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Metas X

Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
Suvienytų Valstijų senatas 

perkratinėja toliau prieti
kius ant Filipinų salų. Lai
ke to perkratinčjimo iszeina į 
aiksztę gana tokių apsireiszki- 
mų,kurie ne gali pakelti gar
bės Suvienytų Valstijų kariu
menės. Rods su pagelba 
liudininkų draugai biauriai 
besielgusitį su filipiniecziais 
oficierų stengiasi pertikrinti, 
kad ir filipiniecziai biauriai 
elgėsi su patekusiais į jų ran
kas amerikoniszkais karei
viais.’ Jeigu ir teip butų, 
tai tas dar neiszteisina žiau
rumo amerikonų, kadangi 
juk pats amerikonai savę sta
to ant augszcziausio civiliza
cijos virbalo, o filipinieczius 
perstato nuožmiais, ne galin- 
cziais būti neprigulmingais. 
Jeigu filipiniecziai elgėsi 

’žiaurai su paimtais į nelais
vę amerikonais, galėjo tą da
ryti per nesupratimą kaipo 
nuožmi, amerikonai, kaipo ci
vilizuoti, ne gali savo žiau
rumo teisinti nesupratimu. 
Ant galo į filipinieczių ne
laisvę pateko labai mažai a- 
merikonų,tai jie ir norėdami, 

’ ne daug jų galėjo kankinti, 
tuom tarpu, kaip pripažįsta 
liudininkai, tūli amerikonisz- 
ki kareiviai, su žinia oficie
rų, kankino daug filipinie
czių. Ant galo nuožmių fili
pinieczių vadovai visgi neisz- 
davinėjo dar tokių prisaky
mų savo oficierams, kokius 
iszdavinėjo amerikoniszkas 
jenerolas Smith, kuris liepė 
deginti viską, užmuszti kiek
vieną filipinietį turintį jau 
deszimtį metų. Tokių prisa
kymų savo kareiviams, tur
būt, dar neiszdavinėjo nė mas- 
koliszki jenerolai. Civilizuo
toms tautoms ne mažai krau
jo kasztavo, kol iszdirbo at- 
sakauezias terptautiszkas tie
sas saugojanezias gyvastį vai
kų karės laike, amerikoniszki 
gi jenerolai už nieką tas civi
lizacijos iszdirbtas tiesas lai
ko ir ant Filipinų elgiasi prie- 
szingai tokioms tiesoms. 
Lauženczius terptautiszkas 
tiesas oficierus teisina, kaip 
galėdami, re'publikoniszki se
natoriai, peikia juos ne tiek 
dėl didesnės ,savo partijos 
doros demokratai, bet vien 
norėdami savo partijai 
patarnauti. Kadangi repu- 
blikoniszka partija valdo da
bar Suvienytose Valstijose, 
reikia todėl manyti, kad ant 
galutino nusprendimo apie 
kaltę besielgusių žiaurai ka
reivių ir oficierų ant Filipinų 
salų persvers nuomonė repu-

* blikoniszkų senatorių ir tokiu 
budu nusidėję oficierai bus 
iszteisinti. Turinti valdžią 
ir jų ne baus, kadangi sunku 
tikėti, kad apie tuos visus 
žiaurumus prezidentas ir ka
rės ministeris ne butų pirma 

■ nieko žinoję. Demokratiszki 
komisijos senatoriai tiesiog 
nužiūri randą, buk tie visi 
žiaurumai papildyti su ran
do žinia, o jis tikras žinias 
slėpė. Todėl tai demokratai 
reikalauja, kad komisijai bu
tų suteikti visi rando rapor
tai apie karę ant Filipinų sa- 
'lų.

Pasirodo, kad ant Filipinų 
salų amerikoniszki jenerolai 
mėgzdžiojo pasielgimą jenero
lo Weylero ant Kubos, už ku
rio žiaurumą neva ir prasidė
jo Amerikos karė su Iszpa- 
nija. Kaip Weyler suvarė į 
atsakanezias stovyklas kubie- 
cziu^ kad jie ne galėtų pri
stoti prie maisztininkų arba 
jiems pagelbėti, tokios sto
vyklos amerikonų buvo pa-

rengtos ant salos Luzon. Tai
gi ką Amerikos randas pirma 
peikė, kada tą darė iszpanijo- 
nai, jo jenerolai darė tą pa
tį ant Filipinų salų. Dabar 
tik tos stovyklos, kur priver
stinai buvo laikomi ne daly
vaujanti karėj filipiuiecziai, 
likosi panaikintos, kada 
maisztai ant salos Luzon pa
siliovė, kada m^isztus pasise
kė ežia suvaldyti.

Paimti į nelaisvę ant salos 
Mindanao, prie paėmimo 
tvirtynės Moro, 84 filipinie- 
eziai,gyvi iszlikę, užsimanė pa
bėgti ir isz dalies savo mierį 
iszpildė. Kada amerikonai 
mažiausiai tikėjo, filipinie- 
cziai leidosi bėgti į girią. A- 
merikonai į bėganezius pra
dėjo szaudyti; užmuszė arba 
paszovė 30, kitiems gi isz ti
kro pasisekė pabėgti.

Jenerolas Chaffee atkako 
ant Mindanao • salos - ir 
draugė su jenerolu Davis, 
virszininku amerikoniszkos 
kariumenės ant tos salos, 
nusidavė į kraszto vidurius. 
Kariavimai ant tos salos da
bar vėl pasiliovė. Ameriko
nai mat tiki, kad pasikėlėliai, 
nužudę daug svarbesnių va
dovų prie paėmimo Moro 
tvirtynės, pats pasiduos. Ka
dangi vienog, apart paimtos 
Moro tvirtynės,tokių jau 
ir daugiau, reikia todėl 
nyti, kad ir tų geru ne 
duos pasikėlėliai.

Iszkeliavo jau isz Prancūzi
jos delegatai to kraszto ant 
atidengimo’paminklo jenerolo 
Rochambeau į VVashingtoną. 
Rochambeau buvo prancu- 
ziszkas jenerolas, jis atėjo su 
6000 praneuziszkų kareivių 
į pagelbą Amerikai, padėjo 
jai iszsiliuosuoti isz po Ang
lijos jungo; jam dabar Wa- 
shingtone pastatė pamin
klą.

yra 
ma- 
ati-

Azija.
Maisztai užkilę pietiniuose 

Chinuose užima vis didesnius 
plotus. Skaitlius maiszti- 
niukų didinasi, kadangi prie 
jųpristpja vis dvugiau cie- 
coriaus kareivių. Ginklų 
maisztininkams ne trūksta. 
Turi jie ne tik naujausius 
karabinus, bet net kanuoles, 
o terp tų ir revolverines, ku
rias nežinia, kur gavo. Ka 
kangi sutarimu visų didžiųjų 
kariavusių Chinuose vieszpa- 
tysezių likosi uždrausta ga
benti ginklus į Chinus, todėl 
reikia manyti, kad jeigu jau 
ne karabinus, kokius kaipo 
kontrabandą galima gauti 
nuo europeiszkų prekėjų tu- 
rinezių ginklų krautuves kai- 
myniszkose europeiszkose ko- 
lionijose, tai jau kanuoles, 
kurių dirbimas geriaus yra 
kontroliuojamas,ne teip leng
va gauti nuo svetimų prekė
jų, kadangi kanuolių parda
vinyczių niekur nėra, chinisz- 
ki pasikėlėliai turėjo gauti 
jas arba isz arsenalų Chinų 
ciecoriaus, arba dalys ėieco- 
riaus kareivių su kanuolėms 
turėjo pereiti į jų pusę.

Pasikėlėliai turėjo kelia 
muszius su iszsiųsta ciecorie
nės kariumene, betciecorisz- 
kiems ne pasisekė pasikėlėlių 
isz jų stovyklų iszvyti, prie- 
szingai, jiems reikėjo pasi
slėpti į miestus, kuriuos pa
sikėlėliai bombarduoja isz ka- 
nuolių.

Aplinkinėse Kantono liko
si užmusztas vienas prancu- 
ziszkas misijonierius. uie- 
corienės randas ne laukė, 
kol Prancūzija atsilieps su 
reikalavimu atlyginimo, bet 
pats pasiūlė atlyginimą pi- 
nįgais už gyvastį misijonie- 
riaus ir pažadėjo nubausti 

kaltus. Vokiszką gi katali- 
kiszką vyskupą Anzerį pakėlė 
į mandarinus pirmo laipsnio. 
Gerinasi mat svetimiems 
krasztams ciecorienė kaip 
gali, bijodama antro užpuo
limo ant Chinų.

Laikraszcziai pranesza, buk 
Chinuose susekė sukalbį ant 
gyvasties ciecorienės; sukai- 
bininkai buk buvo susitarę 
užmuszti ciecorienę laike jos 
kelionės isz parko į savo rū
mą Szventoj miesto Pekino 
daly j.

žinias.

Pietine Afrika.
Artinasi jau laikas Kitche- 

nero paliktas būrų vadovams 
ant apkalbėjimo apie iszlygas 
užbaigimo karės: laikas tas 
baigiasi 15 d. balandžio ir iki 
tai dienai būrų vadovai turi 
arba priimti, arba atmesti 
anglijonų siūlomas iszlygas. 
Jeigu tos svarbiausios iszly- 
gos bus priimtos, karė turės 
su visu apsistoti ir terp abie
jų pusių prasidės tarybos aut 
galutino susitaikymo; jeigu 
gi būrai tas svarbiausias isz
lygas atmes, karė su visu 
smarkumu vėl atsinaujįs. 
Kokius isztikro vaisius iszda- 
vė pasikalbėjimai būrų vado
vų su jų kareiviais, nežinia; 
apie tai laikraszcziai garsina 
priesztaraujanczias
Sykį garsina, kad tarybos 
isziro ir buk būrų vadovai 
praneszė Kitchenerui, kad at
meta anglijonų iszlygas; tai 
vėl paduoda, buk kariaujanti 
būrai po vadovyste visų svar
besnių vadovų priima iszly
gas, ne nori priimti tų iszly- 
gų vien esanti po vadovyste 
jenerolo Delarey, kurie po 
senovei reikalauja visiszkos 
neprigulmystės būrų repu- 
blikų; pagal treczią paskalą: 
būrų vadovai apkalbėjo jau 
iszlygas užbaigimo karės ir 
buk visi būrai nori, kad karė 
pasibaigtų ir priima svar
biausias iszlygas; buk jų va
dovai jau iszkeliavo į Preto- 
riją praneszti Kitchenerui, 
kad priima pamatines iszly
gas susitaikymo. Kokios 
vienog yra tos iszlygos siūlo
mos būrams anglijonų, neži
nia. Anglijos ministerių 
pirmsėdis Salisbury vienoje 
kalboje pasakė, kad kaslink 
užbaigimo karės iszlygų, An
glija ne iszsižadėjo nieko, bet 
stato tuos paežius reikalavi
mus, kokius statė būrams ka
rės pradžioj, taigi reikalauja 
visiszko pasidavimo ant An
glijos malonės ir kad buvu
sios būrų republikos pastotų 
angliszkoms valdyboms. Jei
gu vienog būrų vadovai isz 
pradžių tokias anglijonų siū
lomas iszlygas atmetė ir per- 
teip ilgą laiką kariavo, tai ko
kios priežastys gali juos vers
ti dabar pasiduoti ant seniau 
atmestų iszlygų? Ant karės 
lauko nieko tokio anglijonai 
ne nuveikė, kas galėtų bū
rams atimti viltis. Reikia 
todėl manyti, kad arba Salis- 
bury savo kalboj ne pasakė 
teisybės, arba gal būt, kad 
būrai baigia svarbiausią ka
rės vedimo medegą, taigi a- 
municiją. Jeigu gerai isz- 
puls, tai galutinos tarybos 
apie užbaigimą karės turės 
dar szią sanvaitę prasidėti. 
Ant kokių gi iszlygų susitai
kys kariaujanezios pusės, apie 
tai dažinosime tik tąsyk, ka
da sutartis bus galutinai pa
daryta ir iszlygos bus rando 
pagarsintos, o tąsyk gal pa
matysime, kad Salisbury ne 
viename turėjo nusilenkti, 
ne viename turėjo sumažinti 
reikalavimus.

Tuom tarpu paskutiniuose 
laikuose ant karės lauko di- 

dėsnių muszių ne atsitiko: 
vien angliszkose valdybose 
anglijonai vaiko mažus būrų 
pulkelius, bet pagauti jų ne 
įstengia.

Maskolija.
Maisztai Maskolijoj lyg ap

sistojo sziuom kartu, tik ne
žinia ar ant ilgo. Priežastys 
pagimdžiusios maisztus ne 
praszaliutos, todėl reikia ma
nyti, kad tvarka, nors ją 
valdžioms ir pasisektų įvesti, 
ne ilgai vieszpataus: nė di
desnės laisvės žmonės ne ap
turėjo, ne praszalino caras 
neteisingiausių,spaudžianezių 
žmonis urėdninkų; badas 
kankinantis milijonus žmo
nių teiposgi ne isznyko, o ba
das,kaip kiekvienas numano, 
ne prisideda prie užlaikymo 
tvarkos. Iszalkęs žmogus, 
matydamas valdininkus skęs- 
tanezius gėrybėse, puikiai 
pasirėdžiusius, kada jam pa
ežiam trūksta duonos ant 
numalszinimo alkio, ne gali 
mylėti valdžių,Jkurios ne mo
ka, ar ne nori, jo nuo nuolati
nio bado apsaugoti. Ir isz- 
tikro, už nuolatinį badą žmo
nės turi tiesą kaltinti savo 
valdžią,kuri ne siruptna apie 
protiszką pakėlimą žmonių, 
apie ekonomiszką gerovę viso 
kraszto. Gamta Maskolijai 
suteikė visokių turtų daugy
bę, reikia tik mokėti juos 
isznaudoti; tamsybėse pasken
dę gyventojai vien dėl val
džių netikumo ne moka to 
padaryti ir kaipo pasekme 
tamsumo ir yra nuolatai at
lankanti Maskoliją bado me
tai. Pats būdamas kaltu, 
prie kiekvieno pasiprieszini- 
mo žmonių, bandydamas juos 
suvaldyti, randas griebiasi 
kuo didžiausio žiaurumo. 
Tuom vienog,nors nutildo jo 
skriaudžiamus žmonis ant 
trumpo laiko, bet sėja *pats 
nekentimo valdžių sėklą, ku
ri su laiku (įuri lazduoti visai 
ne geidžiamus valdžioms vai
sius.

Londono laikraszcziai pra- 
nesza, buk Peterburge, ypacz 
terp oficierų, platinasi revo- 
liucijonieriszka dvasia, net 
terp paprastų kareivių plati
nasi visoki revoliucijonierisz- 
ki rasztai, kurie terp karei
vių sėja naują dvasią, gimdo 
neprilankomą neteisingam 
carui ir rujoms jo tarnų, isz- 
naudojanezių visą krasztą. 
Tuom tarpu visa caro vien
valdystė, savvalia jo urėdnin
kų remiasi tik ant kareivių 
karabinų. Jeigu jie apleis 
neteisingai valdantį krasztą 
valdoną, reiks jam arba bėg
ti isz Maskolijos, arba valdy
ti krasztą teip,kaip jo gyven
tojai nori. Kad toki laikai 
turės kada ateiti Maskolijoj, 
apie tai nieks ne gal abejoti. 
Reikia vien kaimiecziams 
daugiau apszvietimo, o jie 
jau nesiduos, kad juos val
dininkai už gyvulius jų isz- 
naudojimui pavestus laiky
tų.

PietinC Amerika.
Visus politiszkus atsitiki

mus sziuom kartu uždengė 
baisi nelaimė pasiekusi pri- 
gulinczią prancūzams salą 
Martiniųue, kur baisus vul
kano iszsi veržimas isznaikino 
mažiausiai 45000 žmonių gy- 
vasczių. Ant Szvento Vin
cento salos buvo teiposgi vul
kano iszsiveržimai, bet kiek 
ežia žmonių pražuvo, dar ti
krai nežinia, bet ir ežia pra
žuvo jų diktai.

Ant salos San Domingo re
voliucija pasibaigė republi- 
koj to paties vardo: ežia revo- 
liucijonieriai paėmė viražų. 

iszvertė valdžią .buvusio pre
zidento. Užtai užkilo revo
liucija priesz valdžią prezi
dento kitoj esanezioj ant tos 
salos republikoj Haiti, negrų 
apgyvento).

Kareiviai atsisakė klausyti 
naujai iszrinkto republikoj 
Costa Rica prezidento Es- 
qui vėl ir apszaukė už prezi
dentą buvusį karės ministerį 
Yglesiasą. Kraszto sostapi- 
lės aplinkinėse Yglesio sza- 
lininkai pakėlė jau revoliu
ciją, tikėdami, su kareivių pa
galba iszversti valdžią prezi
dento Esųuivelo.

Venezuelėj ir Columbijoj 
pereitą sanvaitę nieko 
besnio ne atsitiko.

svar-

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
19 balandžio Vilniaus notarijus 

Iliaszenko nusiuntė pagelbininkę 
į bankę padėti ten 2000 rublių. 
Kada tas atėjo į bankę,tai pama
tė,kad pinįgų ne turi: isztraukė 
kas juos isz kiszeniaus.

Pabaigoj balandžio mėnesio, 
naktyj, įsikraustė vagiliai į par- 
davinyczias Druskino ir Polons- 
kio ant Totonnės ulyczios. Nors 
ant ulyczios stovėjo viežėjai ir net 
policibtas, vagiliai.nesziojo isz par- 
davinyczios tavorus ir krovė juos 
į vežitnę. Ant galo policirtas už
simanė dažinoti, kur veža jie ta
voms ūz pardavinyežios ir kad at
sakymas neužganėdino, užsimanė 
vežimę ir vagilius,ant iazaiteisinimo 
nuvesti į policijos dalį. Vagiliai isz 
syk nesiprieszino, bet kada ats to
lino kiek nuo Totorinės ulyczios, 
vienas isz vagilių kirto nieko pik
to ne laukiancziani policislui į 
galvę su geležine t-zlanga ir kada 
tas primuštas puolė ant ulyczios, 
vagiliai sėdo į sekantį paskui, 
tavorų piikrautę vežimę ir nu- 
pleszkėjo, nežinia kur. Nė vagi
lių, nė jų pavogtų tavorų < ne 
rado. \

su

Do-
Isz Vilniaus gub.

17 d. balandžio, kaime 
masziuose, Lebedevo^valszcziaus, 
Vileikos pav., siautė didelis gai
srus. Ugnis pasirodė pirmiausiai 
namuose ūkininko Czarneckio ir 
greitai likosi iszplatinta, Isz vi
so sudegė 14 gyvenamų namų ir 
26 negyvenamos triobos. Sude
gė keli arkliai ir kiaulės. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 10000 
rublių. Nuo ko užgimė gaisras, 
nežinia.

Antroje pusėje kovo mėnesio 
Vilniaus gubernijoj buvo isz viso 
18 gaištų; gaisrai tie užgimė: 
nuo neatsargumo paežių padegė
lių 1 ;nuo negerai įtaisytų ir neva
lytų kaminų 5, nuo padegimo 1, 
nuo nežinomų priežasczių 11. 
Visuose tuose atsitikimuose ugne
lė pridirbo blėdies ant 8860 rubl.

Netikėtų mirezių per t? laikę 
buvo 7, užmuszystų 1, patiudysz- 
czių 2, negyvėlių rado 3.

