyn*iku 
•r moteriazka*. IH kars 
o. araav rLsrrzT**. | 
•rajai* huotink luk»i- 
al*. grailsi temanei* 
u*. Gerai teik* laiko. 
paUacal lieka geležis 

teliodarbininkai*)* ku
rie reikalauja gero lai k 
rudelio. G r smaluota* : 
ant 30 metu. Per *zla 00 ' 
diena me* duosime tai ,

laikrodėli si-svieaam kurs mum* prtelun. *avo | 
adn*a u* $5 73 C O D Po apėiuralijiul. jei i 
patink* ukmokek expre*ui f6,75 ir kaaatu* atra- I 
kimo ir paimk laikndell, jei netinka neimk ir 
nemokėk ne centu. Saso *sturuoee ua loki pat 
laikrodėli mokėsi *36 IlK auksu p įeit y ta* les į 
Bingeli* dykai *u kiekvienu laikrodžiu.

Eittlslor Wactch Hoase,
4MMI Bltlg., ChU-aKo 111.

?
-S u
=? si □

Ar slenka Plaukai f
Ar nori kad ant plikos gal

vos užželtu.
Kurie nori iszsigydyti ir prasaalinti Ii 

gas, tegul kreipiasi prie Europeisako 
Prof. ir Dr. Brundžoa, o su kurio rodą 
tukstancziai ligoniu trumpame laike pa 
sigelbejo vien tik pagal jo metodą ir hy- 
geniazka užsilaikyme ir tt.

Klausanti rodos per gromatas adresuo
kite saiteip. ,

Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X.
miera 18x24 coliu.

723 W. ISth Street.
Nuo 8to* iki lotos ryto, 
nuo 7-to* iki tt vai. vakar*.

Nedelium* ūktai nue»-lo* Iki 10-lai ryto

Y’ra labai gražu# pa
veikslą#, ant kurio ma
tosi nauja# iiopiežiii# 
teip kaip gyva#. Vi
duriniai rūbai balti, 
virAutiniai raudoni, o 
abrozo dugną# tam#iai 
žalia#. Neap#akytai 
gražu# paveik#la#.

PREKE 50 centų
Gaunama# ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresai:

A. 0LŠEV8K1N, 
924 33rd Ntr.,

Chicago* III.

Teleiuu*a:i Morgan 13M2. 
Telefoauoi galima lai kiek 

aptiekoe.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING,

Union Stock Yards Chicago
KAPITOLAS Ir SURPLUS $283.000.00.

VIKSZ1N1NKAI:
t. R. Rymu Prezidentas. LA.Spoor, Vteo-Fvezideetas. T. J. Fitzgerald, Kasieriaus Asit

DIREKTORIAI:
L Mis F.SwHt. H Swift A Co.
temos H.Asbby, ik U. S. Tarė A Transit Co.

P.A.Valentine, H Armour A Co.
Nelson Morns. iš Melson Morris A Co.

Fredenck S. Vinston, Attorney Levi 8. Ooud. iš Doud A Keoter
S. R. F lynu, Iš National Live Stock Bank

Šita banka priima ant užkavojimo pinigu* nuo 81 00 iki didžiausiai sumai ir 
ui sudėtus pinigu* moka3 procentu via vis; Stock Yardu darbininkai gali 
pasidėti savu pinigus tuojau*, kai p tik gauna algas, ir už |>adeius gaus 3 procentą.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve.
Guodounonta tantiazkom* ir baž

nytinėms I hsugvstem* iszdirb*;-

V»cli«wan, Nzarpa*.
ten, K m kardas, Ženkleliu*, 
Kepures ir dėl

Cruojotiiiirm* Kunigam* iw<i>r*

'lieka artistisxkai in laiką.
Norėdamos gu.»iotm>i

'u. _ . * J____  .
darbas butu priderančiai atliktas ir tuom OMSclpti aawo Uutetj. pawe*k>te ji tikrai 
Lietuvai tisų

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 M. Dirbion 8t, Chicago, UI

į NAUJĄ BUDĄ

Gydymo
PAMATUOTA ILGMETINE PRAKTIKA ANT LAUKO NAUJAUSIU LAIMĖJIMU MEDICINOJE.

IR PATVIRTINTA TŪKSTANČIAIS ATSITIKIMU PAVEDA:

Profesorius
DrasE.C.Collins

140 We»t 34-th ui.

NEW YORK.
j N. Y.

Pirmsedis 
The Collins 
Nei York 
Medical 
Institute.
140 West 34th St. 
NEW YORK, N. Y.