Vagystų papildė 20. Pavogė 
daigtų už 1202 rubl.. gatavų pi
nįgų 224 rubl. 70 kap. Arklių 
pavogė: Vilniaus pav. 2, Trakų 
5, Dianos 2, Vileikos 2, Lydos 4; 
iaz viso 15 arklių.

Isz Bobruisko, Minsko 
gub.

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
mes trumpai paminėjome apie 
baisų gaisrę, kuris išnaikino di 
desnę pu-ę Babruisko. I»z vi*o 
mierte sudegė 972 namai ir 650 
pardavinyczių. Nors nuotrotos 
gaisro padarytos dar prideran
čiai ne apskaitytos, bet matyt, 
kad jos pasieks vertę kelių milijo
nų rublių. .

Baltbokszczio girių žvėrys 
(G arte no gub).

Baltbokszczio girios, kuriose 
užsilaikė iki sziai dienai kitur 
jau iszoykę taurai, priguli masko- 
liszkam carui. Pereit? metę li
kosi suskaityti gyvenanti tose gi
riose žvėrys: rado isz viso 15000 
laukimų žvėrių, terp kurių buvo 

740 taurų ir 5000 stirnų. Taurų 
skaitlius, nuo kada juos pradėjo 
geriau meilyti, pažidaugino: da
bar pataitės gimdo vaikę kas an
tri meti, pirmiau gimdydavo 
kas treczi? metę. Paprastai kas 
metę stimpa po 30 taurų; pernai 
pastipo jų 60. Taurai gyvenanti 
giriose Baltbokszczio pavirto į na
minius, priprato prie žmonių, o 
sargams mėtantiems szienę reikia 
net su lazdoms ginliesi nuo ver- 
žianezių szienę taurų.

Fabrikai Minsko gub.
Pereituose metuose visoj Min

sko gubernijoj buvo 395 fabrikai; 
sulyginant su 1891 m., skaitlius 
fabrikų pasimažino ant 435. Vi
sose dirbtuvėse pereituose me
tuose dirbo 8900 darbininkų, tai
gi netoli dusyk daugiau negu jų 
dirbo 830 dirbtuvių 1891 m, Ver
tė iszdirbiinų sieke 27207000 rubl. 
Didžiausi? vertę turi produkcija 
degtinės leidinyczių.nes 23279000 
rubl.; sntrę vielę užima apdirbi
mo medžių dirbtuvės: jos produ
kuoja tavorų už 2192000 rublių; 
briežiukų dirbtuvės ui 1275000 
rub ių.

Isz Suvalkų.
Vietoj perkelto į Kaunę buvu

sio Suvalkųgubernatoriaus, atka
ko ežia naujas, kamerjunkeris cie- 
coriaus dvaro Arcimovicz. Isz 
pravardės, rodosi, lenkas, bet tur 
būt jau bus jis teip sumaskolėjęs, 
kad nieko lenkiszko jame ne liko.

IsZ Kurazčs.
Kurstės gubernatorius visiems 

valszcziams i uždavė prisakymus 
visokius valszczių rasztus vesti ne 
latviszkoj arba vokiszkoj, bet ma- 
skoliszkoj kalboj. Tokiu budu ir 
prisakymus desėtninkams valsz- 
cziai turės raszyti nesuprantamoj 
žmonėms maskuliszkoj kalioj.

isz Prūsų Lietuvos.
Ant išplaukusio isz Klaipėdos 

į Angį j? laivo ‘•Fowler”, ant jū
rių a b-i tiko smarki expliozija, ku
rios du poezkuriai likosi sežeisti: 
vienas nuo to numirė, antrę gi 
reikėjo Kapenbagane perneszti 
ant kranto ir patalpinti į ligon- 
butį. Abudu sužeisti peczkuriai 
buvo isz Klaipėdos.

Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo Klaipėdoj buvo 20116 
gyventojų (9382 vyriškiai ir 10 
784 moterys); pavietyj gi buvo 
30621 (18629 vyriszkiai ir 21002 
moterys); taigi isz vi-o Klaipė 
dos pavietyj gyventojų buvo 58 
809. Kiaulių pavietyj buvo 23 
884. Pereituose metuose augin 
tojai pardavė kiaulių už 1 mil Jo
nę markių.

Klaipėdoj Prūsų valdžios ren
gia bevielinio telegrafo staciję 
plaukiantiems ant jūrių laivams 
susineszii su krasztu.

Neseniai į Katyczių liuteroniszk? 
bažnyczi? per langę naktyj įsi
kraustė vagiliai, p <vogė,' kiek ra 
do, pinįgų ir rodosi tyczia sudau
žė daug visokių prie dievmaldys- 
tos vartojam^ daigtų. Vagilių 
iki sziol ne susekė.

Trūkyje atkakusiame isz Berly
no į Virbaliu likosi suimtas ma- 
skoliszkas nihilistas. Muitinio 
kai sueziuopė, kad jo skrynia tu- 

,ri dvigubę dugnę. Terp dugnų 
užtiko daug visokių rasztų. Į 
trumpę laikę sugriebė ant szitos 
stacijos jau treczię m h'lietę, ke
liauji utį isz užrubežių į Maskoh- 
]>•

Pere tę sanvaitę už laukų pro. 
duktus mokėjo Tilžėj: už 100 
kyliugramų kvieczių 18,05—18, 
35 mk., rugių 14.00—14,50 mk., 
miežių 13 30—14.00 mk., avižų 
14,10—15,75 mk-, žirnių 18,50 
mk., ropuezių 1,40—1,70 mk., 
šieno 5,40 mk., sziaudų 4,80 
markių.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpelį 
kveczių 7,20—7,45 mk., rugių 
5.35—5,50 mk., miežių 4,55— 
4,80 mk., avižų 3,70—4,00 mk., 
baltųjų žirnių 8,50—9,00 mk., 
rainųjų žirnių 8.00—8,500 mk., 
ropuezių 1,40—1,70 mk. Už 
centnerį (100 svarų) sziaudų 1,70 
—2,00 mk., šateno 1,80—2,20 

mk.; už svar? šviesto 0,90—1,10 
mk., už kap? kiaušinių 2,40 
markių.

Kaime Grabbene sudegė ūkė 
Jono Kopūsto. Ugnyje pražuvo 
ne tik visokį daiktai ūkininko, 
bet teiposgi galvijai, javai ir pa- 
szaras.

Kaime Haarsziuose sudegė 
tvartas ūkininko Rudakovskio. 
Prie to pražuvo 6 arkliai ir 14 
raguotų galvijų. Sudegę tvartai 
buvo nuo ugnies apsaugoti tik ant 
1000 markių, o sudegę gyvuliai 
visai ne buvo asekuruoti. Ūki
ninkas todėl turi ne mažas nuo- 
t rotas.

Musztynėse ant kelio tep Smil
gių ir Bleckeuo likosi su peiliu 
perdurtas sunūs ūkininko - Kape- 
lero isz Waivių, kuris nuo to pa
simirė.

> Pabaigoj pereitų metų ant kie 
mo Tilžės sūdo buvo viens po 
kitam nužudyti ant nukirtimo gal 
vos nuspręsti: užmuszėjas Dro 
Heidenreicho,tapicierius Schirmer 
ir naszlė Etnma Braun isz Nau 
sos, Gumbinės pavieczio, apskų
sta už nunuodinimę vyro. Pas
kutinė iki paskutinei valandai 
gynėsi ir sakė, kad apie nunuodi 
nimę vyro nieko nežino, bet visi 
Imdiuinkų nurodymai buvo prieez 
ję ir sudus nusprędė ję ant nukirti- 
tųo galvos,kas ir likosi iszpildyla. 
Dabar pasirodė, kad nužudyta 
isz tikro buvo ne kalta: jos vyrę 
nunuodino pasimirusi dabar nužu
dytos motina be dukters žinios.

Iszteisinti nuo visų apkaltiui 
mų apskųsti už užmuszimę ofice- 
roKrosigko unteroLcierai Hickel 
ir Martens, isz sudė'.ų jiems aukų 
uždeda Berlyne restauraciję; aukų 
jiems audėjo su virazum 16000 
markių.

Ginkime savo kūdikius ir 
tikėjimą.

Rasztas Vyskupo į Kunįgus.
Vilniaus vyskupas Žveravicze 

matydamas, kad cerkvinės moky
klos daugelį vaikų katalikų iazve- 
da isz kelio, 12 d. Vasario ežių 
metų įsileido rasztę į savo dva- 
siszkiję ir asztriai įsakė kunįgame 
daboti, kad katalikai neleistų savo 
vaikų į pravoslavų mokyklas ir 
kad pneszginiams neduotų obso- 
liucijoa, arba iszriszimo. Sztai tas 
rasztas sutrumpintame pavidale.

Vilniaus Rymo Katalikų vysku
pas Vilniaus vyskupystės. 12 d. 
vasario 1902 m. Dvasiszkijai Vil
niaus.

Kiekvienam isz jūsų yra žino
mos cerkvinės, mokyklos, kurios 
paskutiniame laike ėmė smarkiai 
veistis musų vyskupystėj. Tos mo
kyklos yra statomos dagi ten kur, 
gali sakyt, nėr nė vienos pravo 
slavų šeimynos.

Siekimas ir rūpestis tų cerkvi
nių mokyklų yra: iszplatinti tar
pe žmonių pravo Javijos mokslę ir 
tokiu budu patraukti juos po 
sparnu pravoslavų bažnyczios ir 
svieliszkosios valdžios. Svarbiau
siu rupeseziu mhskuliszkųjų mo
kyklų esęs ne vaikų mokinimas, 
bet auginimas jų tokioje dvasioje, 
kad isz jų pasidarytų nuolankus 
sūnūs pravoslavų bažnyczios ir 
svietiškos valdžios, pkiepyji 
mas pravoslav jos katalikų vai 
kanos ėsęs vieninteliu įrankiu su
valdymo katalikų.

Tos cerkvinės mokyklos y vai
riais budais vilioja katalikų kū
dikius į savo kilpas, paskui isz 
juokia katalikiszkę tikėjimę,bruka 
pravodavij >s mokslę, naujus pa- 
pmezius, verste verezia pildyti 
prisakymui, priešingus mokslui 
katalikų bažnyczios, ir tokiu budu 
pasėja pravoslavijos sėklę širdyse 
kūdikių, kurie da visiszkai nėra 
pažinę teisybių katalikiškojo ti
kėjimo.

Kas isz mūrų kunįgų ir išti
kimųjų katalikų gali su ramia 
szirdžia žiūrėti, kaip žūva musų 
kūdikiai, kas gali kęsti tokį siau- 
timę pravoslavijos apaštalų musų 
avinyczioj?!

Matydama tokį apsėjimę pra- 
voslavijos apasztalų, musų motina 
bažnyczia szaukiasi pagelbės ir 
graudingu balsu raginamus visus, 
kunįgus ir isztikimuosius katali
kus:

“Ginkite savo kūdikius ir savo 
tikėjimę nuo žabangų pravosla- 
▼isžkosios dvasiški jos!” «

Dėlto kiekvienas pru-idėjimas ka- - 
talikų,ar sziokiu a tokiu budu,prie 
tų mokyklų, leidimas į jas savo 
vaikų, tai yra vis vien kę iszsiia- . 
dėjimas ir pardavimas savo tikė
jimo ir motinos bažnyczios.

Atmindami, kad cerkvinės mo
kyklos, veisiamos pravoslaviško
sios dvasiszkijos, turi pragaisztin- 
gę įtėkmę aut priauganczios ka- 
talikiszkosios jaunuomenės, mes:

1) asztriai įsakome dvasiszki- 
jai daboti,kad katalikų vaikai nei
tų į tas mokyklas;

2) Jeigu negelbėtų peisergėji
mai ir pamokinimai, tai įsakome 
neduot per išpažintį iszriszimo 
nė vaikams, kę į ta>i mokyklas ei
na, nė tėvams arba globėjams, kę 
t< n vaikius leilžia.
(pasiraszė) Zveravyczia, Vilniaus 

vyskupas.
Sadauckas, Sekretorius.

' Isz Londono.
Londono lietuviai daug vargo 

turėjo atskiriant nuo lenkų 1899m. 
bet susivienyję visi į kruvę, po va
dovyste Dro Narkuno, suprato sa
vo padėjimę, suprato geidavimus 
ir mierius savo dvasiszko tėvelio 
kun. Lecherto ir ne paisydami 
ant gręsinimo, kad už patu pri e - 
szinimę priisz dvasiszkiję reikės 
po myriui pekloje degt, sutvėrė- 
savo grynai |lietuviezkę parapiję. 
Negana to. Kad ateitėj nereikė
tų isz naujo su kunįgu, kad ir sa
vo tautos, dėlei kokių nors prie- 
žasezių rietis, apsergėjo savo pa
rapiję įstatymais, kurie turėjo tę 
sunkiai sutvertę draugystę daboti 
nuo grobių runku kunįgėlio. Vis 
kę su iszrokavimu atlikę, užvar- 
dijo 8*vo draugystę ,,Parapijos 
Draugystė gzv. Petro“. Szitos 
draugystės komitetui ir pavedė 
rūpintis apie įgijimę kunįgo lie
tuvio. Komitetas, nežiūrint ant 
visokių kliuczių, daromų isz pusės 
vyskupo, Jdarbavoci, triūsė, kol 
nrsurado savo tautos kunįgo ir, 
kada tas nikeliavo, prieszginį 
vysk upę įveikė, noroms ne no- 
roms vyskupas užtvirtino atkelia
vusi kun. Szlamę. Visi neapsako
mai džiaugėsi ir triumfavo len
kus ir vyskupę įveikę; manė, kad 
jau niekad nereikės ®pie parapiję 
darbuot'8, kad jau viskas kuopui- 
kiausioj tvarkoj. Bet szlai nau
jiena. Tik tėvelis gavo iliptiį sa
kyki?,teip ir beplusta ant netiku
sio Komiteto. Komitetas,drauge ir 
keli iszmintingesni vyrai, suprato 
mierius kunįgėlio ir manė, ge
naus pasitikėjo ant parapijom}, 
kad ir tie v.sus kunįgėlio geidavi
mus nujauezia ir nepasiduos jam 
spangai. B. t, kaip jau sakiau, 
vos keletas deeėtkų kunįgėlio mie
rius ir tesuprato, kiti visi kuni
gėliui bueziavo į rankovę. Maty
dami, kas darosi, iszmintingesni 
vyrai pradėjo isztikro darbuotis, | 
kad savo tamsesnius brolius atves
ti prie proto. Bet veltas darbas.

Jie mokėjo daryt lik tai, kę 
jiems kun. Salamas liepė,o nesu
prato to, k? jiems aiszkino isz
mintingesni žmonės.

Tokiu tai budu kun. Szlamui 
pasisekė iszsi liuosuoti isz po Ko
miteto kontrolės: sutvėrė savo pa
rapiję, ant kurios po sziai dienai 
džiaugiasi neaprubežiuota valdžia.

Po sutvėrimui S', v o parapijos, 
Szlamas turėjo liuos? vali? dary
ti tai, ko jo szirdis labiausiai trosz- 
ko: pradėjo isz naujo kalėdot 
ant statymo savo lucnos b ainy- 
ežios. Teip bekalėdojant, surin
ko, ant kiek galima buvo spręst 
pagal parapijonų duoslumę, szim- 
tus svarų sterli ngtt. Ir kas isz to 
išėjo. Už visus tuos, kruvinu pra
kaitu aplietus pinigus, nupirko 
nusususį staldę, kurs nuo seniai 
jau isztusztintas riogsojo, kadangi 
niekam netiko.

Per velykes, pirm? dienę, stal- 
das tas gavo v ardę lietuviszkos 
bažnyežios. Grindys kreivos, szlei- 
vo8, sienos vos vos laikosi. Vyduj 
tuszczia — nėr ant ke atsisėsti... 
Žmonės už savo szimtus nusipirko 
vietę, kurioj pardavikas, landlor- 
das, bijojosi savo arklius pastaty
ti, kad jų ne pri* ėgtų per savo 
senumę sudrunijuaioa sienos.



Dabar, tai matydami parapijo- 
nai, nors kils ir dikcziai g»il si, 
bet apsikentę, e na porę valandų

krauju smagenų. Kūnas pasimv-' gonai susidaužė ir pankui užside- 
rūsio admirolo palaidotas Pal- gė. Trūksta dviejų geležinkelio 
myroj, N. Y. ’arnų nuo tavorinio trūkio, kurie
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pavargt, nes anot jų žodžių: “nors 
, ten ir menka malda, bet vis-gi 

žmogus ateini į savo, o ne į sveti
mu bažnyczię.”

Merkelis.

Isz Amerikos.
Paszelpa nukentejusienis nuo 

sėmės drebejimo.
Wa>hingtono senatas be jokių 

priesztsravimų užgyrė isz iždo 
pinįgų paskirti 100000 dol. pa 
szelpos nukentėjusiems nuo pa
skutinių žemės drebėjimų vargę 
kencziantiems gyventojams prr> 
gulinczios Pracuzijai salos Marti- 
nique. Kongresas gi galutinu 
nusprendimu atidėjo,.kol ne gaus 
platesnių žinių apie nelaimę. A- 
merikos randas iszsiuntė kariszkę 
laivę į salos Martiniųue pakran
tes padėti prancuziszkoms val
džioms gelbėti žmonis, jeigu tik 
yra dar kę gelbėti. Tūli iszlikę 
nuo ugnies pasakoja, jog dalis 
žmonių nuo deganczios lavos pa
sislėpė ant kalvų, kur jie rods 
nuo ugnies iszsigelbėjo, bet per 
degantį lavos skystimę,, kuns 
juos isz visų pusių apsiautė, ne 
gali iszsigelbėti iv nieks prie jų 
prieiti ne gal.

Apsivesti ant Juoko ne galima.
Yonkers. N. Y. Apvaikszczio 

jant žydiszkę purimę, 100 jaunų 
žydų ant juoko neva apsivedė su 
savo szokėjoms, tikėdami, kad 
toks apsivedimas ne turi vertės. 
Tuom tarpu pasirodė, kad toks 
yra geras. Dalia žydų pssilaikė 
teip netekėtai gautas paczias, bet

Debesų praplyszimal.
O k lakom a City, Okl. Choc- 

tawe, Oklahomoj, 6 d. gegužio 
siautė smarki audra su debesų 
praplyszimais. Užgimusiuose nuo 
to tvanuose prigėrė 5 žmogystos.

Pasimirė amerikoniszkas raszti- 
ninkas.

Anglijoj,mieste Kamberley, aa- 
simirė pagarsėjęs amerikoniszkas 
resztininkas BretHarte.kurio Ka 
liforniszki Pasakojimai versti be 
veik į visas civilizuotas kalbas. 
Bret Harte gimęs mieste Albany, 
N. Y. 1839 m. Nuo kelių jau me 
tų gyveno jis Anglijoj.

Suaresztavo 250 pieno prekeju.
New York. Su»resztavo ežia 

250 pieno prekėjų užtai, kad pie 
ne jų žmdnėms pardavinėjama
me rado primaiszyta vandens. 
Czianyksztė sveikatos užve zda 
pasirengusi dabar geriaus prida
boti pieno prekystę, tik nežinia, 
ar ilgai dabos? Pr derėtų priiiu 
rėti prekystę ir kitų valgio pro
duktų, o gal persitikrintų, kad ne 
tik piene yra visoki nereikalingi 
primaiszymai.

Nori uždrausti pardavinėti mėsa.
Prokuratorius szteto Miaeouri 

Crone atsiszaukė į augszcziausię 
szteto sudę su reik davimu už
drausti rubež'uose szteto M seou- 
ri: Armour & Co.,Armour Packing 
Co.,Svift & Co., Hammond Pa 
cking Co., Cudahy Packing Co. ir 
Henry Krug Co. turėti ne tik pio 
vinyczias, bet net pardavinėti mė
sę ir isz jos iszdirbimus, kadangi 
szilos kompanijos padarė sukalbį

turbut likosi užmuszti. Terp pa- 
sažierų pavojingai užgautų nėra.

terp neva apsivedusių yra toki, 
kurie naujų paežių negali pasilai
kyti, kadangi jie buvo jau ap?ive 
dę, Tie atsiszaukė į sudę, kad 
tas nuspręstų, katrę paczię dabar 
jie turi pasilaikyti.

ant isznaudojimo žmonių.

Isz darbo lauko.
Omaha, Ww.« 300 giserių 

pakėlė ežia sztrJkę ant iszkovoji- 
mo geresnių algų.

Si. Paul, Min, Pakėlė 
sztraiaę czianykszcziai darbinin
kai diibmti prie triobų statymo.

1 St. Paul,, Min. Beveik visi 
darbininkai diibanti prie triobų 
statymo sztruikuoja szitame mies 
te.

Omaha, Neb. 300 czia- 
nykszczių v ešerių pakėlė sztraikę 
aut iszkovojimo didesnių už savo 
darbę algų.

1 Milwaukee, W ib. Care- 
maaers czimykszczioae liejiny- 
cziose pakėlė sztraikę ant iszko 
vojimo didesnių algų.

H PittsTon, Pa. Virszinin- 
kai anglekasių saitodistrikto tvir
tina, jog p>ie sztraiko' pristos szi- 
tame distriate 150000 darbininkų.

Hazleton, Pa. Užgimė ežia 
jau anglekssių sztraikai: didesnė 
dalis jų nėjo visai į darbę. kiti gi 
nuėjo į kautynes pasiimti tik savo 
įnagius, bet diibti atsisakė.

H Scranton, Pa. Tarybos terp 
darbininkų ir darbdavių kietų an
glių t-astynių ne iszdavg nė jokių 
vaisių todėl darbininkai nutarė 
visose sietų anglių kastynėse pa
kelti sztraikus.

Isz Masachusetao szteto.
Sztete Missachmets daugiau

siai lietuvių yra Bostone ir Wor- 
cesteryj. Nors Worcesteryj lie
tuvių yra beveik tiekjau kę ir 
Bostone, bet darbuose ant tau- 
tiszkos dirvos worcesteriecziai 
ne gali nė lygintinai su Bostono 
lietuviais; netgtilestis ima, žiu 
rin< į w<>rchesterieczių miegę, jų 
nesutikimus ir ateza imę. Ant 
tokio lietuvių skaitliaus ne turi 
jie nė Susivienyjimo Lietuvių A- 
menkoj kuopos, nėra nė kuopos 
Tlvynės Mylėtojų Draugystės. 
Kę užtai reikia kaitinti, mes ne 
norime spręsti. Yra ežia trys 
mažai kę veikianezios ant tautisz- 
kos dirvos draugystės: Szv. Ka
zimiero, Szv. Jurgio ir Szv. Liu
dviko ne peiseniai kunįgo Jaksz- 
czio sutverta. Mieriai visų tų 
draugysezių beveik vienoki.Kam 
gi todėl reikia dalytirsi į tris, 
jeigu viena, turėdama daugiau są
narių, tvircziau pati stovėtų, o 
tuom paežiu daugiau gero gelė
tų atgabenti savo sąnariams. 
Terp tų draugysezių nėra nė jo 
kio s<vitarpinio ryszio, meilės ir 
brolystės, kaip tai priderėtų būt 
terp lietuvi-zkų draugysezių. 
Gada, kad ežia nėra atsakajiczių 
vyrų, kurie galė'ų pasidarbuoti 
ant sutvėrimo kuopų musų svar
biausių tautiszkų organizacijų: 
Tėv. Myl. Dr. ir Susivienyjimo; 
kurie panorėtų sziek tiek terp 
czianykszczių lietuvių iszrauti 
žeminmczius juos vaidus ir ne
sutikimus, suvesti musų brolius 
į vienybę. Czia daugiau yra pla- 
t'mt jų vaidų, negu meilės ir ta-

ui
no-

Uzmusze savo broli.
New York. Likosi czia 

musztas pagarsėjęs Amerikos 
vėlių rasztininkas Paul Leicester
Ford. Nuszovė jį jo locnas bro
lis, teiposgi amerikoniszkas litera 
tasMalcohlm Webster Ford,kuris 
paskui »r pats persiszovė. Kaip 
sako, Malcuhlm atėjo pa^ savo 
turtingesnį brolį praszyli pinįgų. 
Terp brolių dėl to užgimė barnys, 
kurių pasekmė buvo, kad netur- 
tingetnysis brolis perszovė turtin
ti ogesnį ir pats nusiszovė.

Gaisrai.
Richmond, Va. Sudegė netoli 

Charlottesville esanti moksliszka 
įtaisa “Burns University School”. 
Prapuolė du studentai, apie ku
riuos mena, kad jie turėjo sudeg
ei.

Pontiac, III. Sudegė czia 
rytinė dalis Reform įtai-ų. Žmo
nis vienog įaim ngai visus pasise
kė isz užsidegusių triobų iszves- 
ti. Blėdį ugnies padarytę skaito 
ant 300000 dol.

New York. Sudegė ant Sta- 
ten Island Sund esanežios kerosi
no pervalymo įtai-os.
n es padarytę skaito ant 
doliarų.

Winipeo, Manitoba. 
dide ės javų krautuvės
Williams, o jose apie pusantro 
mil j no buszel ų javų, Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
000 dol.

Dubuque, Ia. Sudegė 
įtaisos Iowa Iron Works-
gesinimo, nugriuvusios sienos 
‘rys ugnagesiai likosi užmuszti. 
o vienas mirtinai sužeistas.

Danbury, Con. 6 d. gegužio 
miestelyj New M Iford siautė di 
delis gaisras, kuris iszn tikino 50 
namų, du b mku ir tris butelius. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
pusės milijono doliarių.

| Council Bluffs, Ia. 
gė czia didžiausia trioba ir 
czia nebylių namų. Blėdį
padarytę skaito aut 400000 dol.

A m ės, Kans. 9 d. geguži o isz 
degė beveik visas sz tas miestelis 
tunnt'8 500 gyventojų. Sudegė 
teiposgi jau už miestelio buvusios 
lentų piovinyczios Chicago Lum 
ber Co.

Helena, Mont. American 
Smelting & Refmmg Co. sutiko 
priimti darbininkų reikalvimus. 
Tokiu budu sztraikai pasibaigė. 
Svarbiausias daibininkų reikala
vimas buvo: kad butų pripažinta 
jų unija. <

Hazleton, P^. Cook Bros 
ir Pardee & Co. paleido 
nuo darbo kalnakasius ir uždarė 
kastynes. Vierf maszinistaif pecz- 
kuriai ir dirbinti prie pompų dir 
ba, kiti visi likosi nuo darbo pa
leisti.

Dovanos C’arnegiea paskirtos.
Pagarsėjęs Amerikos miljome- 

rius Carnegie paskyrė terptau 
tiszkas dovana^ už svarbiausius 
pagerinimus geležies ir plieno isz- 
dirbime. Szruose metuose isz 
Carnegies užraszo pripažinto* do
vanos: vienam amerikonui, trims 
anglijonams, vienam prancūzui ir 
vienam vokiecziui.

Blėdį ug- 
150000

Sudegė
Forte

150

czia
Prie

Nelaime dirbtuvėse.
Harri-burg, Pa. Dirbtuvėse 

Pennsylvania Steel Wbrks, isz.»i- 
liejurio . sutarpinto metaliaus 6 
darbininkai likosi su visu sudegin
ti, o 2 mirtinai užgauti. Visi su
žeisti ir sudeginti buvo slovakai, 
paeinanti isz Vengrijos.

Sude- 
koply 
ugnies

Sniego dargano*.
9 d. gegužio siautė sziaurinia- 

me Wisconsine ir New Yorko szte
te sniego darganos. Wisconsine pa
snigo aplinkinėse West Supertar, 
o New Yorko sztete aplinkinėse 
Savanac Lake. Oras atszalo, tem
peratūra nupuolė iki 30°. Mat ne 
tik Europoj, bet ir Amerikoj ge
gužio mėnesyj užstojo dar žiema. 
To negalima laikyti už paprastę 
atsitikimę.

Prigėrė 7 vaikinai.
Toledo, Oh. Ant Maumee 

upės iszplaukė mažoje valty j 7 
mokintiniai nedėlinės mokyklos. 
Ant upės vidurio ant valties už
bėgo garlaivys “Ar'hur Woods” 
ir valtį apvertė. Visi joje buvę 
7 mokiniiniai prie to prigėrė.

Vėtros.
New Castle, Pa. Siautė szi- 

tose aplmkinėt-e baisi vėtra, kuri 
daug hlėdies pridirbo; terp 
kitko ji sugriovė dirbtuves Sha- 
ron Tin plote Works. Blėiį vė
tros padarytę skaito ant 150000 
dol. Minėtose dirbtuvėse laike 
tos vėtros dirbo 2000darbininkų. 
Jie persigandę, ant syk pradėjo 
veržtiėsi laukan; ant laimės vie- 
nog visiems pasisekė iszsigelbėti.

Geležinkeliai AlaskoJ.
Nuo szio pavasario Alaskoj 

prasidės darbai prie dirbimo ge 
ležinkelių. Viena linija bėgs 
nuo Valdės per visę Alaskę. 
Kompanija užsiimanti dirbimu to 
geležinkelio susideda isz anglisz- 
kų ir amerikoniszkų kapitalistų. 
Linija ta turės ilgio 400 anglisz- 
kų mylių. Nuo Valdės bėgs per 
apskriezius Copper River, Tanaus 
į Eagle City.

expliozija, ku 
žmonių likosi

Ant cziany kež

Pasimirė admirolas Sampson.
Pagarsėjęs savo intrigomis 

priesz Schleyę., proteguojamas 
laivynės ministeno Longo, ameri
koniszkas admirolas Sampson pa
timi r ė savo namuose VVashingto 
ne. Admirolas sirgo jau nuo se
niai ; pasimirė gi nuo užliejimo

Explloz|jos.
Marion, I n d. Ant South Bron- 

son btr. vienuose namuose atsitiko 
naturalibzko gazo 
rios mažiausiai 20 
sužeistų.

Sheredan, Pa.
ežios geležinkelio stacijos užside
gė kerosino prileisti vagonai, kas 
pagimdė bai*ię explioziję; degan 
tis kerosima uždegė daug netoli 
geležinkelio stovinezių triobų. 
Prie to mažiausiai 20 žmonių li
kosi užmusztų, skaitlių gi suže s 
tų paduoda ant 3 szimtų su vir 
szum.Blėdį explioz'jos padarytę 
skaito ant 700000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Richmond, Va. Netoli Lynch 

burg, ant Southern Railroad gele 
žinkelio, greitasis trūkis susimu- 
szė 8U T>-'“ ■— —

1 Springfield, III. Angleka 
šiai Alton di-trikto, Illinojaus 
anglių kautynių susitaikė su ka
st y n ų savininkais, todėl tame 
distrikte sztraikn ne bus; kituose 
distnktuoi-e traukiasi dar nesuti
kimai, kurie gal sztraikus pagim
dyti.

Johnstown, Pa. 6000 dar
bininkų W< bster Coal and Coke 
Co. kautynių pakėlė sztraikę ir 
pasirengę sztraikuoti te<p ilgai, 
kol kompanija nesutiks mokėti už 
darbę pagal Altonoj užgirtę už
mok* snio ta bei ę. Per tai 10 ka- 
stynių reikėjo uždaryti. •

Minneapolis Minn. 500 or
ganizuotų malūnininkų pareika
lavo 8 valandų darbo dienos (da 
bar dirba jie 12 vai.) prie to pa
ties užmokesnio, kokį gauna da 
bar. Jeigu darbdaviai atmes rei- 
kalavimę, darbininkai nutarė 
sztraikę pakelti.

Prezidentas Illinojaus dalies 
United M ne Workere organizaci
jos paskyrė laikękastynių savinin
kams iki 15 d. gegužio priimti 
darbininkų reikalavimus- Jeigu 
iki tim laikui nesutikimai ne pa
sibaigs. v si prigulinti prie orga- 
nizac jo-darbininkai pakels sztrai
kę ir kastynes reiks uždaryti.

Cincinnati, Oh. Pakėlė 
sztraikę darbininkai Cincinn ti 
Coperage Co. dirbtuvių. Darbi 
ninkai reikalaujo 9 valandų dar
bo dienos, dabar jie turi dirbti 
teip ilgai, kaip kompanijai patin
ka. Darbininkai reikalauja pri
pažinimo jų unijos. Visko to 
kompanija ne nori pripažinti.

5 Shamokin, Pa. Kadangi 
nepasisekė anglekasių organizaci 
joms susitaikyti su darbdaviais 
reikaluose už darbę užmokesnio, 
tai darbininkai visi nutarė klau
syti organizacijos virszininko, 
kuri: prisakė darbininkams sztrai
kuoti. Kastynes kietų anglių at
sčia uždaryti. Kaip ilgai trauksis 
sztraikai, dabar nieks ne gal įspė
ti.

me tai didžiausia musų nelaimė. 
Czianykszcz:ai lietuviai Tėvynės 
Mylėtojų Draugystę ir Tautiszkę 
jį Su-uvienyjimę laiko už laisva
manių organizacijas, prioszingas 
katalikiszkam tikėjimui. Rodosi 
dvasiszkam vadovui priderėtų tę 
klaidžię nuomonę naikinti, bet 
j's to ne daro. Turbut jam visai 
kas kitas rupi, o ne sutikimas ir 
meilė terp brolių, kę isz savo pa- 
szaukimo turėtų sėti, bet jis sėja 
visai prieszingę savo paazaukimui 
sėklę.

Bostono lietuviai daug aug*ę- 
czi-tu stovi už WHterburiecziL8 k u 
riuos su tautiszkais darbais jau 
seniai pralenkė.

Gegužio mėnesyj užsidėjo czia 
lietuviszkas saHunas (be to butų 
galėję apsieiti Rd.) ir mė-inyczia.

Lietuv:szka Szv. Petro parapi
ja gerai laikrsi. Ji be kunįgo 
pastatė bažnyczię; visi laukia tos 
d:eno8, kada ji bus paszventinta. 
Kad tik gautų gėrę, tikrai mylin
tį savo tautę kunįgę, o ne mėgs 
tantį v;en isznmdnti savo bro
lius. Knn|g»s Gricius per sep- 
tin s metus neįsteigė nė pradėt 
statyti bažnyczię, o Szv. Petro pa
rapija ir be kunįgo | trumpę lai
kę pastilė jau savo bažnyczię. 
Knnįgas Gncius dar vis negiliau 
ja rinkęs aukas ant savo bažny- 
czioa, bet statymę jos vis atideda 
“ad calendas graecas”; dar, tur
but, ne tik nieks, bet ir jie pat® 
nežino, kada pradės ir kur ję 
statyti ;ar gal ne pradės niekada? 
Ant ko eina todėl aukos ant sta
tymo bažnycz'os kunįgui Gri
ciau! lietuvių sudėtos?

M., M. Mockrpetris.

Mineapolis, Minn. Prigu
linti prie unijos ezianykeziai mū
rininkai pakėlė sztraikę. Nu
sprendė sztraikuoti ir vežėjai, jei
gu jų reikalavimai ne bus darb
davių priimti. Duonkepiai rei
kalauja po 2 dol. už nakties dar
bę, o kad darbdaviai ant to no su
tinka, darbininkai nutarė teipgi 
sztraikuoti. Tokiu budu czia vi
si organizuoti darbininkai pristos

Isz Baltimores, Md.
5 d. gegužio L:e>uvių Teatra- 

liszka Draugystė alloezė trsgediję 
“Keistutis”.

Ant teatro susirinko Žlhonių 
ne perdaug, bet visiems perstaty 
m aš patiko. Rods vienas, nega
lėdamas savo kvailumę 
paslėpti, pradėjo žolių lapus mė 
tyti ant scenos,bet ji-a jumai lik> 
si sargo nuo salės praezalintas.

Isz aktorių geriausiai atliko ro
le*: Keistutis, Aldona,Konradas, 
Vaidyla ir Butrma-*; vidutimsz- 
kai: Agaila, Prora Bilgenas, Ku 
nonas. Tarnas ir Marė; praszcziau 
atloszė: Biruta, ir Vytautis;
Albanas nežinojo kada iszeiti ant 
scenos ir rolę prastai mokėjo.

V. Asiūklius.
9 d. gegužio pasipiovė czia lie 

tuvė Ona Gudaitienė, iszėjus vy
rui į darbę, o vaikams į mokyklę. 
Pasipiovusi moteriszkė turėjo 37 
metus; paliko ji szeszetę vaikų; 
vyriausioji duktė turi jau 16 me
tų. Nors patžudė jau seniai A- 
merikoj, czia ji apsivedė, bet Bal- 
timorėj gyveno nuo dviejų metų 
Kaip szneka žmonės, uusižudė ji 
dėl nesutikimų su vyru.

Neseniai vienoje lietuviszkoje 
karezemojo i tai i jonas supiaustė 
lietuvį Juozę Kaminskę. Nuga
beno jį į ligonbutį, bet daktarai 
pripažino sužeidimus už mirtinus.

Kamins

kas buvo czia žinomas kaipo ge
ras peeztukas.

11d. gegužio likosi czia nepri- 
gulmingo vyskupo Kaminsko pa- 
szventinta neprigulminga lietu 
vb-zka Visų Szventų bažnyczia. 
(Ar joje už prabaszczių yra Dilio 
uis? Jeigu Kaminskas ne pripažį
sta Dilionį už neprigulmingę ku 
nįirę. tai juk ir jo bažnyczios ne 
galėjo szventinti? Rd.),

Keleivis.

Isz Philadelpios, Pa.
Czianyksztė 10 Susivienyjimo 

Lietuv. Amerikoj kuopa parengė 
metinį malkinį balių. Buvo pa
skirtos trys dovanos už juokin
giausiai ir geriausiai apsitaisiusias 
maskas. Pirma dovana buvo — 
auksin s laikrodėlis; antra—pui
kus albumas; treczia —gražus 
žiūronas.

Ant baliaus susirinko pilna sa
lė žmonių, atėjo ir daug maskuo
tų visokiuose kostiumuose.

Į audžias, sprendimui kam turi 
patekti dovanos kuopa iszrinko: 
Jonę Sungailę, Antanę Zuikį ir 
Juozapę Ruszkį.

Gražiausios maskos buvo:Liuo- 
sybė, laikanti Suvienytų Valstijų 
vėlavę (Liuosybė turi rankoj ži 
būrį, o ne kokię nors tautiszkę 
vėlavę, kadangi tas reiszkia pri 
spaudimę pergalėtų tautų. Rd.), 
o lietuviszkos vėlavos ženklus tu
rėjo ant drabužių. Te p buvo pa 
sirėdžiusi rasztinnikė Lietuvos 
Dukterų Dr-tės, Marijona Zalda- 
riutė (dabar Szedienė). Antra 
puolanti į akis mseka buvo—lie
tuviszkas kerdžius su triuba, bo
tagu ir krepsziu; atėjo jis basas, 
o paskui, salės viduryj atsisėdo ir 
apsiavė kojis į vyžas isz karnų 
nupintas. Kerdžium buvo Miko- 
las Velikis. Treczia isz žingei
desnių tnaskų buvo czigonks, ap
sikabinėjusi cekinais ir karieliais. 
Vaiketcziojo ji po salę, dėjo ka
ry r a s, žiurėjo į rankę norintiems 
ateit į žinoti ir elgėsi teip kaipesi* 
gonkoe Lietuvoj. Czigonka pa
sirodė prezidentė Lietuvos Duk
terų Dr tės Bronislova Saldariu- 
tė.