Tūkstančiai Amerikos žmenią išraiškia save dėkingumą šiam pagarsėlusiam gydytojui už pasekmingą išgydymą nuo yvmriaustą li
gą. Jei sergate rtdurią kataru, pilvo skaudėjimais, skilvio nevalumu, skaudėjimais vidurią po valgymui, prof. Cellhs jus išgydys

Ar sergate tirdies. inkstą arba keponą ligomis? Vartokite pref. Collins gyduoles ir busite sveiki.
Ar sergi roemaUzmu. kautu ir sąnarią gėlimais? Kreipkitės pas prof. Collins. e jis pataikys tuojau* jutą ligą prašalinti.
Jei turite kotui), dusulį ir kitokias plaučiu ligas, tai nogaitaiokite. kadangi nuo tokią ligą veikiai galite būt išgydyti.
Visose šios* ligose prof. dr. Collins yra viens it geriausią specialistą New Verkt. Sekančios padėkavonės pref. Collins nuo išgy

dytą pacientą yra geriausiu paiiudyjimu apie pasekmingumą te pagarsėjusio gydytoje gydymo. r

Dnuggall* Prof. Dr. Collins —
Metus kuone gydė mane kiti I 

daktarai ir ne vi^ae įsi ju man ne j 
pagelbėjo ir Irvejk buvau arti mir
tie*. per tai už jokia grradejyste, | 
kokia garbinga, daktara. man su : 
lelke su tavo dpiyruuu. naturiu į 
žodžiu ant padėliai-‘jimo už itzgy- , 
dy m* mane. i>( tetp sunkio* ir | 
tk*uanilng>« lij<a Meldžiu tad 
priimti nuo mane, k u. didžiausia I 
padek*vo ne

Jokūbą, Chotąie, 
M F.Main si.. Muib Hndge. Mas.

Guod Tamista 1‘mf Oullins —
Labai man butu malonu, jeigu 

Tamista prof tuos mano keli* žo
džius teiktumeisi priimti prie ge 
ro* sveikatų*. Pranei u Tamistai, 
jog esu vįsuzkal sveika po Taiui.- 
U* vaistu, nejaugiu jokio skaude 
jimo risurkai. valgumas mano ge
ra* ir alrlnaietnu rami. Tamutos 
gilia pažinti ir vaistiniukisska 
mokslą tuoktose silpnybėse vi- 
tiems mana pažystamiems drau
gam* bdyju.

Su sugilta guodooe. 
Ona Abetzter.

374 Apie »L. Potutovrn. Pa

Augsztai Guod T. prof. Collin*: — 
' Su džiaugsmo apmAau Turu lu

tai naujiena, irt nerandu tokiu 
žodžiu. idant gah-cziau Tumulai 
atidekovoti už Tamutou J>as>ll« 
ir t autus, kurie mane teip trumpu 
laiku pataisė. Pirma nu.Klavituo 
Į*a» Ta.mi.ta turėjau daugely dak 
tara. Irt ne vien, man negelbėjo, 
per tai ai.iiiepiau prie iruodotino 
Tamutus ir jus mane in trum|>a 
laika pataisėte. Taigi rodytu kui
nam. kur. tik serga inkstu liga, 
reumatiziuu.ar vidurine liga, siaut 
kreiptųsi pa. prof. CoUms'a. o ta* 
tikrai pageltr*

Ona Neinetz.
1210 Garde n *t„ Hoboken, N. J.

Guod. Tamista prof. Collins
Kaip Tamistai žinoma, jau dau

giau kaip du metai sirgau kvaitu
liu galvot, arimu ausyse Ir silpna 
girdėjimu, o daktarai, kūne mane

daviau daugely pinigu ant dakta
ru ir vaistu. Irt skausmai neaplei
do. Susidariau pas Guodotina 
Profesorių, tuojaus po pirmu vais
tu uustkracziau ligos ir galiu lai*-

dedu .širdinga padekavone.
Mateusza* Zugezynskl.

Bos 123. BeUefonte, Pa.

Šimtai tokių padėkavonės laiškų, kurių čia dėl stokos vietos negalime patalpinti, yra ant 
pamatymo kožnu laiku ofise.

Dėlto serganti nežudykite vittMS. bet gydykitės, kuogreičiaustai pas garsą jį specialistą p rot. Cellias'ą o busite greičiausiai išgydy
mais. Atminkite, kad su liga nėra juoką, o kas šiądien duosis lengvai išgydyti, rytoj gal jau sunkiau* duosis gydyt Nelaukite tos bai
sios valandos, kada liga įsisenėjų*! atims visas gyvybiškas pajiegas ir paguldys ant patalo skausmą.

Nekeetokite. jeigu nereikalaujate, kadangi proi. Collins jus išgydys. Kas pirmiau* atsišauks.— greičiaus bus išgydytas. Rašykite 
šiądien, noatidriickitc Iki rytojaus. Adresas:

The Professor Collins, New York Medical Institute, 140 lest 34th St, New York, N.Y.

M. J.Damijonaitis, |n n p iiama 
08 S. Halsted st Chicago. III. ŪlaUa Va II8lllC3108

reikaiau|i garu tavom
DENTISTAS

Musu darbas yra musu geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionį* ir Zacharewicze,

855 33rd si., Chicago, IU.
Mes siu vyj^jūAįUkOrabužaįu^rje

Imperfect i n original

kratztais.be
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