Visos trys czia paminėtos mas- 
kos gavo dovanas: pirm p dovanę, 
taigi auksinį laikrodėlį, . gavo 
“Liuosybė”; antrę, taigi albumę, 
—* lietuviszkas kerdžius; treoęię 
taigi žiuronę — czigonka. 1

Ant baliaus daug msskų buvo 
pasirėdžiusių į visokius kostiu
mus; per visę laikę jų nė pažinti 
ne buvo galima. Tik kada su- 
džios paszaukė apdovanotus do
vanoms ir kada jie nusiėmė mas- 
kus, tęsyk tik visi pažino, kas bu
vo po tokioms inaskoms.

Balius nusidavė labai gerai ir 
per visę Ia ikę visi gražiai užsilai
kė; pirma gi ant tokių balių tan 
kiai pi8 mus būdavo nėsutikimai, 
o kaip kada būdavo net muszty- 
nes. Musų miesto lietuvis) žy
miai mat pasikėlė nuo to laiko, 
kada suprato, kur juos nori nu
vesti duszių ganytojas.

Aleksandra Jocis;

Isz Wftterbury, Conn.
Darbai eina czia gerai ir k ek- 

vienas gali darbę gauti; lik tas 
ne dirba,kas dirbti ne nor. Lie
tuviai uždirba czia pusėtinai, tik 
gaila, kad uždarbių daugumas ne 
apverezia nė ant savo, nė ant sa
vo tautos naudos. Daugelio czia
nykszczių lietuvių sunkiai uždirb
ti pinįgai patenka saliuninkams. 
Yra czia diktai lietuvių, kurie 
girtuokliauja per czielas naktis: 
pradeda saliunjose, o kada sa- 
liunus uždaro, tai girtuokliauja 
namieje. Pas'gėrę rėkia ir kly- 
kia, sukelia aplink gyvenanezius 
svetimtauezius, kurie žiuri per 
langus, tikėdami, kad lietuviai 
piaujasi terp savęs, o tuom tarpu 
jie mat lik saviszkai, pagal savo 
papratimę, linksminasi. S ve t im
ta u ežių akyse toks besilink.-<mini- 
mas iszrodo biauriu, o teip besi
linksminant emu tas iszrodo. gra
žiu ir j>e -nė ne supranta, kad 
tuom užtraukia paniekę ant visų 
lietuvių.

Neseniai į vienę lietuviszkę gy
veni mę susirinko pulkas jaunų 
ir senų girtuoklių ir pradėjo 
riugę maukti. Szeimyninko tę
syk ne buvo namieje, jis buvoisz- 
ėjęs, namieje buvo tik vaikai,ku
rie teiposgi dalyvavo girtuoklia
vimuose. Sugrįžęs tėvas, kol bu
vo svecziai, nieko ne sakė, bet 
kada tie iszsineszdmo, ėmėsi bar
ti vaikus. Vaikai szoko ant tė 
vo, tėvas griebė diržę ir su juom 
norėjo nubausti vaikus. Isz to 
kdo smarkios musztynės. Ant 
klyksmo atbėgo dėdės su knipe- 
liais ir suarceztavo lėvę.

Visi czia paminėti vyrai priguli 
prie teip vadinamų dievuoezių,

ne skaito musų d vai iszko vadovo 
keikiamų laikraszczių nė knįgų, 
jie vaikszczioja kas szventę d enę 
į bažnyczię ir klauso jo pamoks
lų. Kodėl kupįgas ne pamokina 
jo klausanczių, kad girtuokliavi
mai ir musztynės ar tai šaitanuo
se ar namieje priguli prie biaurių 
užsiėmimų. Jeigu kunįgui isz- 
tikro rūpėtų doriszkas pakėlimas 
jo klausanczių žmonių, jis rastų 
progę juos nuo tokių darbų 
sudrausti ir jie be abejonės jo 
drausmių labiau paklausytų negu 
pamokinimų kitų. Tuom tarpu, 
nors girtuokliavimai ir ne gra
žus dirbai nesiliauja terp lankan- 
czių bažnyczię, gerų pamokini
mų mažai girdi žmonelės lygiai 
bažnyczioj kaip ir namieje. Mu
sų dvasiszkas vadovas Ubai myb 
denuncijacijas ir prie jų pratina 
žmonis;tokiu'budu vietoj sėti gėrę 
sėklę, sėja piktę. Argi todėl į- 
81 abu, jeigu terp musų miesto lie
tuvių teip daug matyt pikto! 
Kas kokię sėklę sėja,tokių ir vai
sių sulaukia.

Bažnytini:

Isz Stoughton, Mass.
Lietuvių yrę czia gana diktas 

būrelis: pavienių hus apie szim- 
las, apsivedusių yra 10 tzeimynų, 
tik gaila, kad terp to gana dide
lio musų tautieczių skaitliaus ma
žai yra prakilnesnių} suprantan- 
czių musų tautiszkus reikalus ir 
pritarianczių tautiszkiems dar- 
bams. Teisybė, tūli cziauyksz- 
cziai lietuviai skaito lietuviszkus 
laikraszczius, daugiausiai ateina 
czia “Lietuvos”, bet daug, dau 
giau yra tokių, kurie -atli^kamę' 
laikę praleidžia prie szinkbriaus 
baro ir prie kuzyrų.

Merginų yra czia teiposgi tū
las skaitlius, bet ir terp jų yra 
kelios neaugszcziausiai doriszkai 
stovinezios: yra gerianezios deg- 
t nę drauge su vyrais iki nepasi
gerta. Tūlos moterys nesupran
ta szeimynos reikalų ir savo pa
ežių pareigų, vietoj stengtiesi su
sipažinti su toms pareigoms, už
siima apkalbėjimais artymo ir 
tuom gimdo lyg tyczia vaidus ir 
nesutikimus. Žinoma, teip dide
liame lietuvių skailliuje yra vyrai 
verti pagyrimo ir godonės, besi
elgianti paveikslingai, mylinti 
savo tautę, bet turbut daugiau 
cz>a bus visai kitaip besielgian- 
czių, neužkenczianczių kilų bro
lių lietuvių; jeigu įmanytų, tai 
tie niekszai ne vienę szaukste van
dens paskandytų; jie pats ne ži
no, kodėl kitų brolių nekenezia.

Czianykszcziai Rubber Co. 
kiiaucziai bandė sutverti uniję. 
Buvo jau keletas mitingų, ant 
kurių prie unijos pristojo 170 są
narių, o tame daugiau negu trecs- 
dalys lietuvių; bosai vienog labai 
nekenezia unijos ir stengiasi jos 
organizatorius praszalinti nuo 
darbo ir tę isz tikro bando daryti. 
Isz lietuvių pirmiausiai at-tatė 
nuo darbe Degutį, p dabar jieszko 
priekabių ir stengiasi atstatyti 
Maczį ir Sziliszkį, taigi tuos 
l etuvius, kurie daugiau už kitus 
supranta apie darbę, kalbę ir 
darbininkų reikalus. Ant 
vietos praszalintų nuo darbo, pri- 
gulinczių į uniję, priima, isz kur 
nepapuola, seabsus ir tokiu budu 
stengiasi iszardyti uniję, bet ne
žinia, ar tas boseliams pas seki.Pa- 
vanusnuo darbo unijos organiza
torius, gal už juos užstoti kiti dar
bininkai prigulinti į uniję, gali 
dirbtuvėse pakilti sztraikai, dėl 
kurių ataeitų dirbtuves su visu 
uždaryti. Gaila vien, kad dau
gelis prie unijos prisiraszusių lie
tuvių visai nesupranta darbininkų 
reikalų ir apie juos nesirūpina, 
t ems rupi jų paežių 
pelnas ir nauda szios dienos. To
ki ne iszdrys užstoti už. sęvo bro
lius milijonierių skriaudžiamus 
ir isznaudojamus.

Unistas.

įsas Hadson, Mass.
Czianyszcziai lietuviai užmanė 

sutverti broliszkos pagelbės drau
gystę isz lietuvių Hudson ir May- 
nardo: nutarta draugystę užlai
kyti Maynarde. Hudsoniecziai 
yra jos organizatoriais ir jie daug 
darbo ir vargo turėjo, kol prikėlė 
isz sunkaus miego mažiau iszma- 
nanezius brolius. Prieszsi tautisz
kų draugyszczių nesidrovėjo nie
kinti visokiais budais mieganezių 
brolių budintojus, organizatorius 
perstatė prigavikais; atsirado net 
toki, kurie gazd no net krimin<lvt 
jeigu organizatoriai nesiliaus Si v o 
naudingo visiems lietuviams dar
bo. Musų darb ninkai vienog ne 
nusigai/do tamsių nedorėlių gaz- 
dinimų, darbuojasi toliau ir yra 
viltis, kad jų darbas dėl nieko ne- 
suprantanczių niekintojų stabdy
mų ne nueis ant niekų, bet isz- 
duos vaisius. Žinoma, vargo yra 
užtektinai, kadangi mažai cz<a-

nykszczių lietuvių skaito knįgas 
ir laikraszczius, tai protas jų ne 
gali apimti visko, jie negali pn- 
derancziai suprasti a<vo paežių 
reikalų ir naudos; klauso vien, 
kę pasakys lojeris arba polic etas, 
kur u r<> lę laiko už svarbiausię ir 
geriausię ir prie kurių kreipiasi su 
visokiais reikalais, tankiausiai ant 
stabdymo viriems lietuviams rei
kalingų ir naudingų darbų ir už
manymų. Nutarėme ne paisyti 
ant zaunų stabdytojų, nuo jų sza- 
lintieri; tegul jie sau daro, kę no 
ri, o mes eikime savo keliais; nu
tarėme rupintiesi apie musų rei
kalus ir ateitį.

4 d. gegužio mieste Maynard 
susirinko pusėtinas lietuvių -bure 
bs. Ant to susirinkimo likosi ga
lutinai sutverta paszelpinė lietu- 
viszka Szv. Juozapo Draugystė. 
Isz syk piisiraszė 22 sąnariai, ku
rie visi užsimokėjo prigulintį mo
kestį. Pradžia p įdaryta, tiki
mės, kad toliau skaitlius sąnarių 
pasidaugįs iki szimtuiarba ir dau
giau, kadangi Maynarde ir Hud- 
sone ne trūksta Iretuvių. Turime 
viltį, kad su laiku ir stabdyt jų 
protas pasikels, kad jie ne t'k liau
sis stabdymo visiems naudingo už 
manymo,bet ir patys nesiszalįs nuo 
susitvėrusios draugystės, bet prie 
jos prisiraszys. Kitose lietuvių 
apgyventose vietoje nuo seniai 
yra po kelias lietuviszkasdraugys
tes, o vienog jų žemė ne prarijo, 
nėra todėl kę baugintiesi draugys
tės ir pas mus.

Hudsonietis.

Isz Chieagos, III.
Nedėlioj, 4 dienę gegužio,“Jau

nų Amerikos Lietuvių Pasilinks
minimo Kliubas” laikė savo mė
nesinį susirinkimę. Isz nutarimų 
vienas yra vertas paminėjimo. 
Apsvarszczius Kliubo reikalus, p. 
J. I. Bagdžiunas paaiszkino Kliu- 
buį apie Lietuvos kankintinius, 
kurie,triūsdami ant tėvynės labo, 
tapo meszkino isztremli į Siberiję 
ir kitus Maskolijos krantus, kur 
nemažai vargų kenezia. Toliaus pa
aiszkino apie jaunuomenę, besi 
mokinanezię užrubežyje, euside- 
danezię isz dorų ir darb«zczių tė
vynainių, kurie nusikaltę masko 
liszkai valdžiai už lietuvystę, pri 
versti buvo pasitraukti į užrube- 
žius ir teu stengtiesi pabagti savo 
pradčtę mokslę, bet neturėdami 
spėkų, szaukiasi į mus, praszyda- 
mi paszelpos. Davė įneszimę, 
idant Kliubas paaukautų ant virsz 
minėtų dalykų $10: $5 jaunuo
menei ir tiek pat kankintiniains. 
įneszimę patvirtino prezidentas 
p. Zacharevicze ir vienbal
siai sanarįū priėmė. Mi ėtai 
suma likosi pa skilta ir atiduota 
“Lietuvos” rėdystei.

Minėtas Kliubas susitvėrė pabai
goj 1900 metų ir isz pradžių buvo 
tik apie 6 sanariai. Su laiku au 
go didyn, ir dabar turi su viisz 35 
sąnarius isz padorių, jaunų lietu 
vių. Mieris Kliubo yra: lavintie 
si fizisskai ir protiszkai, platinti 
terp savęs apszvietimę, stoti vi 
siems už vienę, gelbėti viens kitę 
visokiuose reikaluose, reikale duo
ti paszelpę. Laike ligos nėra pa
ženklintos paszelpos, bet du<tda>i 
pagal reikalę ir ligonio padėjiiuę.

Kiekvienas, norintis pnsiraszy- 
ti, gali ateiti ant susirinkimų ku 
rie yra laikomi pirmę nedeld'enį 
kiekv eno mėnesio.svėtainėje J. I 
vaszkevicziaus, 3301 Auburn avė 
(stojimas $2. mėnesinė 50c. Kliu 
bo virazininkais yra: Adolfas Z< 
chaievicze— prezidentas; Jonas 
Urbas— vice-prezidentas; M.Ta- 
nanevieze — sekr; J. Bagdžiunas 
— fiuansų-sekr.; Adomas Zaeh>- 
revieze — yždininkas.

Ch cagoj yra suvirsz 40 drau
gysezių ir jeigu kiekviena paau
kautų po $10, tai būt $400, o da
bartės lai kraszcz ai n^ureuk* ti k 
per visus metus visoj Amerikoj. 
Nekurtas teip vadinamos tautiiz- 
kos draugystės parengia apvaik-z- 

< žioji nūs, bet isz surinkto pelno 
nė cento ue paaukauja ant tau- 
tiszkų reikalų.

Vienas isz Kliubo Sąnarių.

9 Isz 8- Boston, Mass.
Susivienyjimo L eluvių Ameri

koj XVII seimo balius ats bus 
20 d. gegužio, vakare, svetainėj 
Turner Hali, pn. 29 Middleeex 
slr.

Draugystės su pilna paroda 
iszeis isz svetainėspn. 318 Broad- 
way S. B. ir miražuos paskirtoms 
gatvėmsį Boatonę. Atėjus į pa 
skirtę hdę, bus balius, kuris 
trauksit nuo 8 vai. vakaro iki 3 
vai. ryto.

Bostono ir visų aplinkinių lie
tuvius praszome ant to baliaus 
kuo skaitlingiausiai ateiti, atėję 
nesigailės, nes bus tai toks balius, 
kokio dar Bostone niekada ne 
buvo. Bus gera muzika. Sėdy
nės yra po 75c., 50c., 35c. ir 25c.

21 d. gegužio vakare, bus de- 
kliafDbcijos; paskui bus teatras: 
atloszta bus originaliszka lietu- 
viszka komedija p. a. Amerika 
Pirtyje. Teatrę rengia vietinė lie- 
tuviszka Teatraliszka Draugystė. 
Tarpuose terp aktų,atgijusi Dr-tė 
Birutės Kankles dainuos lietu
viszkas dainas. Dainos bus pa
dainuotos sekanezios: “Sugrįžk”, 
“Viena Daili Mergelė” ir “Te 
gyvuoja musų tauta”. Užpra- 
szome visus susirinkti, o nieks 
nesigailės.

Komitetas semto regėjų. 
Sekr. N. Gendrali us.

Isz Pueblo, Col.
Lietuvių yra czia ne daugiau

siai: apsivedusių yra 8 poros, o 
pavienių bus apie 30. Visi gy. 
vena gražiai, sutikime. Darbus 
visi lietuviai turi ir nesiskundžia.

Darbai sziuom kartu eina czia 
gerai. Jeigu k»s isz kitur norė
tų czia atkaKti, gali ke'iauti; dar
bę greitai gaus. Pueblėj nėra 
žmonių be darbo ir bosai ne labai 
puikavojasi, kadangi trūksta czia 
žmonių.

Aukso kastynėse ir dirbtuvėse 
prasidėjo darbai nuo 1 d. gegu
žio, o geležie* dirbtuvėse kompa- 
n*ja pagarsino per pri ipintus ant 
vartų pliakatus, kad nuo 1 d. ge
gužio pakelia darbininkų algas.

S. S. D.

Atsiszaukimasi Paryžiaus 
laikraszczių “La Plume”.

Iszeinantis Paryžiuje prancu- 
ziszkoj kalboj dutnėnesinis iaik- 
rasztis“La Plume” (antraszas:31, 
Rue Bonaparte. Paris) rengia an- 
ketę apie revoliucijonenszkę kru- 
tėjfmę Maskolijoj.prie ko kvieczia 
dalyvauti visas gyvenanezias Mas- 
kolijoj ne maskoliszkos kilmės tau
tas,kaip antai: lenkus, finlandie- 
czius, armenieczius, lietuvius, lat
vius,rusinus ir žydus, iszteikszti at- 
sakaneziais rasztaiskovę su maeko- 
liszku randu ir savo siekius. At- 
sakanezius rasztus, paraszytus vie
noje isz terptautiszkų kalbų(pran- 
cuziszkoj, angliszkoj,arba vokisz- 
koj)galima siųsti tiesiog į redakci- 
ję laikrjszczio “Li Plume”;para- 
szytus gi lenkiszkai arba lietu- 
viszkai galima siųsti per tarpinin- 
kystę ėsanezios Paryžiuj lietuvisz- 
kos Dr-tės “Želmuo” (antraszas 
jos: Societe Lhhuanienne “Žel
muo”. 34 RueSerpente. Pati*.) -

Ar mirsztantis jauezia 
skaudėjimą?.

Neseniai profesorius Nothnagel 
skaitė lekciję apie mirtį, 
kurioje užgriebė vienę isz svarbių 
klausymų: ar mirsztanti jauezia 
-kaudėjimę, ar mirtis atgabena 
sopulius? Ant to profesorius at
sako tziteip:

Be abejonės daugelis mirsztan- 
czių pri e s z miitį jauezia didelius 
skaudėjimus, nors ir toki pasku
tinėj valandoj nužudo jausmus, 
todėl mirdami ne j mezia jau skau
dėjimų. Bet tokių atsitikimų, 
sulyginant su mirezių skaitliumi, 
yra ne da< g; ir ezii skaudėjimus, 
sopulius gimdo ne mirtis,bet liga 
atgabenanti migtį; pati mirtis 
yra be sjpulių ir skaudėjimų. 
Mirsztanti gi nė nuo gimdanezių 
skaudėjimus ligų, bet nuo senat
vės, kada palaikanti gyvybę orga
nai susinaudoja,ne jauezia nė jokių 
skaudėjimų, numiiszta teip ra
miai, kaip ramiai užmiega pail
sęs darbininkas. Gamta mat, 
atimdama gyvybę, rūpinasi, kad 
jos nusiojantis ne turėtų nė jokių 
kanczių, kad užbaigtų gyvastį be 
jokių skaudėjimų,todėl net mirsz- 
untiems nuo visokių ligų , atima 
priesz mirtį jausmus, kad jie nors 
užbaigtų gyvenimu be kanczių. 
Kęj auti, klausė daktarai mirsz- 
tuiczio prancūzo rasztininko 
Fontenello, kuris iszgyveno szim- 
tę su virszum metų. “Nieko dau
giau, kaip vien, kad sunku man 
iryvenli”. Apskritai mirsztanti 
e iel ai supranta, kad mirtis žmo

gui teip reikalinga kaip ir mie
gas, mirtis yra tik iszliuosavimas 
nuo gyvenimo sunkenybės. Per
senusio žmogaus apsilpsta visi or
ganai, visi jie darbuoj <si sunkiai, 
palengviau negu jaunystėj, noras 
gyventi apsilpsta, o ant galo ir 
visai isznyksta. Todėl tai visi 
mirsztanri nuo zenatvės mirszta 
ramiai be jokių skaudėjimų; gy
vybė isznyksta teip kaip liepsna 
žvakės vėjo užpustos. Tokiems 
ne reikia nė tikt jin >iszkų įkvėpi
mų ir be jų jie miiszta ramiai, be 
jokios baimės. M« tymaisi kūno, 
gargaliavimas geiklėj mirsztan- 
czio baisus tik gyviems, esantiems 
prie mirsztanczio, bet ne paežiam 
miraztancziam. kadangi jis tęsyk 
nieko ne jauezia. Net mirsztanti 
su pilnu protu, kas retai pasitai
ko, kaip antai prie apopleksim,
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teiposgi n-5 jokių skaudėjimų ne 
jauczia. Baili ir skaudi yra mir 
tis nuo deginimo arba ir nuo kan
kinimų, bet tokiji mirtį žmogui 
surengia ne gamta, tik teiposgi 
žmonės. Gamta mirties ,.valan
doj daug mielsszirdingesnė žmo
gui už tokius jau žmonis, gamtos 
atsiųsta mirtis atima gyvybę, bet 
t? daro be jok ų skaudėjimų tam, 
kuriam gyva-1 į atima.

Isz visur.
Į| Saaros apskrityj, Vokietijoj, 

paskutinės szalnos isznaikino be
veik su visu vynyczias.

(Į Netoli More'la, Italijoj, nu- 
slinku’ios nuo kalno žemės 13 
žmonių likosi užmusztų.

H Vengrijoj iszdegė su visu 
maudynių vieta Boe'felt. Sudėge 
ežia 200 namų. Laike gaisro daug 
žmonių likosi sužeistų.

|| Pradžioj sz ų metų Varszavoj 
isz viso buvo 736625 gyv., tame 
skaitliuje buvo: katalikų 441583, 
staeziatikių 35681, žydų 252824.

II 6 d. gegužio,Prancuzijoj, ap
linkinėse Biyonnos, Bordeaux ir 
Paryžiuj buvo gana smarkus že
mės drebėjimai, bet jie beveik nė 
jokios blėdies nepadarė.

■ *■ “£
. U Rusiniszka SzevczenkosDrau- 
gystė, stengiasi p įrengti nepri- 
sūlmiog? rusimszk? universitetu 
Lvove. Reikalingus ant to pinį 
gus ketina surinkti isz aukų nuo 
visų rusinu.

U Szesztinių dien?, sziaurinėj 
Prancuzjoj. aplinkinėse Amiens 
ir Abbeyville siautė smarkios snie
go darganos. Sniego teip vėlai 
Prancūzijoj nė seniausi žmonės 
ne atmena. .

D Berlyne (Vokietijoj) miesto 
užczėdyjimo kasoj pasirodė dide 
lės prigavystės ir prisisavinimai 
žmonių sudėtų pinįgų. Buchhal- 
ter s ir kasos . prižiūrėtojai pabė
go. Gal atkaks jie į Amerikj.

8 Netoli Leipcigo, Vokietijoj, 
iszszoko isz rėlių greitasis geležin
kelio trūkis ir susidaužė. Prie to 
3 pasažieriai likosi užmuszti ir 6 
sunkiai apkulti. Terp užmusztų 
yra ir Vokie ijos parlamento pa
siuntinys Fnedel.

* ■■ "
|į Prancūzijoj, netoli Mayenvil— 

le, terp Amiens ir Cimpiegne isz
szoko isz rė ių irusis vežantis pele- 
grimus į stebuklingu viet? Lour- 
des. Prie to 9 pelegnmai likosi 
ant vietos užmuszti; sužeistų gi 
yra daug.

|| Prancuziszkose valdybose ant 
Antilių salų (vidurinėj Amerikoj), 
ant Martiniąe .salos atsidarė vul
kanas Pelee ir isz jo isziliejusio de 
gancz o skystimo.1 likosi isznaikin- 
tosGuerino dirbtuvės. Prie to pra
žuvo 150 žmonių.

|| Ant salos Luzon, tirszcziau- 
.siai apgyventos Filipinų grupos 
buvo iki sziol 2334 apsir- 
girnai cholera, isz to apsirgusių 
skaitliaus 1695 pasimirė. Mie*te 
Manillėj apsirgo 821, isz kurių 
666 pasimirė. Nuo choleros mies
te Manillėj pasimirė ir keli ame- 
rikomszki kareiviai.

H Iszpanijoj, miestuose Barce-
* lonoj, Sarago-^oj, Irune, Tafallej 

ir Murcijoj buvo gana smarkus že
mės drebėjimai. Murcijoj nuo 
žemės drebėjimo suskilo sienos ka- 
talikiszkos kate Iros bažnyczios, o 
vienas kliosztorius visai tapo su
griautas.

|| Gražiausių ž <lių brangių ak
menėlių smaragdų kastynės yra 
republikaj Columhijoj, aplinkinė
se Moro ir Coecuez. Dėl besiirau- 
kiancz os nuo kelių metų sziroj 
republikoj revoliucijos, kastynės 
tos dabar apleistos, jose dirbti ne-

• gali-

|| Būrų nelaisvi ų stovyklose 
angį i jonų parengto-e Transvaa- 
livje ir Oranijoj iki 31 d. kovo 
buvo baltveidžių nelaisvių 111- 
508. Isz to skaitliaus isz bado ir 
kitokių priežascz ų pasimirė 
4706 suaugę ir 14894 vaikai, tai
gi isz viso 18600,arba 17%.

| Pas Paryžiuj gyvenanczius 
maskolius darė netikėtas kratas ir 
pas tūlus iss jų rado rasztus, isz 
kokių matyt, kad jie žinojo apie 
rengiamu užmuszimę maskoliszko 
vidaus min sterio Sipiaginoir tam 
pritarė. Gal tuos Įnaskalius isz- 
vys dabar visai isz Prancūzijos.

|| Pereituose metuose ant jūrių 
paskendo didesnių laivų (negalin

ti paimti 150 tonų tavorų ne p»i- 
skaityti): garlaivių 286, žėglinių 
laivų 735,daug'ausiai laivų pasken
do sngli-zkų; k dangi Anglija jų 
turi daugiausiai, todėl snglii-zkų 
daugiausiai plaukin-ja ant jūrių.

| Pere t? sanvaitę pietinę Vo
kietiją atlankė smarki sniego dar 
gana, kuri užkenkė ypacz žydin- 
ttems sodų medžiams; daugelyj 
vielų žiedus su visu nuszalnojo. 
Ir vidurinėj Vokietijoj, net Ber
lyne ir Pru*-ų Lietuvoj, oras buvo 
ne paprastai szaltas.

H Smarkiausi kaimieczių rnaisz- 
tai M«t-koijoj yra Poltavos 
gub., kur skaitlių maisztiuin- 
kų paduoda ant 30000 ir 
Charkovo g, b., kur gubernato

rium yra ypacz pagarsėjęs savo 
žiaurumu kunigaiksztis Obolen 
akyj. Maiszt ininkai sudegino 
dvar? jenerolo Duchovskio, o pa
tį jenerol? baisiai sumuszė.

" Ant Daniszkų Antilių salu- 
cz>ų, kurias nori nuo jos nupirkti 
Suvienytos Valstijos Sziaurinės 
Amerikos, pereit? sanvaitę buvo 
gana smarkus žemės drebėjimai. 
Ant salos St. Lucia atsidarė Szv. 
Vincento kalno virszuoė ir isz jos 
atsidaru»ios olos kyla liepsna ir 
durnai 

‘ J Oxfordo universitetas. Anglį 
joj, kuriam garsus pietinės Afri
kos didžturtis Rhodes užraszė vi
sus savo turtus ant stipendijų 
anglijonams, vokiecziams ir ame- 
riaotiams. nusprendė užra-zo ne 
priimti, kadangi jį pripažįsta už 
ne iszpildomęi. Už priėmi u? bu
vo tik 30 balsų, o prieszingų 133.

0 Laike antrų bandavo'nių su 
nauju orlaiviu brazilijono Severo 
atsitiko nelaimė: pasikėlus augsz 
tai orlaiviui, jo balionas ex pi lo
davo ir orliivys nupuolė ant že
mės, prie ko užsimuszė patsai Se
vero ir jo pagelbie'nka*. Pirmos 
tokios bandavones buvo su visu pa 
sėkmingos. Užsimuszęs Severo 
buvo dar jaunas, turėjo vos 40 
metų.

| Į miestą Beriers. Prancūzijoj, 
atkako amerikoniszkas cirk<8 
Bernum &Bailey. Kadangi cirkas 
buvo mažas, visi norinti ne galė
jo patilpti, tai ne įleiatų minios į 
cirko tarnus pradėjo mėtyti su ak 
menims ir kelis pavojingai sužei
dė. Ant galo isz lauko stovinti 
nupleszė auditn? nuo ctrko budo* 
ir įs veržė ant arenos; ant jų iszvi 
jimo reikėjo szaukti kareivius. Po 
perstatymui cirkas iszvažiavo tuo- 
jaus isz Beriers.

|| M'este M uenchene, Bavarijoj, 
siuvėjas Pongratz norėjo patekti 
į dangų, Kadangi jis žinojo, kad 
jeigu pats nusižudytų, tai kaipo 
patžudys,ne butų į dangų įleistas, 
todėl jis papiovė 10 metų mer
gaitę. tikėdamas, kad užtai sūdąs 
jį nuspręs ant pakorimo, o kaipo 
valdžių pakartas, butų galėjęs į 
dangų patekti. Pnesz papiovi 
m? mergaitės iszaispaviedojo. Vis 
kas vieuog nuėjo ant niekų, ka; 
danei sydas nusprendė už tai tik 
ant 15 me'ų kalėjimo.

| Ant prancuziszkų valdybų 
Antilių salų, ant* salos Mar- 
tinique baisus žemės drebėjimai 
su visu isznaikino miėst?
St. Pierre. Didesnė dalis miesto 
gyventojų likosi užmusztų. 
Stov nti porte laivai teiposgi Ii 
kosi paskandyti, o buvę ant jų 
žmonės prigėrė. Paskendo Kana
dos garlaivys “Rovaina”, an
glį zkas garlaivys “Raddam” ta
po drucziai pagadytas. Kapito
nas likosi pavojingai apdegintas, 
o 17 jurininkų pražuvo.

H Isz Rymo prauesza, buk ju
rininkai nuo amerikoniszko kar sz 
ko laivo Chicago, kurio of cierai 
Venecijoj teip negražiai pasielgė, 
ir Trieste, kur paskui atkako, pa
gimdė musztynes vienoj kavinėj, 
kur sudaužė stiklus, kėdės ir sta 
lūs. Trys jurininkai likosi sua- 
resztuoti, bet kad Chicagos kapi
tonas užmokėjo už sudaužytus 
daiktus, minėti ju> ininkai likosi 
pergabenti ant amerikoniszko lai
vo. Jeigu teip elgsis ameriko- 
niszki jurin'nkai ir kituose sveti
muose portuose, kiti krasztai pra
dės ne leisti visai amerikoniszkų 
laivų į savo portus.

Maisztai Maskobjoj traukiasi sa
vo keliu. Randas stengiasi žiau
rumu juos suvaldyti, bet tik 
dar labiau suerzina žmonis. 
Nėra dabar Maskolijoj didesnio 
miesto, kur ne butų suaresztavę 
nužiūrėtų valdžioms ypatų ir ne- 
iszsiuntę jų be sūdo isz tėvynės. 
Buvo mai-ztai jau ir Varszavoj. 
Paszaukti kazokai pradėjo savisi

kai vaikyti žmonis ant ulyczių 
susirink sius. Prie vaikymo 6 ypa
tus likosi užmegztos,o 225 sužeis
tos; suareeztavo 800, o terp tų 
daug vaikų neturinczių dar 10 
metų. Mieste Ekaterinoslaviuje ka 
zokai užmuszė 20 ypatų, 40 sužei
dė, o 150 suaresztavo.

Pereituose metuose 6 Szveica 
rijos universitetus (ant tiek gy 
ventojų kiek yra lietuvių) lankė 
4046 immatrikuliuoti studentai, 
kuriame skai.'liuje buvo 2056 
szveic-raiir 1990 svetimtauczių: 
ant mediciniszkų ir teologiszkų 
fikultetų daugiau buvo sveiitn 
tauczių negu szveicai ų. Szveica- 
njos universitetus lanko daugiau
siai studentų paein nczių isz Mas 
talijos; jų buvo 820, paeinančių 
isz Vokietijos 614. Moterų im- 
metrikuliuotų Szveicarijos univer
sitetuose buv><748, kuriame tai 
skaitliuje 650 svetimtauczių. o ta 
me560 paeinancz ų isz Maskolijos 
ir 39 isz Vokietijos.

" || Paskutiniai žemės drebėjimai 
ant salos Martiniųue, kaip dtbsr 
pasirodo, buvo baisesni negu isz 
pradžių likėjo. Pražuvo ežia ma
žiausiai 40)00 žmonių. Mat į 
užgimusio vulkano oi? prisigriebė 
vanduo, kuris,pavirtęs į gar?, nu
metė vis? kalno virszunę. Sutir 
pęs degantis skystimas uszsiliejo 
ant miesto St Pierre ir apliuki- 
n ų ir v<(-k? ant savo kelio 
iszdegino ir isznaikino ; sudegė 
net porte stovėję laivai, terp ku 
rių 14 buvo amerikni-zkų. I-z 
vi-»o miesto St. Pierre gyventojų 
prancuziszkas kariszkas laivas 
Suchet tik 30 baisiai apdegusių 
‘szgelbėjo. Kidangi telegrafų 
drttai likosi žemės drebėjimo nu
traukyti, tai dabar nė jokios ži
nios n jo t « nėlaim ngos atlos ne 
ateina. Žemės drebėjimai ouvo 
ir ant kitų Mažų Antilių sa‘ų, bet 
kitur jie tiek nelaimių ir blėdies 
ne pridirbo, kaip ant prigulinczios 
Prancuz jai salos Mirtiniųue

Nauji iszradimai.
Frankfurto netikrų szilkų 

(Kunstseide) dirbtuvės, isz sutar 
p ntų augmeuiszkų medegų dirba 
ne tik ezilkus, bet arklių ir žmonių 
plaukus, isz kokių dirba paskui 
| erų k u s. Plaukus tokius, arba 
siuLs, kol medega dar skysta, 
nulieja ; jų nereik a todėl verpti, 
bet galima tiesiog austi reikalin
gus daiktus arb* dirbti perukus 
plik ams.

Maskvoj, miesto ligoubu- 
cziuose atlieka dabar bandavones 
su nauju vaisiu nuo džiovos, pa
dirbtu italiszko daktaro, profeso
riaus Marchianopo. Va s ? t? 
ligoniams įczirszkia po oda teip 
kaip ir vaistus nuo difterito. 
Vaistai tie, kaip iki sziol, iszduo- 
da gana gerus vaisius; juos ligon- 
bueziams atsiunezia iszradėjas jų 
be jokio užmokesnio.

Norvegietis, profesorius K. 
Bierkeland, pereit? sanvaitę Ber
lyne atliko bandavones su savo 
padirbta nauja elektro - magne- 
tu-zka kanuole. Bmdavonės iaz- 
puolė teip pasekmingai, kad vie
nas isz sav ninku kanuolių dirb
tuvių Vokietijoj užsimanė pirkti 
nuo BierkeLndo jo iszradim?. 
Laike bandavonių kanuolė mėtė 
dviejų tonų sunkenybes ant 12 
angliszkų mylių tolumo, taigi 
netoli trijų lietuviszkų mylių; 
pailginus gi kanuolės vamzdį, 
kaip sako prof. Bierkeland, gali
ma kulkas sverianezias dvi toni 
numesti 90 angliszkų mylių arba 
ir daugiau. Ant išmetimo kul
kos ne reikia parako. Vamzdis 
yra isz plieno, apvyniotas vari
niu dratu. Padirbimas tokių ka
nuolių kasztuoja daug mažiau 
negu dabartinių.

Vietines Žinios.
Pereitos pėtnyczios dien? 

stockyarduoee sudegė krautuvės 
piovinyczių German American 
Provision Cb., ant kertės 44 etr.ir 
Cen'er avė. Blėdį ugnies pada 
ryt? skaito ant 50000 dul.

Dirbtuvėse L. Wulff Mfg. Co. 
pereitos subatos dien? atsitiko 
smarki expliozijs sutarpinto szvi- 
no. Prie to keturi darbininkai, 
kurie ne spėjo greitai nuo pe- 
cziaus pasitraukti, likosi sunkiui 
apdeginti. Kaip mena, darbinin
kai turėjo į peczių įdėti szlapi? 
szvin?, nuo to pasidarę garai ir pa
gimdė expliozij?.

Namuose pn- 180-N. Clark pa
simirė 2 sanvaiczių vaikas Tessies 
Re dy. Kadangi sėdėti vienai mo
tinai prie kūno buvo ilgu, tai ant 
pasiraminimo ji parsineszė degti 

nės ir jos matyt pylė ne mažai į 
gerklę ir' žinoma pasigėrė. Nu
žudžiusi prot? nuo degtinės, pa
ėmė ne gyv? yaik? į glėbį, iszėjo 
ant ulycaios ir dainavo ir szoko 
teip ilgui, kol neatėjo policistas ir 
ne nuvedė girtos raudotojos ant 
policijos stacijos.

Nuo “Motinėlės”.
Linksma man pranessti, kad 

pereit? mėnesį prisiraszė prie 
“Motmėlėrt” sziuodu nauju sana 
riu: Juozas Pipiras isz Scranton, 
Pa. (prie treczio skyriaus) ir kn. 
J. Ambotis isz Norwich, Conn. 
(prie pirmo skyriaus). Tokiu 
budu “Motinėlė” skaito 36 pilnus 
aktyviszkuH sąnarius ir turi gele
žiniame kapitole $279. kurie yra 
sudėti ant precen'ų Mechants 
Mechsnica Bank, Scranton, Pa.

Iki 1 d. gegužio bėgamasis ka 
pit"las persi;-tai ė sziteip:
Liko nuo 1901 m..............$92.53
(plaukė aukų ir mėnesinių. 84 94

Viso.. ..$177.47
Iszėjo stipendijoms ir pa- 

szalpoms....................$110 00
Siuntinėjimas pinįgų ir

markės........................... $1.38
Viso... .$111.86

Lieka kasoje.....................'.$65.61
Tie pinįgai (65 61) randasi da

bar mano rankose. Kun. M. 
Szedvydis (kasierius draugystės), 
iszvažiuodamas į Europ?, paliko 
szitokį rasztelį:

“Sziuomi praneszu visiems są
nariams “Mo’inėlėa”, jog i-zva- 
žiuodamas į Europ? ant nekurio 
laiko, palikau visus pinįgus bė
gam-jo kapitolo $2561 (balan
džio 29 d. įplaukė dar mėnesinių 
$40) ant rankų kun. 
A. Kaupo, sekretoriaus “Motinė
lės”, o bank nė knįgutė nuo gele
žinio kapitolo $269 (nuo 29 d. 
b.«l. $279). kurs yra sudėtas Mer- 
ch>n s & Mech nica Bank Scran 
ton. Pa., randasi teip-pat ranko 
se kun. A. Kaupo. Būdamas 
Europoje, rupinsiuosi, kiek galė 
damas, padauginti skaitlių “Mo
tinėlės” sąnarių ir garsinti j? tau 
tiecziams, idant szelptų savo au 
komis.

Kun M. Szedvvdis, kas.
Sanariai “Motinėlės”, k? buvo 

suėirmkę 29 d. balandžio Eliza- 
beih, N. J., t? nor? kun.M. Szed- 
vydžio patvirtino.

Kun. A. Kaupas, sek r.

Iteikalingaa geras zeceris io „Lie
tuvos’' spnustuve. Teipgi viens vaikas, 
ne senesnis 15 metu, pokantis raszyti ir 
skaityti, mokintis d ru kory sies darbo.

Draugyscziu Reikalai
Chicago, Liet. Polit. Demokratiszka 

Ijesga turės savo balių, subaloj, 24 (te
guli o, Pulaskio saleje, 800 8. Ashland 
avė. Prasidės 7 vai. vakare. Inženjra 
vyrui su metere 50c. Ant szio baliaus 
bus gera muzika, bus visi demokratiszki 
politikieriai ir pats miesto Majoras, Hsr- 
rison, kuris ves szoki Grand March. Bus 
tai vienas iss didžiausiu lietuvtsrku ba
lių Chicagoje. Todėl visus lietuvius ir 
lietuvaites kviecziame k uoskai t) i ogiau
siai susirinkti ir pripildinti didele sale.

KOMITETAS.
Chicago. Dr-ste D. L. K. Zigmanto ant 

metinio savo susirinkimo, laikyto 20 d. 
balandžio, nutarė palikti pigia instojimo 
mokesti tik už •! per szeszis menesius. 
Todėl kvieesia vainos valios vyrus prisi- 
raszyti prie grynai tautiszkos draugystes 

Į kuri laiko susirinkimus nedelioj po 15- 
' tai kožno menes'o, po nr. 4601 5-1h avė. 
kampas 46-tos ui. Inslatai Dnstes yra 
lengvi, kasoje pinigu virsz 6300. Dr-ste 
turės savo mėnesini susirinkimą 18-ta d. 
gegužio. 3 vai. po pietų, ant kurio kvie- 
czla visus sanariusir norinezius prisira- 
szytipribūti in virsz minėta sale.

A. Žemaitis, sekr., 924 -33-rdst,
Chicago. Draugyste Vyskupo Motie

jaus Valancxausko turės savo bailu nede
lioj, 25 d. gegužio, Freiheit Turner sale
je, 3421 S. Halsted st. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Inženga vyrui su motena25c. Vi
sus lietuvius ir lietuvaitrs kvieczia atsi
lankyti.

Komitetas.
Chicago. Apveizdos Dievo parapija tu

rės savo antra metini pi'knlnka nedelioj,8 
berželio, parke Reisines Grove, River- 
side. III., prie 27-tos ui. Prasidės 9-ta va
landa ryto. Inženga vyrui au moterie 25 
S. Pavienėms moterims ir merginoms in
ženga dykai.

Reising’s Grove daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elektriką apezviestas, graužus ta
kai pasivaikszcziotl, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukinei! Ir viskas kas tik 
ant zabovos reikalinga. Ant pikninko 
bus perengtos lenktynes ir šitokios zabo
vos, kuriose geriausiai atsižymeje gaus 
prezentus.

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

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti.

Su guodone,
Komitetas.

Hartford, Conn. Dr-ste szv. Jono E- 
vangelisto turės savo antra metini balių 
su bato j, 24 d. gegužio, Seangerbond sale
je, 11 Central Row, prasidės 6 vai. vaka
re. Inženga vyrams 25c., moterims ir 
merginoms dykai. Gera muzika links
mins susirinkusius sveczius. Visus lietu
vius ir lietuvaites szirdingai kvieczia at
silankyti.

Komitetas.

Wilkes Barre, Pa. Susi v. Liet. Amer. 
kuopa turės dideli susirinkimą ir prakal
bas nedelioj, 25 d. gegužio, Fr. Kunco 
saleje, 88 E. Hain st. Prakalbos bus apie 
Busivienyjimo reiaalus. darbininku ir 
kitokius tautiszkus reikalus. Tarp kal
bėtoju bus ir d-ras J. Szliupas. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia skaitlingai 
susirinkti. *

Komitetas.

PaHeszkojimai. <
Pajieszksu savo tėvo, Jurgio Suszkelio, 

Vilniaus gub., Traku pav., Aleksandravo 
vol.. kaimo Alovės. Jis pats ar ku
kitu teiksis duoti žine ant adreso:

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

Pajieszkau uvo dėdės, Mikolo Miliaus
ko, Vilniaus gub., Traku pav.. Merkines 
vol., kaimo Neravu. Jis pats ar ku ki 
lu teiksis duoti žinia ant adreso.

Mike Miliausku,
1334 N. Lee st., Philadelphig, Pa.

Pajieszkau Franuses Noreikaitea.Kau
no gub., Raseinių pay., Lūkės parap., 
kaimo Vunkiu. gyveno Chicagoje. Ji pa
ti ar kas kitu teiksis duoti žinia ant 
adreso:

Leonard Dursza,
28 Union st., Kenoeha, Wis.

Pajieszkau Tadeuszo Lukoszeviczisua 
ir Antano Steponavicziaus isz kaimo Pa
upiu, Eržvilkos vol., Raseinių pav., Kau
no gub. Jie patys ar ku kitu teiksis 
duoti žinia ant adress:

Jonu Tamošzaitis
118 Emley st.,' Philadelphia, Pa.

Atiko* aut kankintlniu.
Jaun Amer. Liet. Puilinksmini- 
mo Kliubu, Chicago..................... .85.00.
A. M. Urzy, Gladatone, Colo........... 0.13.

Buvo ..................... 8201.11
Sykiu *8206.24.

Gegužio 13, 1902 m. puiuata ant 
ranku Marios Šaunus i n Rok ai ten
Vokietija 852 markes už............„8206 QQ,

Likosi kasoje......... 0.24.

ETHNOLOGIJA. 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. HaberlandU^.

Burmoje mokyklų yra gana daug, bet 
tose mpkyklose mokina vien rąžyti ir skaity
ti burmaniškoj kalboj ir supažindina su pa
matais šventos kalbos pali, paeinančios iš 
Indijų. Beveik visi vyriškiai baigia tas mo
kyklas; jas užlaiko pats tčvai vaikų lankan
čių tas mokyklas. Bonzai arbakunįgai nuo- 
latai kalbina vyrus lankyti mokyklas, 
denuncijuoja tuos, kurie į jas ne siunčia sa
vo vaikų ir ant užlaikymo mokyklų nieko ne 
aukauja. Tokiu budu beveik visi vyriškos 
lyties gyventojai yra vienodai išlavinti. Že
mesnių luomų gyventojų dukterys ne lanko 
nė jokių mokyklų. Ąnt tų pačių pamatų 
stovi mokinimas vaikų ir kaimyniškoj, nepri- 
gulmingoj Indo Chinų viešpatystėj Sia
me.

Siame motina žindo savo vaikus 2 arba 
3 metus. Vaikai vaikščioja nuogi teip ilgai, 
kol ne išmoksta pats apsivilkti. 5 metų vai
kai, įmesti į vandenį, moka teip plaukti kaip 
žuvys. Tėvai gal su savo vaikais daryti, kas 
jiems patinka: gali juos mušti, kiek tik nori, 
gali juos apkalti į retežius, gali parduoti į 
vergiją. Už moteris, apsivedant, vaikinas 
tėvams moka vertę imamos merginos,kaip tai 
daro ir pirkdami naminius gyvulius.

Užaugus vaikams iki 5 metų, nuskilta 
jiems galvas ir siunčia į mokyklas, kad iš
moktų skaityti ir rašyti. Mokyklos yra prie 
pagodų arba bažnyčių.

Ten kunįgai kas dieną mokina po tru
putį skaityti ir rašyti, o užtai mokintiniai 
turi tarnauti savo mokintojams. Apart to 
jie gauna nuo tėvų užmokesnį už mokinimą 
vaikų, bet tankiausiai ne pinįgais tik valgio 
produktais. ^Paprastai vaikas išeina iš mo
kyklos teipjau kvailu, kaip kvailu į ją įstojo, 
nors mokintojai gali su vaikais daryti, ką 
nori, gali juos bausti, kaip tik patinka. Mo
tinos, atiduodamos savo vaikus į mokyklą, 
prašo vien mokintojų, kad jie, bausdami, ne 
sulaužytų bent kaulų ir neišmuštų vaikams 
akių. Visi baigę mokslą vaikai, nuo to ne 
paliuosuoti nė karaliaus vaikai, turi nors ant 
tūlo laiko tapti bonzais, taigi kunįgais, bet 
po kelių mėnesių, jeigu kunįgauti ne nori, 
gali nuo to paeiiiuosuoti.

Teip mokina Siame vyriškos lyties vai
kus; mergaitės mokyklų ne lanko, jos inoki- 
nasi šeimynoj ir iš jų stengiasi padaryti vien 
pačias ir namų dabotojas ir prižiūrėtojas. 
Jos nuo motinų mokinasi visokių moterims 
pritinkančių darbų; ne turtingų tėvų dukte
rys mokinasi sodauninkystės, kad reikalui 
atėjus, galėtų sau ant maisto užsidirb
ti. •

Toks būdas mokinimo, žinoma, ne gali 
prisidėt prie pakėlimo mokslų, Mokslai, ko
ki yra, perimti nuo chiniečių. Literatūroj 
yra kelios gana geros knįgos Aritmetikos. 
Prekėjai prisilaiko cbiniško rokundų budo.

Kiekvienas turi pažinti skaitlines, nemo
kančių suskaityti iki 10 sudžios ne prileidžia 
prie liudyjimo.

Laiko skaitymas perimtas nuo chiniečių 
ir nuo totorių. Metai susideda iš 12 mėne
sių turinčių po 29 arba 30 dienų; kas trys 
metai prisideda vienas mėnesis.

Siainiečiai turi keletą knįgų apie saulę, 
mėnulį ir žvagždes, bet jos ne origi
nališkos, tik perimtos nuo chiniečių, išverstos 
į siamiečių kalbą. Saulės ir mėnulio užte
mimą, teip kaip ir chiniečiai, aiškina tuom, 
buk baisus smakas ryja saulę arba mėnulį. 
Stebisi siamiečiai iš europiečių, kurie žino 
net valandą, kada smakas užpuls ant tų dan
giškų žiburių ir net žino kokią dalį mėnulio 
arba saulės prarys: stebisi mat iš to, kad eu
ropiečiai pirm laiko apskaito saulės arba mė
nulio užtemimus ir apskaito kokia dalis sau
lės arba mėnulio bus užtemusi.

Ant žinių apie visokius apsireiškimus, 
ant papročių siamiečių matyt įtekmė chi
niečių; tą patį reikia pasakyti ir apie jų 
kalbą, kuri teip kaip ir chiniška, susideda iš 
viensilabinių skambėjimų; raštas siamiečių 
teiposgi susideda iš daugelio ženklų kaip ir 
chiniškas, ženklai tie reiškia ne literas, bet 
skambėjimus. *

Dar didesnį panašumą su chiniečiais pa
tinkame terp gyventojų rytinių Indo Chinų 
kraštų, Kochinchinos ir Anamo. Anamiškas 
raštas yra tik perdirbtas atsakančiai chiniš
kas. Vaikai ir Čia, kol pats fle gali apsirė
dyti, bėgioja nuogi, nieks apie juos nesirū
pina: jie pats mokinasi bėgioti, plaukti ant 
vandens, padeda viens kitam, mokinasi vis
ko viens nuo kito. Mažus 'vaikus motinos 
nešioja ant nugaros; einančios nuo darbo 
nešioja juos gurbuose, prikabintuose prie 
naščių.

. Aname, teip kaip ir Chinuose, kaimuose 
yra daug mokyklų; mokintojus renka joms 
pats kaimo gyventojai, teip kaip Lietuvoj 
renka vaitus ir staršinas. Vaikai drauge 
mokinasi rašyti ir skaityti. Visas vienog 
mokslas remiasi ant pažinties rašto ženklų: 
juo katras moka daugiau rašto ženklų, juo 
laikomas už mokintesnį.

Skaitlines skaito anamiečiai dešimtims, 
laiko skaitymas perimtas nuo chiniečių. 
Para padalinta į 12 dalių, po 2 valandi kiek
vienoj daly j.

Teip vadinami mokslinčiai, iš kurių su
sideda visi augštesni urėdninkai, Aname 
renkasi, teip kaip ir Chinuose, per konkursi
nius egzaminus, tuom vien skiriasi, kad Chi
nuose toki egzaminai būva visokiuose dides
niuose miestuose, Aname gf atsibūva vienoje 
vietoje, kur turi iš viso krašto suvažiuoti 
konkurentai norinti gauti vardą mokslin
čiaus. 1894 m. ant tokių egzaminų suva
žiavo 10000 konkurentų, egzaminą gi iš jų 
išlaikė: 200 ant pirmo laipsnio ir 60 ant an
tro. Egzaminuojami konkurentai renkasi 
ant lauko, per visą laiką egzamino juos sar
giai daboja egzaminatoriai. 1894 m. egza
minai traukėsi 40 dienų, egzaminatorių bu
vo 20, kurie per tą laiką turėjo peržiūrėti net 
17000 konkurentų paduodu raštų.

Pigiai ant pardavimo visi naminiai 
daigiai, mebeliai, lovos, visi kukniniai 
daigiai ir viskas, ku tik reikalinga prie 
namu užlaikomo. Savininku invažiuoja 
in Lietuva ir todėl viską parduoda.- At- 
sisuukkite po nr. 22 Kroli st., Chicago.

Pigiai ant pardavimo nauju 2 pentru 
namu su lotu ir gražum sodeliu. Svei
ku oru, arti geri darbai prie „Carshope" 
Kuro pirkti niekad nereikalauja, nes 
prie geležinkelio galima puirinkti an
glių ir malku už dyk*. Gera vieta žmo
gui darbininkui. Ataiszaukkite „Lietu
vos" redakcijom
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V. 8. Kreivėnu,

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALTI MORE. M D.
L. Gawlls, 2018 N. VVuhington st

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
“Lietuvo*" Keliaujanti agentai. 
Jurgis Kaukevricsia,
Juozu Petrikis.
Juozapu Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pu Juos užsiruzyti "Lietuv?” 
ir prenumerat* jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgu 
už t* paczi* prekę kaip ir redakcijose.

•’LtKTCvoe IszuusTtrva.

Pagryrttiio Laiszka*.
Turime iszreikszli uvo dėkingumą 

Juozapui Jegir už jo laiszka pagarsinta 
laikruztyje „Lidove Noviny”, Chicago, 
kurs teip skamba:

„Denver, Colo.: 3 d. Balandžio, 1902. 
Mano kelionėj pu pp B. Ferring &, Co. 
pribuvau in Colo. Yra tai gražus mies
tu, sveiku oras, tik man nesmagu, kad 
neturiu su savim Trienrio Angelica Bi- 
tterTonic, kurs yra lai aniuoliszku ge- 
rymu net ir patiems grieszninkams, nes 
Jis prilaiko mano sveikata ir pajiega ke
lionėje. Visi mano keliones draugai, 
kurie mums važiuojant ragavo jo, pri- 
pažino-ji už labai nėra. Tegul gyvuoja 
Trincrls."

Trinerio Angelica Bitter Tonic ak i ra
si visu kuom nuo kilu pilviniu Bitteriu. 
Jis yra padarytu isz gryno naturaliszko 
vyno su dsmaiszymu geriausiu kalniniu 
žolelių, yra prijemnus, stiprinantis gė
rimu. Jis atveda žlebcziojimo organus 
I naturaliszka veikme, duoda apetitą, su
teikia putiprinanti miega, pruzalina 
daug ligų, ypacz malariszku, gydasziur- 
puli, malarija ir karszlige, suteikia po 
nuvargimui nauju pajiegu, o imtu 
prieazsotu valgi sUdrutina žlebcziojima.

Ant pardavimo visose aptiekose‘r pir- 
makliuiuoae uliunuoee, arba pu pati 
fabrikanta, Juozapa Trineri, 799 8. Ash
land avė. Chicago, III.

Paiki Dovana.
Ku prisius 25c. paczto markėmis, sp- 

kis 12 puikių popieru ir paveiksią D. L. 
K. Keistuczio su Birute vertes 25c. dy
kai. Už 81.00 5 tuzinus ir dovana vertės 
50c. Agentu pardavėju reikalaujam. 
Adresuokite teip:

The Lithuania Co.,
70 W. 5-th st., 8o. Boston, Mus.

AR SLENKA PLAUKAI
Jelgs teip. tai pamegyk moiu aan)al iaztaata n- 

duota kuri Uiciyitu galva nuo pleitkanu. bu tvir
tini plauku Biakni*. sulaikys ta įlinkima, vieton 
tezpuolutiu ataugini naujus. Ktekvteaam duosi
me užtikrinimą, ir Jeigu nepadarvs tolta sakome, 
tat sugražinsime pinigus. 8zlta gyduole yra kaip 
dėl vyra teip Ir dėl moterų. Preke Sl.oo bonka.
THE*Stad^' (kSSJufc

Rytines Azijos tautos.
Rytinė Azija buvo žmonių apgyventa 

nuo labai senų laikų. Kaip rodo randamos 
liekanos, Indo Chinuose, Chihuose ir Japo
nijoj, gyventojai perleido, teip kaip ir Eu
ropoj, visą teip vadinamą akmeninių laikų 
perijodą, kuriame, nepažinodami metalių, 
žmonės vartojo darbo įnagius ir ginklus 
iškaltus iš akmens; gal būt, kad tie akmeni
niai laikai rytinėj Azijoj pasibaigė pirma ne
gu Europoj, kadangi pati civilizacija ne Eu
ropoj bet Azijoj užgimė, Azijos tautos pir
miau negu Europoj spėjo pasikelti ant augė
lesnio civilizacijos virbalo; civilizacijos sėklą 
iš Azijos atgabeno į Europą iš ten atsikėlu- 
sios tautos. Civilizacija Chinuose atsirado 
ankščiau negu kituose rytinės Azijos kraštuo
se; iš Chinų, per Korėją, ji prisigriebė į Japo
niją,, kur prieš atkakimą chiniečių gyveno 
kitokios kilmės tautos. Kokia tauta 
gyveno prieš atkakimą chiniškų žemdarbių 
Japonijoj, galima manyti iš užsilikusių čia 
dar likučių ant šiaurinių Japonijos salų 
plaukais apžėlusių ainosų. Iš kitos pusės, 
nuo pietų, atkako čia ir malajai. Iš susi
maišymo tų visokių tautiškų gaivalų ir išsi
dirbo dabartiniai japoniečiai, kurie perėmė 
ne tik civilizacijos vaisius nuo mongoliškų 
chiniečių, bet ir visame savo kūno sudėjime 
palaikė daugiausiai ypatybių mongoliškos 
rasos.

Jeigu todėl rasiška kilmė ir kultūra jun
gia terp savęs tautas rytinės Azijos, tai jos 
vienog žymiai skyriasi viena nuo kitos savo 
kalba: chiniečių kalba susideda iš viensila
binių skambėjimų; kalbos gi korejonų ir japo- 
niečiij yra dvigubai sudėtos, nieko bendro 
neturinčios su chiniška. Mat korejonys ir 
japoniečiai nuo civilizuotų chiniečių perė
mė tik civilizacijos vaisius, išmoko žemdar- 
bystės, perėmė raštą ir tulus mokslus, bet 
kalbą pasilaikė savo, kurią priėmė ir chiniš- 
ki ateiviai.

Svarbiausia,pagal savo skaitlių,tauta ry
tinėj Azijoj yra chiniečiai. Ant sutvėrimo 
chiniškos viešpatystės, prie kurios priguli 
šiądien 400 milijonų žmonių, taigi tiek kiek 
yra visoj Europoj ir Amerikoj drauge, gal 
prisidėjo ne vien chiniečiai bet ir kitokios 
tautos, bet be abejonės visos tos tautos buvo 
mongoliškos rasos. Chiniška civilizacija to
dėl yra tai civilizacija' mongoliškų tautų su
tverta ir pakelta ant to laipsnio, ant kokio 
ji šiąndien s0vi Chinuose. Chinai yra di
delė viešpatystė, užima toki plotą kaip visa 
Europa. Kaip senovės Egiptas ir jo civili
zacija susitvėrė po įtekme upes Niliaus, kurio 
perijodiški užtvinimai užvaisina žemę ir pa
daro ja vaisinga, teip ant Chinų viešpatys
tės ne mažą turėjo įtekmę dvi upės: Yang- 
tsekiang ir Hoangho, kurių sutvertoj vaisin
goj klonyj susitvėrė labai seniaii augščiausiai 
kultūriškai Įiasikėlusi mongoliška Chinų 
viešpatystė. Hoangho prasideda ant Tibeto 
iškilimo ir besivingiuodama visaip, perbėga 
5080 kyliometrų, kol prisigriebia Didžiojo 
oceano; ji todėl yra tai viena iš didžiausių 
musų žemės upių. ’

Yangtsekiang teka iš pradžių per kal
nuotą apskritį, kol ne pasiekia Chinų provin
cijos Sechuan, vieno iš gražiausių ir vaisin
giausių kraštų ant svieto. Ant tos lygumos, 
kurią upė gana tankiai užlaja, gyvena žmo
nės labai tirštai, yra dideli kaimai ir miestai; 
apleidęs tą provinciją, rangtsekiang priima 
didelę upę Han. Prie šitos upės yra trys di
deli miestai:Wu-Chang,Haniang ir Hankow. 
tverianti kai pi centrą Chinų viešpatystės. 
Nors palengvinimui susinešimų Chinuose ne 
trūksta upių tinkančių mažesnių ir didesnių 
laivų plaukimui,’bet chiniečiai dar vandeni
nius kelius pagerino, padirbdami daugybę 
ilgų visaip išsikerojusių kanalų.

Čia paminėti plotai tveria, teip sakant, 
centrą Chinų viešpatystės; pajūrių provinci
jose yra centras administratyviškas; iš čia 
Chinų viešpatystė ižsi platino toli lygiai į 
vakarus kaip ir į šiauriuš. Prie Chinų li
kosi priskirta Mongolija ir Mandžurija, ku
rią jiems dabar nori paveržti maskoliai; į 
pietus apima Tibetą, Rytinį Turkestaną, at
siremia į Himalajų kalnus. Kadangi Chi
nai užima labai didelius plotus, tai jie liko
si padalinti į atskiras beveik neprigulmingas 
provincijas, kurias vienog palaiko krūvoj 
viena tautystė viso krašto gyventojų. Ka
dangi chiniečiai ne mėgo karių, užsiėmė žem- 
darbyste, kurią spėjo augštai pakelti, tai ant 
jų tankiai užpuldinėjo visoki mongoliškos 
kilmės narsesni kaimynai. Paskutinis toks 
užpuolimas buvo 1644 m.: užpuolė ant Chi
nų mongoliškos kilmės mandžurai, užkaria
vo Chinus ir sutvėrė inandžurišką dinastiją, 
kuri iki šiai dienai valdo Chinus; mandžu- 
riški vienog Chinų valdonai nužudė savo 
tautišką kilmę, pavirto pats su savo tarnais 
į chiniečius. • i

Pagal chiniečių tiesas, mokinti vaikus 
reikia nuo jų užgimimo. Kaip tik vaikas 
gali pakelti ranką prie burnos, reikia jam 
atimti motinos krūtis ir išmokinti vartoti 
dešinę ranką. Sulaukus vaikui 6 metų, pra
deda tikrą mokinimą. Pirmiausiai vaikus 
supažindina su skaitlinėms, toliaus suteikia 
jiems reikalingas žinias iš geografijos.

Nuo 7 metų vyriškos lyties vaikus atski
ria nuo mergaičių, nuo to laiko jiems už
drausta ne tik valgyti drauge su seserims, 
bet net sėsti prie jų, visai teip, kaip antai 
tūlų katalikiškų zokoninkių įstatuose už
drausta minyškoms sėsti Užėjus pas vyriškį. 
Nuo 8 metų pradeda vaiką mokinti pasielgimo 
formų, kadangi formos pas chiniečius yra 
labai svarbios, visas jų gyvenimas, kiek
vienas žingsnis, paremtas ant formų. Nuo 9 
metų vaiką supažindina su chiniškų kalen
dorium. Sulaukus gi 10 metų, siunčia jį į 
viešą mokyklą, kur mokina pradinio skai
tymo, rašymo ir rokundų. 13 metų vaikus 
mokina giesmių, kadangi mat giesmę laiko 
už įnagį doriško išauklėjimo vaikų.

Apie auklėjimą ir mokinimą mergaičių 
rūpinasi mažai, kadangi Chinuose ne reika
lauja mokintų moterų. '^Mergaites stengiasi 
užauginti paklusnes, neturinčias savo norų; 
tik turtingų tėvų mergaites mokina muzikos 
ir giesmių, nors terp apšviestesnių tautų chi
niečiai priguli prie tautų turinčių mažiau
siai muzikališkų jausmų.

(Toliaus bus.)



Grand Opening.
Subatos vakare ir nedelioj, 17 ir 18szio 

menesio darau inkurtuves naujai uždė
to savo galiūno po nr. 1158 Leavitt st. 
West-Side. Užkviecziu todėl visus lietu
vius paženklintame laike atsilankyti ir 
pasilinksminti. Bus puiki muzika ir di
dele sale ant pasiszokimo.

Užpraszau visus
1158 Sevitt st. Juozapas Žilis.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .524c
V rsz 1000 rubliu, rublis po.............. 52fc

Galima siusti szimtus ar tukstanczius
ub iu kiek tik nori, bet siuncziant ma- 
aukaip 100 rubliu, reikia s'usti tik szi- 

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

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

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

71 rubli.
74 rublius.
75 rublius.
78 rublius.
81 rubli., 
84 rublius.
87 rublius.
90 rubliu.
93 rublius.
96 rublius.
99 rublius.

100 rubliu.

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. antpaczto kasztu.
4 Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos” redakcija.

Kny gos sawos spauuos.
Atyv! Apsireiszkimai Swiele. ant kuriu tmo 

nes nuolatos kiuri, bet Ju Kerai nesupranta; 
bu 7 abrozeliait. Naudingiau** knygele ant 
,wleto dasiiioojimul isz ko darosi kai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi........... 3Oc

Aritmetika. Kniga iszaimokinimuirokunda.
Preke...............................................................23c

HYGIENA- Daktarisrka knyga arba mokslas 
apie uklaikymf »weikatos.- iss kurios ged be 
pagelboe daktaro IsssigvdyU nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuoee. nes kas Jų su atyda perakai- 
tys,palaikys apsisaugoti nuo tukslancziu vi
sokia ligų, pataikys uklaikytiot-ielybejeaavo 
sveikata, pailginti savo amki ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke............  35o

Ar vyskupu Valanczina (Valancauskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraižyta kn. Demb- 
skio. įšale litą kasztais Susivienyjimo Liet. 
Lalsv. Aj. CT puslapiai.........................15c.

4.pie turtu isždirblma. Parašte Sėbram; verte 
S. M Veikalas gvildenantis politisikįjį eko
nomija Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo................................35c

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 
Pagal prot. Nusbaumų. Sutaisė Szernas. Chi- 
cago, III. IMI. Puslapiu 147.Mokslas kokiu budu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu 
daejoiki pauksicziu Jtieriu ir paties žmogaus. 
Su paveiksleu..............................................4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. Paraszė žmogus. įsileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėre kada ir kaip tapo pa
naikinta ..................i.......................... 15c

Dvyn iai Vagiu. Parasze kun. Dembakls. iss 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje., 
Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupos. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastis dėlei 
kūnų moteris zke tapo žemesne už vjrriszki ir 
paduoda rodykles ant jos pakėlimo.-W5c

Geograt ja arba Sėmės apraszymas. Pagal Gel- 
kie, N’alkovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia iss visu sulygsaiol iszeju
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jo* pavidalu, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardus, 
augszti. vulkanus tnetanozius isz savęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių*, kiek mariu, ažeru. opiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: aunu, pruski, saldus, arkanus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
išyta dalimis, užskaitytos vl»O* vieszpatya- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, re*pur
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu: kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
e’iai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
l’s kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knvga didele 6x° uoliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popiero* 
apsodinta, su Tl pa veikslėliau: mapu gyvu- 
Jbiir tt...............................................se oo

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis lltaromi* atspausti para
ižai ant nugaros ir szoao. Preke. g'-i 50 

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonių 
sekanczių gražių mtsakaicziu: Atsisveikini
mas; — Vagis; — Kas Kaltas; —Gatvė* vai
kai: — P* pa rėžio Žiedas: — Miszko Sargas; 
— Signalas; — Keleivis...........................15c

-Istorija Suvienytu Valstijų Szlaurines men
ko*. Apraszc kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi-'. ‘ isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
kafevo ir kokiuos? nvtuoae; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare ežiai 
žemei. O ant pat galo taip*naši Konstitucija 
Suvienytu •Valsti/u. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje gyvenaneziam. idant 
suprastu koke* jis ežia tiesas turi, kas jam 
yra vale daryti, kas ne vale. Turi pm^lsp^u

‘D’ntnoue. graliuose apdaruose...............•! 35
Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų ir kn.

Kraueziuno prova su laikraszcziu ”Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje, 18S9m. 585 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pustu advokatu, kn. Kraueziuno, 
••Lietuvos’" Įsileistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chleagos S Jurgio lietuvisakoa bužo y ežios 
Popieros apdarais.................................  S’J OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais................ *.......................................$8 50.

I«z kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevlcziu, sutaisė 
Szernas. Chicago Iii. 1801 m. Puslapiu 73. 
Su pa veiksle leis....................................... S3Oo.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslias- 
kas apraszymas apie yvairius musu žemes au- 
gakiSsju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 129 pusla
piai ..................................................................35c.

Kaip Maskolila persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
preseion rusaeen Litbuanie supiesze kun. V. 
Dembakls.......... ....................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pteszlny* Dro 
L. Weblam. Isz anglis.ko iszgulde kun. V. 
Dembskts.............,....................  15c

trenksi Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 
pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Įsi
leista -Tėvynės Mylėtoju Draugystes'*.—Y ra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija suslrie- 
nyjimoir jo pasekmes. Czia suzkisi yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunigaikszcziais: Keistucztu. Vy- 
autu ir kitais. Is> szioe knygeles skaityto

ms aiszkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga..............15c

Uetuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko p) valdžia IMK Parasze Lie
tuvos Mylėtojau. Knyga turi co puslapiu* 
ir 4 dideles macas, parodanezias vietas, kur 
senovėje gyveno lletuviuprateviai Apraszo 
Uetuviu padėjimu dar 800 metu priesz Kris
luos gimimų..........................................5Oc

Braziu 8kerdyne Apra*zo ana balsu atsitikima 
kada 1883 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czio* miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgnove altorius ir už- 
peoze’zjo bažnyezla. Aiszklauslal apraszo 
ta visa atsitikima.................................15c

Uetuvviszkas Lementorius su "eteriais, kate
kizmais ir mlstrauturu........................15c

Mokslas apie Žemų ir kitus svietus, j u bu y y ir 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždea.menulis; kaip toli yra 
In kitas žaralgždes; kas yra plian o*. kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
aatronomiszku abrozeliu. turinti 225 pusią 
plūs. Yra tat vienatine knvga, isz kurios 
tikrai žmogų* gali apsiszviesti.....75c

Brutuose, gražiuose apdaruose............ 181.00
VI Indą užu Lietuvos Karalius. Istorlezkas pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa
rasto Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 85o

l_>lltypa, apysaka iss laiko terpsaviszko* k*res 
Indijonu Amerikos................................85c

t*ulki Istorija ape Kantria Alana.kurl psr M me
tu valkszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantriu iszksntejo...SOc

Senu Gadynių Isznyke Gvgt SutvenmaL Pagal 
Hutcbinsona; • u taisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimus gyve- 
nuslus ant žeme* dar priešą žmogau* ant jos 
atsiradime. Sziandien tu sutvėrimu kurnu 
♦mones kasdami giliu* saulinius, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotu* žemeje. Tulu sutvėrimu atrado Ote
lus, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
Žemeje kūnai yra sziandien Užstatyti ivai 
riuose n.uzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra muso žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks* 
niu storio. Mokslinusiai isz to semia brau- 
giaasiA mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi isz žemesniu 
tn augertesnes veisles, ir pagal storuma Ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo •praus
ti, kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at- 
•irsdp Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druso. ant graž.os popieros ir apie 150 pa
veikslu in vairi u senu gadynių isznykuslu*o- 
tverimu. Preke......................

Tikyba ar mokslas? Tyrinejinud tlkejimiszkl 
moksllszkl ir draugijlszksl pvzltiszki. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu..................5Oc-

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpai ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalia svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyvu tu ir 
medžiu. Ttnkamiyuse geografija in pradine 
mokslalnį........  125c

Vanduo ant žemes, po žeme ir viražuje žemes. 
Rusiszkai parasze Bubakin’s. Verte Drugy*. 
Užleido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas va-Jens 
permaina* ir veikmes: kaip ii* peraikeicjla 
in gura, kyla in viražu ir tenai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvėsį, keioziasi 
•n vandenai laszellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilg. 
Czia nukritę didelius darbus veikla: snie
gą* kartais uždengia oielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, pazk“1 
tlr.dam* ngo saules keicziasi in vandeni ir 
užl ėja kaski s, iszrežo ravus. upes ir upelius 
ir kavojssi po žeme, kur vėl veikia tų patl 
darbų kaip ir ant virszaus žemes.....lOc

Žmogus Nepliuszkis. Verte isz szvedlszko Ne
ris. Graži apysakėlė: kaip turtingo preketo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingo ms ap- 
stveduaiua. Šilta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
suzko* dorybes........................................AOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes. komunijos misziu. miszparu ir 
daugybe kitu; rnlszta maldos su sbrozelials: 
miszparai giedami lietuviszkl ir lotiniszki: 
daug lotyniasku giesmių giedamu prie iszata 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. YraC litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido; aktai, ražaneziai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
ir tt. Yr» tai naujausia ir gražiausia knygele 
is* visu lietuviszku msldaknyglu. daili, kal
ta, slidi popiera; stambu*, alszkus druka* 
Miera 3><g4li coliai. Šiitu knygeliu apdarai 
ir prekes*yra sekanozloa:

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 
kalimo......................................................oOc

No. 3. Mažus Aukso Altorius, moroko 
skaros mlnkszrais apdarais, apvalels 
kampais, auksinu kraaztai. parastais 

lrkwi.Ua.......................................tl.SS

No. 4- Mažas Aukso Altorius, f rančų riši
ko* gluodnio* skureles apdarais apwa 
leis kampais, auksinta kwletk*.kryžius ir 
krasztai.........................................*1.50

No. 5. Maža* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais Blonlaus kauleliais, su 3 medalike- 
lials. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemls, su kabe, 
auksinti krasztal............................S 1.50

Naujausi* Lletuviszkas Sapninykas. surinktas 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
Sku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 

'iptlszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
lu.— su apra*žymu planetų ir paslapcziu 

kokias senove* žmones vartojo faspejimul 
ateitos.—Geriausel iszguldo visokiu*
sapnus.............................................................5Oc
.Apdarytas........... . .................t....................65c

Pamokslai Iszmintle* ir Teisybes iszguldioeti 
Galvocziu visu amžių. Czia yra palilpj 128 
gražiu.juokingu ir įszmintingu jiašakalcaiu 
Kas nori turėti gražiu jbokingu ir pamoki- 
nanczlu skaitimu tegul nusiperka szlųknln- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonose turės kį 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmlntingų atsakymų...-5Oc

Rankvedis gromatų raBiymnl. Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti grumstas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugu*, prekėjus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. tr 1 patį carų. Telpgl meilingi laiszkai 
jaunikaiezių į merginas ir merginų į jauni- 
■aieziu* reikale susipažinimo ir apsive- 
dltno..........................................................-ŽOc

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedl apy
saka, paazvesta jaunumenei.................85c

S]*ka ir Nedega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Y’Įsiems suprastinai para
šte prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokisz- 
ka laida, su mažais prideczkai* isz senesnių 
laidų lietuviszkai pergulde Dras J. Szliupas. 
Su paveikslu ir biografija raszaliau*. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdymu..61. 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. *12.00
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szių knygelį.. lOc

No. 6 Mažas Aukso Altorius, baltos osliu- 
llokloa apdarai. Užkilusios kvietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztal...*1.50

No 7. Mažas Ankso Altorius baltos celių- 
. Baidos apdarai, kvletkos ant vieno sap

no Užklotos sidabru ir peria, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz 
tai.........................................................»S-OO

Knygeliu No- 6 kaip ir 7 kwiet 
koa ne-vlenokioa. beveik kiekvie
nos knygelea kvietku iaamskrųgizii- 
oias via Kitokia

Pssako*. Romanai, Novelioa, 
Alythszi.

V raižiau* galas Ponėko Piloto, kurs buvo so
džių Vieszpaties Jeraus........................... 5c

\plma Viliu, naujausia ir gražiausia pasaka, 
kuria skaitytojas euidžiaegt negale* ,...75>

i pleką Dievo, pasala ..........................................53*
. oderaono paaažoe, P. Nerio. 10 gražiu pa

suku vienoje knygelėje.............................. 15c
įpie Jonu Tw*rdauos* garsu burinę k* 

ir jodarbus sykiu su apraszymaU apie bur- 
tuA . . , 25c

Namaiti*, apysaka szioe gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjų. " “ ‘6

hienos jl-szkotojai, apysaka H. Benk led
ėsiuos..................................................... ®

>u puikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimu vaiku............................. 50

irvenimas Stepo Raudnoslo, pasakos 15<
ivvenlmas Genavaites (Geaovefos). Yra • 

lai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėto..................................................................to

(deja ant meszlyno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Muu...... lOo 

Istorija gražios Magelonos ., I5o
Istorija septynių Mokytoju * ** 50n
Juosupas Koniuszevskia, arba kankinimas

V sijotu po valdžia maskoliaus . .25c
Juokingas pasakojimas apie Azaltabulzius

ir du gražus straipsniai iss ukmikystoa 5c
Kas telsybs tai nemelas. puikios apysakėlės 

iss lietuviu gyvenimo 15c
Kaukazo Belsisvis. L Tolstojau* apysakėle. 10 
Kunigas, pulku* apraszymas isz gyvenimo 

lietuviu...........................................  50c
Kn A B u bos Prozaiszki Ra* * tai Szloje kny

goje talpa lt gražiu pasakų, paraszyta 
kn. Burbos, buvusio klebone Iietuvlsa- 
kos parapijos Plymoutb, Pa., kurios tai 
yra szltoklos: "Tirmiszkiu Andrius’*, 
•’Szviesule",• Drąsybe ir iszmioti* žmo
gau*’’, "Apiberta avis” "Tėvo pasku
tiniai žodžiai”. “Naujalenki* isz prie
vartos”. "Sesuo”, "Už Ievyne* meile”, 
"Burtininkas iss Cuougvano Austrijos", 
"Sodžiaus elgeta ", "Welnlo iszpažintis*", 
"Smertia ant nosies"................................80c

Keksztu Simas ukiszka apysaka. 8zl yra * 
ne tik graži pasaka bet ir geras pamoki
nime* prie uklainkyste*.........................10c

Lietuviszkos Pasakos, nedega lletuviszksi my- 
tologijal. Surinkta Dro J. Baaanavtozlaus 
Czia telpa 14 senlauzlu lietuviszku mytolo 
giszku paseku, kaipo tai: Dievas ir velnias; 
Perkūnas ir velnias, žmogus ir velnias; Apie 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laima ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; ApieSzal- 
na ir szalti; Apie veju*. A pis milžinus; Apie 
žalėsius ir smakus; t pis vilk-takiu* arba 
vllkaloku*. Yra tai juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kūrės dar 
ir sziųdien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe...................... ............... U.50c

Maskoliai 1512 metuose arba Jurgis Mllos- 
lavskis.......................................................... 40o

Mede jo pasakojimas. Szl knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap
raszo atsitikimu* vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimu* krasztus svieto. Yra 
Ui akyvas ir pamokinanti* apsakymas su 
trimis abrozelial* 10c

Markus ir Aurellonas, aplsaka isz pirmu am
žių krikszczionystes.................................30o

Mythsi, Pasakos ir Legendos temaiczlu, su
rinktu Kd Y’eckenstedt'o, verte J. Szliu
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios D 
juokingiausios senovtszkos pasakos*ple 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir pikta dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganius. Vllkaloku* Irtt., in 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo ir szia- 
dien dar nekurie tikt Kas vienų isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visas skai
tyti? Preke.... . ....................................... 50o

Nedorybe Rymo Clecoriaus, istorija isz laiko 
ponavojimo Nerono . . • 40c

Negirdėtas daiktas ir geros rodos minu mo
terėlėm* n 5c

Pavargėlė ir kaip gyvena Kynal (Chlnal). 
dvi labai akyvos pasakaites .............. 10

Paskutine* miszloe. (Isz lenkisrko). Pasaka 
isz atsitikimo minyszku kliosztoriuje....|O

Pajudinkime vyrai žeme. Labui graži pasaka 30
Pavogti arkliai ir Mendelie Didgalvis Dvi 

gražios pasakėlės 10
Plunksnos abrozelial. Szeszio* naujos,labai 

KHUkios pasako* .
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

•zimtmety je. labai graži pasaka..........75
Pamokslai Gražiu Žmonių., parvzytl kn.

Totoriaus (Tatares). Yra gražios ir la
bai pamokinanezios pasakos ,, 50

Parmazonas arba baisumas Dievo rūstybes Pa 
raiže Szventmiki* Apsakymai Isz tikru alsi
tikimu isz Lietuvos lietuviszku para pi 
1u............................................................................ ilk

Paveikslai. Parasze Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunų mergina ir ju susi- 

paežiu vimų.....................................  tSc

Bgle žalczlu karaliene ir iszgriovimas Kau
no pilies 1382 m . du puikus dramai para
ižyti Aleksandro Gužuczlo 25c

Genu Dedu. Graži pasaka isz szlandieainlo
Lietuviu padėjimo ..... 10c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero.
su trumpu apsakymu 'apie pargabenimų 
Dr-tes Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpomis va

dinamus. versta, ant llatuvlszko Ka. 
PetroSaurusaiozlo Ka« nori tureli dva
sink u nauju paslskatimu tegul nusiper
ka szų kningelų . ................................. ... 30o

Gyvenimas Jezan* Kristaus, pagal naujau
sius isztyrinejlms* »ura*zyta*........... 15c

tarankiai szventoc Inkvizicijos, vartoti VI ir 
Vii szimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žeme*. Parasze Mac 
Doaald Labai akyva knygute......... 10c

Isz ko kyla melai Ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasze kn. DembskU. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausias Įsitrauks* iss 
•zvento* Biblijos kuris* perskaitė supra
sit. kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia )a žmonėm* skaityt..................75c

iss kur akmeny* ant musu lauku atsirado? 
Geoliogiszkas Lietuvos iszty rinejlma*. 
naudinga moksliszka knygele............. 10c

istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrukos .** “ 10c
Istorija iszlaiko Prancūzo vainos atsitlku-

•ios Afrikoje ..... 30n 
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. 40c
(szgaolms* vargdienio. Knigi-.e pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c 
Intėkmė Sooijallstiszku senlygu ant visu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo bavl..............15c

Naujausios Knygos.

Daktarai siaie Mooioai DisDcnsaru oaii jus iszoufl uill
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu iigu.
Jūs nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis- 

pensary”. ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime 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 iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu Užgydytais per pa- 
Snėjusius *pecijalistus. Jie užtikrina 

gydymą kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su psųrelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
orokeopa, Harmocytome- 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, E- 
lektriszku balsu Reosta
tu ir 8tetheoropo Pho- 
nond os c r o p e tirinejimo,
iszcziuplnejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specljalistai gali at
rasti e liga szlapume (mižaluose) pef 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 Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in \ an Buren ui. 
ty~ Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk ndresa.

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

Speci jrlistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nervisska 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 neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: au
stoj i mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
iu mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kita daktarą ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakaneziu metodas. Gydymai 
“State Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Ssitie sppcijalistai gali 
iszgydyti jussu electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia 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 gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentek n uolėtai. Specljalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE^S^
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirlnejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu System a ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofise. Jie jums iszaiszkis nauja 
metode ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusi stebėsi t jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszslskIrsto 
ir jos atgauna tavo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
ruzkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim* 

toj ant gydymo.
[y Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

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

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

KRAUJO ŪŽNŪODYJMAS.
Szita, liga yra vadinama karaliumi venerisžku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per; Egotema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinime sąnariu, pasirodymą plemiu afct veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime gazelių, 
puolimą plHuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba krtrt nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greita* ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi už
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedamas jokios nau
dos Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
kuriai kaipo specijalistai'esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois i 
County of Cook J

Abz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikahszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
ry", ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atejo pas mane 
irpaliudyjo, jog vintui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me

dical Dispensary“ ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HowardCzarra 
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. inejimas per 

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

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

Gydūoles dykai gž7
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Sugriautas Gyvenimas........... .............5c.
Szunadvokatis. .................... 15c.

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

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. .,.25c^ 
Dievas, dangus ir pragaras................10c.
Mužikėlis.............................................. 10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių............5c.
Vienakis......... . ....................................5c.
Bestiality of Russian Czardom..........5c.
Auszra 1884 metu........................ tl.00.
Auszra 1883 metu............................ SI.00.
Kalendorius 1893 metu..................... 15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... ,5c. 
Žirgas ir Vaikas.. ?.........    30c.

Szios knygos likosi nepatalpintos ka- 
talioge.

GERAS PELNAS sS
ravsiasLcs

Sala paveikslas yra moteries kur* persimaino, In 
vyra Ir atsimaino Teip tas pasidaro puikiai kad 
nor* ir szlmta* žmonių aplink stovėtu nesupras. 
Jeigu nori szituos paveikslus pard avine tie tai st- 
■iusk S5c markėmis ant apmokėjimo prisluntlmo 
kasztu o gausi viena dvksi ant sampelio. Czia 
nėra joki prigavyste. Kur tik agentas pasisuka 
tųl žmones puola kaip muse* ant medaus.
J. Smallvood. 1297 8. Spaulding Av. Chloago, Iii

SPECIJ AUSTAS 

WYRISZKU LIGŲ 
^s^rau kuris pasekmingai gydo li- 

gonius, greitai, teisingai Ir 
\ tikrai, nes turi zo metu 

BH ųQ* (G praktikos ir kiekvienam 

® Jįį ISZ6YDYMA UŽTIKRINA.
Jeigu turi kokia nors pa- 

slaptinga liga, kraujo nž- 
nuodyjima, jeigu esi nu- 

HBSdK&ESB zilpnejes ant viso kūno 
ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojau! ra
ižyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagoa zpecijalizta vynszku ligų 

br-B.M.ROSS 
Rooms 1 to 71 175 S. Clark St. 
korte Mouroe, Cklcago, IU. Rodą dykai.
Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 iki 4. Psnedello, 

Seredo*. Petnyezios ir Sulietos vakarais nuo 7 iki 
8:3a Nedeliom nuo 10 iki I. Galima susiszneko- 
Ue Iketuviszkal. Aut atsakymo Lndek ui 3o marka

VYRAI AR ŽINOTE?
-Kad mz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Atlikite pamatyti ir to'viskd 
pabandyti. Teiposgi tunu . dailiausia, 
saviesiausia ir didžiausia*Lietuvitzka Sa
le dėl mitingu, vežei i ju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petru Salakis,
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Juozapas Žilis,
1158 So. Leaviitt st., Chicago.

Atidarė nauja

SALIUNA IR SALE.
Saliune laiko seniausias Arielkos, gera 

Alų, kvepianezius Cigarus Ir tt., o sale 
parsamdo snt mitingu, balių ir veaeiliu. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
užpraszo atsilankyti ir ta viską pamatyti. 
Subatoms ir nedelioms grajis gera muzi
ka ir susirinkusius spurti us palinksmins. 
Užpraszau visus, su guodone,

.Juozapas Žiliu.
1158 Leavitt st., Chicago, I1L

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

lalkys tuzine puikiu poperiu gro m etom s 
raazitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mals ir pavinezevonem. Už ti OO ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas,
P. O. Box 234 Lawren<*e, Masu.

Vienatine LietuviNzkB Aptiek* 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydf ant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkoae ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima liet u visi
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkf rodą dykai; už rodos davimą 
mokestiesnereikalr.u |a.

Teipgi nioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk” Knygų, abrosėlių, gra
žių su pavincziavonėtnis popierų groma
toma ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į kr*jų, ir tų visą gali
ma atlikti liėluviizkoje ka’toje.

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

bažnyczios Apveizdos Dievo parapijos.

A. Ginkus.
7115 MillburySt , Worce8ter,Mai«.

Pirmas Lietoviszkas Agentas.
Siunczia pinigus i visas dalis svieto. 

Parduoda szifkortes ant visu linijų i r ge
ri ausi u laivu i Amerika ir isz Amerikos. 
Iszjieszko ir perraazo dalis Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZC'ZINSKIO

315 8. Mokoan St., CHICAJO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisakos ir europeiszkos, tikros 
Mtentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefone gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. tVilIiamson.

Dr. M. Kassakovski. 3312 8. Halstedst. 
Telephone Yards: 709.

Atsmaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke už du centu.

Telefonas Yards 709.

SodrntiDimas plauto.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

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

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.
J. M. Brundza, ChemiM,

313 Bedford Avė., cor. 8. 2-nd 8t. 
Box 106 8ta.W. Br’klyn, New York.

Lietuviuką Portretu Dirbtuve.
J. Kodis, P. Kllmaiiczii.

ARTISTAI.
134 Doros Ha St, Chicago, III.

Isz paprasto* totograSjo* padaro dideli p*- 
vnik*la Darba si llrka gerai ir pi tai Prisiusk 
savo fotografija ir'pasak y k koki paveiksi* nori: 
Miela yp*ta, ar tik sulyg juostai: krajonuoae *r 
Crvose. Pavienio* y p* to* po SI 00. gvupos

tngla*.
Reikalaujame agentu — visose lletuvisztoM so

dybose. Agentai daro geru* pinigus.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
S4SS S. HslMed

atikas psiklas PotogranjM; afi tnstaų tikisi

•2.00

SERGANTIEMS

GYDYKIS NAMIE!'
Jeigu esi kankinamas kokia Ilga, tai Jurai 

oisimokes raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kiir kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy
dyma kožuos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 *ot menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyrisz- 
kumo, nusilpnėjo, nuvargęs rytmecziaia, ne
rangus, greitai pailstaatis, gedingas,nusimines, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvas dkaigima, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias. išdubusiai ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar patrūki
mu* ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfdiszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszkaų skuroe, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoj* kas szlapume? 
f Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 

nuosrakny ir visiszka iszgydyma už *4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusli liga yra isz
gydoma. Jus pajausi t pagerejima isz pirmos 
dieno*, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap. < 
įvedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- j 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa- | 
slaptyj. Ligoniu* per gromatas gydo su di- I 
džiausią pasekme. Atsilankymas nėra reiks- j 
liūgas. Jokio paraszonuo ko, ant gromatu ir I 
gyduolių ners. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil- . 
no* klausimu lutos.

Arsataaczfaasl ir pigiausi gytyuyctU 
ratanosu. KODĄ DYKAI.
Ofisas atidarytas: nuo 10 ryto Iki 8 vakaro. | 

Nedėliotus nuo 10 ryto iki 12 pietų. |

VIROPOTENS CO.
Room K), 43 L. Vau Burta GhlGagoJI*

DR. A. G- FREEDOM, 
(LIETVVISZ1KA8 DAKTARAS ) 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios, 
OSTISA*: 4114. Sharp St., BALTIMORK. MD. 
ArviZKA: ant kampo Ezslar ir Fayetle St*.

Popieros groniHtoiHH.

Su gražioms krielkotns, paveikslais ir 
meilingais apskaitymais popieros gro- 
matoms ir pevincsiavonea kortos. Pada
rysime tuziną popieru ir tuzine kortu su 
tavo vardu už 60c.

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

Nesiz-det **■ <l»ia**".
, (t .00 vertas pirksi ud25c 

l*rof. HnfTsCelebratedComCars 
Su *z s gyduole Iszgydyti infi dietas visokias 

uttrinaa arspaudukus ant kojų ar kur nors Ba
stydami siuskit* Ir pinigu* drauge, o gausite'gy- 
daols su visai* pamokinimais. Slusklae pinigai* 
arba Ir markėmis. Adresuokite:

Joaeph K. Sukurs* mrg.
34 E. Msla st, Cbioago Helghte, IU.

(5-43)

GvirantuoĮsme pilna Iszgydyma. ’
Pas* kminrisusiai gydau visokias paslrnta* 

ir paviiszlne* liga*, ksip antai ilgas suram, 
planeliu, inkstu, pilvo, galvos skaudvlimus, 
silpna atminti, dvasink* nusilpimą, Ivtlszkaa 
silpnybes, ssleivuma. sutinimą, veli, blykszle 
pas moteris, kraujavimą Ir lt., nervu Ilgas, po
dagra. n-umatlzmadusinimą, paralytiu irtu 
Praszalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimu* ete. Nervink** liga* gydau 
su pageli* geriausiu clektrisiku prietaisu.

I.ytiaaku daliu li*aa
Ingydau per kalėta dienu, kraujo n4- 

nuodvjimus, odos liga*, semen* bėgimą, tais- 
das gunlej ir burnoj, nosyj. akyse Ir ausyse, 
netekimą vyrilkumo, iyczlu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopasekmtnglausiai ir Rvaran
tuoju Pilna laafiyMyma. Chro* 
nlsakos ligos yra m*no s 
ii naktiniu. Gyvsidabrio nerarto 
dugnu* iszegzaminavimas ligonio ir 
dymas— tai yra mano priderysle.

DR. LANDĖS
Szpltollnls specialistas.

134 E. 24-ta ai., kampas Lsxingtan ava., 
ME« YORK.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 5 vskarr. Nedeliom* 
n no 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabiszkai atsilankyti, gali pere- 
szytilainka; būtinai reikalaujame pecijento 
insitlkejimo. •

Sznrku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate Unireraity 1 
HospitaL Direktorius Medicmiszko Instituto. |

Armoniku pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu 'daiktu crnlita iszsirinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
•irite mu- 
u lietu- 
iszka ka- 
dioga,ku- 
i prisiun- 
ziame ko
ltam dX-

kai ant pa- 
- praszymo.

Kelpscb & w. 74 Centre St., Chicago, IU.
8ucc. to Kelpscb, Norrlko & Co.

I

i 
A

Aleksandraviczia ir Szvankus
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicago, III.
Turi paikiai inrengtas drukoriszkas maszinas ir pertai 

visokius dnikoriszkus darbus atlieka dūliai ir greitai, o
Ypatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programas, knygas raBztininkams ir tt. 
Maino, ir siunczia pinigus in visas dalis svieto per bunka, expresa, 
arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir mtldaknyges.

F.PBradchulis
Attorney 10d Coonseior at Lai.

Chunber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle &. Washlngton sta.

i CHICAGO. ILL.
Telephone Main 3642.

Wientntelis lietuvrys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Wed% prowas kaip civrillszkas teip ir 
kriminallsskas visuose suduota.
Rea. 168 W. 18tb Cor. Union St.

Telephone Canal 788.
____________ :____ i

J. 8TMANT,
7.1 N. 7-th St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, inportuoti cigarai ir 

"Free Lunch” kasdien.

<

Dr. Louis Bottlik
420 30. JŲHiSTED ST., CJHCH60.

Terp Bunker ir Dekoven ui.

JEI reikalauji daktaro, tai kreipkis prie Dro Bottlik, o 
persitikrinsi kad tave gydo daktaras. Jis yra belges dak
tarystes moksle Europoje ir turi labai didele praktika teip 
kad ligoni tikrai pagydys.

Jis yra specijalistas vidu-
r i n i ii Ir paslaptinguju ligų.«

OtBso valandos: nuo 9 iki 10 ryto ir nuo 2 iki 8 vakare.

T

D-ras A. L. Graiczunas, 
167 W. IR-1 h SU, Chicago, III.

Gydo visoks* ligas be skirtumo* vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreeo.

LIETUWIU DAKTARAS

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

!
Telefonas: Canal 78.

Telefonu galima isz kiekvienos 
aptiekos. &

' nM AR J A DOVVIATT, J
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

F. K. BRUCHAS & CO.
1614 n)asoqic Ten^ple, GI}icai»o, III.

Didžiausia firma 
laikrodžiu, laikrodė
liu, armonikų, auksi
niu zir deimantiuiu 
žiedu, sidabriniu ir 
pasidabruotu peiliu, 
szauksztu Jr L't.

Su kožnu’pirkiniu 
gnu s dideli* kataiioga 
1902zmeto

DYKAI.

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

Lietoiisrtas Saliunas.
Užlaiko seniausias arielkos, gera alų ir 

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

(30—*)

D-ras A. M. Baeevicze, 
------GrmA ro xa. — 

8839 Cominerciil ite. So. Chicago, UI.
Gydo visokias Uita* be skyrians D viską atlai

ko tvirtoje paslaptvj*. V4 tai Uetavtal, kuri* 
Ūktai ralkalaul* daktarisskos pafelbos, togu! 
kreipiasi pa* savo tauto* daktare, su kunuom 
savo prigimtoj* kalboj* Kali susiMketi ir t* u U 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji* gauti pairelba per Kre
mais*. įsi kitu miestu, tegul pilnai apraszo savo 
ilge, o tada gaus pairelba

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ke ir nemokėk be reikalo pinigus už pa
melavime, bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pats galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
neeperskaitęs Burtininko Knygele žino
si tiek, kiek geriausias burtininkas. Asz 
perduodu Burtininko Knygele ir kor
tas lietuviszkoj kaitoj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

K. Intas, 
Box 551, Pittsburg, Ra

krasztals.be
lrkwi.Ua
kvietkos.su
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